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ALGEMENE INLEIDING 

De in de natuur aanwezige chemische energie, latent aanwezig 

in de brandstoffen, kan in de primaire energie-omzetters ge

transformeerd worden in mechanisch arbeidsvermogen. Deze trans

formatie gebeurt niet in een stap, maar maakt gebruik van de 

tussenstap "warmte". Voor de verkrijging van deze warmte-ener

gie dient de brandstof te reageren met de juiste hoeveelheid 

zuurstof, die vaak in de vorm van de verbrandingslucht wordt 

toegevoerd. De verkregen warmte wordt op zijn beurt in een me

chanisch werktuig omgezet in mechanische energie. In bijvoor

beeld gasturbines en sterlingmotoren wordt de eerste fase van 

deze energie-omzetting in een aparte zone, de verbrandingska

mer, uitgevoerd. In een tweede zone wordt de aldus verkregen 

warmte in mechanische energie getransformeerd. De beide om

zettingsprocessen kunnen in deze werktuigen met z.g. uitwen

dige verbranding gedurende hetzelfde tijdsbestek plaatsvinden. 

Bij motoren met inwendige verbranding vinden beide omzettings

processen in dezelfde ruimte, met name de cilinder, plaats. De 

processen gebeuren hier niet tegelijkertijd, maar na e~kaar. 

Dit intermitterende karakter van de e~ergie-omzettingen is ty

perend voor de motor met inwendige verbranding. De verbranding 

kan ingeleid worden op de volgende wijze: 

* Door het injecteren van brandstof in gecomprimeerde 

lucht met hoge temperatuur; dit is het dieselproces, ge

bruik makende van de zelfontbrandings-eigenschappen van 

de brandstof. 

* Door vonkoverslag aan de bougie, in een gecomprimeerd 

lucht-benzinemengsel; dit is het benzine- of Ottoproces, 
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waarbij de energie van de vonk het mengsel ontsteekt. 

De ontsteekbaarheid van het mengsel in een Ottomotor is aan 

grenzen gebonden. Deze grenzen worden ten dele door de lucht

brandstofverhouding bepaald. Ten opzichte van de chemisch cor

recte mengverhouding of zgn. stoichiometrische mengverhouding 

voor gehele verbranding van het mengsel (mengselsterkte A = 1) 

kunnen afwijkingen optreden zonder dat de grenzen worden over

schreden. Bij 20% luchtovermaat spreekt men van \ = 1,20 en bij 

20% luchtgebrek bedraagt A = 0,8 Ill*). 

Benzine-doseringssystemen dienen er voor om de mengselsterkte 

binnen de grenzen van de ontsteekbaarheid te houden. Binnen 

deze grenzen zijn de verschillende instellingen te constateren 

voor: 

* Het maximum rendement voor de energie-omzetting 

* Het maximum vermogen 

*De gewenste samenstelling van de uitlaatgassen 

Voor de beheersing van de mengselsterkte zijn uit de 100-jarige 

geschiedenis van de Ottomotor twee oplossingen bekend. Deze op

lossingen maken gebruik van: 

* De carburateur 

* Benzine-injectie 

Beide systemen ZlJn praktisch even oud. De carburateur 121 
heeft tot op heden door zijn eenvoud en lage kostprijs de mees

te toepassing gevonden. Benzine-injectie wordt in de laatste 

jaren meer toegepast voor automobielmotoren; voor vliegtuigmo

toren werd het reeds veelvuldig gebruikt. In het hierna vol

gende zal een vergelijk gegeven worden tussen de beide systemen. 

*) Nummers tussen I I hebben betrekking op de literatuurlijst. 
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De carburateur vervult in het benzine-doseringssysteem de op

gaven: 

* Aanpassen van de juiste hoeveelheid brandstof aan de 

aangezogen hoeveelheid lucht. 

* Verneveling van deze brandstof in de luchtstroom naar 

het inlaat-spruitstuk. Dit laatste vormt de schakel tus

sen motor en carburateur. 

* Regeling van de hoeveelheid mengsel, die naar de motor 

cilinders stroomt. 

De verdeling van het mengsel over de motorcilinders gebeurt 

n~et door de carburateur. Bij meer cilindermotoren kan die op

gave door het inlaatlucht-spruitstuk worden uitgevoerd. 

Benzine-injectie bij automobielmotoren gebeurt door het injec

teren van de juiste hoeveelheid brandstof in het inlaatlucht

spruitstuk. De taken, die hiermee verricht kunnen worden, zijn: 

* Het regelen van de juiste hoeveelheid ingespoten brand

stof, overeenkomstig de hoeveelheid aangezogen ver 

brandingslucht. 

* Het vernevelen van de brandstof. 

* Het verdelen van de brandstof over de cilinders. 

Het regelen van de hoeveelheid lucht, die de motorcilinder bin

nenstroomt, gebeurt in beide gevallen met een smoororgaan aan 

de ingang van het inlaatlucht spruitstuk. Carburateurs en in

jectiesystemen vervangen elkaars functies blijkbaar niet geheel. 

De systemen waarvan beiden onderdeel kunnen uitmaken, zijn wei 

uitwisselbaar. Voordelen van de carburateur zijn te vinden in 

de hoge mate van betrouwbaar functioneren en de lage fabricage

kostprijs. Hiertegenover zijn verschillende nadelen te vermel 
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den, zoals: 

* De verdeling van het benzine-luchtmengsel over de motor

cilinders is problematisch /35, 36, 37/. 

* Bij instationaire bedrijfscondities kan de samenstelling 

van de uitlaatgassen te wensen overlaten, in het bij

zonder bij stranger wordende milieu-eisen. 

* De venturi in de carburateur kan een te grote smoring 

vormen in het inlaatkanaal voor de aan te zuigen ver

brandingslucht. 

* De beheersing van de mengsel-samenstelling is niet nauw

keurig genoeg. 

Gezien de enorme markt voor oenzine-doseringssystemen is het 

logisch dat de fabrikanten van carburateurs getracht hebben hun 

produkten te verbeteren. De huidige carburateurs zijn dan ook 

vee! beter dan die van tien jaar geleden. De kostprijs van de 

carburateurs is echter we! dienovereenkomstig gestegen /23, 24/. 

Met injectiesystemen heeft men getracht de nadelen van de car

burateurs te overwinnen. Tot nu toe is de vee! hogere fabri

cageprijs van de injectiesystemen de voornaamste barriere ge

weest tegen een veelvuldige toepassing. Daarnaast is de be

trouwbaarheid van vee! systemen onvoldoende geweest. 

In tdbet 0.1 is een overzicht gegeven van recente injectiesyste

men en hun eigenschappen. Alle systemen vervullen hierbij niet 

dezelfde wensen; blijkbaar hebben overwegingen als kostprijs en 

betrouwbaarheid grate invloed gehad op de gestelde eisen. Het 

HOLEC systeem heeft een aantal goede eigenschappen, waardoor de 

competitie met andere injectiesystemen gunstig kan verlopen. 

Dit, gecombineerd met de mogelijkheid van een lage fabricage

kostprijs is de reden geweest om de ontwikkeling gedurende de 

laatste acht jaar voort te zetten /43, 44/. 
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FABRIKAAT I I BESCHRIJVING SYSTEEM REGE- VERNE- INJECTIE VERDE-
LEN VEL EN qetimed intermitt. continu LEN 

KUGEL- 8 Mechanisch gedreven plunjer- * * * * 
FISCHER 9 pomp met voordrukpomp (2 bar) 

MERCEDES 1 

LUCAS 10 Mechanisch verdeelsysteem met * * * * 

11 voordrukpomp ( 7 bar) 
GKN 12 

TECALEMIT 22 Elektromagnetisch verdeelsy- * * * * 

JACKSON 
steem, elektropneumatisch ge-
regeld met voordrukpomp (2 bar) 

BOSCH 13 D Jetronic elektromagnetisch * * * (*) * 
14 verdeelsysteem,elektronisch ge-

regeld met voordrukpomp (2 bar) 

15 L Jetronic- elektromagnetisch * * * * 

16 verdeelsysteem,elektronisch ge-
regeld met voordrukpomp(2,5bar) 

17 K Jetronic- mechanisch verdeel- * * * * 
systeem met voordrukpomp (5bar) 

18 ZEK-systeem, centrale inspui- * * * 
ting met voordrukpomp 

18 ZEI- centrale inspuiting met * * * 
voordrukpomp ( 2 bar) 

DVG 19 CL-DL, mechanisch verdeelsy- * * * * 

20 steem met voordrukpomp (5,5bar) 
PIERBURG 21 EL-centraal injectiesysteem * * * 

met voordrukpomp (3 bar) 

HOLEC Elektromagnetisch gedreven * * * * 
(volgens plunjerpomp met voordrukpomp 
het proef ( 0' 3 bar) 
ontwerp) 

...... 
CJ1 - --



HOOFDSTUK 1 

HET PROEFONTWERP 

1. 1 A!ge.me.e.n 

HOLEC heeft circa acht jaar geleden de rechten verworven voor 

een nieuw type benzine-injectiesysteem. Dit systeem /7/ is ver

volgens gedurende een jaar nauwkeurig onderzocht wat betreft 

zijn technische eigenschappen. De oorspronkelijk gestelde ver

wachtingen zijn bij dit onderzoek niet haalbaar gebleken en de 

ontwikkeling van dit type injectiesysteem is daarom gestopt. 

Dat desondanks HOLEC op dit terrein van benzine-injectie tot op 

heden actief gebleven is, is te danken aan de in deze eerste 

onderzoektijd voor haar verkregen nieuwe inzichten. Hiermede is 

een nieuwe ontwikkeling gestart, die geleid heeft tot het hui

d e gematerialiseerde proefontwerp. 

Uitgangspunt voor deze ontwikkeling was, dat met het nieuwe 

benzine-injectiesysteem aan de eisen van de automobielindustrie 

zou worden voldaan. Daarnaast moest het systeem in staat zijn 

qua prijs en prestaties succesvol met de bestaande benzine

doseringssystemen te kunnen concurreren. 

In de verstreken jaren zijn de door de automobielindustrie ge

stelde eisen dikwijls veranderd. Deze wijz ing van de eisen is 

ontstaan als resultaat van: 

* Het aan banden leggen door verscheidene regeringen van 

~ehade.l~jke. em~~~~e~ van automobielmotoren; tot op he 

den is nag geen eensluidend eisenpatroon naar voren ge

komen. 

* De oliecrisis en de daaruit resulterende behoefte aan 

zu~n~ge.~ motoren, oak indien de fabricageprijs iets ver

hoogd zou worden. 
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* De verhoging van de werkplaatstarieven, w~ardoor de 

perioden tussen de service-beurten aanzienlijk zijn 

verlengd. 

Was aanvankelijk de mogelijkheid tot verhoging van het motor

vermogen in Europa de voornaamste drijfveer voor de toepassing 

van benzine-injectie, de uitlaatgas-wetgeving en de behoefte 

aan zuiniger motoren met behoud van een goed acceleratievermo

gen zijn momenteel de voornaamste redenen van applicatie. Voor

al het goed kunnen beheersen van de benzine-luchtverhouding on

der niet-stationaire condities is een groat pluspunt van ben

iine-injectie ten opzichte van de huidige carburatie-systemen 

/31,32,33/. 

Door deze verandering van het patroon van eisen is het noodza

kelijk gebleken tijdens de ontwikkelingsperiode te controleren 

of de kans op succesvolle toepassing van het produkt nog aanwe

zig was. De rechtvaardiging van het doorgaan met de werkzaamhe

den is hier direct mee verweven. Momenteel kan gesteld worden, 

dat ondanks de veranderde eisen en inzichten op automobielge

bied ten opzichte van die van acht jaar geleden, de huidige 

ontwikkeling zeer goede kansen op toepassing heeft. De commer

ciele contacten spreken boekdelen, hetgeen ook blijkt uit de 

overstelpende belangstelling van het produkt uit de gehele we

reid. 

De ontwikkeling heeft geleid tot het aanvragen van octrooien. 

De originaliteit van het systeem blijkt uit het nu reeds verkre

gen aantal (48) octrooien in diverse Ianden. Een documentatie 

van deze octrooienj verleend zowel op het principe van de injec

tie als op de constructieve bijzonderheden is gegeven in appen

dix 5. 
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1.2 Ei~en waaAaan een nieuw benzine-injectie~y~teem moet 
voldoen 

De eisen waaraan een nieuw benzine-injectiesysteem moet vo1doen 

om naast de huidige carburatiesystemen en bestaande benzine

injectiesystemen toegepast te kunnen worden, zijn a1s vo1gt te 

formu1eren. 

De fabricage-kostprijs van het systeem dient dat van een moder

ne carburateur niet of nauwe1ijks te overschrijden. Verwacht 

kan worden, dat de eisen voor de uit1aatgassamenste11ing van 

motoren in 1985 aanmerke1ijk zwaarder zu11en zijn dan de nu 

ge1dende eisen. Er moet rekening mee worden gehouden, dat aan 

deze eisen a1leen vo1daan kan worden met na-verbrandingssyste

men en/of uit1aatgas-kata1ysatoren. In dat geva1 is de, minder 

nauwkeurige, dosering met carburateurs weer acceptabe1 door de 

dan tach aanwezige reinigingssystemen aan de motor-uit1aat 

/25,26/. 

De huidige benzine-injectiesystemen, die meer kosten dan carbu

rateurs, zu11en ook een aanzien1ijke kostprijsreductie dienen te 

ondergaan. De eerste indicaties zijn reeds aanwezig, gezien de 

trend tot eenvoudiger e1ektronisch bestuurde systemen. Tot 1985 

kan verwacht worden, dat met benzine-injectiesystemen aan de 

eisen van de samenste11ing van uit1aatgassen vo1daan kan worden 

zonde~ toepassing van na-verbrandingssystemen. 

Het is gewenst reeds nu in te spe1en op de situatie na 1985, om

dat een lange aan1oopperiode met een nieuw produkt voor de auto

mobie1fabrikanten noodzake1ijk is en derha1ve met meerjaren

p1anningen wordt gewerkt. 

Methoden om de kostprijs gunstig te beinv1oeden z n de vo1gen

de: 
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* Het nieuwe systeem moet er zich toe lenen om automa

tisch geassembleerd te kunnen worden. 

* De onderdelen moeten zoveel mogelijk op automaten ge

fabriceerd kunnen worden, waarbij bestaande massa

fabricagetechnieken optimaal gebruikt dienen te worden 

om onzekerheden, ook in de kostprijs-schattingen, tot 

het minimum te beperken. 

* Het aantal te produceren pompen moet zo hoog mogelijk 

worden opgevoerd om het toepassen van massa-fabricage

technieken mogelijk te maken. 

Deze beginselen zijn toegepast bij het HOLEC-ontwerp en uitge

werkt in hoofdstuk 4. 

1.2.2 Behee~~ing van de iueht-benzine ve~houding 

Deze eis, beheersing van de lucht benzine verhouding kan in een 

aantal voorwaarden worden uitgesplitst. Aan de volgende voor

waarden moet worden voldaan, wil de benzine-injectie een beter 

resultaat geven dan de bestaande methoden van brandstofdosering 

met carburateurs, n.l.: 

20 

* De lucht-brandstofverhouding moet voor alle cilinders 

even groot zijn. Het inlaat-spruitstuk dient bij benzine

injectie aileen voor de luchtverdeling over de cilinders 

ontworpen te worden. Door met iedere verstuiver gelijke 

hoeveelheden brandstof te injecteren kan benzine-injectie 

voor onderling gelijke mengselsterkten per cilinder zor

gen. 

* Onder constante motorcondities dient de lucht-brandstof

verhouding voor iedere cilinder apart voor opeenvolgende 

thermodynamische processen, identiek te zijn. De afwij

kingen van de geinjecteerde hoeveelheid van de opeenvol-



gende injecties van een verstuiver dienen binnen bepaal

de grenzen te blijven van zijn gemiddelde waarde, bij 

voorkeur binnen 1%. 

* De nauwkeurigheid van instelling van de gewenste lucht

brandstofverhouding dient aan hoge eisen te voldoen. Het 

heeft weinig zin am de brandstaf aver de cilinders met 

grate nauwkeurigheid te verdelen, indien de afwijking 

van de gewenste waarde bijvoorbeeld grater is dan 2%. 

* Voar de variatie van het motarkoppel wordt de per inlaat

slag aangevoerde luchthoeveelheid gewijzi . Dit gebeurt 

door de smoring van de lucht aan de intreezijde van het 

inlaatlucht-spruitstuk te veranderen. De lucht-bra~dstof-

verhouding dient hierb een vooraf gekozen waarde te be-

houden. Dit wordt alleen verkregen, indien de te injecte

ren hoeveelheid brandstoF mede verandert. De regeling van 

hoeveelheid brandstof dient dus voldoende snel te zijn om 

de lucht brandstofverhouding constant te houden bij snel 

le variaties van de aangezogen hoeveelheid lucht per in

laatslag. 

* De instelling van de lucht-brandstofverhouding dient in 

relatie gebracht te kunnen worden met het zgn. moto~ 

kenveld. Zowel motorkoppel als toerental moeten bij de 

instelling van de lucht brandstofverhouding kunnen worden 

verwerkt. 

1.2.3 Goede ve~nevel~ng van de b~and~to6 

De verneveling van de benzine in de hoeveelheid aangezogen lucht 

per cyclus moet optimaal zijn. De verneveling moet oak aan het 

einde van de injectie-periode dusdanig fijn z 

beschikbare t dsperiode volledige verdamping 

n, dat binnen de 

van de druppels in 

de verbrandingsruimte wordt bereikt. Indien een en ander niet 

optimaal is afgesteld, is, vooral bij koude motor, het effect in 

vele opzichten waarneembaar. 
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1.2.4 Ove~ige ei4en van de automobielindu4t~ie 

Naast de technische eisen van goede verdeling van de brandstof 

over de motorcilinders, goede regeling van de in te spuiten 

hoeveelheid brandstof en goede verneveling van de brandstof, is 

nag een aantal eisen te vervullen met betrekking tot: 

- Bedrijfstemperatuur 

- Betrouwbaarheid 

- Levensduur 

- Maximaal toepasbare frequentie van injecteren 

Wat betreft de bepaling van de grootte van de diverse eisen 

kunnen de volgende richtlijnen dienen. De toelaatbare afwijking 

van de gewenste in te spuiten hoeveelheid brandstof voor een 

motor met 1,5 liter slagvolume is weergegeven in onderstaande 

grafiek. 

22 

Toelaatbare 

afwijking 

mm 3 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

10 20 30 

Gewenste hoeveelheid, 

40 

3 mm 

50 

Toelaatba~e a6wijking van de gewen4te hoeveelheid b~and4to6 
pe~ injeetie voo~ ~\ = 2% 



De gebruikelijke, door de automobielindustrie gestelde, tempera

tuursgrenzen waarbinnen het systeem goed moet kunnen werken 

zijn -30°C tot +80°C. De maximum temperatuur welke het systeem, 

niet werkend, moet kunnen verdragen 1 bij 110°C. De !evens 

duur van het systeem moet overeenkomen met een afgelegde afstand 

van 160.000 km. Dit is onder gemiddelde omstandigheden te verge

lijken met een duurproef van 1200 uur. De nauwkeurigheid van in

jecteren moet gedurende de beproeving niet of nauwelijks veran 

deren. Er dient naar gestreefd te worden, dat geen bijstelling 

van het systeem noodzakelijk is gedurende perioden van 40.000 

km. De maximale bedrijfsfrequentie dient voldoende hoog te lig 

gen voor de benzine-injectie van een 4-cilinder 4-takt motor 

tot 7200 toeren/minuut, (d.w.z. 60 Hz max. frequentie van in

jecteren) /42/. 
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In de hierna toegepaste codering van figure~ met hun onderdelen 

correspondeert het eerste cijfer met het nummer van het hoofd

stuk, het tweede cijfer met het nummer van de figuur en het der

de cijfer met het onderdeel uit de desbetreffende figuur. 

De benzine injectiepomp, onderwerp van dit proefontwerp, maakt 

deel uit van het HOLEC benzine injectiesysteem. Eerst zal de 

werkwijze van het gehele systeem aan de hand van 6ig. 1.1 ge 

toond worden. De beschrijving van het eigenl ke proefontwerp, 

de benzine-injectiepomp, volgt daarna. 

1.3.1 we~kwijze v~n het injeetie4~4teem 

Een elektrisch gedreven benzinepomp ( 1. 1.1) perst onder een ge

ringe overdruk, (0,3 bar), benzine uit de tank door filter 

(1.1.2) naar de injectiepomp !1.1.3). Deze injectiepomp stuwt 

via individuele persleidingen de benzine onder een druk van cir

ca 6 bar naar de verstuivers !1.1.4). De verstuivers zijn in 

het inlaatlucht spruitstuk ! 1. 1. 5) van de verbrandingsmotor ge

monteerd. De verbrandingslucht van de motorcilinders passeert 

een smoororgaan aan de lucht intreezijde van het inlaatlucht

spruitstuk. Met het gaspedaal wordt de stand van dit smoororgaan 

gecommandeerd. Hierdoor wordt de onderdruk in het inlaa~lucht 

spruitstuk geregeld en daarmede het per aanzuigslag toegelaten 

gewicht aan lucht. De onderdruk in het inlaatlucht-spruitstuk 

wordt eveneens gebruikt voor de installing van de te injecteren 

brandstof. De precies gedoseerde hoeveelheid brandstof wordt in 

de inlaatluchtstroom naar iedere motorcilinder, verstoven. Niet 

alle door de opvoerpomp aan de injectiepomp toegevoerde benzine 

wordt via de verstuivers in de inlaatlucht verneveld. Het over

tollige gedeelte vloeit via de r~tourleiding terug naar de 

brandstoftank. 

De injectiepomp zelf is een 4-cilinder plunjerpomp met regelba-
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F~g. 1.2 Bovenaanz~eht van het p~oe6ontwe~p: Ve ~njeet~epomp 

1. plunje~element 2. gele~d~ng~bu~ 3. b~ug~tuk 

4. anke~ 5. elekt~omagneet 6. g~ondplaat 
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re plunjerslag. Het kenme~kende van deze pomp ~~. dat de pomp
ptunje~~ etekt~omagnet~~~h wo~den bewogen. De bekrachtiging van 

de hiervoor toegepaste elektromagneten gebeurt via een elektro

nisch werkende schakelaar l 1.1.61. De schakelaar wordt op zijn 

beurt bediend met een pulsgever (1. 1.1). He~ roterende gedeelte 

van deze pulsgever wordt nu door de nokkenas van de motor aange 

dreven. Hierdoor wordt de juiste koppeling tussen motorcyclus 

en injectiegebeuren verkregen. 

1.3.2 Be~~h~~jv~ng van de benz~ne-~nje~t~epomp 

De benzine injectiepomp is het belangrijkste onderdeel van het 

gehele systeem. F~g. 1.2 toont het bovenaanzicht van de 4-cilin

der plunjerpomp met regelbare plunjerslag en elektromagnetische 

aandrijving. Dubbelwerkende plunjerelementen (7.2. 11 zijn ge

bruikt voor het verpompen van benzine naar de verstuivers, die 

als ontlastkleppen functioneren. De twee uiteinden van ieder 

plunjerelement vormen de verdringingslichamen voor de brandstof 

uit de pompkamers. De benzine stroomt via een inlaatklep naar 

de pompkamer en verlaat deze weer over een persklep. 

Ieder plunjerelement wordt door 2 nodulair gietijzeren bussen 

I 1.2.21 geleid. Deze bussen zijn gemonteerd in een sleuf in het 

brugstuk { 1.2.31. De goede uitlijning van de geleidingsbussen 

wordt hiermede gegarandeerd. Teflon afdichtingsringen, gemon

teerd in geleidingsbussen (1.2.2) zorgen voor de afdichting van 

de translerende plunjers. 

Ieder plunjerelement (1.2.1) wordt aangedreven door een anker 

l 1.2.41. Aan weerszijden van ieder anker bevinden zich elektro

magneten (7.2.51 stevig bevestigd op de grondplaat {7.2.6) van 

de constructie, Het anker wordt bewogen door elkaar afwisselen

de elektromagnetische krachten. Tijdens de ankerbeweging neemt 

de afstand tot het juk van de bekrachtigde magneet af. Naarmate 

de afstand tussen anker en magneetjuk afneemt, groeit zijn aan

trekkingskracht. Hierdoor ontstaat een toenemende plunjersnel 

heid, welke karakteristiek voor de pomp is. Aan het einde van 
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F~g 1.3 Vwa4~doo4~nede doo4 de pomp met z~Jn 4egei~y~temen 
1. Voo4 ~e4vo~y~teem bed~ende hoo6d4egei~eg 2. Eie~t4omagnet~~ch 

bed~ende huip~eg met ~tat~onai4 ~n~teii~ng en cho~e 
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de plunjerslag wordt de plunjersnelheid snel tot nul geredu

ceerd. 

Fig. 1.3 toont de onderlinge positie van regelkeggen en aanslag. 

Ieder plunjerelement heeft een aanslag waarmee zijn beweging 

wordt gelimiteerd. De grootte van de pompslag is instelbaar met 

de verstelbare keggen (7. 3. 1) en (7. 3. 2). De positie van keg 

(7. 3. 1) wordt hier geregeld met een servozuiger, welke reageert 

op de onderdruk in het inlaatlucht-spruitstuk. 

Bovendien is keg ( 7.3.2) beschikbaar voor bijzondere regeldoel

einden. Het getekende voorbeeld laat instelmogelijkheden zien 

voor het te injecteren volume brandstof door: 

* Verdraaien van de kegas (basisinstelling) 

* Bekrachtigen van de hefmagneet (stationaire correctie) 

* Heffen van de kegas (choke) 

De snel reagerende onderdruk via de servo op de keg (7.3.7) 

werkende, dient als basisregeling te worden beschouwd. Door de 

juiste keuze van de volgorde van beweging van de beide ankers 

zijn de regelkeggen beurtelings onbelast. De posities van de 

keggen kunnen dan met zeer weinig kracht versteld worden, het

geen een nauwkeurige instelling waarborgt. 

Als energiebron voor de pomp dient een 12 Volt accu. Bij een 

inspuitfrequentie van 25 Hz per verstuiver, overeenkomend met 

een toerental van 3000/min., (4-takt) bedraagt het energiever

bruik 60 Watt. 

Iedere elektromagneet wordt bekrachtigd via zijn eigen elektro

nisch circuit. Elk elektronisch circuit bestaat uit een monosta

biele multivibrator, waarvan de uitgang via een versterkings

schakeling de stroomtoevoer naar zijn elektromagneet regelt. De 

triggering van deze monostabiele multivibratoren geschiedt door

middel van pulsen, verkregen door een met de nokkenas verbonden 

permanente magneet, die langs een aantal triggerspoeltjes 
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draait. Door de juiste keuze van de tijdconstantes van de mono

stabiele multivibratoren wordt de beeindiging van de stroom 

door de elektromagneten, kort na het beeindigen van iedere pomp

slag, verkregen. 

In 6ig. 1.4 is het schema van de toegepaste elektronische scha

keling voor een magneet weergegeven. Aan de hand van het opgeno

men spannings- en stroomverloop op diverse punten in het circuit 

is de werking als volgt te verklaren. 

De negatieve triggerpuls in het ingangscircuit 1 veroorzaakt op 

het moment t = t 0 een omslag in de monostabiele multivibrator 2 

van zijn stabiele toestand in de metastabiele toestand. De con

densator C wordt tijdens deze metastabiele situatie opgeladen, 

waardoor de eindtrap 3 van de schakeling in geleiding komt en 

de magneetstroom i = i(t) ontstaat. Op het moment t = t 3 is de 

condensator C geladen, waardoor de eindtrap sluit. De dan aan

wezige magnetische energie in de spoel wordt in het afschakel

circuit 4 vernietigd in de aansluitende periode van t = t 3 tot 

t = t4. 
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In het proefontwerp is gebruik gemaakt van een elektromagne

tische aandrijving van de plunjerelementen. Omdat deze nieuwe 

methode van aandrijving in een benzine-injectiepomp vele voor

delen biedt ten opzichte van de reeds bestaande uitvoeringen, 

zal hier nader op worden ingegaan. 

De aandrijving voor ieder plunjerelement bestaat uit 2 elektro

magneten, anker en ankerondersteuning. Anker en plunjerelement 

zijn met tussenschakeling van een stootdempend element draai

baar aan elkaar verbonden. De elektromagneten zijn tussen het 

plunjerelement en de ankerondersteuning geplaatst, aan weerszij

den van het anker. De bouwafstand tussen de magneten moet vol

doende groat zijn, opdat het plunjerelement zijn gewenste maxi

mum slag kan uitvoeren. 

Met de gekozen opstelling van de bouwelementen wordt het anker 

gebruikt als hefboom. De slag van het aan het ankeruiteinde be

vestigde plunjerelement is grater dan de hierbij behorende afna

me van de luchtspleten in de constructie. Bij een constructie, 

waarbij het vlak van het anker bij de beweging parallel blijft 

aan het vlak van het magneetjuk, de z.g. parallelle bewegings

constructie, is de slag van het aangekoppelde plunjerelement ge

lijk aan de beweging van het anker. Aan het begin van eenzelfde 

plunjerslag kunnen de luchtspleten tussen anker en magneetjuk 

dus kleiner gekozen worden bij toepassing van een constructie 

met hefboomwerking dan bij de parallelle bewegingsconstructie~ 

De door de magneet op het anker uitgeoefende magneetkracht moet 

in staat.zijn de plunjer te bewegen. De hiervoor benodigde mag

neetkracht is bij de constructie met hefboomwerking grater dan 

bij de parallelle bewegingsconstructie. 

De magneetkracht is evenredig met de reciproke waarde van het 

kwadraat van de luchtspleet. De beschikbare magneetkracht in de 

constructie met hefboomwerking is bij gelijke plunjerslag en 
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gelijke stroomsterkte dus groter dan in de parallelle bewegings

constructie. 

De toename van de be~ch~kba~e magneetkracht is hierbij groter 

dan de toename van de benod~gde magneetkracht b overgang van 

de parallelle bewegingsconstructie naar de constructie met hef

boomwerking. 

Het krachtenevenwicht bij het begin van de plunjerbeweging stelt 

zich bij de constructie met hefboomwerking dan ook bij een !age 

re stroomsterkte in dan bij de parallelle bewegingsconstructie 

voor dezelfde plunjerslag. 

Bij de groepering van 2 aandrijvingen voor een 4-cilinder~omp op 

een grondplaat zijn de ankerondersteuningen aan de buitenzijde 

van de constructie geplaatst. 

De 4 elektromagneten van de aandrijving worden beurtelings aan 

een 12 Volt accu aangesloten. Om een overmatige verhitting van 

de magneten te voorkomen moet de duur van hun bekrachtiging zo 

kort mogelijk zijn. Kort na het beeindigen van de pompslag moet 

dus de stroomtoevoer naar de magneet onderbroken worden. Door 

toepassing van een elektronische schakeling met 4 monostabiele 

multivibratoren met vast ingestelde RC tijd is dit gerealiseerd. 

Een inductief werkend triggersysteem voor iedere multivibrator 

start de bekracht ingsfase van de magneten; de ingebouwde 

RC tijd zorgt voor de afschakeling. 

Voor het opbouwen van de magnetische aantrekkingskracht op het 

anker tot zijn maximum waarde is tijd nodig. De hiervoor be

schikbare tijd in een 4-cilinder pomp is echter beperkt, gezien 

de voor een 4 cilinder 4-takt motor gevraagde maximum frequen

tie van injecteren. De beschikbare magnetisch opgewekte impuls 

moet dus zo gunstig mogelijk worden gebruikt. 

Na het uitoefenen van de persslag moet een pompplunjer weer in 

zijn uitgangspositie worden teruggesteld. De hiertoe benodigde 
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kracht kan worden verkregen door toepassing van een voorgespan

nen veer. Tijdens de persslag dient deze veerkracht eveneens 

door de magnetisch opgewekte kracht overwonnen te worden, wat 

ongunstig is. De constructie is daarom met dubbelwe~kende plun

jerelementen uitgevoerd. De opname van energie in terugstelve

ren, voor het verkrijgen van de zuigslag van de plunjers, is 

rlaarmede voorkomen. Terugstelling van pompplunjers met de benzi

ne-voordruk zou een mogelijkheid zijn geweest. De daarbij nood

zakelijke hogere voordruk zou verhoging van de kosten van deze 

voorpomp tot gevolg hebben. 

De eigenschappen van de elektromagnetische aandrijving met bui

tenliggende kantelpunten zijn als volgt samen te vatten: 
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* Geen gecompliceerde mechanische aandrijving van de pomp, 

alleen een sturing van de magneetbekrachtiging is vereist. 

* De bewegingssnelheid van het plunjerelement is onafhanke

lijk van het motortoerental, waardoor een goede verstui

ving oak bij laag motortoerental verkregen wordt. 

* De plunjersnelheid neemt toe tot aan het einde van de 

slag waar deze abrupt nul wordt. De verstuiving wordt 

hierdoor gunstig beinvloed. 

* De geringe afstand tussen de plunjerelementen maakt toe

passing van een smal gemeenschappelijk aanslagelement 

voor 2 plunjers mogelijk. Door verstelling van dit aan

slagelement wordt de opbrengst van 4 pompcilinders gere

geld, waardoor de gelijkheid van opbrengst gemakkelijk 

wordt gewaarborgd. 

* De intermitterende bekrachtiging van de vier magneten be

vat perioden waarin de aanslagelementen onbelast zijn; de 

benodigde kracht voor het verstellen van deze aanslagele

menten is daardoor klein. 



* Een onderbreking van injecteren is eenvoudig te realise

ren door het niet bekrachtigen van de magneetspoe1en. Dit 

wordt o.a. toegepast tijdens het ''berg-af" rijden en tij

dens dece11eratie van de auto. 

* De aandrijving bestaat uit goedkope bouwelementen, we1ke 

met reeds bekende technieken in massa gefabriceerd kun

nen worden. 

De werkwijze van de e1ektromagnetische aandrijving bij 

tortoerental van 6000/min. is uit fi~g. 1.5 te zien. 

1 

een mo-

p1unjer
positie 

A magneet 3 

01 A 
magneet 

51 

J 

5 10 15 20 ms 

tijd 

Fig. 1.5 Vekband tu~~en de ~tkoom~tekkten dook magneten 

1 en 3 en de b~jbehokende plunjekpo~~t~e; 
6a~e a - toename van de magneet~tkoom 
6a~e b - beweg~ng van het plunjekelement 

6a~e e - ke~ekvet~jd van bekkaeht~g~ng 
fia~e d - a6name van de magneet~tkoom 

1 
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De twee tegenover elkaar geplaatste magneten 1 en 3 worden beur

telings bekrachtigd. Het stroomverloop bij iedere bekrachtiging 

is in 4 fasen te verdelen, n.l.: 

rase a 

+ 5 ms 

rase b 

+ 4 ms 

rase c 

+ 1 ms 

rase d 

+ 1 ms 

Toename van de stroomsterkte na inschakelen van de 

magneet tot het beginmoment van de beweging van de 

plunjer. 

Het stabiliseren, eventueel afnemen van de stroom

sterkte tijdens de beweging van het plunjerelement. 

De verdere toename van de stroomsterkte tot zijn 

maximum waarde. 

Afname van de stroomsterkte tot nul. 

Tijdens de fasen a, b en c is de wikkeling van de elektromagneet 

door de in geleiding verkerende transistor aan de accu aangeslo

ten. De tijdsduur van bekrachtiging bedraagt circa 10 ms. Met 

deze tijdsduur wordt reeds bij een inspuitfrequentie van 50 Hz 

een zekere overlapping van de tegengesteld werkende magneet

krachten verkregen. Het is gewenst voor het bereiken van een ho

ge frequentie van inspuiten met de elektromagnetische aandrij

ving, dat de benodigde tijdsduur van bekrachtiging van de mag

neet kart is. 

De zelfinductie van het magnetische circuit dient daardoor be

perkt te blijven, opdat de magnetische traagheid niet te groat 

wordt. Tijdens de ontwikkeling zijn verschillende combinaties 

van afmetingen van het blikpakket, aantal wikkelingen van de 

spoel en doorsnede van het koperdraad geprobeerd. De gekozen 

spoel met 140 windingen met koperdraad van ~=D,B mm met het ge

kozen E 48 blikpakket van 16 mm hoogte vormt een goed compromis 

tussen magnetische traagheid en magneetkracht. De ankerdoorsne

de is beperkt gehouden tot 4x20 mm, waarbij de mogelijkheid tot 

het aanbrengen van een langsboring in het ankervlak de dikte be

paald heeft. 
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HOOFDSTUK 2 

MODELVORMING 

In het vor e hoofdstuk is de werking van het proefontwerp voor 

een benzine injectiesysteem met elektromagnetisch aangedreven 

pompplunjers beschreven. In dit proefontwerp zijn verschillende 

disciplines toegepast. Niet alle aan het proefontwerp te stellen 

eisen kunnen namelijk met een discipline op de beste manier ver

vuld worden. 

Het basisprincipe van de injectiepomp, zoals weergegeven in 

6~g. z. 1 is hier getoond aan de hand van een magneetspoel met 

anker en hiermee verbonden pompplunjer. In dit model wordt de 

samenwerking getoond tussen de verschillende disciplines, waar

van gebruik gemaakt is, te weten: 

* De e£ek~on~ca, waarmee de magneetspoel voor een bepaal

de tijd aan de accu wordt aangesloten. 

*De mechan~ca, i.v.m. de onderlinge fixatie van de onder

delen en de beweging van het anker met pompplunjer. 

* De elekt4omagnet~ca, waardoor de aan de accu onttrokken 

stroom een trekkracht in de aandrijfconstructie kan op

wekken. 

* De hyd4aul~ca, toegepast in de persklepconstructie met 

aangekoppelde persleiding en verstuiver. 

Schakeltransistoren waren tijdens de beginfase van de ontwikke

ling op de markt verkrijgbaar, waarmee het in- en uitschakelen 

van een magneet aan een spanningsbron goed mogelijk was. Hiervan 

is direkt een dankbaar gebruik gemaakt. Door het betrouwbaar 

functioneren van deze schakeltransistoren werd elektromagneti

sche aandrijving van de pompplunjers mogelijk. Door de beweging 

van de pompplunjers ontstaat een vloeistofdruk in de pompkamers. 
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6r--------. 

F~g. 2.1 Sehemat~~ehe vook~tell~ng van het pkoe6ontwekp 

1. 6~et~e6 dkaa~punt 2. ankek 3. pompplunjek 

4. magneet 5. tkan~~~tok 6. aeeu 1. zu~gklep 

8. pek~klep 9. pek~le~d~ng 10. vek~tu~vek 

11. ~ngang~ke~tk~et~e pek~le~d~ng 12. u~t

gang~ke~tk~et~e pek~le~d~ng 13. gken~ tu~~en 

het ~ub~y~teem "ankekbeweg~ng" en het ~ub~y

~teem "hydkaul~ea" 



Zoals later zal worden aangetoond, bestaat er een direkt verband 

tussen de bewegingssnelheid van de pompplunjer en de vloeistof

druk in de pompkamer. 

De interactie tussen het elektronisch- elektromagnetisch

mechanisch gedeelte van het systeem en het hydraulisch gedeelte 

wordt verkregen via de voorkant van de pompplunjer. 

Voor verdere beschouwingen is het model opgesplitst in 2 submo

dellen, te wet en: 

* Het submodel "anke~beweging", waarmee de samenhang tus

sen de ankerbeweging en de veroorzakende krachten kan 

worden bepaald. 

* Het submodel "hyd~aulica", waarmee de gebeurtenissen in 

de persleiding als gevolg van de verkregen ankerbewe

ging verklaard kunnen worden. 

Het met het submodel "ankerbeweging" berekende verloop van de 

plunjersnelheid is als gegeven toegepast in de berekeningen met 

het submodel "hydraulica". Zoals in appendix 3 is verantwoord, 

is het totale systeem te beschouwen als een pompsysteem met 

lange, elastische persleiding. Daarom is van de terugwerking 

van het systeem "hydraulica" op het systeem "ankerbeweging" geen 

sprake. Dit laatste submodel kan als onafhankelijk werkend wor

den beschouwd. 
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Z o 7 Submode£. "a.nk.vr.beweg.i..ng" 

Het submodel "ankerbeweging" bestaa~ uit: 

* De elektromagneet 

* De toegepaste elektronische schakeling 

* De ankerconstructie met het plunjerelement 

De samenwerking tussen de disciplines elektromagnetica, elektro

nica en mechanica is uit de volgende beschouwingen duidelijk te 

constateren. 
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2 3 

F.i..g o Z. Z He:t -!lubmode£. "a.nk.vr.beweg.i..ng" 

1. 6.i..c:t.i..e6 dka.a..i..pun:t z. a.nk.e4 3o pomp

p£.unje4 4. ma.gnee:t 5. :t4a.n4.i..4:to4 

6. a.eeu 



2.1.1 Be~ch~ijving en ve~onde~~tellingen 

Bij het in 6ig. 2. 2 weergegeven model "ankerbeweging" zijn de 

volgende veronderstellingen gedaan: 

* De toegepaste eindtransistor heeft een stand "uit" met 

een nagenoeg oneindige weerstand en een stand "in" met 

constante weerstand. De bepaling van deze gemiddelde 

weerstand is verantwoord in appendix 1. De omschakeling 

van de geleidingstoestand in de spertoestand gaat onein

dig snel. 

* De invloed van de magnetische weerstand in de ijzerdelen 

van het magnetisch circuit is verwaarloosd ten opzichte 

van de steeds aanwezige magnetische weerstand van de 

luchtspleten. De argumentatie voor deze vereenvoudiging 

is weergegeven in appendix 2. 

* De bewegingen van het anker om zijn centrale stand 

C± 1°) zijn dusdanig klein, dat alle krachten gedurende 

de beweging loodrecht op de ankerhartlijn blijven wer

ken. 

* Anker, ankerondersteuning en koppeling aan het plunjer

lichaam zijn star. 

* Aangenomen wordt, dat de aanwezige spelingen in de con 

structie het optreden van krachten in ankervlak voorko-

men. 

Met deze veronderstellingen kan een verklaring van de werking 

van het systeem als volgt geschematiseerd worden (zie 6ig. 2.3) 
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F~g. 2.3 Het ve~loop van t~an~~~to~wee~~tand, 
anke~beweg~ng en ~t~oom~te~kte ~n de t~jd 

hoog 

1aag 

12 A 

9 

6 

3 

a e 

ur~ 

ms 

Op moment t = t
0 

wordt de schake1transistor van Z1Jn spertoe

stand in zijn ge1eidingstoestand gebracht. De schake1transistor 

b1ijft tot t = t
3 

geleidend. De hiermee gepaard gaande magneet

stroom veroorzaakt een trekkracht op het anker .• Op het moment 

t = t
1 

is deze kracht vo1doende gegroeid om de tegenwerkende 

kracht op het anker, veroorzaakt door de mechanische wrijving en 

de hydrau1ische druk op het kopse einde van de plunjer, te over

winnen. 
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Van t = t 1 tot t = t 2 beweegt het anker van zijn aanvangspositie 

a tot zijn eindpositie a , a1 waar het in een we1haast oneindig 
m e 

korte tijd 0 tot sti1stand gebracht wordt. 

Van t = tot t = t
3 

b1ijft de magneetwikke1ing verder bekrach 

tigd en bereikt de magneetstroom zijn maxima1e waarde. Het anker 

b1ijft tegen zijn aans1ag getrokken met uiteinde1ijk maximum 

kracht. Op het moment t = t
3 

wordt de schake1transistor van zijn 

ge1eidingstoestand wederom in zijn spertoestand gebracht. 

Van t = t
3 

tat t = t
4 

is de transistor reeds gesperd. De nog op

tredende stroom door de magneetspoe1 neemt sterk af en bereikt 

op moment t = t 4 zijn nu1waarde. 

De cyc1us herhaa1t zich per motorcyc1us, waardoor de tijd At 

tussen 2 bekrachtigingscyc1i per magneet gegeven wordt vo1gens: 

At = 
3 

120.10 - (t 
n 4 met 

n a1s toerenta1 in omwente1ingen per minuut 

van de 4 takt motor 

2.7.2 Het dynami~eh gedkag van het ~ubmodel "ankekbewegingn: 

de ~ub~y~teemvekgelijkingen 

Teneinde de subsysteemverge1ijkingen gedurende de bewegingspe

riode van het anker, van t = t 1 tot t = t 2 te kunnen opste11en, 

dienen de vo1gende vervangingsschema's, te weten: 

a.Het elektki~eh vervangingsschema, voor de bepa1ing van 

het stroomver1oop in de magneetwikke1ing. 

b.Het magneti~eh vervangingsschema, waarmee de magnetische 

weerstand van het circuit bepaa1d wordt a1smede de daar

uit resulterende ze1finductie en het e1ektromagnetisch 

opgewekt moment op het anker. 
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Ad a 

c.Het meehan~~eh vervangingsschema, waarmee het krachten

evenwicht op het anker kan worden opgesteld waaruit de 

resulterende plunjersnelheid volgt. 

Het etekt4~~eh ve~vang~ng~~ehema 

Het elektrisch vervangingsschema bestaat o.a. uit de seriescha

keling van de weerstanden van accu, aansluitkabels, schakel

transistor en magneetspoel. 

F~g. 2.4 Het etekt4~~eh v~vang~ng~~ehema 

De klemspanning EK van de accu is gelijk aan de som van de span

ningsval over de accu, de aansluitkabels, de eindtransistor en 

de magneetspoel. De spanningsval over de magneetspoel wordt bij 

varierende stroomsterkte niet aileen veroorzaakt door zijn elek

trische weerstand R5 , maar ook door zijn veranderende magneti

sche flux ~:. De twee factoren die de spanningsval over de mag

neetspoel beheersen zijn daarom in het elektrisch vervangings

schema samengevat tot R5 ,L waarin L = t de zelfinductie van de 

spoel voorstelt. De factoren R5 en L zijn fysisch niet van el

kaar te scheiden. 

De zelfinductie L = L(a) wordt afhankelijk gesteld van de inge

sloten hoek a tussen anker en magneetjuk, dus ~ = ~(a,i). 
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De spanningsval over de magneetspoel bestaat nu uit: 

* De weerstandsspanning 

* De zelfinductiespanning 

* De bewegingsspanning 

di 
dt 

da 
dt 

De totale spanningsval is gelijk aan de klemspanning van de 

accu. 

In formule: E :: i . rR +R +R +R J + K L accu kabels trans. S 

= i. R + 
d4l 
dt 

waarin de vier serieweerstanden tezamen R genoemd zijn. 

In de beschouwde constructie is de zelfinductie L niet constant, 

maar afhankelijk van de ankerpositie; dus L = L(a(t)). Met 

4l = L.i, volgt nu de differentiaalvergelijking welke het stroom

verloop in de wikkeling weergeeft: 

(1) 

dl 
di(t) EK R.i(t) - dt .i(t) 
dt = _:..:. __ -:-L'( -:--t ,...-) _ __::__::_ __ _ 

Een en ander is te berekenen bij bekend verloop van L = L(t) 

Ad b Het magnet~~ch ve~vang~ng~~chema 

Het magnetisch vervangingsschema bestaat uit een serie-parallel

schakeling van magnetische weerstanden, zoals weergegeven in 

6~g. 2.5 
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magneto motorische spanning 
mms 

F~g. 2.5 Het magnet~~ch ve~vang~ng~~chema 

De magnetische weerstanden worden veroorzaakt door de lucht- en 

ijzerwegen in het circuit, waar langs de magneetflux zijn weg 

vindt. In appendix 2 is aangetoond, dat de invloed van de lucht

spleetweerstand overheerst bij de berekening van het optredende 

magnetisch moment op het anker. Daarom wordt in deze beschouwing 

aileen met deze invloed rekening gehouden. De magnetische weer

stand van de ijzerwegen in de constructie wordt verwaarloosd. 

De magneetflux ~, veroorzaakt door het aantal amperewindingen 

van de magneetspoel, bedraagt ~ = L.i. Van deze magneetflux ont

snapt een gedeelte uit het magnetische circuit. De grootte van 

deze, onvermijdelijke, lekflux ~S is door meting aan het gemate

rialiseerde antwerp bepaald. Het geconstateerde, lineaire ver

band tussen lekflux en stroomsterkte bedraagt: 

De grootte van de resterende hoofdflux ~H is volgens appendix 2 

uit de luchtspleetweerstand van het magnetische circuit te be

rekenen. De zelfinductie L = i bedraagt nu: 

(2) met 
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ln A(a(t)).ln B.C(u(t)) 
= 

M 

met 0 ( u(t) ( aM en 

v oor t = 0 

Hierin betekenen: 

n 

flo 
h 

u(t) 

A(u(t)) 

B(u(t)) 

C(a(t)) 

= aantal wikkelingen van de magneetspoel 

= de magnetische permeabiliteit van lucht 

= de hoogte van het blikpakket 

= de aanvangshoek tussen de voorvlakken van anker en 

magneetjuk 

= de hoek tussen de voorvlakken van anker en magneet

juk op het beschouwde tijdstip (t) 

= 

= 

Het aandrijvende, elektromagnetisch opgewekte moment op het an

ker kan volgens appendix 2 berekend worden uit: 

( 3) M = 1 . 2 
2 1 

dl 
du(t) 
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Ad e 

Het mechanisch vervangingsschema bestaat uit het anker met de er 

op werkende krachten en momenten. 

r(cr(t) 

F~g. 2.6 Het meehan~~eh ve~vang~ng~~ehema 

De massa van het anker kan vervangen worden door een met de p1un

jer trans1erende masse mR. Het massa-traagheidsmoment van de ver

vangende masse mR dient met dat van het anker overeen te stemmen. 

Dit is het geva1 voor mR~ -3
1 m k • De totaa1 trans1erende mas-an er 

sa m in de p1unjerhart1ijn is nu bekend en bestaat uit de som 

van de massa mp van het p1unjere1ement en de vervangende massa 
1 

mRvan het anker, of m = mp + 3 manker· 

De tegenwerkende kracht in de p1unjerhart1ijn wordt gevormd door: 
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*De massa-traagheidskracht Fm = mUK(t) 

* De mechanische wrijving FW van het systeem 

*De hydrau1ische tegenkracht FH = p1 (t)AK 



Hierin betekenen: 

UK(t) = de bewegingssnelheid van de plunjer 

AK het oppervlak van de plunjer 

p 1 (t) = de vloeistofdruk op het oppervlak van de plunjer 

Het anker kan een roterende beweging rand zijn draaipunt uitvoe

ren. Tijdens deze beweging wordt in At sec. een hoek Aa radialen 

naar de magneet toe afgelegd. Uit 6ig. 2.1 blijkt dat de grootte 

van deze doorlopen hoek Aa overeenstemt met de afname van de in

gesloten hoek a tussen anker en magneetvlak van tijdstip (t) tot 

tijdstip (t+At). 

r (a ( t +At) ) 

r(a(t)) 

magneet 

voorvlak 
----~~~~~----~--_c===~----~===~,_~---r-magneet 

f ict ief 
draaipunt 

anker 
( t+At) 

anker 
( t) 

p unj er 
hartlijn 

F-ig. 2.1 Re.lat-i.e.ve. po.o-i.t-i.e van magne.et en an.k.vt op moment 

ltl en. lt+Atl 
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Het teken van de ingesloten hoek a(t) tussen anker en magneet

juk is positief yekozen. Uit a(t+~t)-a(t) = -~a volgt, dat de 

hoeksnelheid van het anker negat~e6 is bij de beweging van het 

anker naar de magneet toe. De bij deze beweging veroorzaakte 

plunjersnelheid is po~ltle6 gekozen. 

Het magnetisch uitgeoefende moment M op het anker is berekend om 

het hoekpunt van de ingesloten hoek a(t) tussen anker en magneet. 

De momentele hefboomsarm ten opzichte van de plunjerhartlijn is 

hierbij een functie van deze ingesloten hoek of r = r(a(t)). 

Het momentenevenwicht om dit hoekpunt luidt: 

Het draaipunt van het anker heeft een vaste afstand rH tot de 

plunjerhartlijn. De keuze van de positieve richting van de plun

jersnelheid in aanmerking nemend volgt nu: 

( 5) 

De positieve richting van de kracht, uitgeoefend door de magneet 

op het anker, is van de magneet afgericht. Dit is in overeen

stemming met de toegepaste formules uit literatuur /5/. 
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2.2 Submodel "hyd~auliea" 

Na de behandeling van het submodel"ankerbeweging", volgt nu de 

beschouwing van het submodel "hydraulics". Het submodel "hy

draulics" bestaat uit de pompkamer met zuiger en persklep, de 

hierop aangesloten persleiding en de aangekoppelde verstuiver. 

b~weging 
pil.unjer= 

L_rr_N~~~~----~ 

3 9 

Fig. 2.8 Submodel "hyd~auliea" 

3. pompplunje~ ?. zuigRlep 8. pe~~Rlep 

9. pe~~leiding 10. ve~~tuive~ 11. in
gang~~e~t~ietie pe~~leiding 72. uit
gang~~e~t~ietie pe~~leiding 

2.2. 1 Be~eh~ijving en ve~onde~~tellingen 

In dit submodel zijn de volgende veronderstellingen toegepast: 
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* Op het moment "Begin plunjerbeweging" is de gehele pomp

kamerruimte gevuld met brandstof. 

* In het systeem persleiding en de verstuiverruimte heerst 

de uniforme restdruk p0 op het moment van "Begin plunjer

beweging". Zoals zal blijken ligt deze boven de omge

vingsdruk. 

* In de persleiding p.lanten de drukgolven zich voort over

eenkomstig de theorie van Allievi (zie appendix 3). 

Vloeistofwrijving noch gasbelvorrning wordt in de brand

stofkolorn verondersteld. 

* Wegens de kleine afmetingen en de geringe wandelastici

teit van de pornpkarner en verstuiverruimte worden in deze 

ruimten uniforme, tijdsafhankelijke drukken verondersteld. 

Door de drukgolfbeweging zijn deze drukken op een tijd

stip t evenwel niet aan elkaar gelijk. 

2.2.2 He~ dynami~eh ged~ag van he~ ~ubmodet "hyd~auliea": 
de ~ub~y~~eemve~getijkingen 

Alvorens over te gaan tot het opstellen van het stelsel van ver

gelijkingen, waarrnee het ''hydraulics" subsysteem beschreven kan 

worden, volgt eerst een uitleg van de hier toegepaste syrnbolen. 

G~oo~heden 

A 

v 
p 

u 

h 

p 

oppervlakken Hieraan zijn indices 

volumina gehecht aldus: 

drukken K = plunjer 

snelheden p = persklep 

heffingen N = verstuivernaald 

(zie ook 6ig. 2.9 en lijst van 

soortelijke massa van de brandstof 

Eenheden 

2 m 
3 m 

N -2 m 
-1 rn s 

m 

symbolen) 

a geluidssnelheid in de brandstof in de persleiding 

kg m- 3 

-1 m s 
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kompressibiliteitsmodulus van de brandstof 

lengte persleiding 

N m- 2 

m 



--, 

I 

( 
I 
I 

Fig. 2.9 Het hyd~~u£i4ch 4y4teem v~n het p~oe6ontwe~p met 
l.pompk~me~ 2.pe~4k£ep~uimte 3.begin pe~4£eiding 

4.einde pe~4£eiding 5.ve~4tuive~ 
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De vergelijkingen, waarmee het hydraulische systeem beschreven 

kan worden, luiden als volgt: 

AK.UK(t)-Ap.hp(t):j_llp·AdP(t). ~ i·l p 1 (t)-p 2 (t~ 
I I L.__ __ _. '--------------' 

= 0 

debiet 
t.g .v. 
plunjer 
beweging 

debiet 
t.g .v. 
persklep 
beweging 

stroming tussen samendrukking 
van de 
vloeistof 

AP.hP(t)±Jlp.AdP(t). ~i·IP 1 Ct)-p 2 (t)I-AL.u 3 Ct)- :~.~ 2 Ct) = o 
I lt '--------' 
debiet 
t.g.v. 
persk lep 
beweg ing 

stroming tussen 

V 
1 

en V 2 

stroming 
naar 
perslei
ding 

samendruk
king van de 
vloeistof 

met plusteken indien p1(t) )> p2 (t) 

(8) Beweg~ng4ve~gel~jk~ng voo~ de pe~4klep: 

kracht t.g.v. 
brandstofdruk 

veerkracht 

met minteken indien hp ( t)) 0 
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.. 
- mp . hp ( t) = 0 

dempings wrij traagheids-
kracht vings kracht 

kracht 



(9) Kont~nuZte~t~ve~gel~j~~ng voo~ de ve~~tu~ve~: 

debiet 
t.g. v. 
naa1d
bewe
ging 

samen- stroming 
drukking van pers 
van de 1eiding 
v1oeistof 

kracht t.g.v. 
brandstofdruk 

veerkracht 

stroming uit 
verstui ver 

dempings wrij- traagheids-
kracht vings kracht 

kracht 

met minteken indien hN(t) ) 0 

(11) St~om~ng~ve~gel~j~{ng doo~ de ~e~t~{et~e aan de 
pompz~jde: 

.!:. jlR.AR. ~ %·1 Pz(t)-p3(t~ AL . U 3 ( t) = 0 

L 

stroming tussen ( 2) en stroming 

( 3) in pers-
1eiding 

met p1usteken indien p 2(t) > p 3(t) 
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(12) St~om~ng~ve~get~jk~ng doo~ de ~e~t~~etie aan de 
ve~~tuive~zijde: 

.± ~R.AR. ~ i·l p4(t)-p5(t)\ -Al .U4(t) = 0 

stroming tussen (4) en 
( 5) 

I I 

stroming 
in pers
leiding 

met p1usteken indien p4(t)) p5(t) 

(13) Ve~getijkingen voo~ d~uk en ~netheid t.p.v. int~ee 
pe~~leid~ng en uitt~ee pe~~teiding: 

(15) Looptijdve~gel~jkingen voo~ pe~~teiding: 

u4v<t+ ~) = u3V(t+ a a 

2L L 
u3R(t+ a-> = U4R(t+ a) 

voor a11e waarden van t. 
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2.3 Het ve~eenvoudigde ~tel~el van ve~gelijkingen van het 
complete model 

Van de vergelijkingen (1) tot (15) kunnen als relevante waarden 

beschouwd worden: 

* i( t) 

* UK(t) 

* a(t) 

* hN(t) 

* p4(t) 

* u4 (t) al smede 

* (16) 
u4R(t) 

~(t) 
u4v<t) 

= 

Met de factor ~(t) wordt de mate van reflectie van de voort

schrijdende drukgolf aan de verstuiver gekarakteriseerd. De 

waarde van ~(t) beweegt zich tussen -1 en +1. 

Bij geheel ge~loten verstuiver is de vloeistofsnelheid aan het 

einde van de persleiding u4 (t) nagenoeg nul. Hiervoor geldt: 

u4 (t) = u4v(t) + u4 R(t) of 

u4R(t) 
~ = u4V(t) = -1 

Bij het ontb~eken van een verstuiver zal de druk aan het einde 

van de persleiding de druk in het medium pm benaderen. Bij een 

standdruk p0 in de persleiding gelijk aan de druk pm volgt nu: 

Op het stelsel van vergelijkingen Z1Jn een aantal vereenvoudi 

gingen toegepast. De verantwoording van deze vereenvoudigingen 

is gegeven in appendix 4. 
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De toegepaste vereenvoudigingen met de gevolgen zijn: 
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a. 

b. 

Pz 
Uit de afmetingen van het proefontwerp en de geconsta

teerde waarde voor p 1 volgt: 

v 1 + v 2 

El 

De invloed van de afname van het volume van de brandstof 

in de pompkamerruimte en de ruimte boven de persklep is 

tijdens de persslag verwaarloosd ten opzichte van het 

debiet van de plunjer 

De kontinuiteitsvergelijkingen (6) en (7) kunnen nu sa

mengevoegd en vereenvoudigd worden tot: 

(17) Kon~~nu~~e~~~ve~gel~jk~ng voo~ de pomp: 

* mphp ~ 
Kp 

* Kphp Kp 

* a = 0 p 
* R p = 0 

Uit de bewegingsvergelijking van de persklep ( 8) volgt 

met bovengenoemde afschattingen: 

(18) Ve~eenvoud~gde beweg~ng~ve~gel~jk~ng voo~ de 
pe~~klep: 

c. Het vrijgemaakt volume door de verstuivernaald bij 

lichthoogte hN bedraagt: 



De verandering van het volume brandstof in de verstuiver

ruimte door de drukgradi~nt p5 is te verwaarlozen. De 

kontinuiteitsvergelijking voor de verstuiver (9) wordt 

hiermede: 

(19) Vekeenvoudigde kontinuZteit~vekge£ijking vook de 
vek~tuivek: 

-(*dN
2

-IhNdNsinv.hN(t)+AL .u 4 Ct)

l 
debiet t.g.v. naa1d
beweging 

stroming 
van pers-
1eiding 

stroming uit verstuiver 

d. De statische druk in de verstuiverruimte neemt als gevo1g 

van p1aatselijke sne1heidstoename van de brandstof 1angs 

de verstuivernaa1d af. De inv1oed van deze vermindering 

van de statische druk 1angs het naaldopperv1ak kan ver

disconteerd worden in een reductie van het geprojecteerde 

naaldopperv1ak AN(t), dat met de brandstof in contact is. 

De afschatting bedraagt: 

Tevens zijn &N = 0 en RN = 0. De bewegingsvergelijking 

van de verstuivernaa1d (10) wordt nu: 

(ZO) Vekeenvoudigde beweging~vekgelijking vook de vek
~tuivekn~~ld: 

kracht t.g.v. brandstofdruk veerkracht traagheids 
kracht 
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e. De stromingsweerstsnd over de restrictie zowel aan het 

begin van de persleiding als aan het einde van de pers

leiding is zeer gering. De stromingsvergelijkingen (11) 

en (12) komen hierdoor te vervallen. 

f. De looptijd a van een drukgolf in de persleiding is gra

ter dan de tijd van brandstoflevering in de persleiding. 

Dit resulteert in: 

waardoor de vergelijkingen (13) en (14) en (15) eenvou

diger worden. 

In tabel 2.1 zijn de differentiaalvergelijkingen en algebraische 

vergelijkingen verzameld, waarmee het complete model is beschre

ven. De toegepaste notaties kunnen als volgt worden gerubriceerd: 

R 

E 

Ls 
d 

2 
n lloh 

12 

rH 
t;.r 

AK 

AL 
Ap 

dN 
y 

llN 

kN 

KN 
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p 

m 

Pm 
Po volgend na iteratie 

i ( t) 

UK(t) 
a(t) 

hN(t) 

p4(t) 
U

4
(t) 

~(t) 



Uit (1) en ( 5) vo£gt: ( 21) 

di i. ( R dl UK 1 E 
dt= - - da 

-) . [ + [ rH 

U.it (3). ( 4) • ( 14) • (17)' (18) vo£gt: (22) 

dUK A 2 
1.2 dl 1 1 Kp 1 K 22. 

~ = -UK .-A-. m - Z~ 'da'rTUT'm -(FW+Ap'AK+p1AK)'m 
L 

Uit ( 5) vo£gt: (23) 

da UK 
dt= rH 

uu (19) vo£gt: (24) 

dhN hN.~N.n.dNsin f · ~ %·1 p4-pmi-AL .u4 
~ = 2 

hN 'I' dNsin I -i· dN 

Uit ( 2 D) v o£gt: (25) 

d2h 
hN. [i· 1, 585 y.(p4-pm)+kN]·m~+ It 2 ( KN N 

dNsin ~= 4'dN · p4-pm)'mN -
mN 

Uit (13),(14),(15),(16),(17) vo£gt: (26) 

AK 
UK.(l- ~) p4 = Po + a.p A 

L 
uu (13),(15), (16), (17) vo£gt: (2 7) 

u4 
AK 

UK(l + ~) = AL 

uu ( 2) vo£gt: (28) 

2 
.Jl 0 .h 1n A. ln BC n 

L (a) = Ls+ . 1n ABC a 

r 2+Ar r2 2fH r 2+3Ar 
A(a) = r 2-Ar ; B(a) = r 2-38 r ; C(a) = r 2+2Ar ; 

r 2 (a) d 
+ 12 r(a) d 

= - ; = - + rH a a 

T~be.£ 2.7 Ve.~e.e.nvoud.igd ~te.£~e.£ v~n ve.~ge.£~j~~nge.n ~n ~e.£e.v~nte. 

g~oothe.de.n 
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HOOFDSTUK 3 

NUMERIEKE OPLOSSINGEN 

3.1 In.R.e..id.in.g 

In dit hoofdstuk worden enige numerieke oplossingen gegeven van 

het in hoofdstuk 2 "Modelvorming" afgeleide stelsel van verge

lijkingen. De verkregen oplossingen zijn vergeleken met me

tingen aan het gematerialiseerde proefontwerp. 

De methode van de berekening is gebaseerd op de volgende uit

gangspunten: 

* Doel van de berekening. 

Voor een ontwerpingenieur is het in eerste instantie van 

belang zijn .in.zieht in. de. 6y~.i~ehe. ge.be.u~te.n..i~~e.n. door 

het uitvoeren van berekeningen te verbreden. Hierdoor kan 

het aantal experimenten, dat nodig is om tot een gewenste 

oplossing van een probleem te komen, drastisch verminde-

ren. 

* Te gebruiken rekenapparatuur. 

Ook voor ingenieurs zonder voorkennis van de programmeer

talen moet de te gebruiken rekenapparatuur eenvoudig be

dienbaar zijn. 

* Locale beschikbaarheid van de rekenapparatuur. 

Voor de directe koppeling tussen berekening en experiment 

is locale beschikbaarheid van de rekenapparatuur van be

lang. 

* Nauwkeurigheid van de berekeningsresultaten. 

Bij het trekken van conclusies uit de berekeningsresulta

ten moet met de nauwkeurigheid van de oplossingen reke-
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ning worden gehouden. 

De berekeningen zijn uitgevoerd met de programmeerbare handre

kenmachine fEXAS INSTRUMENT TI 59 met bijbehorende printer 

PC-100 B. 

Het numerieke resu1taat van de berekeningen voor de conditie 

"vo11ast" is verge1eken met meetresu1taten, verkregen aan het 

gemateria1iseerde proefontwerp. De meetopste11ing, gegeven in 

6ig. A.2.2 pag. 118 is hiertoe uitgebreid met drukopnemers. De 

drukken aan begin pers1eiding en in het verstuiverhuis zijn in 

de tijd geregistreerd. Tevens is het stroomverloop door de mag

neetspoel en de druk in de pompkamer waargenomen. De meetresu1-

taten zijn weergegeven in 6ig. A.4.4 pag. 152. 

Zoa1s reeds verme1d in appendix 3 conclusie 3.4 is tijdens de 

beweging van het p1unjerelement de toestandsverandering aan de 

pomp onafhanke1ijk van de toestandsverandering aan de verstui

ver. De tota1e 1ooptijd £h van een drukgolf is namelijk langer a 
dan de bewegingstijd van het plunjerelement bij geopende pers-

klep. 

Beide phenomenen: gebea~teni~~en aan de pomp en gebea~teni~~en 

in de ve~~taive~ zijn daarom onafhankelijk van elkaar te be 

schouwen. 

Deze ontkoppeling kan in het vergelijkingen stelsel eveneens 

worden teruggevonden. Eerst za1 de op1ossing worden afge1eid 

voor de verge1ijkingen we1ke met het model an~e~beweging zijn 

afgeleid. Het resultaat - de bewegingssne1heid van het plunjer

e1ement wordt als gegeven toegepast in de verge1ijkingen, die 

de gebeurtenissen aan ~erstuiverzijde beschrijven. De vergelij 

kingen aan verstuiverzijde worden vervolgens tot oplossing ~e

bracht. 
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3.2 Nume~~eke op!o~~~ng van het ~tel~el ve~ge!ijk~ngen 
"anke~beweg~ng" 

Van het in tabe! 2.1 weergegeven ste1se1 van verge1ijkingen be-

schrijven de verge1ijk en (21), (22) en (23) de beweging van 

het anker: 

( 2 9) = -i.(R 

(30) 

(31) = 

en uit (28) 

(32) L(a) = L
5 

+ 

a 

a 

lnA.1nBC 

1n ABC 

Deze verge1ijkingen kunnen op betrekkelijk eenvoudige wijze nu

meriek tot oplossing worden gebracht. 

In 1iteratuur /6/ zijn verschil1ende numerieke oplossingsmetho 

den, die toepasbaar z n voor stelsels van 1ineaire differen

tiaalvergelijkingen, verme1d. Gekozen is voor de 2e orde Runge 

Kutta methode. Met deze methode worden de functiewaarden op mo

ment (t+h) berekend uit de bekend veronderste1de waarden voor 

moment (t). 

Uit i 

volgen de stijgingen van de functiewaarden met toepassing van de 

11ingen op moment (t) tot: 



Met de functiewaarden (i(t)+k 1 ), (UK(t)+k 2 ) en (a(t)+k 3 ) zijn de 

hellingen van de functies op moment (t+h) wederom te bepa1en. 

Met deze hel1ingen zouden de stijgingen van de functiewaarden 

zijn: 

11 = h.fl(t+h,i(t)+kl' UK(t)+k 2 , a ( t) +k 3 ) 

Iz h.f2(t+h,i(t)+k1' UK(t)+k 2 , a ( t ) +k 3 ) 

13 = h.f3(t+h,i(t)+k1' UK(t)+k 2 , a ( t) +k 3 ) 

De stijgingen van de functiewaarden worden bij de 2e orde bena

dering van Runge Kutta uit deze k en 1 waarden gemidde1d. 

De nieuwe functiewaarden voor moment (t+h) bedragen dus: 

In de berekeningsmethode zijn de vo1gende stappen uitgevoerd: 

1. Bereken uit (32) LH = LH(a) voor de aanvangswaarde van de 

ankerpositie. 

2. 

3. 

d 
Berek en a = f(a) uit de gedifferentieerde waarde van LH. 

Bereken uit (29), (30) en (31) 

tijdstip (t). 

di 
dt' 

dU da en dT voor 



4. Bereken de stijgingen k 1 , k2 en k 3 voor het interval met 

stapgrootte h. 

5. Herhaal de berekening van stap 3 met als functiewaarden 

(i(t)+k 1), (UK(t)+k 2 ) en (a(t)+k 3 ) voor tijdstip (t+h). 

De gevonden stijgingen zijn nu 1
1

, 1 2 en 13 . 

6. Bereken de nieuwe functiewaarden voor moment (t+h) uit: 

i ( t+h) i ( t) 1 
+ 11) :: + 2Ck 1 

UK(t+h):: UK(t) 
1 

+ 2( k 2 + 12) 

a ( t +h) a(t) 1 
= + 2( k 3 + 1 3) 

3. 3 Nume.lL-ie.ke. optM-G-ing va.n de. ve.llge.Ujk-inge.n "hydlla.ut.<.c.a." 

Van de in ta.be.t 2.1 verzame1de verge1ijkingen beschrijven 

(24), (25), (26) en (27) de gebelirtenissen aan de verstuiver. 

Deze verge1ijkingen zijn: 

(36) u
4 

= 

Deze verge1ijkingen zijn eenvoudig tot oplossing te brengen door 

de vo1gende vereenvoudigingen toe te passen, te weten: 
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* De drukval p4-pm over de verstuivernaald wordt gedurende 

het tijdsinterval fit constant gedacht. 

* De plunjersnelheid UK wordt over deze tijd fit eveneens 

constant gedacht. 

De plunjersnelheid UK is door de numerieke oplossing onder 3.2 

voor verschillende opeenvolgende momenten reeds bepaald. In de 

berekening onder 3.3 wordt de plunjersnelheid per tijdsinterval 

fit ingelezen volgens: 

( t +at) 

De differentiaalvergelijking (34) heeft nu gedurende at sec. 

constante coefficienten en is oplosbaar. 

Vergelijking (34) luidt nu: 

d2h 
(37) N 

-hN"Cl + c 2 met 0 <s (at 
d8 2 = 

De 

Met 

( t) 

cl 

algemene 

= 

= 

[2,49 dNsin 

I[ 

4 
d 2 

N 

oplossing van 

y ( p 4- p m) +k J . ~ N 

vergelijking (37) 

hN = A sin {Y+ B cos p+ 
als beginvoorwaarden voor het betrokken 

tot ( t+H): 

en 

is: 

1 

tijdsin erv al 

worden vervolgens de coefficienten A en B bepaald tot: 
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A 

B 
1 

Deze zijn vervo1gens ingevu1d in de a1gemene op1ossing voor hN 

en bepaa1d voor het moment (t+~t), hetgeen 1eidt tot: 

( t) p c2 ~c 1 .~t + 
c2 

hN ( t+H) = sin +(hN(t)-c-). cos Ci ~ 1 

hN(t+H) hN(t).cos ~c 1 .H 
c2 ~.sin {:0t = -(hN(t)-C). 

1 

In de berekeningsmethode zijn de volgende stappen uitgevoerd: 

1. Bereken de gemiddelde plunjersnelheid volgens 

2. Neem een waarde aan voor ~. te beginnen bij 1, h een 

volgt uit de toelichting bij vergelijking (16) pag.57 

Bereken uit (35) de waarde van (p 4 -pm) 

3. Bereken c1 en c2 voor het betrokken interval 

5. Bereken uit (33) de waarde van AL.u 4 

6. Bepaal hiermede vervolgens uit (36) de waarde voor ~.Ver

gelijk deze waarde met de aangenomen waarde voor ~· 

Indien ~~(stap 6) - ~(stap 2) I gJtoteJt is dan een gewenste waarde, 

herhaal dan de procedure met een nieuw gekozen waarde van ~ 

vanaf stap 2. 
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Indien het eerder genoemde verschil kt~~n~~ is dan de gewenste . . 
waarde, beschouw dan hN(t+~t) = hN(t 1 ) en hN(t+~t)=hN(t 1 ) en 

vervolg de berekening voor 

I ~(stap 6)- ~(stap 2) I is 

gekozen. 

het volgende tijdsinterval. Voor 
-3 in de uitgevoerde berekening 10 

3.4 H~t ~~~uttaat van d~ doo~g~vo~~d~, num~~~~k~ b~~~k~n~ng~n 

De berekeningen zijn uitgevoerd met gegevens, die een direct 

vergelijk tussen meting en berekening mogelijk maken. Hiertoe is 

de meetopstelling zo nauwkeurig mogelijk ingesteld met: 

* De begin-luchtspleet tussen anker en magneet 

* De opstelling van de constructie-onderdelen op hun nomi

nale afstanden 

Verder zijn aan het gematerialiseerde proefontwerp metingen ver

richt om de volgende factoren te bepalen, te weten: 

* De coefficient van de strooi-zelfinductie L5 
* De stroomsterkte op het beginmoment van brandstoflevering 

in de persleiding 

* De elektrische weerstand van de keten 

* De drempelwaarde van de schakeltransistor en de klemspan

ning van de accu 

* De restdruk in de persleiding 

Bij wijze van voorbeeld is het resultaat van de berekening "an

kerbeweging" met de toegepaste gegevens weergegeven in fi~g. 3.1. 

De tegenwerkende kracht ten tijde van het beginmoment van de 

brandstoflevering in de persleiding is gelijk gesteld aan de 

theoretisch opgewekte kracht bij de dan geconstateerde stroom

sterkte istart• 

Het resultaat van drukmetingen aan begin-persleiding is eveneens 

in de figuur getekend. De overeenstemming tussen meting en be

rekening is goed. 
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De nauwkeurigheid van de berekeningsmethode is gecontro1eerd 

door uitvoering van de 2e orde Runge Kutta methode met stap

grootte: 

h1 = 0.0002 s 

h2 = 0.0001 s 

h4 = 0.00005 s 

De berekeningsresu1taten van de druk begin-pers1eiding zijn ver

enigd in t~bel 3.1. 

Uit de afname van de verschi11en voor de drukwaarden, berekend 

op hetzelfde moment, maar met verschi11ende stap grootten b1ijkt 

dat: 

p(h2) - p(h4) 

p(h1) - p(h2) 
- 1 -4 

De berekeningen aan het model "hydrau1ica" ZlJn uitgevoerd met 

de verkregen waarden voor de p1unjersne1heid uit de berekening 

"ankerbeweging". Het resu1taat van deze berekening is weergege

ven in fi~g. 3.2 voor de druk in de verstuiverruimte alsmede voor 

de uitgestroomde hoeveelheid brandstof. 

Het gemeten ver1oop van de druk in de verstuiverruimte is even

eens weergegeven. De overeenstemming tussen meting en bereke

ning is tevredenstel1end; het geeft een uitstekend beeld van het 

totale fysische gebeuren. 
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~r 
-3 

= 8.10 m 

12 
-3 

= 2 7, l. 10 m 
-3 

berekend ver1oop rH = 63.10 m ms 
3 

meetpunten d = 0,208. m 
0 4 

n = 140 winding en 

h 
-3 

= 16.10 m 

Ls = 0,0025 H 

E 12 v 
R = 0,617 Q 

AK 
-6 2 

= 23,758.10 m 
-6 2 

AL = 8,553.10 m 

m = 0' 02 5 kg 
3 

5 -2 
Po = 3,37.10 Nm · 

UM = 0,03529 rad 

i start= 6 A 

q = 46 mm 3/injectie 

2 

t 

0 

1 

10 5 

Fig.3.1 Het ve~foop van de d~uR p3lt) aan het begin van de 

pe~~feiding. Ve~gefijR met gemeten waa~den uit appendix 4 
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===Berekend ver1oop 

o meetpunten 

AK 
7.1o 5N ap.A = 

L 

AK 
-6 = 23,758.10 m 

llN = 0,8 

p 720 kg -3 = m 

JTlN = 0,001 kg 

dN = 0,0036 m 

y = 40° 

kN = 450 Nm -1 

KN = 5,5 N 
5 

Po-Pm = 3,3746.10 Nm 

Gecumu1eerde hoevee1heid 

50 40 

II 

• 

2 

2 

5 10.10 Nm -2 

30 

""-.. 

• 
.. 

20 

• 

' ::Eq(t) 

" ' 

5 

" " " ' \ 
\ 

Fig. 3.2 Het vekioop v~n de dku~ p5!t) in de vek4tuivek. 
Vekgeiij~ met gemeten waakden uit append~x 4. 

t 

\ 

ms 

4 

3 

2 

\ 
\ 
\ 

1 
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t' 6 

0,0002 

0,0004 

0,0006 

0,0008 

0,0010 

0,0012 

0,0014 

0, 0016 

0,0018 

0,0020 

0,0022 

0,0024 

0' 0026 

0' 00 2 8 

0,0030 
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Berekende waarden p
3
(t,h) Nm- 2 bij 

h1 =0,0002 6 h2 =0,0001 s h4=0,00005 s 

342 370 342159 342110 

355878 355515 355431 

377245 376 778 376670 

405914 405380 405255 

441509 440935 440801 

483844 483248 483109 

532935 532329 532187 

58 902 0 588406 588262 

652594 651968 651820 

724460 723803 723646 

805801 805078 804904 

898291 897437 897230 

1004241 100 3138 1002870 

1126781 1125202 1124816 

1269922 1267400 1266788 

Tabe£ 3.1 Re~u£taat van de be~eken~ng 

"ank e~beweg~ng" 



HOOFDSTUK 4 

CONSTRUCTIEVE OPLOSSINGEN 

De in de hoofdstukken 2 en 3 beschreven kennis op injectiegebied 

heeft waarde voor het tot stand brengen van een constructie. 

Het werkingsbeginsel van de constructie, een elektromagnetisch 

aangedreven plunjerpomp met regeling van de plunjerslag, is in 

de verstreken periode van ontwikkelingen ongewijzigd gebleven. 

Vele detailverbeteringen hebben echter de betrouwbaarheid sterk 

opgevoerd. Daarbij is er tevens sterk naar gestreefd bij eventu

ele massafabricage van het apparaat de kostprijs voldoende laag 

te krijgen om een gunstig commercieel resultaat mogelijk te rna

ken. 

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens beschreven: 

* Uitgangspunten voor de constructie 

* Opstelling van de basiselementen 

* Chronologische volgorde van ontwikkeling van diverse 

onderdelen 

* Montage en controle van de injectiepomp 

* Stamboom der noodzakelijke bewerkingen 

* Conclusie omtrent de te verwachten kostprijs 

4.7 U~tg~ng~punten voo~ de ~on~t~u~t~e 

De invloed van het totaal aantal geproduceerde eenheden op de 

kostprijs wordt algemeen erkend. In literatuur /38,39,40/ wordt 

dit verband op grand van ervaring in getalwaarden uitgedrukt. 

De meeste industrieen blijken telkens tot een verlaging van 20% 

van de kostprijs van hun product te komen, wanneer de gecumuleer

de productie is verdubbeld. Voor sommige producten zoals 

75 



geintegreerde schakelingen is deze reductie zelfs 30%. 

De huidige op de markt aanwezige benzine-injectiesystemen worden 

reeds gedurende een aantal jaren in respectabele aantallen ver

vaardigd. De kostprijs van deze systemen zal thans dan oak aan

zienlijk lager zijn dan de initiele kostprijs. Ieder nieuw in

jectiesysteem zal op de vrije markt de competitie van deze reeds 

gevestigde producten ondervinden. Punten van overweging voor de 

keuze van een systeem zijn o.a.: 

- De kostprijs van het complete systeem 

- De technische prestaties 

- De consequenties voor de markt ten gevolge van reeds 

uitgevoerde investeringen voor andere systemen 

Hieruit volgt, dat het nieuwe systeem bij dezelfde technische 

prestaties aanzienlijk goedkoper te vervaardigen moet zijn dan 

de reeds aanwezige systemen. 

De kostprijs van de injectiesystemen, vermeld in t~be! 0.1 

pag.l5 is onderwerp van een recente beoordeling geweest. 

De splitsing van de totale kostprijs van ieder systeem voor de

len, waarmee bepaalde functies worden vervuld, is voor twee 

soorten injectiesystemen in t~be! 4.1 weergegeven. 

Het relatief hoge percentage voor de toevoer van de benzine is 

een gevolg van de gekozen hoge benzine-v66rdruk. 

Overwegingen voor het proefontwerp verband houdende met het voor

gaande zijn: 
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* Het aantal types benzine-injectiesystemen voor toepassing 

op diverse types automobielmotoren dient zoveel mogelijk 

te worden beperkt. Het aantal identieke bouwelementen 

voor de meest in aanmerking komende toepassingen - 4-takt 

4-cilinder motoren met slagvolumes tussen 0,8 dm 3 en 

2,5 dm 3 - dient zo groat mogelijk te zijn. 



* De systeemkosten dienen zo laag mogelijk te worden gehou

den door het kunnen toepassen van een lage benzine

v66rdruk. 

* Het relatief dure regelsysteem dient a1s een bouwdoos 

aangevu1d te kunnen worden. A1 naar ge1ang de zwaarte van 

de uit1aatgasnormen dienen meer regel-parameters te kun

nen worden verwerkt. 

* De toepassing van toekomstige e1ektronische rege1systemen 

moet moge1ijk zijn. Kostprijs-reducties van de e1ektro

nische rege1ingen door vergroting van de geproduceerde 

aantal1en zijn waarschijn1ijk. De competitie met bedrij

ven, die deze e1ektronica-componenten toepassen, moet mo

ge1ijk b1ijven. 

Dee1systeem Mechanisch E1ektronisch 

ten behoeve van inject iesy st eem, injectiesysteem, 

b.v. Pierburg CL,D1 b.v. 

Bosch K Jetronic Bosch L Jetronic 

Rege1ing van de hoevee1- 14 ?o 16% 

heid verbrandings1ucht 

Toevoer benzine 33% 25% 

Rege1ing van de hoevee1- 39% 35~6 

heid benzine 

Verde1ing en verneve1ing 14 ?a 24 ?6 

van de benzine 

lota1e systeemkosten 100% 1 DO ?o 

Tabel 4. 1 Ve~del~ng van de totale ko4ten ove~ ve~4eh~llende 
deel4y4temen voo~ twee 4oo~ten be4taande injeet~e-
4y4te.me.n 
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Het proefontwerp voldoet in hoge mate aan deze eisen door de 

volgende maatregelen: 

78 

* De keuze-mogelijkheid van het slagvolume; tussen de 

5 mm 3/slag en 55 mm 3/slag kan betrouwbaar geinjecteerd 

worden. Bij kleine 4-cilinder motoren met 0,8 ltr slag

volume dient de te injecteren hoeveelheid te kunnen 

varieren tussen 7 mm 3/slag en 35 mm 3 lag; bij de grote

re 4 cilinder motoren met circa 2 ltr slagvolume tussen 

12 mm 3/slag en 50 mm 3/slag. Door de juiste keuze v~n de 

afmetingen van de regelkeggen worden deze injectie-hoe

veelheden met dezelfde basispomp gerealiseerd. 

* Zoals in hoofdstuk 1.3.2 pag. 27 is beschreven, kan de 

basisregeling gecompleteerd worden met diverse fijn

regelingen. 

* De toepassing van een relatief lage toevoerdruk van 

0,3 bar is mogelijk doordat: 

de benzine een korte verblijftijd in de pomp heeft 

de intrede van dampbellen in de pompkamer wordt 

voorkomen 

de standdruk in de persleidingen voldoende haag is 

gekozen. 

* De aandrijving van de fijnregeling is mogelijk met behulp 

van een elektromotor. De commando's van de toekomstige 

regel-elektronica kunnen hiermee op eenvoudige wijze in 

een variatie van de plunjerslag worden vertaald. 



80 

+ 
0 

F~g. 4.7 Se.~~e-op~te.ll~ng van de ba~~~

e.leme.nten 

F~g. 4.2 Hoogte-op~te.ll~ng van de 
ba~~~e.le.me.nten 



4.2 Ve op~telling van de ba~i~elementen 

Onder een basiselement van de injectiepomp wordt een samenstel 

van een plunjerelement met anker en het bijbehorend paar elek

tromagneten verstaan. In het proefontwerp wordt van twee basis

elementen gebruik gemaakt. Uit de volgende mogelijkheden van 

opstelling van de basiselementen kan een keuze worden gemaakt. 

Sekie-op~telling van de ba~i~elementen lzie 6ig. 4.1) 

De plunjerelementen liggen hierbij in elkaars verlengde en vor

men onderling elkaars aanslag. De tweede aanslag voor ieder 

plunjerelement bestaat uit een regelkeg. De regelkeggen 5 en 6 

zijn aan de buitenkant van de constructie aangebracht. De magne

ten 1,2,3 en 4 moeten in de volgorde 4-2-1-3 worden bekrachtigd. 

De bekrachtigingspulsen van magneten 2 en 1 vallen direct na el

kaar evenals de bekrachtigingspulsen van de magneten 3 en 4. 

De duur van de bekrachtigingsperiode van iedere magneet bedraagt 

circa 10 ms. Per omwenteling van de 4-cilinder 4-takt motor wor

den 2 magneten bekrachtigd. De bekrachtigingsperioden beginnen 

elkaar dus te overlappen bij een motortoerental van 
6o.ooo 3000 I . n = 2 . 10 = omw. m1n. 

De dynamische dichtingen aan de plunjerelementen veroorzaken 

wrijving en slijtage. Het aantal dynamische dichtvlakken aan de 

plunjerelementen bedraagt bij serie-opstelling 8. 

Hoogte-op~telling van de ba~i~elementen lzie 6ig. 4.2) 

Bij de hoogte-stapeling van de basiselementen wordt de toelaat

bare plunjerslag van ieder element geregeld met twee regelkeg

gen. De vier regelkeggen in de constructie dienen paarsgewijs 

identiek te zijn, opdat de slag van ieder plunjerelement gelijk 

blijft bij een verstelling van de regeling. De volgorde van be

krachtiging van de magneten kan 1-3-2-4 zijn. De bekrachtigings

pulsen van de magneten 1 en 2 vallen hierbij niet direct na el

kaar. 
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Fig. 4.3 Pa~atlel-op~te!ling van de ba~i~elementen 
met buiten !iggende ~ege!keggen 

0 IJ"" 0 
~ + 

Fig. 4.4 Pa~al!e!-op~telling van de ba~i~elementen 
met binnen liggende ~egelkeggen 



Per omwenteling van de motor wordt van ieder magneetpaar slechts 

een magneet bekrachtigd. De magneetvelden van ieder magneetpaar 

beginnen elkaar nu te overlappen bij 

n = 6 ~:~~ 0 = 6000 omw./min. Het aantal dynamische dichtingen 

aan de plunjerelementen bedraagt vier. 

Pa~atlel-op~tett~ng van de ba~~~etementen lz~e 6~9· 4.3 en 4.4) 
Bij de parallel-opstelling van de plunjerelementen is de be 

krachtigingsvolgorde 1-3-2-4 van de magneten eveneens mogelijk. 

Beide plunjerelementen kunnen van dezelfde aanslagelementen ge

bruik maken door deze voldoende breed te dimensioneren. Het 

aantal regelkeggen wordt hierdoor wederom beperkt tot twee. 

De positie van de regelkeggen kan gekozen worden aan: 

*De buitenzijde van de constructie (6{g. 4.3), wat de 

constructie van een draagjuk en brede regelkeggen nood

zakelijk maakt. 

*De binnenzijde van de constructie l6{g. 4.4), waardoor 

twee aparte blokken met de pompcilinders nodig zijn. 

Het aantal dynamische dichtingen aan de pompende elementen be

draagt voor beide constructies vier. 

De keuze voor de opstelling van de basiselementen is gevallen op 

de pa~attet-op~tett{ng van de plunje~etementen met b{nnenl{ggen
de ~egetkeggen, gezien: 

- Het motortoerental waarbij overlapping van de magneet

krachten optreedt 

Het aantal regelkeggen 

De geringe breedte van de regelkeggen 

- De robuustheid van de constructie 

- Het aantal dynamische dichtingen aan de plunjerelementen 
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Fig. 4.5 Pompeon~t~uet~e met nylon afid~ehting~ 

cup~ en geha4d ~talen eilinde~~ 

+ 

+ 



4.3 Ch~anoldgi~che volga~de van antwLkkeling van dive~~e 
onde~delen 

4.3.1 Ve a6dichtLng van het plunje~element 

a. A6dichting~cup~ 

Om een nauwkeurige passing tussen plunjer en cilinder te 

vermijden is aan het begin van de ontwikkelingsperiode 

gezocht naar een alternatieve afdichtingsmethode. Uit de 

deelproeven, die gericht waren op het verkrijgen van een 

nagenoeg lekvrije afdichting tegen benzine voor een cumu

latief aantal plunjerslagen van 3.10 8 , is de combinatie 

kunststof cup uit nylon 11 materiaal met gehard stalen 

cilinder RC 55 a 60 - als beste naar voren gekomen. 

De materiaalparing is toegepast in de constructie, weer

gegeven in 6ig. 4.5. De gehard stalen cilinders (2) zijn 

in twee afzonderlijk pompblokken (3) geperst. Bij de 

opstelling van de pompblokken op de bodemplaat is er voor 

gewaakt, dat de hartlijnen van de pompcilinders paarsge 

wijs in elkaars verlengde liggen. 

De kunststof cups (1) zijn met schroefdraad bevestigd in 

het kruishoofd (4). Aan het kruishoofd is een halve aan

slagkogel (5) gelast. Het raakpunt van de aanslagkogel 

(5) met de regelkeggen (6) valt buiten de hartlijn van 

het kruishoofd. Hierdoor treedt tijdens het afremmen van 

het kruishoofd een kantelmoment op. Dit moment wordt op

genomen door de leibanen van het kruishoofd. Tijdens de 

translerende beweging van het kruishoofd blijft de 

flexibele rand van de afdichtingscups in de cilinder

hartlijn bewegen door een kraag aan het kunststof element. 

De afdichtfunctie van de cuprand is gescheiden van de 

richtfunctie van de kraag. De afdichting voldeed in eer

ste instantie goed. Het uitlijnen van de pompcilinder

paren is echter te kostbaar gebleken. 
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F~g. 4.6 U~ti~jn~ng van de pompc~i~nde~~ met 
b~ug~tuk.k.en 



b. B~ug4tuk 

De uit1ijning van de pompci1inders dient per paar exact 

te gebeuren. Dit uit1ijnen is in de constructie van 

6~g. 4.6 verkregen door toepassing van aparte brugstuk

ken (1). De ci1inders (Z) worden hierin gep1aatst en met 

rubber 0-ringen tegen de pompb1okken gedrukt (3). De 

pompb1okken vervu11en nu s1echts de functies van het on

dersteunen van de aans1agkeggen en het toe- en afvoeren 

van de benzine naar de pompci1inder. 

In de oorspronke1ijke constructie werd het optreden van 

wrijving tussen het kunststof afdichte1ement en de pomp

ci1inder ten gevo1ge van een niet exacte uit1ijning van 

de pompci1inderparen voorkomen. Hiertoe was het verschi1 

in diameters van 1eidkraag en pompci1inder relatief groot 

gekozen. Met de inmidde1s toegenomen magneetkrachten tra

den 1ekkages op a1s gevo1g van een te grote initiele spe-

1ing tussen 1eidkraag en pompci1inder. De goede uit1ij

ning van de pompcilinders in de brugstukken maakt een af

name van de inbouwspelingen mogelijk. 

Hoewe1 deze constructie uitstekend vo1doet in het norma1e 

temperatuurgebied rond Z0°C, zijn de in de praktijd 

voorkomende temperatuurschomme1ingen tussen +80°C en 

-30°C een onoverkomen1ijke hindernis geb1eken. Bij een 

temperatuurtoename van Z0°C tot 80°C neemt de diameter 

van de ge1eidingskraag met 0,1 mm toe. De afmetingen van 

deze kraag moeten hierop berekend zijn om het vast1open 

van de constructie bij hoge temperatuur te voorkomen. Bij 

+80°C b1ijkt tevens een geringe v1oei van de cuprand op 

te treden. De overmaat van de afdichtingsrand van de cup 

neemt bij temperatuurcyc1i tussen +Z0°C en +80°C af. De 

moei1ijkheden treden op, wanneer de constructie van +80°C 

op -30°C wordt gebracht. De eventue1e ondermaat van de 

cuprand en de geringe geleiding van de ge1eidingskraag 

veroorzaken lekkage. Het doorlopen van meer temperatuur

cyc1i verergert de optredende lekstroom bij 1age tempera

turen. 
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F{g. 4.8 T~6£on man~h~~ m~~ b{nn~nv~~k 
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Uiteinde1ijk is dus geb1eken, dat de constructie met 

trans1erende kunststof afdichtingscups niet voldoet a1s 

gevo1g van de relatief grate lineaire uitzettingscoeffi-

( -4 mm ) cient 1,5.10 ---- van het nylon 11 materiaal. 
mm°C 

e. Stil~taande a6diehting~manehet met b~ug~tuk 
Een oplossing voor de genoemde afdichtingsmoeilijkheden 

is gevonden door het toepassen van een sti1staande ring

vormige afdichtingsmanchet, waardoor een gehard stalen 

p1unjer transleert. In de constructie van 6ig. 4.? is de 

sti1staande afdichtingsmanchet (1) gep1aatst in de gelei

dingsbus (2), die tevens als pompcilinder dienst doet. In 

deze constructie ontstaat bij lagere temperatuur een gro

tere initiele vlaktedruk tussen afdichtingsmanchet en 

plunjer, als gevolg van de uitzettingscoefficient van het 

kunststof. 

In tegenstelling tot de vorige constructies is de gelei

ding van het p1unjere1ement nu aan zijn uiteinden verkre

gen. Dit is moge1ijk geworden door de toepassing van de 

materiaalcombinatie: Nodu1air gietijzer voor de gelei 

dingsbus, met gehard staal RC 55/60 voor het plunjere1e

ment. 

Bij verhoging van de temperatuur neemt de voorspanning 

van de dichtlip tegen het plunjerelement af. Lekkage van 

de afdichtingsmanchetten bij hogere temperatuur wordt 

voorkomen door de dan goede flexibi1iteit van het cupma 

teriaal en de geringe kante1ing van het plunjerelement 

aan het einde van zijn slag. Een goede afdichtwerking o

ver het gehe1e temperatuurgebied is a1dus verkregen. 

d. Toepa~~ing van geno~mali~ee~de a6diehting~~ingen 
Nadat de ontwikkeling was gevorderd tot de onder c ver

melde constructie kwamen nieuwe manchet-dichtingen in de 

handel. Deze dichtingen, weergegeven in 6ig. 4.8 bestaan 

uit een teflon manchet, die voorzien is van een roestvrij 

stalen binnenveer. Het voordeel van de lage wrijvings-
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4. 3. 2 

coefficient van het teflon is in deze dichtingen benut. 

Het nadeel van de !age en veranderlijke initiele vlakte

druk tussen afdichtingslip en plunjer bij een alleen uit 

teflon gebouwde dichting is overwonnen door de toepassing 

van de binnenveer. 

De nieuwe dichting is met succes in de constructie, zoals 

beschreven onder c, toegepast. De product- en productie

ervaring van de toeleverancier is daarmede direct aan het 

proefontwerp ten goede gekomen. 

e. Cen~~aal b~ug~~uR 

Het ligt voor de hand om de positioneringsfunctie van de 

beide brugstukken en de ondersteuningsfunctie voor de re

gelkeggen van de beide pompblokken door een onderdeel te 

laten vervullen. Dit onderdeel, centraal brugstuk genaamd, 

is weergegeven in 6ig. 4.9. Door de fabricage uit sinter

metaal zijn de toleranties op paralle1liteit en afstand 

van de kegbanen alsmede de rechthoekige uitsparing voor 

de regelkeggen gemakkelijk verkregen. De belastende 

krachten van het centrale brugstuk (l) worden direct via 

een penverbinding naar de grondplaat geleid. De pompblok

ken worden nu nag slechts licht belast waardoor de ver

vaardiging uit kunststof mogelijk wordt. 

In het proefontwerp zijn klepelementen toegepast, waarmee de 

brandstoftoevoer en -afvoer naar en van de pompkamer wordt gere

geld. De klepelementen dienen perfect te werken om een goede ge

lijkheid van opbrengst van de vier plunjeruiteinden mogelijk te 

maken. Voor het in bedrijf stellen van de pomp dienen de pomp

kamers ontlucht te worden, wat constructieve maatregelen nood

zakelijk maakt. Aan het goed functioneren van de klepelementen 

is vee! aandacht besteed. Achtereenvolgens zijn de volgende con

structies toegepast. 
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Fig. 4.!0 Klep~amen~telling 

met ~eh~oenve~b~ndingen met: 

1. pe~~lz.lep 

z. pe~~lz.lepzitting 

3. pompblolz. 
4 . z u.-i:glz.lep 
5. zu.-i:glz.lepzitting 
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F-ig. 4.11 Klep~amen~telling 

met pe~~ve~bind-i:ngen met: 

1. pe~~lz.lep vee~ 

Z. vee~hou.de~ 

3. a6diehtnippel 



a. Kle.p~a.me.n~te.iU .. ng me.t ~ehJr.oe.6ve.Jr.b-i.nd-inge.n 

In de constructie van 6-i..g. 4.10 zijn uit kunststof ver

vaardigde kleppen (1) toegepast. De klepzittingen (2) 

zijn gelept om een goede afdichting te garanderen. Om het 

gedrag van de kunststof kleppen te kunnen controleren 

zijn schroefverbindingen tussen de verschillende onderde

len toegepast. De aldus verkregen kleppen-eenheid is in 

het pompblok (3) geschroefd. De afdichtingen tussen pomp

blok en kleppeneenheid worden door rubber 0-ringen ge

vormd. 

De verkregen ervaring met kleppen uit kunststof materiaal 

was positief. De vele schroefdraad-verbindingen in de 

constructie zijn echter niet alleen kostbaar, maar ook 

moeilijk te reinigen. Door het abrupte stoppen van het 

plunjerelement tegen zijn aanslagen, ontstaan sterke vi

braties in de constructie. Vuildeeltjes raken hierdoor in 

beweging en kunnen gevangen worden in de afdichtingsran

den van de kleppen. Hierdoor zijn lekkages geconstateerd. 

b. Kle.p~a.me.n~te.ll-ing me.t pe.Jr.~ve.Jr.b-i.nd-inge.n 16-i.g. 4.11j 
Om de vervuiling van de dichtranden te voorkomen zijn de 

volgende maatregelen genomen: 

- Filtering van de toestromende benzine naar de zuigklep 

- Persverbindingen tussen de verschillende onderdelen 

De constructie is nu niet meer demontabel. De persverbin

dingen bleken niet afdoende te dichten; door het toevoegen 

van "Loctite", een dicht- en borgmiddel tijdens het in

persen, is deze moeilijkheid overwonner.. 

De voorspanning van de persklepveer (1) wordt bij het 

aandraaien van de verbindingsnippel naar de persleiding, 

verhoogd. Het ontluchten van de pompkamer tijdens het in 

bedrijf stellen van de pomp wordt hierdoor zeer eenvoudig, 

verkregen door het losdraaien van deze verbindingsnippel. 
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fig. 4.12 Toepa44ing van 
0-~ing a6dieh~ing in de 
~£ep4amen~~e££ing me~ pe~4-

ve~bindingen me~: 

1. 0-~ing 

2. zuig~£ep6i£~e~ 

3. pomp~ame~6i£~e~ 
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Fig. 4.13 Toepa~~ing van 
0-~ing a6dieh~ingen bij de 
ve~bindingen 

naa~: 

1. b~and4~o6a6voe~b£o~ 

3. b~and4~o6~oevoe~b£o~ 
4. hyd~au£i4ehe ~~e~e~ 



De betrouwbaarheid van de constructie was echter gering. 

Tijdens het inpersen ontstaan b1ijkbaar geringe groeven 

waardoor de "Loctite" de ge1egenheid krijgt onder de 

k1eppen te v1oeien. Het dichtingsv1ak wordt hierdoor on

effen en 1ekkage is het gevo1g. 

e. Klep~amen~tell~ng met pe~~ve~b~nd~ng en ~nwend~ge 

0-~~ng a6d~eht~ng 

Het moeten toepassen van het afdichtmidde1 "Loctite" kan 

worden voorkomen met behu1p van een D-ring. In 6~g. 4.12 

is deze D-ring (1) zichtbaar tussen top- en middengedee1-

te van de k1epsamenste11ing. 

De achtereenvo1gende verbeteringen hebben een goed resu1-

taat geboekt. Tach b1eek van tijd tot tijd een persk1ep 

te 1ekken. Deze 1ekkage b1eek te worden veroorzaakt door 

abrasieve dee1tjes. Deze dee1tjes waren afkomstig van de 

afdichtingen (2) rand de pers1eiding. Een en ander is 

verho1pen in de huidige constructie. 

d. Klep~amen~tell~ng met pe~~ve~b~nd~ngen, ~nwend~ge 
0-~~ng afid~eht~ng en met 0-~~ng a6d~eht~ng naa~ het 
b~and~to6-a6voe~btok 

In deze constructie, weergegeven in 6~g. 4. 13 zijn voor 

de kritieke verbindingen geen schroefverbindingen toege

past. Voor de aans1uiting van de klepsamenstel1ingen naar 

de pers1eidingen is een uit kunststof vervaardigd afvoer 

b1ok ontwikke1d (1). De k1epsamenste11ing dicht met be

hu1p van een D-ring (2) direct af in dit afvoerblok. Voor 

de verbindingen van het afvoerblok naar de individuele 

pers1eidingen worden eveneens D-ring afdichtingen ge

bruikt. 

De ervaringen met deze constructie zijn positief. Door 

het lichten van het afvoerb1ok ten opzichte van de k1ep

samenstel1ingen wordt een eenvoudige ont1uchtingsmethode 

verkregen. 
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Fig. 4.14 Bouwgkoep ~gkondplaat~ 

Fig. 4.15 Bouwgkoep ~hydkauli~eh gedeelte~ 
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Voor de toevoer van benzine naar het pompblok met de 

klepsamenstellingen, is een eveneens uit kunststof ver 

vaardigd toevoerblok (3) ontwikkeld. Ook hier wordt voor 

de verbindingen van het toevoerblok naar de pompblokken 

van D-ring afdichtingen gebruik gemaakt. 

4.4 Montage en eont~ole 

Voor een efficiente montage en contrOle van de injectiepomp is 

in het proefontwerp rekening gehouden met de mogelijkheid van: 

* De submontage tot bouwgroepen 

* De voor-controle van bouwelementen 

Voor dit doel is het mogelijk gemaakt om het proefontwerp op te 

splitsen in 4 bouwgroepen, te weten: 

A.De grondplaat l6~g. 4.14) met magneten en ankerondersteu

ningen 

Ad A. 

B.Het hydraulisch gedeelte l6~g. 4.15) met: 

ankers met plunjerelementen 

- geleidingsbussen met afdichtingen 

- centraal brugstuk met kegbanen 

- pompblokken 

- klepsamenstellingen 

C.Het hoofdregelsysteem !6ig. 4.16] met servosysteem en 

hoofdkeg 

V.Het fijnregelsysteem l6ig. 4.11] met hefmagneet en in

stelmechanisme voor de correctiekeq. 

De positionering van het juk van iedere elektromagneet dient 

nauwkeuriq te geschieden. De initiele luchtspleet tussen anker 

en maqneetjuk mag niet te qroot z n, opdat de tijd vanaf het 

moment - bekrachtiqing maqneetspoel tot het moment begin 

ankerbeweging - niet te lang wordt. Met een te kleine initiele 

luchtspleet bestaat het gevaar van aanslaan van het anker teqen 
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II 
Fig. 4.76 Bouwg~oep "hoo6d~egel4y4teem" 
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I 
\ 

Flg. 4.17 Bouwg~oep n6ljn~egel~y~teem» 
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F~g. 4.18 Onde~de~en van bouwg~oep 

»hyd~au~~~Qh gedee~te» 



het magneetjuk aan het einde van de plunjerslag. Hierdoor wordt 

de hefboomsarm van het anker drastisch verkleind evenals de be

schikbare plunjerkracht. 

Gestreefd is naar een dusdanige opstelling, dat bij maximum 

plunjerslag en onvervormbare ankerondersteuningen, de minimale 

luchtspleet 0,3 mm bedraagt. Door de invering van de ankeronder

steuningen zal de werkelijke speling kleiner zijn. 

De magneten worden op de grondplaat gepositioneerd met een mon

tagemal. Deze mal is geplaatst in de ankerondersteuningen. De 

magneten worden met trekbouten door de platen van het magneetjuk 

tegen de grondplaat getrokken. Door de optredende contactwrij

ving worden de blikpakketten gefixeerd. De speling tussen trek

ankers en grondplaat is voldoende groat gekozen, opdat de mon

tagemal de positie van de blikpakketten tijdens de montage be

paalt. Door verharding van de tijdens de montage toegevoegde 

"Loctite" tussen trekankers en grondplaat wordt uiteindelijk een 

spelingsvrije bevestiging verkregen. 

Ad B. 
De bouwgroep "hydraulisch gedeelte" ontstaat uit verschillende 

submontages, te weten: 

Plaatsing van de afdichtingsmanchetten en ondersteu

ningsringen in de geleidebussen met het aansluitende 

dichtfelsen 

Inpersen van ankerpen in anker en plunjerelement met 

schokdemperbus 

Samenbouw van klepzittingen, kleppen en klepveren tot 

klepsamenstelling (fi.<.g. 4.18). Controle van de klepsa

menstelling op lekkage 

De geleidingsbussen worden over de plunjeruiteinden geschoven. 

De geleidingsbussen worden in de sleuven van het centraal brug

stuk geplaatst en gefixeerd met sluitplaten. 0-ringen en fil

ters worden om de uiteinden van de geleidingsbussen gemonteerd. 

De pompblokken worden met hun 0-ringkamers om de geleidingsbus

sen geplaatst en tegen het centraal brugstuk bevestigd. De klep-
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F.tg. 4. 79 Sa.me.rr./.>te.LUrr.g "gJtorr.dpia.a.t" me.t 
"hydJta.ui.t/.>~h ge.de.e.ite.", a.i/.>me.de. 

bJta.nd/.>to6-toe.voe.JtbioR e.n a.6voe.JtbioR 



samenstellingen worden in de pompblokken geplaatst. 

Ad C. Bouwgkoep "hoo6dkegel4y4teem" 
De onderdelen van het hoofdregelsysteem (fiig. 4.16) worden ge 

monteerd. De instelling van de hoofdkeg wordt verkregen met san

passing van het voetpunt van de veer. De positie-verandering van 

de hoofdkeg onder invloed van verschillende onderdrukken in het 

systeem wordt separaat gecontroleerd. 

Ad D. Bouwgkoep "6ijMegel4y4teem" (6ig. 4.1?) 

Na montage der bouwelementen tot fijnregelsysteem wordt de wer 

king en afstelling van de hefmagneet gecontroleerd. 

De montage van de bouwgroepen tot pomp gebeurt als volgt: 

* Plaatsing van 0-ringen in de hiervoor bestemde kamers aan 

de onderzijde van de pompblokken. Positionering en fixe

ring van het hydraulisch gedeelte B op de grondplaat A. 

De paspen aan het centrale brugstuk valt in het hiervoor 

bestemde gat in de grondplaat. Bouten in beide pompblok

ken en in het centrale brugstuk zorgen voor een goede 

verbinding. 

* Montage van het brandstof-toevoerblok aan onderzijde en 

brandstof-afvoerblok aan bovenzijde van de constructie 

( 6 ig. 4. 19 J • 

* Montage van het hoofdregelsysteem C onder het brandstof

toevoerblok. 

* Montage van het fijnregelsysteem D op het brandstof

afvoerblok. 

Na montage tot pomp dient een algehele functionele controle te 

worden uitgevoerd. De pomp wordt aangesloten op een proefstand. 

De opbrengst van iedere pompkamer wordt apart cumulatief geme

ten. De pompslag van ieder plunjerelement kan eventueel worden 

bijgesteld met behulp van de instelbouten aan het uiteinde van 
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het anker. Door het indraaien van een stelbout kantelt het bij

behorend anker om de plunjerhartlijn. De aanslagtap aan dit 

plunjerelement raakt daardoor de regelkeggen op een iets hogere 

plaats dan voor het bijstellen. De plunjerslag wordt daardoor 

overeenkomstig gecorrigeerd. Een variatie van opbrengst 

~ q < 2% is hierbij goed realiseer-

baar gebleken lzie 6ig. 4.201 
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2 

104 

~~----------~~ 

10 20 30 40 

mm 3/slag 

50 

Fig. 4.20 Re~ultaat van vele metingen: 
Maximum ondeAling veA~ehil in 
opbAeng~t van de individuele pomp

plunjeA~ in peAeentage van de ge
middelde waaAden 



4.5 Stamboom de4 bewe4klngen 

De onderdelen, benodigd voor de materialisering van het proef

ontwerp, kunnen als volgt worden gerubriceerd: 

A. Onderdelen, die als gereed product van gespecialiseerde 

toeleveranciers worden betrokken 

B. Onderdelen, die als halffabrikaat door gespecialiseerde 

firma's worden toegeleverd 

C. Onderdelen, vervaard d of uit ruw materiaal of uit 

categorie B 

D. Onderdelen, die een bewerking bij een gespecialiseerde 

firma dienen te ondergaan. 

De in categorie A behorende onderdelen zijn: 

Afdichtingsmanchetten 

Magneetspoelen en blik 

Veren 

Servo-cilinder 

Veerschotels 

0-ringen en andere genormaliseerde artikelen 

De in categorie B behorende halffabrikaten zijn: 

Grondplaat 

Centraal brugstuk 

Plunjerelement 

Het grootste gedeelte van de onderdelen valt in categorie C. Een 

klein aantal hiervan, zoals de servozuiger, dient nog een spe

cialistische behandeling van categorie D te ondergaan. 

De in categorie C vallende bewerkingen zijn: 

Voorbewerkingen, zoals afzagen, schillen en ont

bramen ( 1) 
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- Spuiten van kunststoffen 

Bewerkingen met een of meer opspanningen 

op een draaibank 

Bewerkingen met een of meer opspanningen 

op een freesbank 

Bewerkingen met een of meer opspanningen 

op een eenspillige draaiautomaat 

Bewerkingen met een of meerspillige boor

machine, onder toepassing van boormallen 

- Warmte behandelingen, zoals harden, ontlaten 

- Oppervlakte-technieken zoals honen, slijpen 

en leppen 

- Nabewerkingen zoals afpluggen, ontbramen en 

uitstanzen 

( 2) 

( 3) 

( 4) 

( 5) 

(6) 

(7) 

( 8) 

( 9) 

De bewerkingen voor onderdelen van categorie C zijn als volgt: 

Onde.Jtde.e.£ Be.we.Jtk-£ng 

Grondplaat 1,4,6 

Anker 1,4,6 

Keg 1,4,6,7,8 

Ankerondersteuning 2 

Brandstof-toevoerblok 2,9 

Brandstof-afvoerblok 2,9 

Filters 2,9 

Pompblokken 2,6,9 

Keg-as 3 

Servo-zu er 3+-categorie D 

Kleppen 3,9 

Plunjerelement 3,6,7,8 

Klepzitting - zuig 5, 8' 9 

- pers 5,8,9 

Klepveerhouder 5,9 

Kegbanen 9 
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4.6 Conclu~ie~ 

Met dit proefontwerp is een constructie gerealiseerd, die goed

koop in grotere aantallen kan worden vervaardigd, omdat: 

* Gebruik gemaakt wordt van de know-how van gespecialiseer

de industrieen. 

* Slechts eenvoudige en goedkope aanvullende productie

technieken nodig zijn. 

Het is aannemelijk, dat de kostprijs van de gehele constructie 

bij voldoende grote productieaantallen aanzienlijk lager zal 

liggen dan die van de bestaande injectiesystemen. Deze mening is 

gebaseerd op de verkregen aanbiedingen voor de toegepaste eind

producten zoals: 

- afdichtingsmanchetten 

- magneetspoelen en blikpakketten 

- warm perswerk 

en voor de toegepaste halffabrikaten, zoals: 

- metaalsinterdelen 

- coquille gietwerk, spuitgietwerk 

- smeedwerk 

Bij de terugblik op de gevolgde werkwijze voor het verkrijgen 

van de constructieve oplossingen valt het volgende te consta

teren; 

* De eerste fase van de ontwikkelingsperiode is zeer 

me~hodi~ch geweest. De beschouwingen over 

- de opstelling van de basiselementen 

- de oplossing van het uitlijnen van de plunjerhartlijn 

- de vermijding van nauwe toleranties 

zijn hiervan de voorbeelden. 
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* De tweede fase van de ontwikkelingsperiode heeft een 

sterk expe~imenteet ka~akte~ gehad. De eerste prototypen 

vertoonden tegelijkertijd veel verschillende gebreken. 

Intuitie voor de localisering en definiering van de moei

lijkheden is noodzakelijk gebleken. Het resultaat van de 

ze fase is zichtbaar geworden aan de vele detailverbete 

ringen, zowel op constructief als op fabricage-technisch 

gebied. 

* De derde fase van de ontwikkelingsperiode is van in6o~ma

tieve aa~d geweest. De reacties op het proefontwerp van 

de automobielindustrie zijn verkregen en verwerkt in een 

bijstelling van het patroon van eisen. De contacten met 

de toeleveringsbedrijven voor: 

- afdichtingsmanchetten 

- metaalsinterdelen 

hebben veel know how opgeleverd. 

* De vierde fase van de ontwikkelingsperiode is sterk eon
~t~uetie6 gericht geweest. De verkregen know how is ver

werkt in de getoonde constructie. De hieraan verbonden be

proevingen konden methodisch ingericht worden wegens het 

nu goed en voorspelbaar functioneren. De aandacht is ge

richt geweest op: 

duurbeproeving van de constructies 

- toepassen van bouwgroepen 

montage en controle mogelijkheden 

De vier fasen van ontwikkelingsperioden zijn allen voor het tot 

stand komen van het proefontwerp noodzakelijk geweest. 
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SAMENVATTING 

Met het gematerialiseerde proefontwerp is een benzine-injectie

systeem gerealiseerd, dat aan de hoge eisen van de automobiel

industrie voldoet. De ontwikkeling van dit proefontwerp wordt 

beschreven. 

In hoofdstuk 1 worden allereerst de eisen geformuleerd, waaraan 

het antwerp moet voldoen voor zowel een technische- als commer

ciele succesvolle toepassing. Vervolgens wordt het proefontwerp 

beschreven - stand medio 1978 - waarmee genoemde eisen en voor

waarden worden vervuld. 

Hoofdstuk 2 - Modelvorming - geeft de afleiding van de formules 

weer, waarmee het gedrag van het gematerialiseerde proefontwerp 

onder dynamische omstandigheden wordt beschre~en. Het afgeleide 

model is hierbij gesplitst in: 

* Het submodel "ankerbeweging" voor de beschrijving van 

het dynamische gedrag van het plunjerelement. 

* Het submodel "hydraulica" voor de beschrijving van de 

golfvergelijkingen in de persleiding en het gedrag 

van de verstuiver. 

In hoofdstuk 3 wordt de numerieke oplossingsmethode gegeven voor 

het verkregen stelsel van vergelijkingen. De methode wordt nu

meriek op een bepaalde conditie - vollast - toegepast. De ver

kregen resultaten van de berekeningen worden door metingen ge

verifieerd. 

In hoofdstuk 4 zijn de constructieve oplossingen in diverse sta

dia van de ontwikkeling getoond. De hieruit voortvloeiende ant

werp filosofie wordt vermeld. 

Een lijst van specificaties van het proefontwerp completeerd het 

werkstuk. 
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APPENDIX 1 

DE BEPALING VAN DE WEERSTAND VAN SCHAKELTRANSISTOR, 
KABELS EN ACCU 

Metingen aan het gematerialiseerde proefontwerp zonder anker 

zijn uitgevoerd om de weerstand van de keten, bestaande uit 

schakeltransistor en kabels te bepalen. Het schema van de meting 

is weergegeven in 6-ig. A.1.1. Gemeten zijn, als functie van de 

tijd: 

* De stroomsterkte i door de magneetspoel 

* De spanningsval AE over de schakeltransistor en kabels 

Direct na het inschakelen van de transistor blijkt reeds een 

spanningsval over de keten op te treden. Deze spanningsval wordt 

veroorzaakt door de, voor de geleiding van de transistor noodza

kelijke, drempelspanning Edr' 

Uit de bepaling van de spanningsval AE en de stroomsterkte i 

door de keten op moment (t) wordt de weerstand bepaald uit: 

R = 
H - E dr 

De resultaten van de meting zijn weergegeven in 6-ig. A.l.Z. Het 

resultaat van de berekening is weergegeven in 6-ig. A.1.3. Uit 

deze grafiek blijkt, dat met goede benadering gesteld mag worden 

r = 0,8 V 

Rtransistor + Rkabels = O,lS Q 

De inwendige weerstand van de accu is apart gemeten en bedraagt 

0,02 Q, De totale weerstand van schakeltransistor, kabels en 

accu bedraagt dus R = 0,2 Q. 
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H 1 di v = zv 
i 1 di v = 3,067 A 
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1 
t 1 di v = 1 ms 

0,5 Q Fig. A.1.2 Re~u~taat van de meting 

0,4 
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0., R = 

0,2 

0,1 
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Fig. A. 1. 3 Re~uUaat van de b eJt ek en-i ng 

112 



APPENDIX 2 

METINGEN EN BEREKENINGEN AAN HET MAGNETISCH CIRCUIT 

In deze appendix wordt in de inleiding de theoretische achter

grond gegeven, die het elektromagnetisch gebeuren beheerst. Ver

volgens wordt de methode beschreven waarmee de omvatte magne

tische flux is bepaald. Als derde punt wordt de berekening van 

stroom en hierbij behorende aantrekkingskracht gegeven. De re

sultaten van deze berekeningen worden vergeleken met de meetre

sultaten, verkregen aan het gematerialiseerde proefontwerp met 

stilstaand anker. Tenslotte worden de meet en berekeningsresul

taten in tabelvorm gegeven. 

2.1 Inie~d~ng, theo~et~~che ~chte~g~onden 

De theorie van de magnetische velden en de hiermee, opgewekte 

krachten op een weekijzeren anker is in lit. /5/ beschreven. 

Toepassing van deze theorie op het elektromagnetisch gedeelte 

van het proefontwerp levert de volgende punten: 

*In 6~g. A.2.7 is de elektromagnetische aandrijving van 

het plunjerelement schematisch weergegeven. Een magne

tisch circuit wordt door het E blikpakket en het ervoor 

geplaatste anker verkregen. De stroom i door de magneet 

spoel met n wikkelingen veroorzaakt in dit circuit een 

magnetische flux ~c· 

* A ezien van deze circulerende flux ~C veroorzaakt de 

stroom een strooiflux ~S random de constructie. Aange 

toond is, dat deze strooiflux vervangen kan worden ge

dacht door een circulerende flux tussen de benen van het 

magneetjuk. 
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~ 
-$- been 3 

F~g. A.2.1 Magne~~~che aandk~jv~ng van 

plunjekelemen~, ~chaat 2,5:1 



* De grootte van de circulerende flux ¢C volgt uit de wet 

van Hopkinson tot: 

~c = ni 
~ , met RM als de magnetische weerstand van het 

M circuit. 

* De magnetische weerstand wordt door de luchtwegen en door 

de ijzerwegen van het circuit gevormd. De magnetische 

weerstand van de luchtwegen RMl kan uit de afmetingen van 

de constructie berekend worden. In eerste instantie wordt 

verondersteld, dat het ijzer in de constructie zich als 

ideaal ijzer gedraagt, dat wil zeggen, dat de elektrische 

weerstand oneindig is en de magnetische weerstand nul is. 

* De stroomsterkte in de magneetspoel heeft een zekere tijd 

nodig om zijn valle waarde te bereiken. De toename van de 

stroomsterkte veroorzaakt een toenemende magnetische 

flux, waardoor een inductiespanning ontstaat. Deze induc

tiespanning bedraagt: 

= waarin de omvatte flux ~: 

= 

* Het verband tussen de aangelegde spanning aan de magneet

spoel EM' de inductiespanning - ~: en de weerstandsspan

ning iR 5 , met R5 als elektrische weerstand van de spoel, 

luidt nu: 

Door meting van EM en i vanaf het moment van aansluiten 

van de spoel tot het beschouwde tijdstip t kan de omvatte 

flux ~ worden bepaald. 
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* De orde van grootte van de strooiflux ~S kan gemeten wor

den aan de constructie zonder anker. De circulerende flux 

wordt hierdoor klein, waardoor tijdens het aangroeien van 

de stroomsterkte geldt: 

De strooiflux •s is aileen afhankelijk van de stroomsterk

te i. Een eventuele afhankelijkheid van de ankerpositie 

a wordt buiten beschouwing gelaten. 

*De zelfinductie van het systeem is gedefinieerd als 

L = ~ • Het stroomverloop door de wikkeling bij inschake-
l. 

ling op gelijkspanning EM op stroomloze toestand is van 

de zelfinductie en van de elektrische weerstand R5 afhan

kelijk. Voor constante waarde van L en R5 geldt: 

Bij varierende zelfinductie, door beweging van het anker, 

zal de stroomsterkte anders aangroeien dan volgens boven

staande formule. 

* De magneetkracht kan berekend worden uit de verandering 

van de complementaire magnetische energie naar de lucht

weg in het circuit. De complementaire magnetische ener

gie bij stroomsterkte i bedraagt: 

De magneetkracht wordt 0 gesteld bij i = 0. Met het op

treden van remanent magnetisme in de constructie wordt 

geen rekening gehouden. Bij een magneetstroom van i Amp. 

bedraagt de magneetkracht 

= f i 
.di 

0 



waarbij de positieve richting voor de weg en de kracht 

FM vanaf het magneetjuk is gekozen. In geval van een li

neair verband tussen ~en i volgt verder: 

Bij een wigvormige luchtspleet met ingesloten hoek a is 

deze formule te herleiden: 

F 1 . 2 
M = 2 1 

l 
r 

waarin rda = dx a 

en r de afstand is van het hoekpunt van de wig tot het 

aangrijpingspunt van de reactiekracht op het anker. 

2.2 Bepating van de omvatte magneti~ehe 6tux ~ 

Voor de bepaling van de omvatte flux ~ zijn stroom- en spannings

metingen aan het gematerialiseerde proefontwerp doorgevoerd. De 

opstelling van het meetcircuit is in fiig. A.2.2 gegeven. Het an

ker is bij deze metingen t.o.v. het magneetjuk star opgesteld. 

De omvatte flux ~ is te berekenen volgens: 

= met ~(0) = 0 

In tabet A.2.1 zijn de oscilloscoopbeelden verzameld, waaruit de 

momentele waarden voor stroom en spanning zijn opgemeten. Het 

resultaat van de berekeningen is eveneens verzameld in fiig. A.2.3 
Het bepaalde verband tussen omvatte flux ~ en stroomsterkte i 

wordt beschreven door de formule: 
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F Mp 16, 3m Q 

o-----1 - - - - - -1---_.,;......J 

Fig. A.2.2 Mee~op~~elling ten behoeve van kkaeh~. ~tkoom en 

~panning~metingen, met 

1. magneet, met me~ing van de ~tkoom~tekk~e i=il~J dook 

~panning~val ovek de meetweek~~and 

2. ankekondek~teuning ui~ me~~ing 

3. ankek, vookge~pannen ~egen 2 en 4 

4. kkaehtopnemek, be~~aande ui~ beweegbake plunjek 4.1, olie 

gevulde kuimte 4.2 en dkukopnemek 4.3 

5. elektkoniea, waakmee een bekkaeh~iging~pul~ aan de magneet 

wokd~ dookgela~en 

T.o.v. de vookge~pannen ku~t~itua~ie wokden me~ behulp van een 
o~eillo~eoop 

EM EMl~J 
i iltJ 

FMp"' FMpl~) 
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de opgewekte kkaeht ~ek plaat~e van het plunjek 
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2.2.1 Be~eken~ng van de magnet~~ehe wee~~tand RMl van de 
lueht~pleten ~n het e~~eu~t 

De opstelling van het anker met ZlJn ondersteuning en het mag

neetjuk is in fi~g. A.2.4 weergegeven. In deze figuur is de 

schaal in horizontals richting 25:1. In vertikale richting be

draagt de schaal 2,5:1. De positie van de contactlijn tussen an

ker en ankerondersteuning is afhankelijk van de grootte van de 

ingesloten hoek tussen anker en magneetjuk, die op de tekening 

dus te groat is weergegeven. 

Bij kleine luchtspleet mag verondersteld worden, dat de magne

tische krachtlijnen de vorm hebben van cirkelbogen met straal r. 

Met r als afstand van de te beschouwen luchtspleet tot het hoek

punt van hoek aM - ingesloten door magneetjuk en anker be

draagt de lengte van deze luchtspleet r.aM. 

Het magnetisch geleidingsvermogen voor een luchtspleet met 

breedte b = ro rb wordt gegeven door: 

J 
rb .h.dr .h rb 

GMl = = ln r 
aM'r aM 

ro ro 

waarin ~0 = magnetische permeabiliteit van de lucht 

h = hoogte van het blikpakket 

Met r 2 als afstand van het hoekpunt tot het hart van het E 48 

magneetblik met steek fir bedragen de integraalgrenzen: 

Voor luchtspleet 1 rb =r 2+3fir r 0 =r 2+2fir 

Voor luchtspleet 2 rb=r 2+ fir ro=r2- fir 

Voor luchtspleet 3 rb=r 2 -2&r r 0 = r 2 - 3A r 

In het magnetische circuit is de magnetische weerstand van 

luchtspleet 2 in serie geschakeld met de twee onderling parallel 

geschakelde magnetische weerstanden van luchtspleten 1 en 3. 
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Met voor iedere luchtspleet geldende 

R = 
Mll,2,3 

volgt nu 
M 
1' 2' 3 

RMl = RM + of 

RMl 
aM 

eM waarin = 
ll oh 

ln A.B.e (aM) 
eM = ln A( aM) .ln B.e(aM) en 

A(aM) = r 

= 

= 

De afstand r 2 wordt gegeven door r 2 waarin 

= de afstand van het hart van de magneet tot de con

tactlijn tussen het anker en zijn ondersteuning 

d = de afstand van de contactlijn tot het vlak langs de 

voorkant van het magneetjuk 

De luchtspleet in het hart van been 1 bedraagt: 

o 1 = d + ( + 2, 5 b. r) • aM 

2.2.2 Bepal~ng van de ~tftoo~6lux ~S 

De strooiflux ~S is door meting aan het gematerialiseerde proef

ontwerp zonder anker, bepaald. Overeenkomstig aan de in 2.2 
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beschreven methode wordt de omvatte flux ~ gemeten, welke nu ge

lijk is aan ~ 5 . 

De resultaten van deze metingen zijn weergegeven in tabel A.2.2. 
Het geconstateerde, lineaire verband tussen strooiflux ~S en 

stroomsterkte i wordt weergegeven door: 

2,50 mH 

2.3 Met~ng en beAeken~ng van het veAloop van de magnet~4ehe 
aantAekk~ng4kAaeht FMp ~n de plunjeAhaAtl~jn 

De uit de literatuur /5/ toegepaste formules voor de berekening 

van het verloop van de stroomsterkte i en de hiermee correspon

derende aantrekkingskracht FMp luiden: 

di 
~= 

E 

1 .2 
2 1 

i 
waarin 

In deze formules is het ijzer van magneetjuk en anker ideaal 

verondersteld. Tevens is de coefficient van zelfinductie voor de 

berekening van de strooiflux onafhankelijk van de ankerpositie 

gedacht. De formules zijn toegepast om het verloop van de mag 

neetkracht in de tijd te berekenen. De aldus verkregen results

ten zijn grafisch weergegeven in 6~g. A.2.5. 

Om de gevonden berekeningsresultaten te kunnen verifieren zijn 

metingen van de magneetkracht ter plaatse van het plunjerelement 

aan het gematerialiseerde proefontwerp uitgevoerd. De instelling 

van het stilstaande anker is zo nauwkeurig mogelijk aan de theo

retische nominale maten aangepast. Dit neemt niet weg, dat af

wijkingen denkbaar zijn. Speciaal de invloed van de doorvering 

van de ankerondersteuningen en van het anker zelf zijn te con-
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F~g. A.2.6 Gemeten ve~£oop van magneet~~acht FMp 
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an~e~ ~t~£~taand 
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stateren, waarbij percentage gewlJS de afwijking het grootste is 

bij de kleinste ingesteld luchtspleten. 

In ~abe£ A.2.3 zijn de oscilloscoopbeelden en de hieruit opgeme

ten waarden weergegeven. Het hieruit afgeleide verband tussen 

stroomsterkte en magneetkracht is weergegeven in 6ig. A.2.6. 

Het vergelijk tussen de berekeningsresultaten van 6ig. A.2.5 en 

de meetresultaten van 6ig. A.2.6 toont een goede overeenstemming 

tot 7 ms na het inschakelmoment. 9 

mm 
7 

mm 

60 
7 8 

50 

waarneming 
40 

30 

20 

5 10 
i(t) 

Flg. A.2.? Ve~band ~u~~en e en l voo~ ~wee nabu~lge »&» 

waa~den me~ lndlea~le van de ue~~~~eken 
ln~chakelduu~ ~ 

ms 

A 

De magneetkracht kan uit 6lg. A.2.1 geconstrueerd worden volgens 
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De resultaten van de berekening voor ideaal ijzer met RM .. = 0 
lJ 

zijn eveneens in de figuur opgenomen. 

Beide methoden stemmen beter met elkaar overeen, naarmate de in

gesloten oppervlakte tussen de $ - i curves voor verschillende 

ankerposities aan elkaar gelijk ~ijn bij gelijke verstreken 

tijdsduur na het inschakelen van de magneet. 

De berekeningsmethode is toelaatbaar geacht op het dynamische 

systeem, omdat: 

* Het begin van beweging van het systeem plaatsvindt, wan

neer nog geen magnetische verzadiging optreedt. 

* Het aangroeien van de stroomsterkte door de ankerbeweging 

en de daarbij behorende flux-verandering wordt afgeremd, 

waardoor de magnetische verzadiging minder sterk wordt 

dan in het statische geval is gemeten. 

* De magneetkrachten tijdens magnetische verzadi ng zo 

groot zijn, dat geen bewegingsonderbreking waarschijn

lijk is. 

* De bepalende grootheden, zoals 

- wrijving in het hydraulische systeem 

- werkwijze hydraulische klepoppervlakken 

- brandstof- en persleidingwandgegevens 

- ankerondersteuning 

- instelgegevens van het magneetsysteem 

- de elektronische stroombeheersende componenten 

niet exact te defini§ren zijn. 
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Tab el. A. 2 • 1 Bepal...i.ng van de magneet6l.ux ~ al4 6unetie van 
de in4c.hakelduuJr. 

EM 1 div = 2V 

i 1 div = 3,067 A 

t l div = 1 ms 

&1 = 0,5 mm Rs = 0 '417 Q 

t i EM 
d~ ~.1o 3 

I 
ms A v v Vs 

0 0 12,00 12,00 0 

1 1' 2 0 11' 71 11' 21 11,61 

2 2' 30 11,43 10,47 22 ,4 5 

EM 3 3,30 11,13 9,75 32,56 

4 4,40 10' 89 9,06 41' 96 
i 5 6,00 10,61 8,11 50,55 

l 
6 8,80 9,84 6,17 57,69 

7 11,70 8,91 4,03 62,79 

8 13' 70 7,01 1,30 65,45 

9 14,00 5,63 -0,21 66,00 

&1 = 0,9 mm Rs = 0,417 Q 

t' i EM ~.10 3 

ms A v v Vs 

1 
0 0 12' 00 12,00 0 

1 1,50 11' 60 10,97 11,49 

2 2,80 11' 31 10,14 22,05 

3 4,05 10,99 9,30 31' 77 
EM 4 5,20 10,64 8,47 40,65 

i 5 6,70 10,35 7,56 48,67 

1 
6 8,90 9,68 5,97 55,43 

7 11,40 8, 92 4,17 60,50 

8 13,50 7' 3 9 1,76 63,46 

9 14,10 5, 92 0,04 64' 36 
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01 = 1,3 mm Rs = 0,417 Q 

d(jl 
(jl.1 o3 t i EM df 

ms A v v Vs 

r 
0 0 12,00 12,00 0 

1 1,70 11' 52 10,81 11' 41 
2 3,25 ll' 13 9, 77 21,70 

3 4,60 10,91 8,99 31' 08 
.EM 4 5,90 10,45 7,99 39,58 1 

5 7,20 10' 10 7,09 47,25 

6 9,41 9,52 5,60 54' 01 

7 ll ,41 8,87 4,11 58,86 

8 13,44 7,49 1,88 61,86 

9 14,05 5,98 0,12 62,86 

01 = 1,7 mm Rs = 0,417 Q 
d(jl (jl.1o 3 t i Et-1 df 

ms A v v Vs 

r 
0 0 12,00 12,00 0 

1 1,90 11' 56 10,77 11' 38 
2 3,55 ll' 17 9,69 21,61 

3 5,18 10,90 8,74 30,83 
EM 4 6,51 10,36 7,65 39,02 

i 
5 7,80 9,95 6, 70 46,20 
6 9,71 9,49 5,44 52,27 

7 11' 60 8,85 4,01 57' 0 0 
8 13,18 7,74 2,24 60,13 

9 14,00 6,10 0 '2 6 61,38 

01 = 2,1 mm Rs = 0,417 Q 
d(jl (jl,1o 3 t i EM dt 

ms A v v Vs 
0 0 12,00 12,00 0 

1 2,15 11,50 10,60 11,30 

2 3' 99 11,00 9,34 21,27 

3 5,56 10,62 8, 31 30,09 
EM 4 7,09 10,25 7,29 37,89 

i 
5 8,59 9,80 6,22 44,64 

6 10,12 9,40 5,18 50,34 

7 11,96 8,90 3,91 54,89 

8 13 '47 7,65 2,03 57,86 

9 14,01 6,25 0,46 59,08 
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Tabel A.2.2 Bepal~ng van Ls u~t het gemeten ve~loop van EM en 
~ aan de eon~t~uet~e zonde~ anke~ 

Rs = 0' 417 Q 

EM 1 di v 2V 

i 1 div 3,067 A 

t 1 div = 1 ms 

I 
EM 

i 

1 
d!\l 3 $ 

t i EM dT !\\5.10 Ls 
ms A v v vs mH 

0 0 12,00 12 '0 0 0 0 

1 4,14 10,90 9,17 10,58 2,55 

2 7' 36 10,20 7' 13 18,73 2,54 

3 9,81 9,50 5,41 25,00 2,55 

4 11,65 9, 0 0 4,14 29,78 2,55 

5 13,03 8,20 2,77 33' 2 3 2,55 

6 13,95 7,00 1,18 35,13 2,52 

7 14 '26 6,20 0,25 35,42 2,48 

8 14,26 5,70 -0,24 35,26 2,47 
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Ta.bel A.2.3 Bepa.lbtg va.n ~t~oom~te~kte en ma.gneetk~a.c.ht 

a.l~ 6u.nc.t-Le va.n de tijd 

F Mp 1 div = 28 N 

i 1 div = 3,07 A 

t 1 div = 1 ms 

01 = 0,5 mm 

t i FMp 
ms A N 

0 0 0 

1 1,15 3,5 

2 2 '3 14 

F Mp 3 3,4 3.1 

i 
4 4,4 51,5 

5 5,8 76 

6 8,7 96 

7 11,6 115 

8 13,7 121 

9 14,0 122 

F Mp 1 div = 2 B N 

i 1 div = 3,07 A 

t 1 div = 1 ms 

01 = 0,9 mm 

t i FMp 
ms A N 

0 0 0 

1 1 '45 3,5 

2 2,8 11' 5 

F Mp 3 4,0 22,5 

i 
4 5,2 38 

5 6,7 56 

6 8,9 72 

7 11,4 87 

8 13,4 93 

9 14,0 95 
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FMp: 1 div :: ll ~ 1 N 

i 1 div :: 3~07 A 

t 1 div 1 ms 

&1 = 1~3 mm 

t i FMp 
ms A N 

0 0 0 

1 1~7 2 

2 3~4 9 

F Mp 3 4~6 19 

4 5~9 30 
J 

5 7,3 43 

6 9,4 57 

7 ll, 5 68 

8 13,5 75 

9 14,0 77 

FMp 1 div = ll, 1 N 

i 1 div = 3,07 A 

t 1 div = 1 ms 

&1 = 1~7 mm 

t i FMp 
ms A N 

0 0 0 

1 1, 7 2 

2 3,4 B 

FeMp 3 4,9 16 

4 
i 

6,3 26 

5 7,7 38 

6 9,5 48 

7 ll, 5 58 

8 13,3 63 

9 13,8 67 
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FMp: 1 div = 11,1 N 

i 1 div = 3,07 A 

t 1 div = 1 ms 

[,1 ::: 2' 1 mm 

t i F MP 
ms A N 

0 0 0 

1 2' 1 2 

2 3,8 7 
F Mp 3 5,4 14,5 

i 4 6,9 24 

5 8,3 34 

6 9,8 44 

7 11,6 52 

8 13,2 59 

9 13,9 62 
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APPENDIX 3 

DE VOORTPLANTING VAN HYDRAULISCHE VERSTORINGEN IN 
DE PERSLEIDING 

In deze appendix wordt het tijdsafhankelijke karakter beschreven 

van de voortplanting van de door de plunjerbeweging veroorzaakte 

verstoring in de persleiding. 

In eerste instantie wardt de thearetische beschauwing van 

Allievi gegeven, waarmee onder geidealiseerde omstand heden de 

druk en de snelheid in de vloeistof kan warden beschreven. Ver

volgens wardt de hierin toegepaste vaortplantingssnelheid van 

het geluid in de persleiding berekend. Daarna warden de meetre

sultaten van deze geluidssnelheid weergegeven, die verkregen 

zijn met het gematerialiseerde praefantwerp onder taepassing van 

verschillende persleiding-lengten. Tenslatte worden canclusies 

getrokken met betrekking tot de invoergegevens voor de numerieke 

berekeningen aan het praefontwerp. 

3.7 De be4ehouwingen van Allievi 

Het tijdsafhankelijke drukverloop in het pompgedeelte en in het 

verstuivergedeelte zijn door de tussenschakeling van de perslei

ding sterk van elkaar afhankelijk. Deze afhankelijkheid wordt 

veraorzaakt door de in deze persleiding lopende drukgolven, 

waarvan de wiskund e beschrijving reeds in 1909 valgens /4/ 

door Allievi, voor de stroming in waterleidingen, werd apgesteld. 

Voor het begrip van de gebeurtenissen in het hydraulische sy 

steem zijn deze vergelijkingen met hun aplossing van groat be

lang, vandaar dat hier nader op wardt ingegaan. 
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De beschouwingen van Allievi berusten op twee wetmatigheden, 

te weten: 

* De ~mpul~wet, toegepast op een vloeistofelement &V op het 

moment t in de persleiding 

* De kont~nuZte~t~wet, toegepast op twee naburige doorsne 

den van de persleiding gedurende een zeer korte tijd &t. 

De voorwaarden, waaronder de wetmatigheden zijn opgesteld, zijn 

als volgt: 

a.De stroming door de persleiding is als een dimensionale 

stroming op te vatten 

b.De stroming is vrij van wervelingen 

c.De invloed van viscositeit van de vloeistof wordt buiten 

beschouwing gelaten; de wandwrijving ontbreekt 

d.Kleine verstoringen ten opzichte van de ruststand worden 

in gelineairiseerde vorm geintroduceerd 

e.Geen lucht- of dampbellen treden in de vloeistof op 

Onder deze voorwaarden gelden de volgende overwegingen: 

Ad * 1mpul~wet 

&V 

. 

X dx 

De druk p langs de persleiding is tijdens de injectie op moment 
a 

t niet overal gelijk, dus stel p(x,t). Bij een drukval - ~.dx 

langs de X-as, die genomen is langs de as van de persleiding, 

zal de voor versnellinq beschikbare kracht op een vloeistof-

element &V bedragen: x.&V. De hierdoor veroorzaakte versnel-
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ling van het deeltje met soortelijke massa p bedraagt nu op mo

ment t: 

(l) au 
at:: 

1 
p 

waarbij de snelheid U uniform is over de leidingdoorsnede, 

(veronderstelling a) 

Ad * Kont~nu!te~t4wet 

x dx 

De deeltjessnelheid U is tijdens de injectie niet op alle pleat

sen hetzelfde op een tijdstip t. Bij een snelheidsgradient :~ in 

X-as richting, bedraagt de snelheidstoename over een afstand 
au 

dx: dU = JX .dx 

De hierdoor ontstane verandering van de dichtheid van het medium 

tussen twee doorsneden op afstand dx gedurende een tijdsbestek 
a 

dt bedraagt: dp =- p. x. dt 

De betrekking van de geluidssnelheid in een compressibel medium 

(veronderstelling d) luidt: = H . Toegepast in de vorige 

betrekking levert dit op: 

( 2 ) 
au 
FX= 

p 

Integratie van de vergelijkingen (1) en (2) geeft als algemene 

oplossing, de oplossing van d'Alembert, luidende: 

U = UD + ap .fl( a + • f2(t+25.) ap a 
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Stel hierin (met als indices v = "vooruitlopend" en r =retour): 

f (t-~) = p 
1 a v 

X -f(t+-)=p 
2 a r 

ap f ( t-~) = u 
1 a v 

dan volgen de voor de nadere beschouwingen belangrijke vergelij

kingen, waarmee de druk en de snelheid op een willekeurige 

pleats en tijd in de persleiding beschreven kunnen worden tot: 

alsmede de koppelingsvergelijkingen: 

3.2 Nade~e be~chouw~ng van de voo~tpiant~ng~~nelhe~d a van ve~

~to~~ngen ~n de pe~~le~d~ng 

Evenals onder 3.1 wordt bij deze beschouwing verondersteld, dat 

de vloeistof benzine zich als een compressibel medium gedraagt. 

Over een periode &t sec. zal de in- en uitstromende hoeveelheid 

benzine door twee naburige doorsneden van de persleiding niet 

gelijk hoeven te zijn. Dit verschil wordt veroorzaakt door: 

a.De volume verandering van de vloeistof tussen de twee 

doorsneden 6(6VV 1 ) als gevo van de optredende drukver-

andering 6p tijdens de periode 6t sec. 
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b.De volume verandering tussen de twee doorsneden ~VW 

als gevolg van de elasticiteit van de wand van de pers

leiding en de inwendige drukverandering ~p tijdens de 

periode ~t sec. 

Ad a. Bij een toenemende druk in de stroomrichting van de 

vloeistof zal de volume verandering tussen de twee doorsneden 

bedragen: 

~v 
-E- . ~p 

1 

Hierin betekenen: 

~V = het ingesloten volume tussen de twee naburige 

doorsneden 

~p = de druktoename in de richting van de volumestroom 

E
1 

de kompressibiliteitsmodulus van de vloeistof 

Ad b. 

De persleiding expandeert onder druktoename. Uit literatuur /3/ 

zijn de formules bekend voor de radiale expansie van een dikwan

dige pijp van oneindige lengte onder overdruk. Ten gevolge van 

de drukverandering ~p gedurende de beschouwde periode ~t sec. 

zal de inwend e radius ri van de persleiding toenemen met ~ri 

volgens: 
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/'!. r. = 
l 

r. 
l 

(r 
+ u 

( r 

Hierin betekenen: 

ri = inwendige radius van de persleiding 

o wanddikte van de pers1eiding 

EW = e1asticiteitsmodu1us van het materiaal van de wand 

u = dwarscontractie coefficient van het materiaa1 van 

de wand 

Verwaar1ozing van de tweede orde effecten en van de dwarscon 

tractie 1evert nu: 

2 

Het opperv1ak van de dwarsdoorsnede van de pers1eiding neemt toe 

met 2 rtri.!J.ri 

De volume toename met 1engte 1 tussen de twee doorsneden van het 

betrokken dee1 van de pers1eiding bedraagt nu bij een druktoe

name !J.p gedurende de beschouwde periode: 

waarin 

~ 2rt.r .• E 
l w 

2 
nr 1 .1 = !J.V 

2 r. = d 
l 

2 
d .1=!J.V. 0 w 

De afname van de vo1umestroom over de twee naburige doorsneden 

a1s gevolg van de e1asticiteit van de pijpwand bij een druktoe 

name in stromingsrichting bedraagt hiermede: 
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De tota1e afname van de vo1umestroom bedraagt nu: 

t::.(t::.V) = -t::.V.t::.p.[ + 
1 

De voortp1antingssne1heid van een 1ongitudina1e drukgo1f in een 

compressibe1 medium is uit de akoustische theorie bekend a1s: 

Toepassing hiervan op de voorgaande formule levert nu: 

a = ~-p-(-E-1~1-+--E~~~--~~--

De ge1uidssnelheid is dus niet meer al1een afhanke1ijk van de 

stofe enschappen van de v1oeistof, maar ook van de eigenschap

pen en afmetingen van de pijpwand. 

In 1iteratuur /41/ ZlJn o.a. meetresultaten van de ge1uidssne1-

heid in benzine in een sta1en 1eiding gepubliceerd. Deze resul

taten zijn weergegeven in fiig. A.3. Aangezien bij deze metingen 

in sta1en pijpen met EW ) E1 , is de inv1oed van de e1astici

teit van de wand hierbij verwaarloosd. De stofgegevens voor ben

zine zijn nu te berekenen uit: 

a = 

Bij p = 4 bar, t = 20°C vo1gt uit fiig. A.3: 

a = 1370 
-1 ms 

-3 Met een gemidde1de waarde voor p= 720 kgm vo1gt nu: 

3 -2 E1= 1,35.10 N.m 
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In de in het proefontwetp toegepaste persleiding uit nylon 12 

materiaal is de geluidssnelheid sterk van de persleidingwand af

hankelijk. Met als materiaalgegevens van de fabrikant: 

Ew 
8 N.m -2 b ij 25°C = 4,8.10 
-3 d = 3,3.10 m 

0 -3 
= 0,65.10 m 

volgt nu: 

350 -1 a = ms 

welke waarde aanzienlijk lager is dan bij een stalen persleiding. 

Uit metingen van de geluidssnelheid in de brandstof onder toe

passing van de nylon persleiding blijkt een goede overeenstem

ming tussen berekening en meting. 
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3.4 Conciu~~e voo~ w~ bet~e6t de ~nvoe~gegeven~ in de nu
me~ieke be~chouwingen 

In het gematerialiseerde proefontwerp zijn persleidingen toege

past van 70 em lengte. De looptijd van een verstoring heen en 

terug bedraagt hierbij: 

T 2. L 
a = ~ 350 = 

Uit meting van de druk aan het begin van de persleiding blijkt, 

dat de door de plunjerbeweging veroorzaakte druktoename reeds 

in circa 3.10- 3 s zijn maximum heeft bereikt. 

Hieruit volgt, dat de reflectie geen invloed op de plunjerbewe

ging kan uitoefenen. De bewegingsafloop van de plunjer is dus 

geheel onafhankelijk van de gebeurtenissen aan de verstuiver, 

anders gezegd: 

Het subsysteem anke~beweging is geheel onafhankelijk van het 

subsysteem hyd~auiica te berekenen. 
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APPENDIX 4 

VERANTWOORDING VAN DE DOORGEVOERDE AFSCHATTINGEN 

In deze appendix wordt de verantwoording gegeven van de afschat

tingen, waarmee het oorspronke1ijk ste1se1 van verge1ijkingen in 

zijn vereenvoudigde vorm i9 gebracht. De afschattingen berusten 

dee1s op metingen aan het gemateria1iseerde proefontwerp en 

dee1s op theoretische overwegingen. De rubricering is in vo1gor

de van de toepassingen in hoofdstuk 2.3 gekozen. 

a. Aan het gemateria1iseerde proefontwerp zijn contro1e me

~inge~ doorgevoerd om de veronderste11ing: 

p 1 = te verifieren. Uit deze metingen b1ijkt niet a1-

1een de 

grootte 

juistheid van deze veronderste11ing, maar oak de 

van de drukgradient, name1ijk . . 
= 4,2.10 8 N m- 2 s 1 • In appendix 3 is de e1astici-

teitsmodu1us voor benzine bepaa1d: 

E1 1,35.10 9 ~ m 2 . Uit de afmetingen van het proefont-

werp vo1gen: 

v 1 = 200.1 9 m3 

v2 = 200.1 
9

m
3 

-6 2 
AK = 23,758.10 m of 

v 
0,005 -1 ms 

1 

De gemidde1de p1unjersnelheid kan geschat worden tussen 
-1 1 0,5 ms en 1 ms , dus 

de waarde 

b. mp hp << Kp 
De bewegingstijd van het p1unjere1ement en daarmede van 

de persk1ep bedraagt circa iltp 3.10- 3 sec. Aan het ein-

de van de p1unjers1ag za1, a1s gevolg van de e1ektromag-
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netische aandrijving, de plunjersnelheid het hoogste zijn 

en za1 de k1epopening maximaa1 zijn. Daar de toevoer

doortocht door de k1epzitting ongeveer gelijk is aan 

doortocht via de k1epsp1eet vo1gt voor de 1ichthoogte hp 

aan het einde van de p1unjers1ag: 

1 
dP 

waarin 

diameter toevoer doortocht persk1epzitting 

buitendiameter k1ep 

Bij een constante versne11ing van de persk1ep gedurende 

de p1unjerslag zou de 1ichthoogte aan het einde van de 

p1unjers1ag bedragen: 

Ge1ijkstel1ing van beide waarden voor hp 1evert op: 

d 2 
1 

dP 

-3 dz = 2,5.10 m 
-3 dp = 5,5.10 m 

lltp= 3.10- 3 sec. 
-3 mp = 0,1.10 kg 

2 waarui t met 

vo1 gt: 

mp hp = 0,0006 N we1ke waarde gehee1 te verwaar1ozen is 

t.o.v. de toegepaste voorspankracht Kp 5 N van de pers-

klepveer. 

Kp.hp < Kp 
In eerste instantie kan de toename van de veerkracht van 

de persk1epveer verwaar1oosd worden t.o.v. zijn voorspan

kracht Kp. Met een veronderste1de maximum 1ichthoogte 

d 2 
z = 4 dP = 0,3 mm en 

-1 = 0,7 N mm 

0,2 N < Kp 

een toegepaste veerconstante 

bedraagt de term 

= 5 N 



Dp = 0 en Rp = 0 

Met veel finesse is er voor gewaakt, dat de persklep tij

dens zijn beweging alleen contact heeft met de persklep

veer. De dempingscoefficient Dp en de wrijvingsterm Rp 

kunnen dus nul gesteld worden. 

c. De verstuivernaald maakt bij een lichthoogte hN(t) een 

volume VN(t) in de verstuiverruimte vrij voor de brand

stof. Dit volume kan aan de hand van 6~g. A.4.1 als volgt 

worden afgeschat. 

I 
z 

D 

= 
= 

= 

hN 
hNsin 

hNsin 

2 

l 
2 

y 

F~g. A.4.1 Ve ve~~tu~ve~naald ~n geopende 

toe~tand 

De zittingsdiameter, waarop de naald in ZlJn rusttoestand 

sluit, bedraagt dN. In geopende toestand wordt de klein

ste spleetdoortocht gevormd door het manteloppervlak, 

verkregen met de beschrijvende lijn AC. Om het vrijge-
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maakt volume in de verstuiverruimte te berekenen dient 
1t 2 het volume 4 dN hN' verkregen door de heffing hN van de 

verstuivernaald, gecompenseerd te worden met het volume, 

dat verkregen wordt door rotatie van de driehoek ABC om 

de verstuivernaald-as. Het door de naaldheffing hN vrij

gemaakt volume in de verstuiverruimte bedraagt dus: 

d. Bij een geheven toestand van de verstuivernaald wordt de 

druk p 5 (t) in de verstuiver omgezet in snelheid van de 

brandstofdeeltjes. Deze snelheid is het grootste in de 

kleinste spleetdoortocht tussen naald en zitting en be

draagt: U • De omzetting van druk in snelheid gebeurt max 
niet op een plaats "A" maar over een zeker traject y, 

weergegeven in 6lg. A.4.2. 

verstuivernaald 

I 

I 
I 

~ 

Flg. A.4.2 Ve opbouw van de b~and~~o6~netheld 
ln de ve~~~ulve~~ptee~ 



De statische druk in de brandstof neemt a1s gevo1g van 

deze sne1heidstoename 1angs de verstuivernaa1d af. De in

v1oed van deze drukafname is a1s vo1gt af te schatten. 

De sne1heid van de brandstofdee1tjes, op afstand y van de 

uittrede rand A bedraagt: 

u = 

De dynamische druk bedra a1daar: 

2 
hN 

(hN + y . ap waarin ap = p 5 - pm de overdruk in de 

brandstof ten opzichte van de omgeving voorste1t. De po

sitie, waar de dynamische druk x% van de tota1e drukva1 

Ap bedraagt, wordt gegeven door: 

De diameter van de verstuivernaa1d, wear deze dynamische 

druk in de v1oeistof heerst, bedraagt: 

d = 10 sin y 

De doorsnede van de verstuivernaa1d is ingedee1d in 

ringen, waarover de gemidde1de statische druk een onder

ling verschi1 vertoont van 10%. Het opperv1ak, gegeven 

door: 

~ · [dN - hN · ~;r.J' wordt gedefinieerd a1s A( 100-x)' 

De openingskracht, door de brandstofdruk op de verstui 

vernaa1d uitgeoefend, bedraagt uitgewerkt: 

Met verwaar1ozing van de hogere machten van hN ontstaat 

nu de uitdrukking: 
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F N ~ A p . ~ . [ d N 
2 

- 3, 17 d N h N sin r] 

Met verwaarlozing van de invloed van de snelheidstoename 

langs het oppervlak van de verstuivernaald zou de ope

ningskracht geweest zijn: 

Overeenkomstig met A.4.b is er oak hier voor gezorgd, dat 

de sproeiernaald tijdens zijn beweging aileen met de 

sproeierveer mechanisch contact heeft, waardoor de dem

pingscoefficient aN alsmede de wrijvingsterm RN= 0 

gesteld kunnen worden. 

e.. p
2

Ct) = p
3

Ct) 

p4(t) = p5(t) 

De stroomsnelheid van de benzine gedurende de persslag 

van het plunjerelement is gering. Door zorgvuldige af

werking van de in- en uitstroomopening van de restricties 

is het blijvend drukverlies hierdoor gering, hetgeen door 

metingen is bevestigd. 

n· Overeenkomstig de conclusie van appendix 3 kan tijdens 

de plunjerbeweging gesteld worden: 

U 3R = 0 



-------t 1 div = 1 ms 

5 -2 21,0.10 Nm 

16,8 

12,6 

8,4 

4,2 

0 

5 -2 16,8.10 Nm 

12,6 

8,4 

4,2 

0 

5 -2 

]

8,4.10 Nm 

4,2 
p4(t) 

0 

5 -2 

1
8,4.10 Nm 

4,2 
p5(t) 

0 

Fig. A.4.3 Meting van de bkand~to6dkuR op divek~e 
ptaat~en in het gematekiati~eekde pkoe6-
ontwekp bij q~46 mm 3!injeetie 

p1ltl pompkamek 
p21tl - na pek~ktep, v66k pek~teiding 

p 4!tl - einde pek~teiding, v66k ke~tkie-
Ue 

p 5ltl - in vek~tuivek, na ke~tkietie 
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i(t) 

12 

9 

6 

3 

0 

----• t 1 div = 1 ms 

p 1 ( t) 

5 -2 20,4.10 Nm 

17 

13,6 

10,2 

6,8 

3,4 

0 

12 '6 

8,4 

4,2 

0 

5 -2 

1
8,4.10 Nm 

4,2 
p5(t) 

0 

F~g. A.4.4 Met~ng van de b~and4to6d~uk ~n het gemate~~al~4ee~
de p~oe6ontwe~p op d~ve~4e plaat4en b~j een op

b~eng4t van 46 mm 3 /~njeet~e. 
p

1
1t) - pompkame~ 

p2 lt) - na pe~4klep 
p5 [t) - ve~4tu~ve~~u~mte 

~ltl - 4t~oom doo~ de magneet 
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i(t) 

12A 

9 

6 

3 

0 

----••~t 1 div = 1 ms 

p 1 ( t) 

5 -2 20,4.10 Nm 

17 

13,6 

10,2 

6,8 

3,4 

0 

5 -2 16,8.10 Nm 

12,6 

8,4 

4,2 

0 

5 2 

]

8,4.10 Nm 

4,2 
p5(t) 

0 

F~g. A.4.5 Met~ng v~n de bk~nd~to6dkuk ~n het gem~tek~~t~~eek
de pkoefiontwekp op dlvek~e pt~at~en b~j een op 

bkeng~t van 28 mm 3 /~njeet~e. 
p 1(t) - pompkamek 

p 2 \t) - na pek~ktep 

p5 ltl - vek~tu~vekku~mte 

~(t) - ~tkoom dook de magneet 
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iCt: 

12A 

9 

6 

3 

0 

---fl.,._ t 1 div = 1 ms 

p1(t) 

5 20,4.10 Nm 2 

17 

13,6 

10,2 

6,8 

3,4 

0 

5 -2 16,8.10 Nm 

12,6 

8,4 

4,2 

0 

5 -2 

j
8,4.10 Nm 

4,2 p (t) 
5 

0 

Fig. A.4.6 Meting van de bkand~to6dkuk in het gematekia!i~eek

de pkoe6ontwekp op dive4~e p!aat~en bij een op
bkeng~t van 10 mm 3!injeetie. 
p 7 ltJ - pompkamek 
p 2 ltl na pek~k!ep 
p5lt) vek~tuive44uimte 

iltl - ~t4oom dook de magneet 
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APPENDIX 5 

AAN HOLEC VERLEENDE OCTROOIEN, BETREFFENDE 
HET PROEFONTWERP 

Ve~.St.v.Ame~~ka 

BelgU. 

Canada 

G~.B~~ttann~e en 
N. 1 e~land 

3855982; 

4080949; 

........ ' 

2 04407 

486,073; 

812.326; 

997236; 

1063460; 

1425949; 

1465339; 

1499126 

1011544; 

3943892; 

4120617; 

487,797 

822.185; 

1012428; 

........ ' 

1464134; 

1465340; 

1024804 

39942 72; 4044745; 

4149505; 4164920; 

826.888 

1002408; 1028909; 

....... ' ......... ' 

1465337; 1465338; 

1499124; 1499125; 

1062960; 

Japan 890798; 890799; 890800; 890801; 924933 

Mex~c.o 138308 

148139; 154302 

Polen 95065 

Spanj e 424237; 432022 

Zwede.n 7306208-5; 7403216-0 
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SYMBOLEN 

GJr.oothe.de.n 

mp 

mN 

Kp 

kp 

KN 

kN 
hp ( t) 

hN(t) 

aP 

aN 

T 

dN 

Rp 

RN 

dz 

Po 
p 1 ( t) 

p 2 (t) 

p3(t) 

opperv1ak p1unjer 

opperv1ak persk 

opperv1ak verstuivernaa1d, in contact met 

de brandstof 

opperv1ak doorsnede pers1eiding 

oppervlak doorsnede restricties in 

pers1eiding 

vrijgegeven doortocht door persk1ep 

vrijgegeven doortocht door verstuiver

naald 

massa persk1ep en toebehoren 

massa verstuivernaald en toebehoren 

voorspankracht persk1epveer 

veerconstante persk1epveer 

voorspankracht verstuivernaa1dveer 

veerconstante verstuivernaa1dveer 

1ichthoogte persk1ep 

1ichthoogte verstuivernaa1d 

dempingscoefficient voor persk1epbeweging 

dempingscoefficient voor verstuiver

naa1dbeweging 

tophoek verstuivernaa1d 

afdichtingsdiameter van verstuivernaa1d 

wrijvingskracht t.p.v. persk1ep 

wrijvingskracht t.p.v. verstuivernaa1d 

diameter toevoerdoortocht k1epzitting 

restdruk persleiding 

druk in pompkamer 

druk na persklep in pomp 

druk intree persleiding 

Ee.nhe.de.n 

2 
m 

2 
m 

2 
m 

2 
m 

2 
m 

2 
m 

2 
m 

kg 

kg 

N 

N m- 1 

N 

N m- 1 

m 

m 
-1 Nsm 
-1 

Nsm 

m 

N 

N 

m 

N m - 2 

N m- 2 

N m- 2 

N m - 2 
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Gfl.oothe.de.n 

p4(t) 

p5(t) 

PM 
UK(t) 
u 3 ( t) 

U
4
(t) 

V1(t) 

V
1

(0) 

v2 
v5 
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druk einde persleiding 

druk in verstuiverhuis 

tegendruk voor verstuiver 

plunjersnelheid 

brandstofsnelheid begin persleiding 

brandstofsnelheid einde persleiding 

momenteel volume pompkamer 

aanvangsvolume pompkamer 

volume boven persklep in pomp 

volume verstuiverhuis 

~$ factor persklep 

~$ factor restricties in persleiding 

11Ql factor vrijgegeven doortocht ver-

stuivernaald 

Ee.nhe.de.n 

N m- 2 

N m- 2 

N m - 2 

-1 ms 
-1 ms 
-1 ms 

m3 

m3 
3 m 

m3 



I 1 I 

12 I 

I 3 I 

14 I 

15 I 

16 I 

17 I 

Ia I 

19 I 
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SUMMARY 

With this materialized design a petrol-injection system has been 

created which meets the high standards of the automobile 

industry. The development of this apparatus is described. 

Chapter 1 expresses the requirements the design has to fulfil in 

order to be both technically and economically successful. 

A description is given of the design (state middle 1978) which 

meets the specified requirements and conditions. 

Chapter 2, modelling, gives the derivation of the formulae with 

which the behaviour of the apparatus is described under dynamic 

conditions. The adopted model has been split up into: 

* The sub-model "armature movement" for the description 

of the dynamic behaviour of the plunger element. 

* The sub-model ''hydraulics" for the description of the 

wave phenomena in the pressure lines and the behaviour 

of the injectors. 

Chapter 3 gives the numerical solution method for the obtained 

system of equations. The method is numerically applied in a 

defined condition, namely full load. The results obtained by 

the calculations are verified by measurements. 

Chapter 4 shows the design solutions in various stages of 

development. In retrospection, some remarks are made on design 

philosophy. 

A list of specifications of the product completes the thesis. 
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HOLEC 4-CYLINDER FUEL INJECTION PUMP: SPECIFICATIONS 

AppVc.a..t-<.on 

Pump type. 

VJr.-ive. 

Powe.Jr. c.on~umpt-ion 

P OWe.Jr. ~uppitJ 

Fue.i pJr.e.~~uJr.e. {input) 

Inje.c.toJr. opening p!r.e.~~uJr.e. 

FJr.e.que.nc.y 

Me.te.Jr.ing Jr.a..nge. 

Ac.c.uJr.a..c.y 

Me.te.Jr.ing a..dju~tme.nt 
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Timed 

Port injection 

Volume displacement 

(2 doubleacting plunger elements) 

Electromagnetic 

(2 pairs of electromagnets) 

Pulse generated by coils and magnet, 

rotating at half crankshaft speed, 

controlled with monostable 

multi vibrators 

+ 60 Watt at 3000 rpm 

12 Volts battery 

0,35 0,5 bar 

+ 6 bar 

+ 4 bar 

Up to 75 injections per second per 

cylinder 

3 5 to 55 mm /stroke 

~ 1% between individuel cylinders 

Fuel quantity for all 4 cylinders 

adjustable by sliding w es 



Applied goveknok 

Veeelekation eut-o66 

2 independent sliding wedges each 

adjusting the fuel quantity for 

all 4 cylinders 

Position of one wedge governed by 

springloaded vacuum piston connected 

to inletmanifold (second wedge for 

warming-up purpose etc.) 

Fuel injected at higher frequency 

during cold start 

Interruption of power supplied to 

the magnets 
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STELLING EN 

1. Het gebruik van de onderdruk in het inlaatlucht-spruit

stuk van een 4-takt motor als regelgrootheid voor de per 

motorcyclus te injecteren hoeveelheid brandstof verdient 

aanbeveling. 

2. De methode van Eltinge /28/ voor de bepaling van de onder

linge verschillen in mengselsterkte in de motorcilinders 

is voor vergelijkende beproevingen goed toepasbaar. 

3. De nauwkeurigheid van een rekenmodel en de nauwkeurigheid 

van de hierbij toegepaste rekenmethode dienen in overeen

stemming te zijn met de nauwkeurigheid van de invoergege

vens voor de berekening. Hieruit volgt, dat de huidige 

handrekenmachines goed toepasbaar zijn voor de berekeningen 

van de fysische gebeurtenissen in het onderzochte proefont

werp. 

4. De automobielindustrie moet wel overwegend conservatief 

zijn ingesteld, gezien haar enorme investeringen in produk

tiemiddelen. De stimulans tot innovaties in deze industrie 

kan door de overheid gegeven worden, hetzij door wetgevende 

maatregelen bijvoorbeeld op het gebied van uitlaatgassamen

stellingen en/of brandstofverbruik, hetzij door vermindering 

van de belasting bij schonere en zuiniger automobielen. 

5. Immateriele investeringen in know-how hebben aileen dan zin, 

indien voldoende tijd voor toepassing van de verworven ken

nis gegeven wordt voor het ontwikkelen van nieuwe produkten 

en produktiemethoden. 

6 . In het systeem van het vrije marktmechanisme hebben nieuwe 

produkten aileen dan een kans op grootschalige toepassing, 

indien vergeleken met bestaande produkten met soortgelijke 

technische eigenschappen een grote vermindering van de kos

ten aantoonbaar is. 



7. Pas aan het einde van een ontwikkelingsfase is innovatie 

voorspelbaar. Tot dit moment is het vertrouwen van de 

leiding van de firma in zijn ontwikkelingsgroep van essen

tieel belang. 

8. Innovaties op het gebied van de produktontwikkeling ont

staan veelal uit combinaties van bekende onderdelen en 

principes. 

9. Bij het toenemen van het aantal medische groepspraktijken 

en gezondheidscentra dient de persoonlijke relatie tussen 

patient en geneesheer niet verloren te gaan. 

10. Skien is de enige levenservaring, waarbij bergafwaarts 

gaan als positief wordt ervaren. 

12 februari 1980 W. Brinkman 






