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INLEIDING
Op verzoek van de N.V. Behangselfabrieken Bath & Doodeheefver
(R en D) werd in de periode van 9 t/m 13 december 1963 de berstdruk—
meter van deze firma, fabrikaat A. van der Korput, no. 30 - 125>
geheel nagezien en daarna, zowel statisch als dynamisch, gekontroleerd.
Er bestond bij R en D het vermoeden dat de waarden, gevonden
op deze berstdrukmeter, niet betrouwbaar waren omdat deze afweken
van de resultaten die verkregen werden met berstdrukmeters van
andere firma's.

I. REVTDERINQ EN K0NTR0LE YM DE BERSTDRUKMETER
Allereerst werd het apparaat geheel gedemonteerd en schoon
gemaakt. Tevens werden het membraan en de zuiger vernieuwd.
(De dikte van het nieuwe membraan is 1.03 mm.)
De twee manometers (0 - 5 kg/cm^ en 0-10 kg/cm^) werden
statisch geijkt tegen onze drukbalans, Hierbij bleek, dat de
manometer van 0-5 kg/cm2,0,3 kg/cm^ te hoog aanwees, terwijl
die van 0-10 kg/cm^, 0,2 kg/cm^ te laag aanwees (zie tabel 1 ).
De manometers werden bijgesteld nadat ook de sleepwijzers ervan
naar behoren waren afgesteld.
Daarna werd het apparaat weer in elkaar gezet, geheel
volgens tekening 8P-12095» A van der Korput, en gevuld met
ethyleen glycol.
Met behulp van verschillende testmaterialen werden de mano
meters van het apparaat vervolgens tweemaal dynamisch gekontroleerd (zie tabel 2).
Uit deze dynamische ijkingen bleek, dat nu de aanwijzingen
van de manometer van 0-5 kg/cm^ juist waren, terwijl de mano
meter van 0—10 kg/cm^, 0,1 kg/cm^ te hoog aanwees.
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II. HET KONTROLEREN VM VERSCHILLENDE EIGENSCHAPPEN VAN DE BERSTDRI3KMETER
Er zou een verschil in aanwijzing bestaan tussen de berst—
drukmeter, fabrikaat A. van der Korput, van R en D en andere
berstdrukmeters.
Aangenomen dat de door ons dynamisch geijkte manometers
van het type van der Korput "goed" aanwijzen, dan kunnen ten
opzichte van andere eveneens dynamisch geijkte manometers, toch
nog verschillende uitkomsten verkregen worden door verschil in
konetruktie van de "b erstdrukapparaten„
Daarom werden de volgende punten nagegaan?
a. de pompsnelheid
b. de opbolling van het membraan
c. de expansibiliteit van de manometers
d. de afmetingen van de bovenklem.
bij a. de pompsnelheid
Het bleek dat de vloeistofverplaatsing bij êên omwen
teling van het handwiel 0,39 ml bedroeg.
Om de pompsnelheid van de TAPPI-norm T403 m — 53 aan te
houden, zou 95 ml/min, verplaatst moeten worden, wat
overeenkomt met

^
=
0,39 x 60

4 omwentelingen per sec. van

het handwiel. Dit is praktisch moeilijk te realiseren.
bij b. de opbolling van het membraan
De druk bij een welfhoogte van 3/8" bleek 0,2 kg/cm^
te zijn. Deze druk is voldoende klein.
bij c. de expansibiliteit van de manometers
Hieronder wordt verstaan de hoeveelheid vloeistof
die nodig is om de wijzer te doen uitslaan.
Volgens onze voorlopig aangehouden norm dient deze
hoeveelheid niet meer dan 0,08 ml/atm te bedragen bij de
lage manometer en niet meer dan 0,05 ml/atm bij de hoge.
ïïa meting bleek de expansibiliteit 0,057 ml/atm te
zijn voor de lage manometer en 0,028 ml/atm voor de hoge,
— *--•
Pï«-\<\c vJcSAûjw
ûiun Al'ze (icim
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"bij cU de afmetingen van de bovenklem
De diameter van de cirkelvormige opening in de
bovenklem bedraagt 31,5 ma5 het oppervlak 7,9
De diameter dient volgens ÎTM 1765 30,5

©n het opper

vlak 7S1 om2 te zijn.
Door dergelijke verschillen in oppervlak zullen de
berstdrukwaarden onder overigens gelijke omstandigheden
gaan verschillen en wel zal het groots-te oppervlak de
laagste berstdrukwaarden geven.

III. VERGELIJKING YM DE UITKOMSTEN VERKHEGEN MET DE BERSTDKOKMETER
VAN B M P
Hierbij werd naast het apparaat van E en D van het type
van der Korputs gebruik gemaakt van êên berstdrukmeter volgens
Lorentzen & Wettres en êên volgens L'Homme et Ar^r. De resul
taten van deze vergelijking werden samengevat in tabel 3»
Om de invloed van meerdere proefvellen op de berstdrukwaarde
na-te gaan werden meerdere proefvellen (viltzijde tegen zeefzijde)
op elkaar gelegd en wel als volgt;
aantal vellen
voor de lage manometers

1

,

2

en

4

v o o r d e h o g e m a n o m e t e r s

1

,

2

,

4

e n

8
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KOTOUSIES ER OPMERKINGEN
1. De berstdrukwaarden afgelezen op de lage manometer behoeven
geen korrektie.
2. Dis berstdrukwaarden afgelezen op de hoge manometer dienen met
Oj1 kg/cm^ te worden verminderd.
3. Er moet getracht worden het handwiel viermaal per seconde te
draaien.
4. Zelfs na een grondige kontrole kunnen er verschillen worden
gevonden tussen de "berstdrukwaarden van eenzelfde materiaal
bepaald op verschillende berstdrukmeters.
Deze verschillen kunnen het gevolg zijn van:
a. verschillen in afmeting van bovenklem (zie II.d.)
b. verschillen in pompmechanisme en de daarmee samenhangende
pompsnelheid
c. ons nog niet brekende faktoren.
5. Het kan bij het bepalen van lage berstdrukken ({ 1 kg/cm2)
voordeel bieden, meerdere proefstukken op elkaar te leggen
en de afgelezen waarde delen door het aantal proefvellen.
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STATISCHE IJKOTG VM DE MANOMETERS VM DE BERSTSBÜKMETES VAU DE HT.7.
BEHMGSELFABRIEKEN RATH & DOODEHEEFVER TEGEN DE IfflmrRAT.AWR VM HET
N.T.I. - T.U.O«
MANOMETER Q-5 kg/cm2
(alle waarden in kg/cm2)
Drukbalans
Aanwijzing manometer
vóór 'bijstelling
Aanwijzing manometer
nâ tijstelling

0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
0,8 1,3 2,3 3,3 4,3

5,3

0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
0,5 1,0 2,0 3,1 4,0 5,1
0,5 1,0 2,0 3,1 4,1 5,0

Gemiddelde aanwijzing
van de manometer na

0,5 1,0 2,0 3,1

4,0 5,0

bijstelling

MAUOMETER 0-10 kg/om2

Aanwijzing manometer
vóór bijstelling
Aanwijzing manometer
n& bijstelling

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

9,0 10,0

0,8 1,8 2,8 3,8 4,8 5,7 6,7 7,8 8,8

9,7

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,1 7,0 8,0 9,0 10,0
1,0 2,0 3,1 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0
1,0 2,0 3,0 4,0 5,1 6,0 7,1 8,0 9,0 10,0

O
O

Drukbalans

00
O

2
(alle waarden in kg/cm )

Gemiddelde aanwijzing
van de manometer na
bijstelling

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
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DYNAMISCHE IJKSTG VM JE MANOMETERS OP JE BERSTDBUKMETER TOT JE ff. 7.
BEHAHGSELFABRIEKEH BATH & JOOJEHEEFVER.
MANOMETER 0-5 kg/cm2
le meting

2e meting

Meetgebied

MeetgeMed

laag

midden

hoog

laag

midden

hoog

Gem. aanwijzing
rekstrookmano—
meter tn/u rek

48,5

140

214

52

138

213

Gem, werkelijke
berstdruk in
kg/om2

1,1

3,1

4,7

1,1

3,0

4,7

Gem aanwijzing
manometer in
kg/<cmc

1,0

3,1

4,7

1,1

3,0

4,7

Afwijking in kg/
kg/cm2

•0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

MMOMETEB 0-10 kg/om2

laag

1e meting

2e meting

MeetgeMed

Meetgebied

midden

hoog

laag

midden

hoog

Gem. aanwijzing
rekstrookmanometer inyu rek

134

218

345

141

207

396

Gem. werkelijke
"berstdruk in
kg/cm^

2,9

4,8

7,6

3,1

4,5

8,7

Gem. aanwijzing
manometer in
kg/cm2

3,1

4,9

7,7

3,1

4,6

8,7

+0,2

+0,1

+0,1

0,0

+0,1

0,0

Afwijking in
kg/<crrr

Je werkelijke berstdruk wordt berekend uit de aanwijzing in/u rek
mei: behulp van een ijkgrafiek.
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AFGELEZEN Eg GEKORRIGEERDE BERSTDRUKWAARDEN IN KG/CM2 VERKREGEN OP
APPARATEN VAN VERSCHILLEND TYPE.
Type

Lage manometer Hoge manometer Lage manometer Hoge manometer
3E
s£
gekorrigeerd
gekorrigeerd
Materiaal

Materiaal
VM DER KORPUT

D

D

A

B

4,9

6,9

1,1

3,0

4,8

6,8

3,0

5,1

hl

1,1

3,1

5,2

M

3,0

4,9

6,9

1,0

2,9

5,0

7,0

A

B

1,1

3.0

1,0

1,1

LOREKTTZEN &
WETTRES

L'HOMME ET
ARGY

£

De gekorrigeerde waarden vloeiden voort uit de dynamische ijking
(zie hoofdstuk I en tabel 2.)

DÓ onderstreepte waarden wijken op niet verklaarbare wijze af.
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Tabel 4•
BERSTDHÜKWAABDM Bf KG/CM2 VERKREGEN OP APPARATEN VAN VERSCHILLEND
TYPE MET BEHULP VAU MEERDERE VELLEN (ONGEKORRIGEERD ).
Lage manometer

TYPE

1 vel 2 vel 4 vel

Hoge manometer

1 vel

2 vel 4 vel 8 vel

A. VAU DER KORFUT

1,1

2,2

4,1

1,2

2,2

4,3

8,3

LOREfTTZEET & WETTRES

1,0

2,2

3,7

1,1

2,3

4,7

8,9

L'HOMME ET ARGY

1,1

2,4

4,2

niet afleesbaar 3,8

7,7

APPENDIX
A, Het dynamisch ijken van beratdrukmeters*
Bij de in dit overzicht gebruikte ijkmethode is de methode
van werken gelijk aan die in de praktijk.
Deze ijking verloopt in principe als volgts
Eên van de manometers wordt vervangen door een zogenaamde rekstrookmanometer, die verbonden is met de daarvoor geschikte elektronische
apparatuur om de berstdruk vast te stellen (zie B.).
De drukaanwijzing van dit systeem is vrijwel traagheidsloos en wordt
als juist aangenomen.
Vervolgens worden met een reep papier of karton, berstdrukbepalingen
uitgevoerd en van elke bepaling wordt een aflezing van zowel de
"elektronische" als de "normale" manometer genoteerd.
Het verschil van deze twee aflezingen geeft de afwijking van de te
ijken manometer ten opzichte van de juiste waarde.
Door nu een reeks materiaal met een toenemend m^-gewicht te nemen,
kan het gehele gebied van een manometer op deze wijze onder praktijk
omstandigheden worden geijkt.
B. IJkapparaten.
1. Een rekstrookmanometer. Dit is een dunwandige buis, waarop rekstrookjes zijn aangebracht. Deze rekstrookjes vertonen een weerstandsveranderings die evenredig is aan de vloeistofdruk in de
buis. De lineairiteit en de reproduceerbaarheid van dit type
manometer zijn uitstekend.
2. Een rekstrookmeetapparaat van het fabrikaat Peekei 540 DNH,
waarmee de weerstandsveranderingen van de rekstrookjes kunnen
worden gemeten.
3. Een oscilloscoop van het fabrikaat Philips GM 5606» voorzien
van een lang nalichtende buis. De vertikale versterker, ver
sterkt zowel statische als dynamische signalen.

Deze apparatuur wordt statisch geijkt met "behulp van een
drukbalans.
Daartoe wordt de rekstrookmanometer op deze balans bevestigd. Met
behulp van bakende gewichten kan nu via een zuiger een bekende druk
op de vloeistof worden uitgeoefend. Op deze wijze kan de (elektrische)
aanwijzing van de rekstrookmanometer via een statische meting worden
gecorreleerd met de druk»
Omdat het gehele systeem een druk vrijwel traagheidsloos regi
streert, is een hiermee dynamisch bepaalde druk gelijk aan de sta»
tische«

