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D
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(m5/2. sec-1)
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(m)

S

Versnelling van de zwaartekracht

•»2
(m.sec )

P

Druk

(n)
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Drukverschil

Q

Volumsstroom

(m)
3
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(m . sec )
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Getal van Reynolds
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s
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(m)

1
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(kgf. tf3)

n

Dynamische viscositeit

V

Kinematische viscositeit

(kgf. sec m~2)
2
«» 1
(b. sec. )
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1, Inleiding
Snelkoppelingen worden in de landbouw veelvuldig toegepast voor het aansluiten
van hydraulisch bediende landbouwwerktuigen op het hydraulisch systeem van de
trekker. De beide helften van een dergelijke koppeling zijn voorzien van een
veerbelaste klepconstructie. Bij ontkoppeling wordt hiermee de doortocht afge
sloten, waardoor wordt voorkonen dat de leiding leeg loopt.
Iedere koppeling veroorzaakt drukverliezen in het hydraulisch systeem. Deze
verliezen worden groter naarmate de doortocht ongunstiger wordt, en naarmate
er meer of dikkere olie door de koppeling stroomt. Dit kan tot hoge drukken
aanleiding geven, terwijl bovendien de verloren gegane hydraulische energie
in de vorm van warmte in het systeem terecht komt.
In dit rapport wordt het stromingsgedrag en de weerstand van snelkoppelingen
nader beschouwd. Resultaten van het experimentele onderzoek worden vermeld,
terwijl een stromingsformule voor snelkoppelingen wordt afgeleid.

Figuur 1.

Doorsnede over een snelkoppeling

2. Stromingsweerstend in buizen met cirkelvormige doorsnede
In de literatuur (l)(2) worden formules gegeven van de stromingsweerstand van
gladde en ruwe buizen met cirkelvormige doorsnede.
2e formule voor laminaire stroming kan met behulp van elementaire stromings
leer theoretisch worden afgeleid. De afleiding van de formule geschiedt onder
aanneae, dat de buiewand volledig glad is. In de praktijk blijkt echter, dat
ook bij relatief ruwe buizen de formule goede resultaten geeft,
3ij de veel meer complexe turbulente stroming daarentegen zijn de formules
steeds gebaseerd op experimenten. De ruwheid van de wand is bij turbulente
stroming hovendien van grote invloed.
Veelal worden bij de berekening van leidingweerstanden de onderstaande
formules gehanteerd.
Laminaire (Poiseuille-)stroming
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- 2Turbulente stroming. Formule van Blasius
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Of, indien V weer vervangen wordt door II

; en Re elimineert
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AP = drukval in meter vloeistofkolom (m.v.k.)
He = getal van Reynolds (dimensieloos)
V

= snelheid (m/sec)

D

=> diameter buis (m)

1 » lengte

buis

(m)

2

v

= kinematische viscositeit (— )
sec
Q = volumestroom (c .
sec

Het getal van Reynolds is een dimensieloze grootheid, een zg. kental, waarmee
bij buisstroming wordt aangegeven met welke stromingstoestand men te maken
heeft.
Bet getal is als volgt gedefinieerd:
V D
Re •
V in m/sec
D in m
2
v in m /sec
Indien de snelheid V in mm/sec en de diameter D in mm wordt gekozen, dan wordt
de kinematische viscositeit v in de veel gebruikte eenheid èentiStokes (cSt)
uitgedrukt.
(1 cSt =

m2/sec)

Bij de overgang van laminaire naar turbulente stroming en omgekeerd, is er
steeds sprake van een overgangsgebied (geen specifiek omslagpunt). Dit over
gangsgebied is breder naarmate de ruwheid van de buiswand groter is. Plaatselijke
veistoringbn van het stromingspatroon hebben ook invloed op het overgangsgebied.
Voor gladde buizen geldt:
Beneden Re = 2300, is de luminaire stroming stabiel
Boven
Re » 2300, is de turbulente stroming stabiel

- 3Opmerking 1
In dit rapport vordt de drukval uitgedrukt in metervloeistofkolom (m.v.k.),
De drukval ia in het algemeen een functie van de viscositeit, de volumestroom
en het soortelijk gewicht (bij gegeven afmetingen van het doorstroomde object).
Soor nu de drukval in m.v.k, uit te drukken komt in de beschouwingen en de
vergelijkingen het soortelijk gewicht (of de soortelijke massa) niet meer voor.
Voor het omzetten van een drukverschil van h m.v.k. in een drukverschil in
kgf/cm2 geldt:
2
ûp = 0,1,h./ kgf/cm
h s drukverschil in m.v.k,
,
7 : soortelijk gewicht in kgf/dm
2
In het algeneen geldt dat het drukverschil in kgf/cm uitgedrukt, rechteven
redig is met het soortelijk gewicht van de vloeistof.
Opmerking 2
Uit de formules (1b) en (2b) blijkt de grote invloed van de pijpdiameter op
het drukverschil.
Bij gelijkblijvende volumestrooa door een buis geldt:
1

drukverschil evenredig

voor laminaire stroming,

drukverschil evenredig —-r voor turbulente stroming,

D.w.z. bij laminaire stroming zal bij verdubbeling van de pijpdiameter ds
U
U8
drukval 2 »16 maal zo klein zijn, voor turbulente stroming is dit 2 =27 maal.

3, Stromingsweerstand in buizen met ringvormige doorsnede
Beschouwen we nu de stroming in een buis met ringvormige doorsnede, dan vordt
de buisdoorsnede gekarakteriseerd door de gemiddelde diameter D ven de spleet
en de spleethoogte s.

Figuur 2

- 1» -

3.1 Laminaire stroming
———
Indien de spleethoogte s voldoende klein is t.o.v. de gemiddelde diameter D,
dsn kan oen stellen, dat de snelheidsverdeling langs de binnenwand gelijk is
aan die langs de buitenwand. Hetgeen inhoudt, dat de stroming door de ring
vormige doorsnede benaderd mag worden door de stroming tussen twee evenwijdige
vlekken. Een situatie, die zich overigens vrij snel zal voordoen. Indien
3
s = i? D, dan is de fout door deze benaderingswijze, uitgedrukt in het drukver
schil, in de orde van grootte ven 3?.
Beschouwen wij daarom de stroming tussen 2 evenwijdige vlakken.

Lengte van de spieets JID
Hoogte van de spleet: s
Stromingsrichting van het
mediumvds de positieve
z-richting.
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Figuur 3
Krachtenevenwicht op gearceerde vloeistofkolon, met 'dikte 2y, lengte 1
(in z-richting) en breedte IID.
Op de vloeistofkolom werken drukkrachten en viskeuze krachten.
Drukkrachtens
Ap.2y,n,D.
Voor de berekening van de viskeuze krachten memoreren we eerst de definitie
van de (dynamische) viscositeit:
«• = n F AV
In woorden:
De afremmende kracht K (ten gevolge van de viscositeit) tussen twee even
wijdige vloeistoflagen is gelijk aan het produkt van de (dynamische) visco
siteit n, het oppervlak F van de beschouwende lagen en het snelheidsverschil AV
tussen die vlakken, gedeeld door de afstand tussen de vlakken.
.iV .
Het quotient — is de snelheidsgradient in de vloeistof loodrecht op de
stromingsrichting.
De aldus gedefinieerde viscositeit heet dynamische viscositeit.
In het Technische Stelsel, in dit rapport gebruikt, wordt de dynamische
viscositeit uitgedrukt in :
kgf.sec. Deelt men de dynamische viscositeit door de soortelijke massa
m2
3
2
(kgmassa/m ) dan krijgt men de kinematische viscositeit, uitgedrukt in ——.

De viskeuze kracht wordt nu dus:
Kg = -211 D. l.n. ^ (Kin-teken, omdat •—£ negatief is: bij toenemende waarde
van y neemt snelheid V af).
Uit het krachtenevenwicht volgt:

Kg.

dV
Dus Ap.2y.flD >» -2H.D,l,n,—
dy
»_
-i dV
àp.y
= -Ïn^
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_
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Integratie leent: V=

2
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Randvoorwaarde : V=> o

y = •§•

(snelheid aan de wand is immers o)
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Uitwerken:

p!

of

Ap-JülsS
n.D.s3

(3)

Gaan we nu over op de neer gebruikelijke kinematische viscositeit, dan moet
het rechterlid, en dus ook het linkerlid, van de vergelijking (3) door de
soortelijke massa gedeeld worden. Deelt men tegelijkertijd beide leden door
de versnelling van de zwaartekracht g (m/sec2)
dan vindt men de druk in metersvloeistofkolom,
In het Technische Stelsel is de eenheid van kinematische viscositeit (m /sec)
gelijk aan 10^ stokes (St.).
Dus:
p

l

1 m /sec = 10

.

/

St. = 10

'

cSt (centistokes)

De vergelijking wordt dan
Apa

12.
1 2 l.v.
1 V ,Q
Q,
- -

JI.g.D.s3

...<

(U)

3.2 Turbulente stroming
Evenals tij stroming door een buis met cirkelvormige doorsnede, zullen hier
de stromingsformules gebaseerd moeten zijn op experimenten» Stroming door
buizen met ringvormige doorsnede is echter zelden onderwerp ven studie ge
weest. En voorzover er onderzoek werd verricht betrof dit hoofzakelijk
stroming langs gladde buiswenden.
Bij bestudering van de literatuur lijkt echter de conclusie voor de hand te
liggen, dat naarmate de vlakken ruwer zijn, de invloed van de viscositeit op
de veerstand afneemt, en dat de drukval evenredig vordt met het kwadraat van
de volumestroom. Dit dus analoog aan stroming door cirkelvormige buizen.

1».

Stroming door een snelkoppeling
In het voorgaande zijn formules gegeven-toor de drukval in een cirkelvormige
buis als functie van de eigenschappen van het medium (viscositeit), de afme
tingen van de buis (1, d) en de doorgestroomde hoeveelheid.
Bij snelkoppelingen is het niet doenlijk een dergelijke formule op te stellen,
aangezien de afmetingen bepaald worden door een groot aantal diameterveraade
ringen en afschuiQingshoeken.
Snelkoppelingen die kogels of kleppen als afsluitorganen hebben, kunnen be
schouwd worden als een opeenvolging van - in lengterichting - veranderende
ringvormige spleten.
Het lijkt daarom voor de hsnd te liggen de vergelijking voor de stroming in
een ringvormige spleet als uitgangspunt te kiezen.

lt.1 Laminaire stroming
In voorgaande is voor de ringvormige buis afgeleid:
n.B.D.s3
Se moeilijkheid bij snelkoppelingen is gelegen in het feit, dat van plaats
tot plaats de waarde van 1, D en s variëren.
Er van uitgaande, dat de stroming door een snelkoppeling is op te vatten als
een stroming door een reeks ringvormige spleten, kan men stellen dat er een
vervangende, equivalente spleet te kiezen is, die dezelfde stromingsveerstand
heeft als de gegeven snelkoppeling.
Voor die spleet, en dus ook voor de snelkoppeling, geldt:

, 12

H.g.Deq.s^eii

M.a.v. voor de veerstand van een bepaalde snelkoppeling kan geschreven worden:
Ap»c..v.Q

(5)

Ap in m.v.k.
v
Q

2

in m /sec
Q
in n /sec

Hierin is c1 een constante, die voor elke snelkoppeling een bepaalde vaarde
heeft. De vaarde van c. wordt alleen bepaald door de afmetingen van de snel
koppeling.
De dimensie van c1 in het Technische Stelsel: m .sec2.

h.S Volledig ontwikkelde turbulente stroming
Uit de literatuur (1)(2) blijkt, dat bij ruws buis en voldoende hoge Re
(dus voldoende mate van turbulentie) de drukval evenredig is met het kwadraat
van de doorgestroomde hoeveelheid vloeistof, terwijl de viscositeit dan geen
invloed neer heeft.
Hetzelfde geldt voor stroning langs ruwe vlakken.
We sogen verwachten dat bij snelkoppelingen, mat hun vele "stroomversnellingen"
een situatie ontstaat analoog aan stroming langs ruwe wanden.
2
We stellen daarom AP = c„,Q .
-2

Kiezen we ï.p.v, de constante Cg, de constante cy , die in de praktijk vaak
gehanteerd wordt, dsn kunnen we voor de volledige turbulente stroming in een
snelkoppeling schrijven:
(6)
Hiermee is de C -waarde gedefinieerd als het quotiënt van de volumestroom Q
en de wortel ui? het drukverschil bij turbulente stroming.
In dit rapport wordt het Technische Stelsel gebruikt. Dus wordt de volumestroom Q uitgedrukt in nß/sec en de drukval Ap in metersvloeistofkolom.
Hieruit volgt voor de dimensie van Q: m5/2,sec-1.
De C y -waarde is gedefinieerd in het turbulente gebied; bij experimentele
bepaling van c moet het getal van Reynolds' dus voldoende hoog zijn.
Daarom gebruik? men bij de bepaling van cv doorgaans water als doorstromend
medium (lage viscositeit: ongeveer 1 cSt bij kamertemperatuur).
De cv-waarde is de evenredigheidsconstante tussen het drukverschil en het
kwadraat van de volumestroom in het turbulente gebied.
Hoe groter de C y -waarde van een snelkoppeling (of stuurschuif), des te geringer
is zijn weerstand (turbulent).
In de catalogi van leverenciers van snelkoppelingen en stuurschuiven wordt
sons de c^-vaarde vermeld. Daarbij dient men zich echter wel te realiseren,
dat de getalswaarde van de cv sterk afhangt van de eenheden waarin drukver
schil en volumestroom worden uitgedrukt.
1».3 Weerstands formule voor snelkoppelingen
Uit het voorgaand is gebleken:
AP =

C.J.Q.V

laminaire stroming
turbulente stroning

We kunnen nu als volgt de vergelijking voor het drukverschil opstellen, die voor
het gehele gebied geldt:
,2
n
(7)
Ap in n.v.k.
Q in m3/sec
v in n2/sec
waarbij voor laminaire stroning : n=1
turbulente stroming n=o
In het overgangsgebied neemt n geen constante waarde aan.

Meetopstelling en meetprocedure
Het schema van de meetopstelling is weergegeven in figuur !».
Door middel van stikstof wordt een olietank, inhoud 300 1, onder druk gezet,
de afsluiter G geopend, waarna net afsluiter I de doorstroomhoeveelheid zo
wordt geregeld, dat de drukval over snelkoppeling H de gewenste waarde bereikt.
Bij de proefopzet zijn hiervoor de waarden 0,15, 0,3, 0,6, 1,2 en 2,U kgf/cm
gekozen. De reduceerventielen B (hoge druk) en C (lage druk) zorgen ervoor dat
de druk in het vat F ongewijzigd blijft, zodat de doorstroomhoeveelheid en dus
ook het drukverschil constant blijft.
Wanneer de gewenste waarde van het drukverschil is bereikt, wordt het zvenkstuk
J gedraaid en stroomt de olie in het meetvat L.
Hierbij wordt met behulp van een stopwatch de tijd gemeten, benodigd voor een
bepaalde hoeveelheid uitgestroomde olie, waaruit later de doorstroomhoeveelheid
in 1/nin wordt berekend. De viscositeit van de olie wordt aan de hand van de
temperatuurmeting bepaald.
De vaeuumporap dient om de olie vanuit het meetvat weer terug in de tank te
doen stromen.

Legonda:
A
8
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
0
P
0
R
S
T

stikstoffi&s •
reduceerventiel hoge druk
reduceerventiel lage druk
afsluiter in stikstofleiding
stikstofleiding naar olietank
olietank
afsluiter in olieleiding
snelkoppeling
afsluiter
zwenkstuk met opvangtrechter
olievat
meetvat
vacuömpomp
afsluiter in vacuumlelding
thermokoppel
drukveiügheid tevens ontlastklep
difforonüaaimanometer
afsluiter In ollelelding
zuigstang
weegschaal

E

D

S

a
c
H

T
A

J

yy
K

Figuur 1>. Schema meetopstelling

6.

Meetresultaten

6.1 De metingen
De stromingsveerstsnd vein 16 snelkoppelingen, 10 verschillende merken verdeeld
over de aansluitmaten 3/8", J" en 3", werd bepaald als functie van de doorge
stroomde hoeveelheid vloeistof en de viscositeit.
De metingen werden uitgevoerd met k oliesoorten en met water. De viscositeit
bedroeg globaal 1-1000 cSt.
De stromingsrichting is van steker naar mof. Uit voorgaande metingen is gebleken
dat er, bij juiste constructie van de koppeling, slechts minimale verschillen
optreden indien de stromingsrichting wordt omgekeerd. Zie ook figuur 1,
In da grafieken 1 t/m iC vindt men bij constante viscositeit het drukverschil
uitgezet als functie van de volumestroom. Bij volledig laminaire stroming blijkt,
op dubbellogaritmisch papier, het verband tussen het drukverschil en de volumestroom lineair en is de hellingshoek van de rechte 1*5°, Dit betekent dat hier
het drukverschil rechtevenredig is met de volumestroom.
Bij toenemende turbulentie (drukverschil en volumestroom groter) neemt de tangens
van de hellingshoek toe, om bij volledige turbulentie gelijk aan 2 te worden.
Dit houdt in, dat
bij volledig turbulente stroming het drukverschil evenredig
is met het kwadraat van de volumestroom. Tevens blijkt de invloed van de visco
siteit op het drukverschil bij toenemende turbulentie af te nemen, bij volledig
turbulente stroming is deze tot nul gereduceerd.
Eveneens kunnen grafieken bepaald worden waarin de volumestroom als functie van
de viscositeit wordt afgebeeld, met het drukverschil als parameter. Voor koppe
ling nr, 4 is dit in grafiek 1T uitgevoerd. Bij volledige turbulentie, geringe
viscositeit, links in de grafiek, loopt de curve horizontaal, hetgeen betekent
dat de viscositeit geen invloed meer heeft op het drukverschil» Bij volledig
laminaire stroming blijkt de curve een rechte te zijn met een hellingshoek van
135°. Hier geldt dus dat de volumestroom omgekeerd evenredig is met de viscosi
teit, bij constant drukverschil. Voor de overige snelkoppelingen verlopen deze
grafieken analoog. Omdat ze echter geen nieuwe informatie bevatten zijn ze hier
niet weergegeven.
In grafiek 18 zijn de karakteristieken weergegeven voor een snelkoppeling, die
niet juist geconstrueerd is. Indien nl, de klepconstructie in gekoppelde toe
stand onvoldoende gefixeerd is, kan zich,als gevolg van het drukverschil over
de koppeling, verschuiving van de kleppen voordoen. Hierdoor kan het drukver
schil bij toenemende volumestroom plotseling sterk stijgen.
Opmerking
Uit de grafieken 1 t/m 16 blijkt dat slechts bij hoge viscositeit en geringe
volumestroom de stroming zuiver leminair verloopt. In de praktijk doet zich deze
situatie voor bij de z.g. koude start (temperaturen onder 0 C,) Bij de bedrijfs
omstandigheden heeft men te maken met stroming in het overgangsgebied of in het
volledig turbulente gebied.

- 10 6.2 Toetsing van de weerstandsformule
Vergelijken we nu de waarnemingen met de weerstandsformule volgens ver
gelijking (T).
Laminaire stroming
Volgens de in hoofdstuk It ontwikkelde vergelijking (7) geldt in het laminaire
gebied:
AP evenredig met Q.v.
Dit komt overeen met hetgeen bij de metingen gevonden wordt.
Formeel kan men immers stellen:
AP = f(Qjv)
(8)
Uit grafiek 17 is gebleken dat voor Ap » constant geldt:
Q evenredig met —, Of Q.v =» constant.
Dit betekent dat voor vergl.(8) geschreven kan worden:
AP = f(Q, v) = (Q.v) z .
Uit de grafieken 1 t/m 16 blijkt voor v = constant:
AP evenredig net Q.
Dus z=1.
M.a.w. uit de metingen blijkt fip evenredig met Q.v.
Of Ap = C.J.Q.V .
Turbulente stroming
Volgens vergl. (7) geldt in het turbulente gebied:
2
Ap evenredig met 0, ,
Uit de grafieken 1 t/m l6 blijkt dat de snelkoppelingen aan deze evenredigheid
voldoen. Immers de tangens van de hellingshoek van de curve is bij turbulente
stroming gelijk aan 2 op dubbellogarithmisch papier.
Tevens blijkt, ook uit grafiek 17, dat de viscositeit geen invloed meer heeft
op het drukverschil.
6.3 Weerstandslijnen
Aan de hand van verg. (7) kan de bundel van weerstandskarakteristieken van een
snelkoppeling in één curve (z.g. weerstands lijn) worden samengevat,
Vergl. (7) kan geschreven worden als:

ÊJLi£ v l
Q2
Kiest men nu als coördinaten:
y-

Ap .c
<T

2

- 11 dan kan vergl. (7) geschreven worden als:
y = ~o

x

(Ta)

In deze vergelijking is de exponent n dezelfde als die in verg. (T).
In de grafieken 19 t/m 22 zijn de weerstandslijnen opgetekend met 'bovengenoemde
coördinaten x en y. De cijfers bij de curves geven het nummer van de koppeling
aaa.
In de weerstandslijnen zijn steeds drie gebieden te onderscheiden.
1. laminaire stroming
In vergl. (7) is dan n = 1. ^
Of volgens vergl.(7a): y « —
Op dubbellogarithmische napier uitgezet is dit een rechte met een hellingshoek
van 135°.
2. Turbulente stroming
Hier geldt n c o
Öüs y = 1. Dit is een rechte evenwijdig aan de x-as.
3. Overgangsgebied
Duidelijk blijkt, dat er geen sprake is van een overgangspunt, maar van een
overgangsgebied.
Door de keuze van de coördinaten xen y vallen de weerstandslijnen van alle
snelkoppelingen in het laminaire en turbulente gebied samen. De snijpunten
van de rechten voor laminaire en turbulente stroming zijn dan ook dezelfde.
Slechts in de overgangsgebieden treden verschillen op.
Aan da hand van deze weerstandslijnen kan het drukverschil over de koppeling
worden berekend voor elke willekeurige waarde van viscositeit en volumestroom,
rdts deze binnen het door de meetcondities bestreken gebied vallen.
Aangezien de 16 curves in het overgangsgebied onderling niet veel spreiding
vertonen, kunnen deze vervangen worden door één lijn, de gemiddelde weerstandslijn.
De fout, die men maakt t.o.v. de individuele curves ligt, uitgedrukt als per
centage van het drukverschilj in de orde van grootte van + 10 à 15?. In de
nabijheid van de laminaire lijn is de fout veel kleiner; Tn het volledig laminaire
en volledig turbulente gebied is de fout uiteraard nihil.
Mat behulp van de gemiddelde weerstandslijn kan nu worden aangegeven welke
stromingstoestand er op een gegeven moment heerst, en welke vergelijkingen
dan geldig zijn.
Voor de 16 gemeten snelkoppelingen blijkt nu:
Laminaire stroming
Indien

0

• ' ^—

< 0,15.

Dan geldt vergl. (6): ip * c^Q.v

- 12 Turbulente stroming
Indien

> 20.
crcv

-v
.

Q2

Dan geldt verg. (7): AP = —g

7.

Saaenvattinp;
De atronicgstechnische kwaliteit van een snelkoppeling wordt in hoofdzaak
bepaald door de factoren c. en c^.
In sommige gevallen vermelden fabrikanten in de catalogie reeds de cv-vaarde.
Het is echter wenselijk dat ook de onwaarde wordt opgegeven.
De c„- en c -waarden kunnen als selectiefactoren bij de keuze van de snel1 .
V
•
koppeling worden gebruikt.
Bij de laminaire stroming resulteert eea lage c1-waarde in een gering
drukverschil. Bij turbulente stroming is een hoge cv-waarde gunstig,

7.1 De stromingsweerstand van een snelkoppeling bij laminaire stroming
Indien c1 bekend is, dan kan het drukverschil berekend worden uit:
Ap = c-.Q.v.

........................ (6)

ÄP in oetervloeistofkolom
Q in &3/sec
g
v in m^/sec = 10 cSt.

Vergl,(6) is slechts geldig voor laminaire stroming. Uit metingen aan 16
snelkoppelingen blijkt deze stromingstoestand op te treden indien:
< 0,15

Vcv
Bij experimentele bepaling van de c.-waarde moet men ervan verzekerd zijn,
dat de meting ook inderdaad in het laminaire gebied wordt uitgevoerd. Eet is
daarom raadzaam uit te gaan van een kleine volumestroom en een vloeistof met
hoge viscositeit.
Het getal van Reynolds voor de pijp, waarop de koppeling is aangesloten,
geeft onvoldoende indicatie over de stromingstoestand in de koppeling.
Wil men ervan verzekerd zijn, dat c1 correct wordt bepaald, dan is het wen
selijk om twee metingen uit te voeren.
Bij constante viscositeit moet voor beide meetpunten 1 en 2 gelden:
Ap-, :

» Q, : Qg

Of indien de viscositeit verschillend is:
ûp, : Ap2 = v1Q1 : VgQg.

- 13 Ds laminaire stroming blijkt op te treden bij hoge viscositeit en geringe
volumestroom. In de praktijk zullen deze omstandigheden zich voordoen bij
de z.g. koude start.
Opmerking
Een tweede methode ter bepaling van het drukverschil wordt vermeld onder 7.U.
7.2 Stromingsweerstand van een snelkoppeling bij turbulente stroming
Indien de c^-waarde bekend is, dan volgt het drukverschil uit:
Ap « -2-g
(7)
AP in metervloeistofkolom
cv
Q in m3/sec.
Uit de netingen blijkt, dat de viscositeit geen invloed heeft op het druk
verschil en dat vergl. (7) geldt voor:
> 20
c1'cv v

De e -waarde kan eveneens experimenteel worden bepaald. Kies bij de meting een
lage viscositeit (b.v. water) en een grote volumestroom.
Bij controle op de bepaling van de c -waarde moet voor twee meetpunten
gelden:
AP, : Ap2 = Q,2 : o/
Opmerking
In grafiek 23 zijn bij de gemiddelde weerstandslijn de c,- en cv-vaarden aan
gegeven. De rangschikking is naar oplopende waarde van cv, dus naar afnemende
veerstand in het turbulente gebied. De waarden van c^ nemen, bij oplopend
koppelingsnumroer echter niet steeds consequent af.
Beschouwen we koppeling 6 en 7 dan zien we, dat de weerstand in het turbulente
gebied vrijwel gelijk is, terwijl het verschil bij laminaire stroming ongeveer
UO? bedraagt.
De oorzaak hiervan ligt in het feit, dat de laminaire weerstand voornamelijk
een kwestie is van de grootte van de doortocht, terwijl bij turbulente stroming
bovendien de "stroomlijning" (dynamische effecten) een grote rol speelt.
Aangezien in de praktijk vooral de turbulente stroming van belang is, is de
rangschikking naar c.^-vaarde gekozen.
7.3 Stromingsweerstand van een snelkoppeling in het overgangsgebied
Het drukverschil in het overgangsgebied tussen laminaire en turbulente stroming
kan slechts
exact
worden bepaald door een reeks waarnemingen.
Voor een benaderingsmethode wordt verwezen naar 7.1»«
7.1* Grafieken
Door geschikte keuze vsa de coördinaten kunnen de weerstandskarakteristieken
van een snelkoppeling in éên kromme worden samengevat. Zie grafieken 19 t/m 22.

lb Aan de hand van deze weerstandslijnen kan het drukverschil berekend worden
voor elke willekeurige waarde van volumestroom en drukverschil, mits deze
waarden liggen binnen het gebied van de meetcondities. (In dit rapport:
1,5-25 m.v.k. en 1-1000 cSt.)
De berekening gaat als volgt.
Stel men heeft, uitgaande vaa metingen, de curve opgesteld met coördinaten
A_
°Tcv *v

en y

13
Q

Dit de metingen worden c1 en cy berekend.
Bij gegeven volumestroom en viscositeit is de x-coSrdinaat berekend.
In de grafiek kan dan de y-coördinaat worden afgelezen. In de y-coördinaat
is het gezochte drukverschil de enige onbekende.
Indien bij een bepaald drukverschil en een gegeven waarde van de viscositeit
de voluaestroom gezocht wordt, daa blijken zowel de x- als de y- coördinaat
niet vast te liggen. De oplossing vindt men a.b.v, de iteratie-methode.
De weerstandslijnen voor de diverse snelkoppelingen verschillen onderling
weinig. Bij laminaire en turbulente stroming vallen ze samenj slechts in het
overgangsgebied treden er verschillen op. In grafiek 23 is de gemiddelde
weerstandslijn, voor alle 16 koppelingen weergegeven. Bij gegeven waarden
van c. en c kunnen de drukverschillen berekend worden. In het laminaire en
turbulente gebied is de fout t.o.v, de individuele weerstandslijnen nihil,
in het overgangsgebied kan deze oplopen tot + 155».
Uit de metingen blijkt verder:
~~
laminaire stroming

turbulente stroming

0
' ' ' g " < 0,15
°1,cv v
0
'
clcv

Ap = c^.v.

m.v.k.

2

0
P

>20

T.

^

0
= -2^2

m.v.k;

cv

7.5 Eekenvoorbeelden
Kiezen we als voorbeeld koppeling nr. 1,
Hiervan zijn bekend:
c = 5UO.IO6
2
-li
" 2,48
1
v
cv = 0,68,10
O
Stel soortelijk gewicht van de olie if = 0,9 kgf/dm .
1. Gevraagd: drukverschil Ap bij volumestroom Q » 3 l/min en viscositeit
v = 900 cSt,

Oplossing
Q = 3 l/min = 0,5.10"'* m^/see
c.,.c

2

= 51»0.106.0,682.10"8 » 2,U8.

v = 900 est. = 900.10~6 m2/sec.
Analoog aan de berekening bij stroming door cirkelvormige buizen dient eerst
te worden vastgesteld, welke stroming3toestand er heerst.
2
c^c

=
.v

0,5.10
= 2,25.10~2.< 0,15
2,48.900.10-6

zie blz. 1fc

Dus laminaire stroming. Dus geldt vergelijking: Ap * c^Q.v,
ip = c .Q.v = 5l40.10"6.0,5.10_lt.900.10"6 « SU,3 m.v.k.
'
P
Uitgedrukt in kgf/cm :
AP = 0,1 J.h = 0,1. 0,9. 2it,3 « 2,2 kgf/cm2.

zie blz. 13

Oplossing; m.b.v. de weerstandslijn
Aangezien in het laminaire gebied alle weerstandslijnen samenvallen, maakt
het geen verschil welke grafiek gehanteerd wordt.
0

-2

= 2,25.10 *

°1.Cv2*V
Uit de weerstandslijn grafiek 19 of 23 volgt:
2
AP'^
K=
— = 1.5

Hieruit volgt:

g

g

Ap » —„ .45 =»
i*?.°— = 2k,k m.v.k.
c2
0,6a2.10-8
ip = 0,1. 0,9. 21»,1» « 2,2 kgf/cm2.

2. Gevraagd: drukverschil Ap bij volumestroom Q = 10 l/min en viscositeit v=1 cSt.
Oplossing
—2___ = S6,7?10
- 67 >20
c-.c .v
2,48.10-6
v

Dus turbulente stroming. Den geldt: Ap = —

2

2

- 16 SP . 4. '.fr2;'"' „ - « ..V.Ï.
cy
0,68 .10

4P = 0,1 if.6 = 0,1.0,9.6 = 0,54 kgf/cm2.

Oplossing m.b.v. weerstandsli.i'n. grafiek 19 of 23.

V""
Vcv *v

27»6

Uit de weerstaadslijnen volgt jr = 1
Of fiP.c

2

•= 1

Q2
Of %> = —g
Dit levert hetzelfde resultaat op als de tevoren uitgevoerde
cy * berekening.

3. Gevraagd: drukverschil Ap hij Q » 20 1/min es v « 300 cSt.
Oplossing
Bepaal eerst weer de stromingstoestand,
—V- =3'3'1°"g
-0,tt
01:0V .v
2,48.300.10-°
Aangezien 0,15 <

0
3g°-lev v

< 20 heeft toen te maken »et stroming in het overgangsgebied.

M.b.v. de veerstaadslijnen. kan nu Ap bepaald worden.
Uit de weerstandslijn voor koppeling nr, 1, grafiek 19, volgt
Ape,,2 a 3,2
r2

(m.b.v.

2
2
-8
Ap = ^-sy .3.2 « .3.i>3.*rT?

ev

2
°t=v2.v

.3 2

a

0,Wl)

» 23 m.v.k.

0,68 .10

A.p = 0,1. /.h « 0,1.0,9.23 » 2,07 kgf/em2

Uit de geaiddelde veerstandslijn volgens grafiek 23, volgt:

AP » -2-^.2,8 » 20,2 m.v.k.
cv

Of Ap » 1,82 kgf/ca2.

Type-aanduiding van de gemeten koppelingen
Koppelingsnummer

Aansluitmaat

Fabrikaat

1

Walther

B3023 B3223

J"

2

Pioneer

U000-28

3/8"

3

Hansen

3H21C 3K21C

3/8"

U

Dowty

Quick release coupling

1"

63-10-37

3/8"

5

Techno-chemie

6

Pioneer

5OOO-5

i"

7

Flexomatic

UK II AZ

i"

3

Pioneer

l»000-29, UOOO-l», 5000-1»

J"

9

Walther

BU02U 3kS2h

2"

10

C.S.J.N•

U150A3 2D/1»155 A3.2D

3/8"

11

Stratoflex

27-303-8

5"

12

Argus

II/12-IO-IO2-I9I

1"

13

Pioneer

U100-5

?"

1U

Aeroquip

5600-12-12

2"

15

Flexomatic

HK II A

M26x1,5

16

Techno-chemie

63-20-37

V

Op aanvraag zijn de grafieken 19 t/n 23 op groter formaat•bèschikbaar.
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Grafiek 21. WeorBtandslijnsa vaa do koppelingen 9 t/o 12.
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Grafiek 22, 'PToerstandslijnon van de koppolingon

t/m 16.
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Grafiek 23, Gemiddeld« weorstandblijn vaagde 16 euellxoppoliagoa.
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