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saaenvattinq 

Dit verslag geeft een onderzoek weer naar de praktische 
bruikbaarheid van het door MKHG Derix in het kader van zijn 
onderzoeksopdracht opgestelde model, met daaruit voortkomend 
het simulatieprogramma PNEUSIM, ten behoeve van "Het 
gecontroleerd pneumatisch versnellen en vertragen van een 
massa", als zodanig terug te vinden in WPA-rapport 0904. 
Om uitspraken te kunnen doen over de bruikbaarheid van het 
model is het nodig om het aan de werkelijkheid te toetsen. 
Hiervoor is een proefopstelling gerealiseerd, en is onderzoek 
verricht naar de invloed en beheersbaarheid van de in het 
model van MKHG Derix in te voeren variabelen, met name de 
polytropische exponent n, de belastingkracht Fbe1 en de 
massastromen. 
V~~r de luchtcilinder zijn modellen opgesteld waarbij de 
warmteuitwisseling beschreven wordt met een 
warmteoverdrachtscoefficient en een polytropische exponent. De 
methode met de polytropische exponent bleek het best 
toepasbaar. Vanwege zijn variatie tijdens het proces echter is 
de polytropische exponent de beperkende factor tijdens het 
gebruik van het simulatieprogramma PNEUSIM. 
Omdat de massastromen, vanwege hun grote invloed op de 
drukken, goed bekend moeten zijn om de simulaties en metingen 
te vergelijken, worden goed gedefinieerde smoorplaatjes in de 
toe- en afvoerleiding geplaatst. De massastromen blijken op 
deze manier voldoende nauwkeurig te beschrijven. 
De belasting speelt een belangrijke rol bij luchtcilinders 
vanwege de hoge compressibiliteit van de lucht. Een goede 
kennis van de belasting is noodzakelijk om tot een betrouwbare 
simulatie te komen, hetgeen ook geldt voor de zuigerwrijving 
en de viskeuze krachten. Algemene richtlijnen voor de bepaling 
van de belasting kunnen worden aangegeven, maar metingen aan 
de praktijk bepalen het uiteindelijke resultaat. 
Met het onderzoek is aangetoond dat het model van MKHG Derix 
teveel beperkingen kent om tot praktisch bruikbare resultaten 
te komen. 
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druk in reservoir 
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massastr. van reservoir naar omgeving 
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warmtestr. van inlaatz. naar omgeving 
warmtestr. van uitlaatz. naar omgeving 
warmtestr. van reservoir naar omgeving 
warmtestr. over de systeemgrens 
gasconstante 
tijd 
temperatuur van het medium 
temp. aan de inlaatzijde cilinder 
temp. aan de inlaatz. cilinder op t=o 
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Tu temp. aan de uitlaatzijde cilinder [X] 
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Tr temp. in het reservoir [X] 
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1. Inleidinq 

Bij het qebruik van luchtcilinders als aandrijving in 
werktuiqbouwkundige constructies wordt de inzetbaarheid door een 
aantal nadelen begrensd. Een van deze nadelen, het optreden van 
een hoge versnellingspiek aan het einde van de beweging, is door 
MKHG Derix in het kader van zijn onderzoeksopdracht nader 
bekeken, en een mogelijke oplossing is door hem gemodelleerd. 
Het model is in een simulatieprogramma ondergebracht en is als 
zodanig terug te vinden in het verslag "Het gecontroleerd 
pneumatisch versnellen en vertragen van een massa", WPA-rapport 
0904. 

om uitspraken te kunnen doen over de bruikbaarheid van dit model 
is het nodig om het aan de werkelijkheid te toetsen. 
Hiervoor dienen de binnen het model van invloed zijnde factoren 
onderzocht te worden, en dient een proefopstellinq gerealiseerd 
te worden. In het vervolg van dit artikel zal hierop nader 
worden ingegaan, en zullen de resultaten van commentaar voorzien 
worden. Dit rapport dient dus gezien te worden als een 
voortzetting van het door MKHG Derix gestarte onderzoek. 
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2. De warmteoverdracht in een pneumatische cilinder 

Tijdens de beweqinq van een pneumatische cilinder wordt de 
warmteoverdracht door verschillende parameters beinvloed. 
Hierdoor is het moeilijk om duidelijke uitspraken te doen over 
de warmteoverdracht. Om toch eniq inzicht te verkrijqen is het 
moqelijk een model op te stellen, het beweqinqsqedraq te meten 
en dan de warmteoverdracht teruq te rekenen. In het verslaq van 
MKHG Derix is reeds een model afqeleid waarbij de 
warmteoverdracht verdisconteerd wordt door middel van de 
invoerinq van een polytropische exponent. Ook wordt er op het 
belanq van onderzoek naar de waarde van die polytropische 
exponent qewezen. Een andere qanqbare methode is die waarin men 
een model opstelt met daarin opqenomen een 
warmteoverdrachtscoefficient. Beide methodes zullen hierna 
uitqewerkt worden. 

2.1 Modelbeschrijving met een warmteoverdrachtscoefficiint 
Een model van het systeem is weerqeqeven in fiquur 2.1. 

• m· I 

Q; 

M 

3. UITSTRtl1Il'(i 

Fiq 2.1: Een model van de luchtcilinder met reservoir 

De benodiqde beweqinqsverqelijkinqen zijn qrotendeels al door 
MKHG Derix afqeleid, en luiden: 
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(1) 

(2 ) 

(7) 

(8) 

(12) 

(13) 

(14) 

De massa aan de in- en uitlaatzijde van de cilinder kan berekend 
worden met behulp van de ideale gaswet of de integraal van de 
massastroom over de tijd. De massa in het reservoir wordt 
vanwege het constante volume aIleen met behulp van de ideale 
qaswet bepaald. 
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(24) 

(25 ) 

(26 ) 

Als nu van de vergelijkingen (7), (8), (12) en (13) de 
tijdsafgeleiden bepaald worden, en de warmtestromen Qwi en Q~ 
beschreven zijn is de bewegingsvergelijking (2) oplosbaar. 
De warmtestroom door de systeemgrens kan beschreven worden door 
de volgende vergelijking (lit [1]): 

(27) 

Uit deze relatie blijkt de afhankelijkheid tussen de 
warmtestroom en de warmteoverdrachtscoefficient, het 
warmtewisselend oppervlak en het temperatuurverschil. Relatie 
(26) kent echter ook beperkingen omdat: 

-de temperatuur van het medium niet overal gelijk is 
-de warmteoverdrachtscoefficient een functie van de 
temperatuur en de druk is 
-er sprake is van een mengsel: naast lucht zijn ook 
waterdamp en olienevel aanwezig 
-de stromingseigenschappen in de cilinder en het reservoir 
sterk varieren: bij bovenkritische stroming in een klein 
volume treedt een sterke werveling op, zodat goede 
warmteoverdracht mogelijk is, terwijl bij sterk 
onderkritische stroming in een groot volume weinig meng1ng 
optreedt zodat, als gevolg van de isolerende luchtlaag aan 
de wand van de cilinder, de warmteoverdracht gering zal 
zijn (lucht is een slechte warmtegeleider). 

Vanwege bovenstaande redenen zal een theoretische bepaling van 
de warmteoverdracht vrijwel onmogelijk zijn. Deze zal dus 
experimenteel bepaald moeten worden. Hiervoor moeten eerst de te 
gebruiken vergelijkingen afgeleid worden. 

De warmtestroom wordt met vergelijking (27) beschreven, waarbij 
de warmteoverdrachtscoefficient op twee manieren beschouwd zal 
worden: 

1: a = constant 
2: a = a (p) 

V~~r de warmtestromen die aan de inlaatzijde, de uitlaatzijde en 
via het reservoir over de systeemgrenzen naar buiten stromen, 
geldt bij a = constant: 
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Als a = ao.p geldt: 

_ «o,Pi' (Ao+1t·d.x) . (Ti-Tw) 
OW1- R T 

• 1. 

o = «o,Pu' (Ao+1t·d. (L-(x+bz»' (Tu-Tw) 

WU R. Tu 

o = «c·Pr • (2.Ar +1t·dr ·Lr )· (Tr-Tw) 

Wr R. Tr 

Bij aIle drie de relaties is gebruik gemaakt van: 

p='!:--E-
V R.T 

(28) 

(29) 

(30 ) 

(31) 

(32) 

(33 ) 

Door nu op de proefopstelling verschillende metingen van 
bewegingspatronen te verrichten bij verschillende belastingen en 
met computersimulaties te trachten diezelfde bewegingspatronen 
te verkrijgen door variatie van aw en ao lijkt het mogelijk te 
zijn om tot uitspraken over de warmteoverdracht te komen. De 
verschillen in de bewegingspatronen blijken echter zo groot dat 
het doen van een zinnige uitspraak over de warmteoverdracht 
onmogelijk lijkt. Mogelijke oorzaken van de grote verschillen. 
zijn: 

-de proefopstelling beinvloedt de meting 
-de aanname van de wrijvingskracht is niet correct 

Op de optredende wrijvingskracht wordt nog nader ingegaan (zie 
ook literatuur [2]). Verbetering van de afstelling van de slede 
en het schrijven van de wrijvingskracht als functie van de 
drukken Pi en Pu en de snelheid hebben niet geleid tot 
verbetering van het model. De analyse van de warmteoverdracht 
zal daarom geschieden aan de hand van onderzoek naar de waarde 
van de al in het model van MKHG Oerix gebruikte polytropische 
exponent. 

2.2 De polytropische exponent n 
In een systeem met constante massa kan de thermodynamische 
relatie tussen temperatuur, volume en druk beschreven worden 
door de polytropische vergelijking: 

(34) 
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Daar bij de processen die zich afspelen in de beide ruimtes van 
een luchtcilinder en in het reservoir de massa niet constant is 
voIgt dat de polytropische exponent ook niet constant is. Om dit 
aan te tonen wordt vergelijking (34) geschreven met: 

f'u=Pi+dPi 

lTu=Ti+dTi 

Hieruit voIgt: 

Pi+dPi=< Ti+dTi ) n~l 
Pi Tj 

Met behulp van de Taylor-reeksontwikkeling levert dit: 

dPi _ n dTi 
Pi - n-1' Tj 

Uit de ideale gaswet in differentiaalvorm voIgt: 

ideale gaswet : p. V=m.R. T 

(35) 

(36) 

Substitutie van (37) in (36) levert: 
dT,/T, 

n=l+ 1 1 (38) 
drnj/mi-dVJVi 

Uit (38) blijkt direct de afhankelijkheid van de polytropische' 
exponent n van de massa, het volume en de temperatuur. Er is 
tussen deze veranderingen geen lineaire relatie bekend. De 
volumeverandering hangt bij de cilinder af van de 
wrijvingskracht, de uitwendige belasting en de beweging van de 
zuiger, die op zijn beurt weer bepaald wordt door de beide 
cilinderdrukken Pi en PU' De volumeverandering van het reservoir 
is nUl. De verandering van de massa is sterk afhankelijk van de 
drukverhouding over in- en uitganq. Vanwege de eenvoud wordt er 
nu een proces met constant volume beschouwd. Verqelijkinq (38) 
qaat dan over in : 

dT1, / Ti dPl ' / P l ' n=l+ = (39) 
dmi/mi dmi/mj 

Uit de al door MKHG Derix afqeleidde formule (7) voIgt nu: 
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Met behulp van vergelijking (27) volgt: 

Olij=ali·AIi · (Ti-TIi) 

Door substitutie van (40) en {41} in (39) volgt voor de 
polytropische exponent gedurende het proces: 

Tv ali·AIi ( TIi) n = lC. -- • 1--
Ti Om:.' Cv Ti 

( 40) 

( 41) 

(42) 

Bij de aanvanq van het proces geldt dat de temperatuur van het 
medium gelijk is aan de temperatuur van de wand Tw. Uit 
vergelijking (42) volqt dan voor de polytropische exponent n: 

T 
n=lC. 2 

Ti 

Daar er pas warmte overgedragen kan worden als Tt>Tv volgt dat 
voor warmteoverdracht moet qelden n<~. Als de massa in de 
cilinderruimte of in het reservoir toeneemt stijgt de 
temperatuur en neemt de waarde van n af volgens relatie (42). 
Bij aanname van een constante massastroom moet Tw/Ti groter zijn 
dan 1 om n constant te houden. Er moet dus warmte van de 
cilinder naar het medium stromen. Deze hoeveelheid warmte moet 
evenrediq zijn met de toename van de temperatuur van het medium 
om n constant te houden. Dit is zeer onwaarschijnlijk, en er mag 
dus geconcludeerd worden dat n niet constant is. 

2.3 Berekening van de polytropische exponent 
Uit het voorgaande blijkt de polytropische exponent qedurende 
het stromingsproces te varieren. Een mogelijkheid om n te 
berekenen wordt gegeven door de drukveranderingsssnelheid: 

dpu n ( 
dt =v:-. pu·Au· v-R. T1J' Om) 

1J 

Voor een constant volume proces (v=O) verwordt (22) tot: 

dpu_ n ( 
dt -v:-. R. Tu·Om) 

1J 

V~~r de polytropische exponent geldt dan: 

n= dPu l dt. Vu 
R.Tu·Om u 

(22) 

(43) 

(44) 

In figuur 2.2 is de opstelling ter bepaling van de polytropische 
exponent weergegeven. 
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Fig. 2.2: Meetopstelling ter bepaling van de 
polytropische exponent 

Er wordt aangenomen dat de hier relevante luchttemperatuur Tu 
constant is. Het volume van de cilinder is afhankelijk van de 
stand van de geblokkeerde zuiger en kan probleemloos berekend 
worden. De massastroom ~ kan of qemeten of, via de theoretische 
massastroomformule, berekend worden. De laatste methode wordt 
toeqepast omdat deze eenvoudiq en vrij nauwkeurig is. De 
drukveranderinqssnelheid wordt bepaald uit de qrafiek waarin Pi 
teqen de tijd is uitqezet, zie fiquur 2.3. 
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Fig. 2.3: Het drukverloop bij het vullen van een cilinder 

De polytropische exponent is bepaald voor twee verschillende 
restricties en volumes: 

restrictiediameter : 2 [mm] en 3 [mm] 
volume : 1365 [em ] en 800 [em ] 

Dit is weergegeven in de figuren 2.4 en 2.5. 
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Fig. 2.4 en 2.5: Verloop van de polytropische exponent 

Uit beide figuren 2.4 en 2.5 blijkt dat er sprake is van een 
daling van de polytropische exponent tijdens het proces. Met 
behulp van vergelijkingen (13) en (43) volgt: 

K K-1 n 
-V' (-R.Tu·Om---·Ow)=-,Om .R.Tu u U K U Vu U 

Hieruit voIgt: 

(K-1) ,0", 
n=K. (-1- U ) 

K.Om,R.Tu U 

( 45) 

Voor een constante polytropische exponent dient de af te voeren 
warmte gelijk te zijn aan de toe te voeren energie. Om tot een 
afvoer van warmte te komen dient er echter eerst een 
temperatuurverschil opgebouwd te worden. De polytropische 
exponent zal dus bij het begin van het proces grater moeten zijn 
dan later in het proces. Als de drukverhouding over de 
restrictie grater wordt dan de kritische neemt de massastroom 
snel af.Daar de warmtestroom als gevolg van een langzaam dalende 
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luchttemperatuur slechts weinig af zal nemen volgt uit (45) dat 
nook af zal nemen. De effecten op langere termijn blijken ook 
duidelijk uit de proef: een verschuiving naar lagere waarden 
duidt op een grotere warmteoverdracht. Uit figuur 2.5 blijkt dat 
de polytropische exponent voor het kleinere volume een lagere 
waarde aanneemt dan voor het grot ere volume. Dit is 
waarschijnlijk terug te voeren op de intensievere menging van de 
lucht in de cilinder, waardoor aan de wand betere 
warmteoverdrachtscondities optreden. Er is bij intensievere 
menging namelijk minder kans op de vorming van een isolerende 
luchtlaag. Voor de restrictie met een grotere diameter is het 
verschil tussen de beide polytropische exponent en aanzienlijk 
kleiner omdat de massastroom relatief gezien veel groter is (zie 
figuur 2.4). 
De in figuur 2.2 beschreven meetopstelling kan ook gebruikt 
worden om de polytropische exponent bij het vollopen van de 
cilinder en het reservoir te bepalen. Daar dit mathematisch veel 
complexer is dan in de door mij uitgewerkte situatie, en er op 
grond van de overeenkomstigheid van de modellen weinig verschil 
te verwachten is wordt dit achterwege gelaten. 

2.4 Conclusie 
De warmteuitwisselingen binnen het proces worden gekenmerkt door 
een fluctuerende waarde van de polytropische exponent n. Het is 
bijna onmogelijk een juiste waarde voor n in te voeren omdat 
allerlei oncontroleerbare grootheden van buitenaf op de 
opstelling van invloed zijn. Om toch iets te kunnen zeggen over 
de invloed van de polytropische exponent kan deze gevarieerd 
worden binnen het simulatieprogramma PNEUSIM. 
Hieruit blijkt duidelijk dat de invloed van de polytropische 
exponent niet te verwaarlozen is, omdat de pieken in de 
versnelling verschuiven bij variatie van n. Het is dan ook bijna 
onmogelijk om het programma te laten werken met een constante 
waarde v~~r de polytropische exponent zonder de waarheid geweld 
aan te doen. Hierdoor verliest het programma veel van zijn 
bruikbaarheid, want het niet kunnen verdisconteren van de 
variatie van n leidt tot versnellingspieken op onbekende 
tijdstippen, en dat druist regelrecht in tegen de door MKHG 
Derix beoogde doelstelling. 
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3. De belastinqkracht 

In het verslag van MKHG Derix wordt bij de beschrijving van de 
bewegingsvergelijking een belastingkracht Fbel geintroduceerd. 
Voor die belastingkracht wordt een uitdrukking geponeerd die 
zonder enige terughoudendheid in de bewegingsvergelijking 
gesubstitueerd wordt. Daar de belastingkracht van zeer grote 
invloed op het systeem kan zijn voIgt hierna een analyse van 
deze kracht en van zijn mogelijke invloeden op het systeem. 

3.1 Belastingkracht: de opbouw 
Uit de literatuur [2] blijkt dat er voor de belastingkracht Fbel 
een empirische relatie gevonden kan worden die uit drie 
componenten bestaat: 

Fbe1=FlIf+b. V+C.X (46) 

Voor deze relatie geldt dat Fw, b en c experimenteel bepaald 
dienen te worden, en dat de verplaatsing x en de snelheid v van 
de zuiger rechtstreeks uit de opstelling af te leiden zijn. De 
drie experimenteel te bepalen componenten zullen afzonderlijk 
bekeken worden. 

3.2 Het wriivingsgedrag van afdichtingen in luchtcilinders 
Om tot een uitspraak te komen over de wrijvingskracht Fw is het 
nodig om eerst het wrijvingsgedrag van afdichtingen in 
luchtcilinders te bekijken. Dit gedrag is zeer gecompliceerd 
omdat het van vele factoren afhankelijk is. Als eerste worden 
hier enkele uit de literatuur [3, 4, 5] voortkomende factoren 
beschreven. Oaarna wordt ingegaan op de invloed van de 
zuigersnelheid, de cilinderdrukken en de stilstandtijd van de 
zuiger. 

De uit de 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

literatuur voortkomende invloedsfactoren zijn: 
de afdichtingsvorm 
de afdichtingsgeometrie 
de hardheid van de afdichting 
het oppervlak van de cilinder 
het smeermiddel (vet of olie) 
de oliesoort 
de materiaalkeuze 

ad.1 De afdichtingsvorm 

Voor zuigers en zuigerstangen z1Jn veel afdichtingsvormen 
beschikbaar, zie figuur 3.1 en 3.2. 
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Fig.3.1: Zuigerafdichtingen Fig.3.2: Stangafdichtingen 

Van al deze vormen blijkt een afgeronde afdichtingslip (zie 
figuur 3.3) de gunstigste eigenschappen te bezitten: 

-de stick-slip verschijnselen zijn gering, zeker in het 
lage drukbereik. 
-de glijdende wrijving vermindert met 30 tot 50 procent. 

Beide eigenschappen zijn het gevolg van de door de afgeronde lip 
optredende betere wrijvingscondities. 

/' 
/ 
~ UiJ 

Fig. 3.3: Afdichting zonder en met afgeronde lip 

ad.2 De afdichtingsgeometrie 

Met behulp van metingen is vastgesteld dat een toenemende 
specifieke aandrukkracht van de afdichtingslip een ongunstige 
invloed heeft op het wrijvingsgedrag. De specifieke 
aandrukkracht volgt uit de absolute afdichtingskracht en het 
afdichtingscontactvlak. De absolute afdichtingskracht op zijn 
beurt is weer een gevolg van de voorspanning, de 
materiaalhardheid, de toleranties en het drukverschil over de 
zuiger. Een lange afdichtingslip geeft een gunstigere 
wrijvingssituatie dan een korte. 

ad.3 De materiaalhardheid 

Materialen met een lage Shore hardheid (60-70 Shore A) vertonen 
in het algemeen betere wrijvingseigenschappen dan de hardere 
materialen (80 Shore A). De keuze van een materiaal met een lage 
Shore hardheid heeft echter tot gevolg dat de levensduur sterk 
afneemt. 
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ad.4 Het oppervlak van de cilinder 

Uit de oppervlakteruwheid en het materiaal van de cilinder z~Jn 
geen eenduidige conclusies te trekken met betrekking tot de 
wrijvingseigenschappen. WeI blijkt dat bij een toename van de 
oppervlakteruwheid de stick-slip verschijnselen sterker 
optreden. 

ad.S Het smeermiddel (vet of olie) 

Vetsmering wordt toegepast bij zogenaamde onderhoudsvrije 
cilinders. De smering vindt eenmalig plaats bij montage. Tijdens 
het in bedrijf zijn wordt de smeerfilm afgebroken door de 
afdichtingen, met gemengde wrijving als mogelijk gevolg. 
Hierdoor ontstaat een hogere wrijvingskracht en een grotere 
slijtage. Bij oliesmering, waar de smeerfilm continu aangevuld 
wordt, speelt dit probleem niet. Oliesmering verdient dus de 
voorkeur. 

ad.6 De oliesoort 

De invloed van het soort smeermiddel is gering. Door toevoeging 
van vaste smeermiddelen als grafiet of MoSz is het stick-slip 
gedrag te verbeteren, maar neemt ook de slijtage toe. 

ad.7 De materiaalkeuze 

Teflon en polymeren op nitriet- of ethyleenbasis zijn veel 
toegepaste materialen. Vooral teflon biedt veel perspectieven, 
met name vanwege de mogelijkheid om grafiet en glasvezels toe te 
voegen. 

In tegenstelling tot de voorgaande, zeer algemeen van invloed 
zijnde factoren zijn er ook nog specifiek van de omstandigheden 
afhangende factoren van invloed op het wrijvingsgedrag. Dit zijn 
met name de stilstandtijd, de zuigersnelheid en de 
cilinderdrukken. Hierop wordt hierna nader ingegaan en er worden 
waar mogelijk relaties gelegd met de cilinder zoals die in de ' 
proefopstelling aanwezig is. 

3.3 De invloed van de stilstandtijd 09 de wrijvingskracht 

Door de voorspanning die tijdens de montage aangebracht wordt, 
wordt er op de smeerfilm die aanwezig is tussen de afdichting en 
de cilinderwand een kracht uitgeoefend. Bij langdurige stilstand 
kan de smeerfilm daardoor weggedrukt worden (het "squeeze
effect"). Dit heeft tot gevolg dat het oppervlak van de 
afdichting in direct contact komt met het cilinderoppervlak en 
er sprake is van een aanvleien van het zachte 
afdichtingsmateriaal tegen de metalen cilinderwand. Hierdoor 
neemt de rustwrijving sterk toe. Met behulp van een 
veerkrachtmeter is deze rustkrachtwrijving bepaald bij 
verschillende stilstandtijden. Dit is weergegeven in tabel 3.1. 
De cilinder was bij deze meting drukloos. 
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stilstandtijd Wrijvingskracht 

15 [s] 77 [N] 
30 [s] 95 [N] 
2 [min} 95 (N] 
5 [min] 107 [N] 
10 [min] 107 [N] 
15 [min] 105 [N] 
1 [uur] 115 [N] 
6 [uur] 115 [N] 
24 [uur] 117 [N] 

Tabel 3.1: Wrijvingskracht als functie van de 
stilstandtijd 

Uit de literatuur [6] blijkt dat de stilstandtijd van invloed is 
op het dynamisch gedrag van de zuiger. Als gevolg van de hoqere 
wrijvinqskracht bouwt het drukverschil over de zuiqer verder op 
dan in de standaardsituatie. Als de beweqing begint, en de 
wrijvinqskracht afneemt, is er dus ook een hoqer drukverschil 
dan in de standaardsituatie. Hierdoor ontstaat een grot ere 
versnelling, met als gevolq een meer oscillatorisch gedraq van 
de zuiger. De stilstandtijd heeft op die manier een duidelijke 
invloed op het beweqinqsgedraq. 

3.4 De invloed van de zuigersnelheid en de cilinderdrukken 0D de 
wrijvingskracht 

De afdichtinq van de zuiqer geschiedt door middel van twee U
rinqen, zie fiquur 3.4. 

Fig. 3.4: Zuigerafdichting 

Bij een laaq drukverschil berust de afdichtinq op de bij montage 
aangebrachte voorspanninq. Bij een toenemend drukverschil wordt 
de afdichting versterkt doordat de lippen uiteengedrukt worden. 
De drukverdeling langs een afdichting ziet eruit zoals 
weergeqeven in fiquur 3.5. 
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Fiq. 3.5: Drukverdelinq lanqs een afdichtinq 

Bij toenemend drukverschil neemt de wrijvinqskracht dus ook toe. 
Door de beweqinq van de afdichtinq ten opzichte van de 
cilinderwand kan als qevolq van de hydrodynamische wiqwerkinq 
een dunne smeerfilm ontstaan tussen be ide oppervlakken. Als de 
snelheid voldoende hooq is om de oppervlakken te scheiden treedt 
de zoqenaamde vollediqe smerinq op. Is de snelheid te laaq dan 
treedt qemenqde smerinq op. Beide smerinqstoestanden zijn 
afqebeeld in fiquur 3.6. 

'Nl"~V\ "9'
knAc.~t 

.., '2. 
... .. 

1 ~C!W\t."'~c!C S .. "lt" .... ~. 

2. "ollt.d.i~c S)ftU''''',!_ 

------~--------------------~ "" .. ".,c! 
Fiq. 3.6: De wrijvinqskracht als functie van de snelheid 

Om bovenstaande redenen wordt de wrijvinqskracht qerepresenteerd 
door het volqende alqoritme (zie literatuur [2]): 

FII/=Ko+J;·1 (Pi-Pu) I+K2 .v (47) 

De coefficienten Ka, Kl en K2 worden bepaald uit de meetresultaten 
met behulp van de methode der kleinste kwadraten (literatuur 
[7]). V~~r elke waarneminq i qeldt voor het verschil tussen de 
berekende en de qemeten wrijvinqskracht: 

lli=FII/1-FII/,gemj 

Volqens de methode der kleinste kwadraten moet ~ minimaal 
worden, met: 
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n 

~=2: (F"'j -F.", gem) :2 
..t-l 

Dit houdt in dat de partiele afgeleiden gelijk aan nul moeten 
zijn: 

a II r = 2. L (Ka+Kl' (Pii-Pu,i) +K2, Vi-F.."gemj) =0 
Ko i-l 

n 

:KI.L = 2, L (Ka+K1 , (Pii-Pu,i) +K2. Vi-F.",gem) • (PH-Pui) =0 
1 i-l 

(48) 

a II # = 2.2: (Ka +K;., (Pii-Pu,i) +1<2. Vi-F.."g/lllllj) ,Vi=O 
""2 ..1-1 

In matrixvorm wordt dit: 

n II n 
1 E . (PH-Pu,i) LVi L F.",g/lllllj 

..1=1 i=l 
Ko 

i"'l 
II n n n 

L (Pii-Pui) L (Pii-PUi):2 2: Vi' (Pi;i,-Pu,i> .K;. = L F.",g/lllllt· (Pii-Pu,i) 
i-l i-l ..t-l 

K2 
i-l 

n II n II 

LVi L (Pii-Pu,i) . Vi 2: vf E F.",g/lllllj' Vi 
i-l 1-1 ..1-1 ..1-1 

Het stelsel vergelijkingen (61) is numeriek vrij eenvoudig 
oplosbaar. 

3.5 De meetopstellinq 

{ 4 
9) 

Door een krachtopnemer te plaatsen tussen de zuigerstang en de 
wagen kan de wrijvingskracht bepaald worden, zie figuur 3.7. 

)( 

G 
Fig. 3.7: Bepaling van de wrijvingskracht met behulp van een 

krachtopnemer 

Uit het krachtenevenwicht voIgt: 
(50) 

De opstelling ter bepaling van de wrijvingskracht is in figuur 
3.8 weergegeven. 
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Gegevens: inlaatrestrictie d = 4 [mm] 
uitlaatrestrictie d = 2 [mm] 
voedingsdruk pv= 6 [kg. em-z] 
massa m = 10 [kg] 11 
veerbelasting c = 1580 [N .m-

Fig. 3.8: Opstelling ter bepaling van de belastingkracht 

Het verloop van de drukken, de snelheid en de kracht is 
weergegeven in fiquur 3.9. 
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Fig. 3.9: Verloop van snelheid, drukken en kracht 

Met behulp van de methode der kleinste kwadraten zijn de 
volgende coefficienten berekend voor substitutie in vergelijking 
(47) : 

= 0.01 
= 233,1 
= 78,3 

[N) 
[N. kg-1 • em-2 ] = 2,38.10-3 

[N -1 -1] .m .s 

De wrijvingskracht volgens de benadering (Fw) en uit de meting 
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(Fwg) z~Jn beide in figuur 3.10 weergegeven. Hieruit blijkt dat 
de benadering vrij goed is. 

DO. 

lit 

'" 
Q 0 o-F..., 

,. 
too " ;( lC :. -~. r--

0 • 
• • • .. 

• • • II 9 
"100 .. ... '" ... 

<10 • 
• . ~ 

o 100 
.. -

Fig. 3.10: Gemeten en benaderde wrijvingskracht 

Opmerkelijk is dat de Coulombse wrijving klein lijkt te z~Jn 
volgens de formule, terwijl uit de metingen volgt dat de 
wrijvingskracht bij een snelheid gelijk aan nul en drukken 
gelijk aan de atmosferische druk ongeveer 70 Newton bedraagt. 
Mogelijke oorzaken van dit verschil zijn: 

-de gevoeligheid van de coefficienten is groot 
-de berekende coefficienten zijn een gemiddelde over de 
totale slag 
-de krachtopnemer is van een dynamisch type: langzaam 
veranderende krachten, zoals aan het begin van de beweging, 
worden niet geregistreerd 

Het feit dat de visceuze coefficient K2 positief is duidt op 
volledige filmsmering. 
Simulatie met een constante wrijvingskracht levert een zeer 
onnauwkeurige benadering van het bewegingsverloop op, zoals te 
zien in figuur 3.11. 
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Fig 3.11: Simulatie met constante wrijvingskracht 

Uit het verloop van de snelheid valt af te leiden dat de 
dempingskrachten een grote rol spelen bij deze beweging. De 
simulatie met de wrijvingskracht volgens vergelijking (47) 
levert al een veel beter verloop, zie figuur 3.12. 
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Fig. 3.12: Simulatie met wrijvingskracht volgens vgl. (47) 

In figuur 3.13 zijn be ide snelheden uitgezet als functie van de 
tijd. Hierbij is de tijdsas van de berekende snelheid verschoven 
ten opzichte van die van de gemeten waarde, zodat beide . 
bewegingen op hetzelfde tijdstip beginnen. 
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Fig. 3.13: Snelheidsverloop 

Uit het verloop voIgt dat de demping nog te laag is geweest. Uit 
de simulaties en de metingen blijkt na vergelijking van de 
bewegingsverlopen dat de snelheidsafhankelijke wrijvingskracht 
te klein wordt bepaald. Om de invloed van de snelheid en de 
drukken op de (stationaire) wrijvingskracht te bepalen is een 
proefopstelling gebouwd, zoals weergegeven in figuur 3.14. 
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Fig. 3.14: Meetopstelling ter bepaling van de 
stationaire wrijvinskracht 

L 

Met de twee smoorventielen Vz en V3 kan de snelheid ingesteld 
worden.De drukken Pl en P2 worden gereqistreerd met behulp van 
piezo-electrische drukopnemers en de verschildruk 0 p = Pl - pz 
wordt met een verschildrukopnemer gereqistreerd. Uit het 
verplaatsingssiqnaal wordt de snelheid afgeleid. Het 
drukverschil over de de zuiger kan gevarieerd worden door de 
massa in de houder H te varieren. Deze houder is aan de 
zuigerstang van de vertikaal qeplaatste cilinder gemonteerd. De 
gemiddelde wrijvingskracht van de zuiger en de stangafdichting 
wordt bepaald aan de hand van plots van de x-y schrijver. De 
transient-recorder T zorgt voor de synchronisatie tussen de 
meetapparatuur en de schrijver. 
In het stationaire geval kunnen de volgende 
evenwichtsvergelijkingen worden opgesteld, zie fiquur 3.15: 

x.x 

Fig. 3.15: Krachtenevenwicht op zuiger 
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fAP.~-Pl' (~-Al) -Fw+(~+~).g = 0 

lAp.A1-P2· (~-Al) -FIIr+(~+~) .g = 0 

80 
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Fig. 3.16: Wrijvingskracht uitgaande slag 
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Fig. 3.17: Wrijvingskracht ingaande slag 

(51) 

uit de beide figuren 3.16 en 3.17 volgt dat de visceuze 
wrijvingscoefficient voor beide gevallen nagenoeg gelijk is: 110 
[N.s.m-1

] voor de uitgaande en 120 [N.s.m- 1 ] v~~r de ingaande 
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slag. 
Verder blijkt bij dat bij een toenemend drukverschil de 
wrijvingskracht bij de ingaande slag afneemt en bij de uitgaande 
slag toeneemt. Dit is het gevolg van de hogere druk in de 
cilinderruimte aan stangzijde, waardoor de stangafdichting een 
hogere wrijvingskracht geeft, en van het verschil in 
wrijvingsgedrag tussen de "duwende" en de "trekkende" beweging 
van de afdichting, zie figuur 3.18. 

X 
trekkend 

X 
duwend 

Fig. 3.18: Wrijvingsgedrag van de afdichting 

3.6 Conclusie 

Het wrijvingsgedrag blijkt van vele factoren afhankelijk. De 
belangrijkste zijn de zuigersnelheid en de drukverschillen over 
de afdichtingen. Ook de bewegingsrichting speelt een rol, zoals 
uit figuur 3.16 en 3.17 blijkt. Als men goede voorspellingen van 
het dynamische gedrag eist moet de belasting, en dus ook de 
wrijvingskracht, goed beschreven worden omdat deze het gedrag 
van de cilinder sterk beinvloedt. Met de methode der kleinste 
kwadraten kan een formule voor de wrijvingskracht opgesteld 
worden. Een nadeel is echter dat voor elke simulatie een meting 
uitgevoerd moet worden, omdat de coefficienten van de formule 
bepaald worden door de optredende drukken en snelheden. Omdat 
dit in de praktijk niet te realiseren is, zou een studie naar 
een "algemeen toepasbare wrijvingsformule rr van groot belang 
zijn. Of deze algemene formule bestaat valt echter te 
betwijfelen, omdat de coefficienten, die de wrijvingskracht 
immers beschrijven, sterk kunnen varieren voor verschillende 
belastingen. 
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4. Sapaling van da massastroom 

Uit de door MKHG Derix afgeleidde formules voor de 
drukveranderingen in de tijd blijkt de belangrijke invloed van 
de massastromen. Een nauwkeurige beschrijving van de 
massastromen is dus vereist om tot een goede voorspelling van 
het gedrag van luchtcilinders te komen. Dit is realiseerbaar 
door toepassing van goed gedefinieerde restricties in de in- en 
uitlaatleiding. De gebruikte restricties dienen daartoe eerst 
gecalibreerd te worden, zodat eventuele afwijkingen van de 
ideale situatie kunnen worden gecorrigeerd. 

4.1 Keuze van de smoorplaatjes 
Bij de keuze van de smoorplaatjes worden de volgende eisen 
gesteld. Ze moeten:· 

-eenvoudig te maken zijn 
-constante stromingseigenschappen bezitten 
-geschikt zijn voor twee 
stromingseigenschappen 
-weinig drukherstel geven 

De laatste eis houdt in dat de druk direkt achter de restrictie 
nagenoeg gelijk is aan de druk verder stroomafwaarts. Dit heeft 
als gevolg dat de plaats van de drukbepaling van weinig invloed 
is bij substitutie in de massastroomformule. Aan bovenstaande 
eisen blijkt grotendeels voldaan te worden bij gebruik van een 
dun plaatje (dikte«diameter) met een recht gat. Door een aantal 
plaatjes vlak te slijpen, op elkaar te klemmen, te doorboren en 
tot de juiste diameter op te ruimen is het mogelijk om op 
eenvoudige wijze de benodigde proefexemplaren te fabriceren. Het 
drukherstel is laag (enkele procenten), en de 
stromingseigenschappen zijn redelijk constant, maar moeten wel 
gecorrigeerd worden. 

4.2 Bepaling van de massastroomformule 
Voor de bepaling van de theoretische massastroomformule wordt 
uitgegaan van de volgende veronderstellingen: 

-wrijvingsloze, adiabatische stroming 
-goed afgeronde restrictie 
-potentiele energie heeft geen invloed 
-geen toe- of afvoer van arbeid 
-ideaal gas, met constante ~ 

Uit de eerste hoofdwet voor stationaire stromingsprocessen volgt 
dan: 

V~~r het enthalpieverschil tussen de punt en 1 en 2 geldt: 

hl - h2 =J.P
2 dp 

.1)1 P 
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Onder aanname van isentrepische expansie tussen de punt en 1 en 2 
geldt veor (53): 

(54) 

De wet van beheud van massa veor statienaire processen luidt: 

(55) 

De combinatie van (52), (54) en (55) levert voor de theoretische 
massastreom: 

1 
(56) 

Omdat (56) in zijn bovenstaande vorm zeer bewerkelijk is, wordt 
eerst de invloed van de factor (56a) nagegaan: 

1 
(56a) 

In de proefopstelling is gebruik gemaakt van een leiding met een 
diameter van 9 [mm]. De plaatjes hebben een gat met een diameter 
van 1,2,3,4 en 5 [mm]. V~~r de relatieve fout in de massastroom 
geldt dan: 

(57) 

met: 

(58) 

In tabel 4.1 is voor enkele waarden van de drukverhouding de 
relatieve fout weergegeven. 

32 



diD 

1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 

0.2 --- --- --- 0.2 0.5 
0.4 --- --- 0.2 0.5 1.0 
0.6 --- --- 0.3 0.9 2.4 
0.8 --- --- 0.5 1.4 3.6 
1.0 --- 0.1 0.6 2.0 5.0 

Tabel 4.1: Relatieve fout [%] 

Voor kleine gatdiameters blijkt de benaderde 
massastroomvergelijking goed toepasbaar: 

Qm=Pl'~'~ R~Tl .6 (59) 

met: 

6 = 
2 11:+1 

~ {( P2 ) K _ ( P2 ) 7} 
1(-1 Pi Pi 

0.428 

P2>0.528 
Pi 

P2S;O.528 
Pi 

(60) 

In de praktijk wordt er echter niet volledig voldaan aan de 
veronderstellingen waaronder de theoretische massastroomformule 
tot stand komt: 

-als gevolg van de plotselinqe doorsnedeverandering laat de 
stroming los van de wand in het gat en treedt er insnoering 
Ope Het minimale doorstroomoppervlak wordt op die manier 
kleiner dan het gatoppervlak, en verplaatst zich 
stroomafwaarts. 
-als gevolg van wrijving langs de wand is de gemiddelde 
snelheid aan de uitlaatzijde kleiner dan de ideale 
(isentropische) snelheid. De massastroom zou dUs met een 
snelheidscoefficient vermenigvuldigd moeten worden. 
-turbulentieverliezen zorgen ervoor dat de snelheid aan de 
uitlaatzijde afneemt. Ook hiervoor moet een factor in 
rekening worden gebracht. 
-als gevolg van het optreden van drukherstel is de positie 
waar de drukken Pi en Pu worden bepaald van belang. 

In figuur 4.1 is een restrictie weergegeven en worden enige 
begrippen voorgesteld. 
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1 = wervelingen 
2 = insnoering 

Fiq. 4.1: Restrictie en drukverloop 

Om aIle hierboven beschreven afwijkinqen in rekeninq te brenqen 
wordt er een factor a inqevoerd, de restrictiecoefficient. Deze 
dient experimenteel bepaald te worden.Voor de massastroom qeldt 
nu: 

Door op e reeksontwikkelinq toe te passen voIgt: 
'2 It"'i 

~ . {( P2 ) "i _ ( P2 ) 7} :: P2. (1- P2 ) 
lC-1 P1 . P1 P1 P1 

Als dit wordt qesubstitueerd in verqelijkinq (61) voIgt voor de 
berekende massastroom: 

P2)o.528 
Pi 

P2~O.528 
P1 

(62) 

oat deze benaderinq voldoet voIgt uit fiquur 4.2, waarin e en 

o . 970. P2 (1- P2 ) 

P1 Pi 

teqen de drukverhoudinq zijn uitqezet. 
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Fig. 4.2: Stroomfunctie 

4.3 Bepaling van de restrictiecoefficient 
De restrictiecoefficient wordt met de meetopstelling als 
voorgesteld in figuur 4.3 bepaald. 

6 7 
2 

3 

Fig. 4.3: Meetopstelling ter bepaling van de 
restrictiecoefficient 

5 

Met de voedingseenheid met drukregelaar wordt de druk Pi constant 
gehouden op 5 [kg/em]. Met het smoorventiel kan de druk achter 
de restrictie ingesteld worden. De volumestroom wordt gemeten in 
procenten van de maximale volumestroom bij standaardcondities 
(tn=o [OC], Pn=1.013 [bar]) en moet worden omgerekend naar 
omgevingscondities met: 

o =0 .~ Pn 
v v.a P 

(63) 

De massastroom wordt dan verkregen door vermenigvuldiging met de 
dichtheid: 

(64) 
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4.4 Meetresultaten 
Uitgebreide meetresultaten Z1]n te vinden in bijlage 2. De 
gevoeligheid voor meetfouten in de druk neemt sterk toe voor 
waarden van de drukverhouding diehtbij 1. Het heeft dan ook 
weinig zin om de waarde van a te bepalen voor waarden van de 
drukverhouding groter dan 0.97 [-]. Een meetfout van 0.05 
[kg.em-z] heeft in dat geval namelijk al een fout van bijna 
twintig proeent tot gevolg. In figuur 4.4 is de waarde van a 
uitgezet tegen de drukverhouding voor plaatjes met een 
gatdiameter van 2, 3 en 4 [mm). 

a.[-] ,. 
. ~b·\c:.hit: •• ¢z""" 

1, 

)Cox (j3 .. ,," 
+-+ tl4 ,,",, 

0 

0, 8 I • . 
;. .. " • • 

1- " 'II\oj. 11 ." . • • 
l' .... • . 

« 
~ 

O,t.. 

o 
o 0.'1 Oot. o,s i,o 

Fig. 4.4: Restrietieeoeffieient a als funetie van PzlPl 

Uit de figuur valt af te leiden dat voor een bovenkritisehe 
stroming de waarde voor a daalt naarmate de drukverhouding 
toeneemt. V~~r een lage drukval neemt de waarde van a sterk af. 
Om de waarde van a voor berekeningen nauwkeurig weer te geven 
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kan hij in de vorm van een polynoom geschreven worden: 

«=a1 +az (P-b) +a3 (P -b) 2+ •••• 

met: B = PzlPl 
b = 0.528 = kritische drukverhouding 

(65) 

Een lineaire vergelijking voor a geeft een goede benadering voor 
de restrictiecoefficient: 

als p:s:b 

als P>b 

De coefficienten van a voor de verschillende plaatjes zijn 
weergegeven in tabel 4.2. 

diameter [mm] al az 

1 0.84 -0.17 
2 0.82 -0.20 
3 0.80 -0.28 
4 0.79 -0.25 
5 0.76 -0.23 

Tabel 4.2: Coefficienten van a voor verschillende 
diameters 

De procentuele afwijking van a voor deze waarden van al en az 
bedraagt maximaal drie procent, behalve als a de al eerder 
genoemde waarde van 0.970 overschrijdt. Als een betere 
benadering gewenst wordt moeten meer termen van het polynoom uit 
vergelijking (65) meegenomen worden. 

37 



5. Variabele massa 

Een van de doelstellingen is het verkrijgen van inzicht in de 
veranderingen die het model ondergaat wanneer er sprake is van 
een variatie in de te verplaatsen massa. Hieronder wordt 
verstaan dat de massa per cyclus kan varieren, maar tijdens een 
cyclus constant is. Zoals al door MKHG Derix is afgeleid geldt 
voor de versnelling: 

a= Pi . Ai-pu·Au-Po . (Ai-Au) -Fbe1 

M 
(2) 

Daar aIle factoren boven de breukstreep onafhankelijk zijn van 
de massa M is hier sprake van een omgekeerd evenredig verband 
tussen de versnelling en de massa. Omdat de massa als constante 
ingevoerd moet worden bij het starten van het simulatieprogramma 
PNEUSIM zijn er geen aanpassingen aan het programma nodig om met 
de variabele massa te kunnen rekenen. Het zal duidelijk zijn dat 
er rechtstreekse conclusies getrokken mogen worden met 
betrekking tot de variabele massa als deze als enige factor 
gevarieerd wordt. Het streven is nu om tot zinnige uitspraken te 
komen over een verband tussen de massa enerzijds en de 
conductantie van de verschillende ventielen of de inhoud van het 
reservoir anderzijds, met als doel het lokale minimum van de 
snelheid gelijk aan nul te krijgen op het tijdstip waarop het 
einde van de slag wordt bereikt. 

5.1 Simuleren 
Tijdens het uitvoeren van simulaties met behulp van PNEUSIM 
blijkt de versnelling bij variatie van de massa goed te voldoen 
aan het al eerder afgeleidde omgekeerd evenredige verband. 
Traagheidskrachten ten gevolge van de grotere massa zijn 
waarschijnlijk de oorzaak van het niet volledig kloppen van de 
proportionaliteit, maar belangrijker is dat een grotere massa 
niet van invloed blijkt op het lokale minimum van de snelheidi 
dit blijft gelijk aan nul op het tijdstip waarop het einde van 
de slag wordt bereikt. Het lijkt dus mogelijk om per cyclus de 
massa te varieren zonder dat dit schadelijk is voor de 
opstelling. Bij het uitvoeren van die massavariatie in de 
praktijk blijkt het door PNEUSIM voorspelde patroon te kloppen: 
het omgekeerd evenredige verband is ook uit de proefopstelling 
af te leiden. 

5.2 Traagheidskrachten 
omdat de traagheidskrachten er waarschijnlijk de oorzaak van 
zijn dat het omgekeerd evenredige verband niet helemaal 
gerealiseerd wordt, wordt er nader op ingegaan. 
Een l~chtcilinder gedraagt zich als een massa-veersysteem 
waarvan de natuurlijke eigenfrequentie bepaald wordt door de 
bewegende massa en de veerstijfheid van de beide luchtkolommen: 

w=~ Z 
Voor een dubbelwerkende cilinder, zie figuur 5.1, geldt voor de 
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veerstijfheid : 

c = dF = dPi .A1..-dPu· Au 
dx dx 

r--------- --
)c' aX - ., 

Pi,T; I I p .... ,T ... IJ" d F 
Vi : i:=================~i====U~~~JI 

I t-; I I :"' 
I- _ A!,. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ..J 

Fiq. 5.1: Dubbelwerkende cilinder zonder reservoir 

Zoals al eerder werd afqeleid qeldt: 

dPi= vn . (R. (T1 + n-l . (Tv-Ti ) ) ) • dmi-Pi .Ai • dx 
i K-l 

dpu= ~ . (Pu·Au• dx-R. Tu' dmu) 
u 

Substitutie van (67) in (66) levert: 
(69) 

(66) 

(67) 

De eerste term qeeft de invloed weer van de massastromen op de 
veerstijfheid. Een qrotere massastroom heeft een laqere 
stijfheid en dus ook een kleinere eiqenfrequentie tot qevolq. De 
tweede term qeeft de veerstijfheid van een afqesloten 
dubbelwerkende cilinder weer. De stijfheid is afhankelijk van de 
druk en positie van de zuiqer, zoals in fiquur 5.2 is 
weerqeqeven. 
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Fig. 5.2: Stijfheid als functie van plaats en druk 

Als gevolg hiervan zal de eigenfrequentie van de cilinder 
tijdens de slag varieren, hetgeen in figuur 5.3 waarneembar is: 
geleidelijke afname en tegen het einde van de slag weer een 
toename van de frequentie. 
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6. Resultaten 

Onderzoek naar de bruikbaarheid van het door MKHG Derix 
opgestelde model leidt automatisch tot onderzoek naar het 
dynamisch gedrag van pneumatische componenten. Hieruit blijkt de 
invloed van de massastroom, de polytropische exponent en de 
belastingkracht op dit gedrag. Door het onderzoek op deze drie 
factoren toe te spitsen is niet aIleen getracht een zo goed 
mogelijk inzicht in de invloed van die factoren te verkrijgen, 
maar ook om tot resultaten te komen die van nut zijn bij 
toetsing van het model aan de praktijk. 
Door gebruik te maken van smoorplaatjes, waarvan de 
eigenschappen bekend zijn, bij het onderzoek naar het 
bewegingsgedrag blijkt de massastroom goed beschrijfbaar te 
zijn. Dit is van belang vanwege de grote invloed van de 
massastroom op de drukveranderingssnelheid. 
De warmteuitwisseling tijdens de beweging is een proces dat met 
behulp van de polytropische exponent weliswaar goed te 
beschrijven is, maar tijdens de slag een dermate onvoorspelbaar 
verloop kent dat de praktische bruikbaarheid van het model van 
MKHG Derix hierdoor grotendeels teniet gedaan wordt. Het 
onvoorspelbare van het verloop wordt veroorzaakt door de vele 
omgevingstoestanden die op de warmteuitwisseling van invloed 
zijn. Hierbij wordt met name gedoeld op de omgevingstemperatuur, 
de stilstandtijd, de opstellingstemperatuur en de 
wrijvingswarmte die tijdens de beweging vrijkomt. 
De belastingkracht blijkt een grote rol te spelen binnen het 
dynamisch gedrag. Ook hier geldt dat vele omgevingsfactoren van 
invloed zijn. Dit zorgt niet alleen voor een complexe 
beschrijving van die belastingkracht, maar ook voor de eis dat 
voor iedere simulatie een uitgebreide set metingen uitgevoerd 
moet worden om de juiste waarden in het model te substitueren. 
Deze eis is in de praktijk vanwege de daarvoor benodigde tijd 
bijna niet te volvullen. 
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7. CODclusie 

Het model dat door MKHG Derix in het simulatieprogramma PNEUSIM 
is ondergebracht blijkt in theoretisch opzicht prima in elkaar 
te steken. De voorwaarde om tot een beheerst bewegingsverloop te 
komen, het feit dat alle ingangsvariabelen nauwkeurig 
experimenteel bepaald dienen te worden, leidt echter tot 
onoverkomelijke problemen. Het is niet mogelijk om alle 
ingangsvariabelen dermate nauwkeurig te voorspellen dat er van 
een gecontroleerd bewegingsverloop sprake kan zijn. Hierdoor is 
de door MKHG Derix in zijn verslag te berde gebrachte 
doelstelling, het realiseren van een lokaal snelheidsminimum 
gelijk aan nul op een gewenst tijdstip, niet meer haalbaar. 

De praktische bruikbaarheid van het model blijkt dus zeer gering 
te zijn onde~normale bedrijfsomstandigheden. Onder 
geconditioneerde omstandigheden, en met geavanceerde 
meetapparatuur, is hoogstwaarschijnlijk een betere overeenkomst 
tussen praktijk en model te vinden, maar deze omstandigheden 
zijn verre van wat zich normaal gesproken in de praktijk 
voordoet. 
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Bijlage 1. De proefopste11ing 

Bij het opzetten van een opste11ing waarmee het 
simulatieprogramma PNEUSIM aan de praktijk getoetst kan worden 
is dankbaar gebruik gemaakt van de door MKHG Derix gedane 
aanbeve1ingen en de door ECA Dekkers a1 gedee1te1ijk bepaa1de 
uitvoering. De meetopste11ing ter bepaling van de verplaatsing 
van de zuiger a1s functie van de tijd is in fiquur Bl.l 
weergegeven • 

• }=======n 

4 

2 8 11 
1 

Fig. Bl.l: Totale proefopstelling 

De in de fiquur genummerde onderdelen zijn: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

dubbelwerkende cilinder DSW-40-300 (FESTO) 

L = 300 [mm) 
d = 40 [mm] 
PtIIaX = 10.105 [Pal 
Ai = 7,.2 .10-4 [m2 

] 

Au = 6,3.10- 4 (m2 
] 

smoorventie1 GRO ~ (FESTO) 

smoorventiel GRLA \ (FESTO) 

stuurventiel HS-4/3-\ (FESTO) 

reservoir 

Met behulp van de beweegbare zuiger is het volume te 
varH~ren. din" = 76 [mm] 

smoorventie1 GRLA % (FESTO) 

7. rechtge1eiding met massa 
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8. verplaatsingsopnemer. 

9. 

Daar deze te kort is om de hele slag te meten worden 
slechts de laatste twintig centimeter gemeten. 

meetversterker HBM KWS-3071 

10. oscilloscoop PHILIPS PM 3234 

11. digitale sampler Biomation 1015 

Het analoge signaalwordt gedigitaliseerd en opgeslagen. 
Afhankelijk van de instelling kunnen 1 tot 4 signalen 
tegelijkertijd opgeslagen dan wel uitgezonden worden. 
Zonder deze sampler is het onmogelijk de x-y schrijver aan 
te sturen. 

12. X-Y schrijver 

Op de x-y schrijver en de oscilloscoop wordt de 
verplaatsing als functie van de tijd weergegeven.Het 
simulatieprogramma PNEUSIM geeft een snelheid als functie 
van de tijd. Om deze te vergelijken dient de plot dus eerst 
gedifferentieerd te worden. 

Om de kritische drukverhouding en de conductantie te bepalen is 
er een andere opstelling nodig.Deze is weergegeven in figuur 
B1.2. 

9 
4 

Fig. B1.2: Meetopstelling ter bepaling van de conductantie 

De in de figuur genummerde onderdelen zijn: 

1. het voedingsnet 

2. manometer 

let op: om Pl te bepalen dient Po bij de afgelezen waarde 
opgeteld te worden. 

3. drukverschilopnemer PD1 

4. de te meten weerstand 

5. smoorventiel 
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6. rotameter 

100% = 4.37 [kg/h] 

7. natte gasmeter 

Deze is aIleen nodig bij het meten van lage volumestromen. 

Om met deze opstelling tot resultaten te komen dient allereerst 
de drukverschilopnemer POl geijkt te worden. Dit gaat als voIgt: 

-schroef restrictie (4) helemaal dicht 
-stel de druk in op een bepaalde waarde CPt), en zorg dat de 
Ieiding achter de drukverschilopnemer open is (Pa = 1 
[bar]) . 

Het drukverschil is nu de waarde die afgelezen wordt op de 
manometer. Er geldt nu voor het drukverschil Qp : 

Qp = (x.a)/24 (bar] 

met: a = instelling van de meetversterker 
x = afgelezen waarde 

De kritische drukverhouding b is nu vrij eenvoudig te bepalen. 
Door het smoorventiel (5) bijna dicht te draaien, en daarna 
Iangzaam weer te openen wordt er een punt bereikt waarop de 
volumestroom niet meer stijqt bij constante Pt. Op dat punt is de 
kritische drukverhouding bereikt (b = Pa/Pl). 
Om de conductantie C te bepalen is het nodig smoorventiel (5) 
nog iets verder te openen, zodat de stroming met zekerheid 
overkritisch is. Nu is de volumestroom aIleen nog afhankeIijk 
van Pl: 

c= "v=~ 
P1 p. P1 

Ook geldt hier: 

P . .! 
P.V=~=constant 
R. T R. T 

Vanwege de hoqe luchtsnelheid is het meten van de temperatuur 
van de Iucht zeer moeilijk, het botsen van de Iuchtmoleculen met 
een hoqe kinetische energie tegen het thermokoppel veroorzaakt 
nameIijk een veel hoger temperatuurverschil dan dat wat in 
werkeIijkheid tussen de buitenwereld en de luchtstroom aanweziq 
is. Er wordt door mij dan ook verondersteld dat de temperatuur 
van de Iuchtstroom geIijk is aan die van de omgeving. De 
dichtheid is dan aIleen nog afhankeIijk van de druk: 

P=Po'P1 met: Po"'1,2 [kg.m-3 ] 

Hieruit voIgt voor de conductantie c: 
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(overkri tisch) 
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Bijlage 2. smoorplaat tabellen 

• 
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smoorplaatje cp 1 [mm] 

P2 .6 Qv ~th ~g- a 

[kg. cm-2] - % [kg. S-l] [kg. S-l] -
4.90 0.98 8.0 0.29*10-3 0.22*10-3 0.76 

4.70 0.95 13.5 0.49*10-3 0.38*10-3 0.76 

4.50 0.92 17.5 0.62*10-3 0.49*10-3 0.78 

4.10 0.85 22.5 0.80*10-3 0.63*10-3 0.78 

3.80 0.80 25.5 0.90*10-3 0.71*10-3 0.79 

3.50 0.75 28.0 0.97*10-3 0.78*10-3 0.80 

3.20 0.70 30.0 1. 02*10-3 0.83*10-3 0.82 

2.90 0.65 31.5 1. 06*10-3 0.88*10-3 0.83 

2.50 0.58 32.5 1.09*10-3 0.90*10-3 0.83 

2.20 0.53 33.0 1.10*10-3 0.92*10-3 0.84 

2.00 0.50 33.0 1.10*10-3 0.92*10-3 0.84 
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Smoorplaatje cp 2 [mm] 

pz .8 Qv ~ t.h ~ &8111 a 

[kg. cm-z] - % [kg. S-l] [kg. S-l] -
4.80 0.97 41.5 L 62*10-3 1.15*10-3 0.71 

4.60 0.93 6LO 2.23*10-3 L 70*10-3 0.75 

4.20 0.87 85.0 3.05*10-3 2.36*10.3 0.77 

4.00 0.83 92.0 3.35*10-3 2.56*10-3 0.76 

3.80 0.80 99.0 3.58*10-3 2.75*10-3 0.77 

3.80 0.80 18.0 3.58*10-3 2.77*10-3 0.77 

3.30 0.72 20.5 4.02*10-3 3.15*10-3 0.78 

3.00 0.67 21.5 4.19*10.3 3.31*10-3 0.79 

2.70 0.62 22.5 4.31*10-3 3.46*10-3 0.80 

2.40 0.57 23.0 4.37*10-3 3.54*10-3 0.81 

2.10 0.52 23.5 4.38*10-3 3.62*10-3 0.82 
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Smoorplaatje q, 3 [mm] 

pz .8 Qv Q. th Q. ,- Il 

[kg. em-z] - % [kg. S-l] [kg.s-1 ] -
4.85 0.98 13.0 3.18*10-3 2.00*10-3 0.63 

4.70 0.95 19.0 4.43*10-3 2.93*10-3 0.66 

4.50 0.92 25.5 5.61*10-3 3.93*10-3 0.70 

4.25 0.88 31.5 6.70*10-3 4.85*10-3 0.72 

4.00 0.83 36.5 7.54*10-3 5.62*10-3 0.75 

3.75 0.79 40.0 8.20*10-3 6.16*10-3 0.75 

3.50 0.75 42.5 8.72*10-3 6.55*10-3 0.75 

3.25 0.71 45.0 9.13*10-3 6.93*10-3 0.76 

3.00 0.67 47.0 9.44*10-3 7.24*10-3 0.77 

2.75 0.63 48.0 9.66*10-3 7.39*10-3 0.77 

2.50 0.58 50.0 9.80*10-3 7.70*10-3 0.78 

2.25 0.54 51.5 9.86*10-3 7.93*10-3 0.80 

2.00 0.50 52.5 9.87*10-3 7.93*10-3 0.80 

• 
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Smoorplaatje l/J 4 [mm] 

P2 B Qv <4 th <4 g_ a 

[kg. cm-2 ] - % [kg. S-lJ [Kg. S-l] -
4.90 0.98 18.0 7.20*lD-3: 2--.77-*10-3 • 0.60 

4.80 0.97 27.0 6.50*10-3 4.16*10-3 0.64 

4.70 0.95 34.5 7.88*10-3 5.31*10-3 0.67 

4.50 0.92 45.5 9.98*10-3 7.01*10-3 0.70 

4.25 0.88 56.5 11. 92*10-3 8.70*10-3 0.73 

4.00 0.83 65.5 13.41*10-3 10.09*10-3 0.75 

3.55 0.76 74.5 15.33*10-3 11.47*10-3 0.75 

3.05 0.68 82.0 16.68*10-3 12.63*10-3 0.76 

2.50 0.58 86.0 17.42*10-3 13.24*10-3 0.76 

2.25 0.54 88.5 17.53*10-3 13.63*10-3 0.78 

2.00 0.50 91. 0 17.59*10-3 14.00*10-3 0.79 
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smoorplaatje ¢ 5 [mm] 

P2 B Qv Q. th Q.'eaI a 

[kg. cm-2 ] - % [kg. S-1J [kg. S-1] -
4.90 0.98 26.0 7.20*10-3 4.00*10-3 0.55 

4.70 0.95 50.0 12.3*10-3 7.70*10-3 0.63 

4.40 0.90 72.0 16.9*10-3 11.1*10-3 0.66 

4.20 0.87 85.0 19.1*10-3 13.1*10-3 0.69 

4.00 0.83 97.0 20.9*10-3 14.9*10-3 0.71 

4.00 0.83 57.0 20.9*10-3 14.7*10-3 0.70 

3.70 0.78 65.0 23.1*10-3 16.7*10-3 0.72 

3.40 0.73 70.0 24.7*10-3 18.0*10-3 0.73 

3.00 0.67 75.5 26.2*10-3 19.3*10-3 0.74 

2.50 0.58 80.0 27.2*10-3 20.6*10-3 0.76 

2.10 0.52 81.0 27.4*10-3 20.8*10-3 0.76 

55 



Bijlage 3. Karakteristieken en beschrijvingen 
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I 

Sperr- und Stromventile 
Drossel·Ruckschlagventile M 5 bis G112 

Orossel-Ruckschlagventil 
mIt SchwenkanschluB 

Typ GRLA-... 

-m-
Diese Ventile werden zur DurchfluBmen
genregulierung der Abluft bei doppeltwir
kenden Zylindern eingesetzt. dadurch er
gibt sich eine Veranderung der Kolbenge-
schwindigkeit. 

Die Drosselschraube reguliert die Luftmen
ge in Pfeilrichtung. In umgekehrter Rich
tung stromt die Luft uber das Ruckschlag
ventil und hat somit vollen Durchgangs
quersch!litt. 

Diese platzsparenden Ventile werden ohne 
ZubehOr direkt am Zylinder montiert. Sie 
konnen um 360<' gedreht werden. 

,~,. '~,)f IJIHl .... ( .. it·htItHln 

Teile·Nr.lTyp 

Medium 

8auart 

8efestigungsart 

AnschluB Gewinde/fUr Schlauch 
Nennwelte in Orosselrichtung mm 

gegen Orosselrichtung mm 
NormalnenndurchfluB Gewinde 
in Orosseirichtung PK-3 
IImln 

PK-4 

1 gegen Orosselrichtung 
PK-6 
Gewinde 

II/mm PK-3 

! PK-4 
i PK-6 

I OruCkberelch 
I Temoeralurberelch 
, Werkstoffe 

, Gewicht 

AndenJngen vorbehalten 

I 

TypGRLA· ..• 

13321 13325 13331 

1

'3334 
GRLA-M5 GRLA-t/e GRLA-V, GRLA..:I,I, 

13323 13327 13332 -
GRLA-M 5-PK-3 • GRLA·I/e·PK-4 GRtA-1! •• PK-4 

13329 13333 - GRLA·l!.-PK-6 ! -GRLA· t/e·PK-6 

getilterte. ge6lte oder getilterte. nicht ge6lte Orucklutt 

Orossel-ROckschlagventil 

Einschraubventil 

M5/NW3 GfNNW4.NWS I GWNW4.NW6 G~ 

1,3 3 4,5 6 
1,8 :3 • 5 

7 

Obis48 Obis200 • Obis440 Obis676 

Obis48 - - -
- Obis 170 Obis230 -
- Obis 180 Obis370 -
34 130 285 610 

30 - - -
- 110 170 -- I 120 I 250 1-

0.2 bis 10 bar I 0.3bis lObar 
-10 bis +60·C 
SchwenkanschluBstOck: GO·Zn: Manschette. Q-Ring: Perbunan 
0.015 kg 0.030 kg 0.060 kg • 0.100 kg 

FESTO 
PNEUMATIC 

13335· 

GRLA-Vz 

-
-

G'n 
8 
9,5 
Obis 1243 

-
- ! 

-
1010 

-
I-
-

0.200 kg 

2.631 



uskelkraftbetatigte Ventile 
3-Wegeventile direkt betatigt G 1f4 

5teuerschieber 
Typ HS-4/3-1f4 

HSO-4/3-1f4 

Typ HS-4/3-1/:C kann durch 0 '2 

BlindschlleBen von An- £.,a aj ,! b..l I a I;O~ I ~I 
schluB B als 313-Wege-~ - 1. __ .1 . 

yentil verwendet werden. 1 '" 3 

ellndstopfen G 'I.; Bestellbezelchnung 3568 e-If. 

Mit diesen Ventilen konnen eintachwir
kende Zylinder (313-Wegeventil) oder 
doppeltwirkende Zylinder (4/3-Wege
ventil) innerhalb des Hubbereiches still
gesetzt werden. Dabel wird bet Verwen
dung von Typ HS der Zylinderkolben in 
der Nullstellung beidseitig unter Druck 
eingespannt. wihrend sich bel Typ HSO 
der Kolben druck/os bewegen laBt. 

AnschlVsse unten 

I~!;tp.llhezeichnung Teile-NrJTyp 
~edjum 

lauart 
lefestigungsart 
,nschluB 
lennwe;te 
lormalnenndurchfluB (1- 4) 

lruckbereich 
letatigungSkraft bei 6 bar Betriebsdruck 
emperaturbere;ch 
Verkstoffe 
lewicht 

akuumanschtuB an Puna R 

FESTC 
PNEUMATlC 

.. ' .. ----1I0--~ 

1 
:;,-::::-:...--..:...";: N 

i , e----:--·--r"r :I.-I" v.. 'j'; i 
.'", I I 

f r;~ I 
! I 1---. -~,-. -; 
i'.~:::~::_:~':~·~~·_=~ ____ ___ 

... 

.: 

/ 

.. 

1 (P) - OruclduftanschluB 
4. :2 (A. B) - Arbeits· bzw. AusgangsleitUngetl 
3 (R) - EntlOftung 

9339 HS-4/3·1/. I 9340 HSO-413·1/. 

gefilterte. geolte oder gefilterte. nicht geelte Druckluft oder Vakuum- I 
Flachschieber ohne selbsttatiges ROckstellen in die Nullstellung 
Durchgangs' und Gewindebohrungen im Gehause 
G II. 

Smm 
1200 IImin 

-0.95 bis +10 bar I 
12 N (1.2 kp) I 
-20 bis +SOO C 
Genause: AI. Kunststoff; Dichtungen: Perbunan 
0,390 kg 



Doppejtwirkende Zylinder 
Kolben-¢ 32 bis 63 mm 

Doppeltwirkender Zylinder 
mit elastischen Dampfungsringen 
in den Endlagen 

Typ DSW-... -P III 
mit beidseitig einstellbarer End Jag en
dampfung 

Typ DSW-... ·PPV 

Bei diesen Combi-Zylindem sind Lager
und AbschluBdeckel mit dem Zylinder
rohr durch Rollieren druckdicht verbun
den. 

SonderausfUhrungen: 

Zusatzbauteile (Blatt 1.310. 1.320): 

=.of Gabelkopf Typ SG 

a::o( Gelenkkopf Typ SGS 

g{ Ftexokupplung Typ FK 

B~stellbezeichnung 

(r-ich", Blntt 1.242.1\ 

Medium 
8auart 
max. zulassiger Betriebsdruck 
Temperaturbereich 
Werkstotfe 

Gewichte 

Kolben- Standard- i Hublange 
;is Hublangen 

I 
min.-max. 

mm mm mm 
32 25 160 

I 
1 bis SOO 

40 40 200 
50 I 

50 80 300 
I 63 I 100 

ldeNngen ¥orbehalten 

I 
I 

Einbau Grundzylinder ohne Befestigungselemente 

Gewindebefestigung 
yom hinten 

eefestlgung mit Mutter 
yom hlnten 

FESTC 
PNEUMAnC 

Einbauvarianten und zusatziiche Befestigungselemente 

Fu8befestlgung Typ H 

F1anschbdtestlgung Yom 
TypFV 

~!H;D 
:-.-.L. 

LagerbOck Typ sas 
hinten 

FJansChbefestigung hinten 
TypFV 

,....,..f")'.v.!N § _ ~ "-'~~ ,.~ 

tJ 

GewindebolZen Typ GBS 
yom 

LagerbOck Typ sas 
yom 

. 
Gewindebolzen Typ Gas 
hlnten 

......,l· . j."" 
t_.t ... ~ • . --.--- ;,i-i~ .. 

;3-.~ 

. -):,t" 

Teile-Nr. + OSW + Kolben'"\ll + Hub/ange + Endlagendampfung 

eOlta Oruc:kluft 

I 
Lager- und Abschlu8deckel: AI. natur eloxiert; Zylinderrohr: X 5 Cr Ni 189: 
Kolbenstange: X 20 Cr 13. Gewinde gerollt; Oichtungen: Perbunan 

I siehe Ruc:kseite . 
Schubkraft bei 6 bar Ruckzugskraft ' Anschlu6 . Oamptungs-

bei 6 bar lange 

N (- kp) N (- kp) mm 
450 (45) 360 (36) 

I G '" 
19 

720 (72) 630 (63) G'/. 22 
1051) (105) 910 (91) G II. ' 27 

I 1800 (180) 1650 (165) G~ 27 



'" METERFABRJEK 
d./ DORDRECHT 

NATTE PAECISIE-GASMETEA VOOR LABORATORIA 

8 c 

; , 
i 
! . 
I 

<t:1 

I 

Type 

1 

5 

2S 

100 

Inhoud 
in dm3 

per omw. 

1 

I 5 

2S 

100 

Q 

Max. cap. 
in dm3 
per uur 

I 700 

I 3000 

.1 aooo 

24000 

w 
,,",,",,--=r- -:--r 

i : 
1

0
; 

I . 
I 

Aan!lluiting 
E 

r:tJ 12 inw. 

r:tJ 12 inw. 

(f) 2S inw. 

r:tJ SO inw. 

A 

235 

300 

490 

750 

Afmetingen 

B C 0 

260 288 91 

327 350 122 

S07 540 111 

. 737 790 170 

De kast en de trommel van deze meters zijn vervaardigd uit roestvrijstaal. De meters zijn 
voorzien van een ronde wijzerplaat met vaste grote wijzer. Een omwenteling van de wijzer 
komt overeen met het volume. dat qoor een omwenteling van de trommel wordt verplaatst. 
Een precisie-gasmeter wijst aileen juist aan na een volledige omwenteling van de trommel 
resp. grate wijzer. • 
De sChaalverdeling van de wijzerplaat is zodanig. dat bij waarneming gedurende 1 minuut het' 
uurverbruik kan worden epgenemen. Elk type meter is voerzien van een zichtbaar vloeistot· 
niveau met naaldinrichting en aftapkraantje. vaste glasruit veor de wijzerplaat. 2 stelschroeven. 
waterpas en slangkoppelingen. 

Max. werkdruk: 100 mbar. 

Bedrilfsvoorschrtft 

Inlaat Vulopening 

Achteraanzicht 

a. Sluit de meter aan en stel haar waterpas op. 
a. Verwijder de schroeven A. B en O. 
a. Giet vioeistof·. die op omgevingstemperatuur is. 

bij A in totdat het niveau iets boven de punt van 
de naald staat. 

a. Sluit de meter met de schroeven A. B en O. 
a. Laat wat gas stromen. zodat de grote wijzer enige 

emwentelingen maakt. 
a. Vervelgens wordt. met af2enOf{len schroeven B en 

D, met de aftapkraan zovee) vloeistof afgetapt tot 
men, van onderen tegen de vloeistofspiegel kij· 
kend. de naaldpunt juist zijn spiegelbeeld ziet 
raken. 

a. Sluit de meter met de schroeven B en O. 
a. Van tijd tot tijd moet het vloeistofniveau op de 

aangegeven wijze weer ep de juiste hoogle wor
den gebracht. 

De punten A en C zijn geschikt voor manometer ot thermometeraansluiting. 



NAUWKEURIGHEID: 

~ METERFABRJEK 
(l/ DORDRECI-IT 

Hieronder staan de correctie-grafieken voor de typen ,·5 -25 - 100 waaruit blijkt. dat de 
aanwijzing bij toenemende belasting opschuift naar minus. Voor nauwkeurige proeven kan met 
dit verschijnsel rekening worden gehouden door een correctie toe te passen, die voor iedere 
belasting op de grafiek kan worden afgelezen. De naaJdinstelling van deze precisie-gasmeters 
geschiedt met een zodanige natlwkeurigheid. dat een maximum afwijking van 0.2% naar plus 
en minus van de grafiekcijfers gewaarborgd is. 

TYPE 1 

o· . 

-as 

-1 
0100 200 300 400 500 600 700 

TYPES 

o 

-0,5. 

-1 
0500 1000 1500 1750 2000 2500 Z750 3000 

] Iii i I I i I Ii" 25 1 ! ! 
o 2000 3000 4000 .5CXX) S600 6000 7000 

I 
BOOO 

~~III ! 1 
o 6000 12000 

TYPE 100 

I I 
15000 16000 1aOOO 

i 
24000 

. Capaciteit In dml/uur .. 



Bijlage 4. Aanbevelingen voor verder onderzoek 

uit de eerder gepresenteerde conclusies voIgt dat het model in zijn 
huidige vorm een geringe praktische bruikbaarheid heeft. Om vanuit 
het bestaande model toch tot praktisch bruikbare resultaten te 
komen zal het nodig zijn om de ontstane problemen in verband met de 
polytropische exponent en de belastingkracht via een sUbstantieel 
andere benadering aan te pakken. V~~r de polytropische exponent n 
geldt dat deze onder goed geconditioneerde omstandigheden, en met 
de nodige begintoestanden bekend, bepaald kan worden, waarna de 
gevonden waarde, samen met de begintoestanden en de uit de 
geconditioneerde toestand voortkomende waarden, in PNEUSIM 
ingebracht kan worden. Door deze werkwijze onder verschillende 
omstandigheden enkele malen te herhalen is het misschien mogelijk 
om tot een figuur te komen waaruit via inter- of extrapolatie 
conclusies te trekken zijn. 
V~~r de belastingkracht geldt dat deze ten aIle tijde zeer goed te 
bepalen is, maar dat daarvoor weI de nodige rekenarbeid vereist is. 
Door ook hier via inter- of extrapolatie tot uitspraken te komen is 
het hoogstwaarschijnlijk mogelijk om de rekenarbeid te beperken tot 
controle achteraf, waarna dan eventuele aanpassingen aangebracht 
kunnen worden. Of deze werkwijze tot voor de praktijk bevredigende 
resultaten leidt is op dit moment nog onbekend. 
Het is natuurlijk ook nog mogelijk om het hele model aan te passen 
en vanaf het begin een veel hogere graad van simplificering of 
juist van complexiteit toe te passen. Waartoe deze aanpak leidt is 
op dit moment niet te voorzien. 
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