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jaren laterverschijnt dedimensielozevorm
vandezekarakteristiek1',dieschaling(naar
anderediametersenklepconfiguraties) mogelijkmaaktenhettestenvanschaalmodellen,
watinhetbijzonder vanbelangisvoorgrote
terugslagkleppen.
De(dimensieloze)dynamischekarakteristiek is gedefinieerd als:

De noodzaakvandynamische
karakteristiekenvoor
terugslagkleppen

| dv

Hoewelterugslagkleppen pompenmoerenbeschermeninnoodsituaties, kunnenzijjuist de oorzaak
zijn vanschadeaan depompo(leidingsysteem.Problemen alswatershmcnslammintj, dieoptreden
abgcvolg van desluiting van terugslagkleppen,zijn veelaltoete schrijven aan eenverkeerdekeuze.
Ondanksonderzocksinspannincjen enveleexperimenten bestaan nog steedscjeennormen waarinlier
dynamischgedrag van terugslagkleppen isopgenomen.

Ap.1:

Gebruik
De(dimensieloze)dynamische karakteristiekkangebruikt wordenomdeeffecten van
waterslagendeankerkrachten,diegeïnduceerdwordendoordesluitingvanterugslagkleppen,tevoorspellen.Hiertoedientdeinitiëlevloeistofvcrtraging (tengevolgevaneen
stroomstoringofuitvalvanpomp)bekendte
zijn, bijvoorbeeld metbehulpvandestarre
kolommethodeofeenwaterslagsimulatie met
decomputer.Wanneerdeinitiëlevloeistofvertraging(dv/dt)eenmaalbekend is, kande
maximaleretoursnelheid (vR)afgelezen
wordenuitdedynamischekarakteristiek.De
resulterendedrukstoten kunnendaneenvoudiggeschatwordenuit de Joukowsky formule:

ter.Dereductievanderetourstroming naar
nul(klepisgesloten)gaatgepaard metdrukstoten(waterslag)and'slamming',waarbij het
kleplichaam hardopdezittingterechtkomt.
Hetfeitdatsommige fabrikanten suggerendat
hun terugslagkleppengeendrukgolven induceren,omdat ze sluitenvoordatereenretourstromingoptreedtofomdat ze 'stil'sluiten,is
misleidend.
Dynamische karakteristieken
Indetachtigerjaren isde'dynamische
karakteristiek' voorongedempte terugslagkleppengeïntroduceerd3',dieuitdynamische
testenbepaaldwordt(afbeelding r).Enkele

Testresultaten van800mm terugslagkleppen1.

AH= ±—vR v Ap = ± p c v R
waarin:AH=dedrukverandering tengevolge

Aft. 2:

Dynamische karakteristieken van diverse200mm terugslagkleppen4'.
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dv/dt|(m/s 2 )
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waarin:vR =demaximaleretoursnelheid (juist
voorsluiting),v0 = dekritischesnelheid(klep is
juist vollediggeopend),dv/dt =deinitiële
vloeistofvertraging (doorhetsysteemopgelegd
aandeterugslagklep),enD = deklepdiameter.
Inafbeelding 2zijnvoorbeeldenvandynamischekarakteristiekengegeven.Sinds 15180
zijn vanveletypenterugslagkleppen dynamischekarakteristieken gemeten.
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Terugslagkleppen wordendoorgaansaan
debenedenstroomsezijdevanpompengeïnstalleerdomstrominginéénrichting toete
lateneninomgekeerderichtingtevoorkomen.
Deidealeterugslagklep heeft geenweerstand
innormalestromingsrichting eneenoneindigeweerstand inomgekeerde stromingsrichting.Inde praktijk hebben terugslagkleppen
echterweleenzekereweerstand innormale
stromingsnehtingensluitenzenietophet
momentdathetdebietnulwordt,maar nadat
ereenzekereretourstroming isopgetreden.De
matevanretourstroming isafhankelijk van
hetkleptype,deklepdiameter en configuratie
(veersterkte,contragewicht)endeklepdiame-
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van klepsluiting, c=de voortplantingssnelheid
van dedrukgolven in deaangreri2ende leidingen, p = devloeistofdichtheid en^j= deversnelling van dezwaartekracht. Het plus-en
minteken zijn respectievelijk geldigaan de
boven- en benedenstroomse zijde (merk op dat
Vj negatiefis).

zen (lange termijn) en waterslag(korte termijn). Dekarakteristieken zijn gecorreleerd in
diezin dat een goed stationair gedrag (lage
energieverliezen) in het algemeen samengaat
met een slecht dynamisch gedrag (hoge drukgolven) en viceversa.Alszodanig bestaat er
geen ideale terugslagklep.

Metbetrekking tot hydraulischeeisen bestaan
voorschriften voordeenergieverliezen in termen vaneen minimale stromingscapacitcit bij
eengespecificeerd drukverlies ofeen maximaal
toelaatbareenergieverhescoëfficiënt. Verder
worden in sommige normen lek-, openingsdruk- enduurzaamheidstesten voorgeschreven.

Depositieve drukverandering aande benedenstroomse zijde mag hierbij de maximaal
toelaatbaredruk niet overschrijden (bepaald
doordedrukklasse).Denegatieve drukverandering aande bovenstroomse zijde kan resulteren in kolomschciding (cavitatie), als deze
groter isdan deaanvankelijke druk in het systeem. Het retourdebict mag niet resulteren in
een negatieverotatie vande pomp.

Door beide karakteristieken in de klepkeuzetegebruiken kan deoptimale terugslagklep
voor een specifiek systeem verkregen worden,
met minimale energieverliezen en acceptabele
drukken ten gevolgevan desluiting. Dit kan
tot wat hogere aanschafkosten leiden,maar is
opde langeduur economischer en veiliger.

Alhoewel erkend wordt dat waterslag
optreedt ten gevolgede sluiting van terugslagkleppen en zelfs waterslagvoorzieningen
genoemd worden, zijn ergeen voorschriften
met betrekking tot het dynamisch gedrag.In
1988' isin dit verband een standaardprocedure
voorgesteld, voor het dynamisch beproeven
van terugslagkleppen.

Kritische systemen
Systemen waareenpotentieel gevaaraanwezigis,zijn diemet relatievehogeopvoerhoogtes,
lagetraagheidsmomentenvandepompenen
korteleidingen tussendeterugslagklepenenergiebron(pompofwindketel).Dezecombinatie
kan leidentothogevloeistofvertragingen, die
eensnelleresponsievandeterugslagvragen,om
dedrukstoten binnen acceptabelelimieten te
houden.Desalniettemin hebben systeemontwerpersomeconomischeredenendeneiging om
deafmetingen vanpompstations teminimaliserenendegoedkoopste terugslagklep uit tekiezen,meteenpotentieel risicovanfalende terugslagkleppen.Hoegroterdediameter enlagerde
drukklassevanhetsysteem,destegroter wordt
denoodzaakvaneengedegen klepkeuze.

Klepkeuze
Destationaire en dynamische karakteristiekengeven informatie over deenergieverlie-

Verantwoordelijkheden en
aansprakelijkheid
Desysteemontwerper die verantwoordelijk isvoor despecificatie van componenten
heeft deplicht om tegaranderen dat ze het
meest geschikt en kosteneffectief zijn. Hij kan
dit alleen doen alshij voorzien wordt van de
juiste informatie. Indit verband dient de klepfabrikant de verantwoordelijk te aanvaarden
om deontwerper tevoorzien van gegevens
over deprestaties van zijn produkten. De ontwerper dieverantwoordelijk isvoor het totale
systeem dient ervoor tezorgen dat er waterslaganalyses worden uitgevoerd, dieookde
'worst case'scenario's betreffen, om zoeenveilige bedrijfsvoering te kunnen garanderen 5 '.

Normen
Indeweinige(Amerikaanse,Engelse,DuitseenNederlandse) normen over terugslagkleppenwordendealgemene eisen beschreven
betreffende materialen,afmetingen en flenzen.

Slotopmerkingen
Dynamische karakteristieken zijn een uitstekend middel om het dynamisch gedrag van
terugslagkleppen vast te leggen.Deovertuiging bestaat dat deze karakteristieken opgenomen zouden moeten worden in de normen, als
een standaard voorde vergelijking van terugslagkkleppen. Dekarakteristieken kunnen
gebruikt worden om deeffecten van waterslag
en slamming alsgevolgvan desluiting van
terugslagkleppen te kwantificeren en te beoordelen.
Dynamische karakteristieken zijn van nut
voor ontwerpers in de klepkeuze en gebruikers
van leidingsystemen om een veiliger bedrijfsvoering van leidingsystemen te garanderen.
Dewaterslagcomputerprogramma's van
tegenwoordig zijn in staat om zowel het stationaire alshet dynamischegedrag van terugslagkleppen nauwkeurig te simuleren.Als
zodanig kunnen zebijstaan indekeuzevan de
optimale terugslagklep. <

TesrfariliteitvoorterugslagkleppenbijWLDclftHydraulics.
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