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Tweederapport;testresultaten
vanhet prototypevande overbrenging

Automatischehydraulischeoverbrenging
metbehulpvan3-Íasenwisselstroom
Pro f .d r . A. H i b i
Shizuoka University, H amamats4 Japan

Door gebruik te maken van de samendrukbaarheid van vtoeistof is het mogelijk
een zeeÍ eenvoudigeautomatische overbrenging te realiseren die uitstekende kárakteristieken heeft met betrekking tot het ingaand en het uitgaand draaimoment.
In een dergelijke overbrenging verandert de verhouding tussen de hoeksnelheden
van de ingaande en de uitgaande as ofde verhouding tussen de draaimomenten automatisch, aÍhankelijk van de belasting, zonder een externe regeling of verstelling. Het principe van de werking en de theoretische achtergrond van de genoemde automatische overbrenging werden reeds gepubliceerd in een eerder verschenen artikel (1).
Dit artikel is een vervolg op het eerste artikel en beschrijft de testresultaten van
een prototype van de overbrenging.
Constructievan het prototypevan de overbrenging
AÍbeelding I geeftde constructieweervoor
één fasevan de overbrenging.Het prototype bestaat uit drie van dergelijke coábinatiesdie aan dezelfdein- èn uiteaande
as zijn gemonteerdmet een fase-veischuiving van 120'. Het generatorisch
deel van
het pÍototypebestonduit eenslechtsgering
gewijzigdehydraulischepompmet 3 krukasgedrevenplunjers.Gedetailleerde
tekeningen van het generatorischen het motorisch
deel van de overbrengingwerden reedsin
het vorigeartikel afgebeeld( ( l), aÍb. 16en
l7). Door de koppelingvan het generarorischdeelmet hetmotorischdeeldoor middel van de olie in de leidingen (het conductief deel van de overbrenging)wordt door
translatievan de plunjersvan het generatorisch deel,verooÈaa[t door rotatïe van de
ingaandeas,.deplunjersvan het motorisch
deel eveneenseen translerendebeweging
opgedrongen.De plunjers van het motorisch deel zijn door middel van een ketting
en een eeniichtingskoppelingmet de uitl
gaandeas verbonden.Zodra een plunjer
van hetmotorischdeeldekettins naar beneden trekt kan er vermogenvaride in- naar
de uitgaandeasworderidoorgeleid.Om de
teruggaandebewegingvan dé plunjer van
het motorischdeelte bewerkstellieen
werd
eenconstantedruk van 17bar op áe zuiger
voor de retourslag gehandhaafd. Door
vloeistoflekkagetussen cilinderwand en
plunjer raakt de bovenzijdevan de plunjer
van hetmotorischdeelhetcilinderdeksel
in
hetbovenste
dodepunt.Nadatdezeplunjer
hetcilinderdeksel
Ëeeftgeraakt,bewiegtde
plunjer van het geneátorisch deel "zich
enigszinsnaar beneden hetgeen een afnamevan de druk in de leidilngtot gevolg
heeft.Via eenterugslagklep
stroomter vervolgenseenhoeveelheid
vloeistofin de lei-

ding die zorgt voor voldoendetegendruk.
Deie methodéom de lek te ccimoeíserenis
constructiefeenvoudigrealiseerbaar.doch
het treffen van plunjér en deksel veroorzaakt sterke schokken.Hierdoor werd het
maximum toelaatbaartoerentalvan de ingaandeas beperkttot minder dan 300omw

(2). Conductiefdeel
Leidingmateriaal staal, Uitwendige diameter van de leiding 2,0 cm, Inwendige diameter van de leiding 1,6 cm, lengte van de leiding 338 cm.
Inhoud van de leiding (per fase inclusiefhet
volume in generatorisch en motorisch deel)
'l24cm'
Compressie-modulus van de hydraulische
olie (equivalente waarde inclusief het expansie-effect
van
de
leidingwand)
1,55x l0abar
Maximum drukverhoging in de leiding
(theoretische waarde als de snelheid van de
uitgaande as nul is) 263bar.
(3). Motorisch deel
Aantal plunjers van het motorisch deel 3,
Plunjeroppervlakte 1,50 cm2, Lengte van de
momentarm (ei) 4,26cm.

mln-1.

De constructievegegevens
van het prototype van de overbrengingwarenalsvolgt:
(I ). Generaíorisch
deel
Aantal plunjersvan het generatorischdeel
3, Plunjeroppervlakte4,91cm', Slagvan de
plunjer(2e1)2,5cm.

Testopstelling en meetmethode
AÍbeelding 2 toont een schema van de
testopstelling. De overbrenging die werd getest was een drie-fasen model. Het seneratorisch deel werd door middel van-drie met
olie gevulde leidingen met het motorisch
deel verbonden. Om de lek via de plunjers
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AJb- l. constructie van het proto\)pe van de overbrenging. ( stechts éënfase is afgebeeld.)
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Lijst van gebruikte symbolen
A1
A2
e1
e2
n1
t2
Pio
Pout
Plor.
p
Tl
Tlo,"T2
T2."-

memelei-

Dim.

: zuigeroppervlak generatorisch deel (cm'l)
: zuigeroppervlak motorisch deel (cm':)
: krukarmJengte van het generatorischdeel (cm)
: momentarmJengte van het motorisch deel (cm)
: toerental van de ingaande as (omw/min)
: toerental van de uitgaande as (omw/min)
: opgenomen vermogen (kW)
:afgegevenvermogen(k\M)
: vermogensverlies (kW)
: drukvandevloeistof(bar)
:ingaanddraaimoment(Nm)
: gemiddeldewaarde van het ingaand draaimoment (Nm)
:uitgaanddraaimoment(Nm)
: gemiddelde waarde van het uitgaand draaimoment (Nm)
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Alb. 3. Geregistreerde
vandrukp, ingegevens
gaanddraaimomentT1 en uitgaanddraaimoment72.

'het
eel)
werd afgegeven, werd opgenomen door een
hydraulische pomp. Het uitgaand draaimoment werd eveneens qemeten met behulp
van een draaimomenÈmeetas.Het toeren'tal van de uitgaande as werd gemeten met
behulp van een elektro-magnetische digitale tachometer. Ook aan de ziide van het motorisch deel werd een vlielwiel gebruikt.
Dit vliegwiel was identiek aan het wiel van
het input deel. Om de druk te meten werd
een piëzo-elektrische signaalgever gemonteerd op één van de drie leidingen tussen generatorisch en motorisch deel.
Bij de beproevingen werd het toerental van
de ingaande as constant gehouden (240
omw. min-l) terwijl het toerental van de uitgaande as tussen 4 en 230 omw. -itt-l gevarieerd werd door verhoging cq. verlaging
van de drukval over de 'belastingspomp'
met behulp van een naaldafsluiter.
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AJb. 2. Testopstelling.
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(l) Generatorisch deel van de geíeste overbrenging
(2) Motoisch deel van de geteste overbrenging
(3) I-eidingen
(4) Terugslagkleppen
(5) Draaimoment-meetas (voor het ingaand
draaimoment)
(6) Tachometer(voor het toerental van de ingaandeas)
(7) Wiegwíel

(8) Hydromotor
(9) Draaimoment-meetas (voor het uitgaand
draaimoment)
( 10) Tachometer (voor het toerental van de uitgaande as)
(l I) Wiegwiel
(12) Hydraulischepomp
(13) Voeding voor de constantedruk naar de
retourplunjers( 17 bar)
( 14) Voedingvoorlekcompensatie(8,4 bar)
(15) Signaalgevervoorvloeistofdruk

te compenserenwerd elke leiding afzonderlijk, vi; terugslagkleppen,verbónden met
een voedins.
Het sener;torisch deel werd aansedreven
door-een hydromotor en het ingaaid draaimoment werd gemeten met behulp van een
draaimoment-meetas.Het toerental van de

ingaande as werd gemeten met behulp van
een foto-elektrische disitale tachometer.
Om fluctuaties in het to-erental van de ingaande as af te zwakken werd een stalen
vliegwiel gemonteerd. De diameter van dit
wiel bedroeg 29,5cm en de dikte 6,5 cm.
Het vermogen dat door het motorisch deel
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Testresultaten
Afbeelding 3 toont de geregistreerde druk p
in de leiding, het ingaand draaimoment T1
en het uitgaand draaimoment T2. Gedurende deze test bedroee het toerental van de ingaande as 240 omri. min-l en het toerental
van de uitgaande as 60 omw. min-I. De
druk p in aÍbeelding 3 werd gemeten aan de
zijde van het motorisch deel, in de leiding.
De druk werd eveneenssemeten aan de àide van het generatorisËh deel, maar hét
bleek dat de drukken aan beide ziiden van
de leiding niet noemenswaardigïerschilden. De tijd tussen de pieken van de druk p
in aÍbeelding 3 correspondeerde met de tijd
waarin de ingaande as één omwenteling
maakte. Gedurende de periode tussen de
pieken van de druk veranderden het ingaand draaimoment T1 en het uitgaand
draaimoment T2 drie keer omdat de geteste
overbrenging drie plunjers had in zowel het
eeneratorisch deel als het motorisch deel.
ÁÍbeelding 3 geeft duidelijk weer, dat de
fluctuaties van het ineaand draaimoment
T1 erg groot zijn. Deïaarde van het ingaand draaimoment blijft echter altijd positief. De fluctuaties van het uiteaand draaimoment T2 zijn veel kleiner da-ndie van het
ingaand draaimoment.
509
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AÍbeelding 4 geeft grafisch de verandering
van de gemiddeldewaarde van het ingaand
draaimoment T1."un wê€Í bij verandering
van het toerental van de uitgaande as n2 als
het toerentalvan de ingaande as n 1constant
blijft. De gemiddelde waarde van het ingaand draaimoment werd verkregen door
de geregistreerdewaarde van het ingaand
draaimoment uit aÍbeelding 3 te integreren
over eenperiodeen t delen door de periodetijd. Afbeelding 4 toont duidelijk aan dat de
gemiddeldewaarde van het ingaand draaimoment een maximum waarde aanneemt
als n2 ongeveer gelijk is aan 80 omw.
min-I, terwijl de waarde van het gemiddeldeineaande
-hoge draaimoment afneemtin zowel het
als het lage toerengebied. Afbeelding 5 toont de betrekking tussende gemiddeldewaardevan het uitgaand draaimofir€Dt T2-.uo en het toeren-talvan de uitgaandeasn2 als het toerental van de ingaande as constant wordt gehouden. Uit afbeelding 5 blijkt duidelijk dat de gemiddelde waarde van het uitgaand draaimoÍr€Irt T2r.uo groter wordt á]s het toerental
van de uitgaandeasafneemt.Als het toerental van de uitgaande as een bepaaldewaarde bereikt wordt de waarde van het uitgaand draaimoment gelijk aan nul.

Het totaal rendement volgens aÍb. 6 neemt
de grootste waarde aan als het opgenomen
vermogen het grootst is (vergelijk aÍb. 4).
De maximum waarde van het totaal rendement bedraagt in dit geval 74Va.Afb.7
toont de veranderingenvan het opgenomen
vermogen Pi"(=2 T1,n"uo.n1l60),het afgegeven vermogen Port(:2 T2^"uo.n2/60)
en het vermogensverliesP1or,(: Pin-Pou1)
bij een constant toerental van de ingaande
as van 240 omw. min-1. Door het constant
toerental van de ingaande as verloopt de
kromme van het opgenomen vermogen Pin
identiek aan die van het ineaand draaimoment. zoals die in afbeeldlng 4 werd getoond. uit afb. 7 blijkt duidelijk, dat het vermogensverlieshet grootst wordt als de snelheid van de uitgaande as nul wordt, dus
stilstaat. Het vemosensverliesneemt af als
de snelheid van de-uiteaande as toeneemt.
Deze tendenswordtveóorzaakt door het afnemen van de drukverhoging in de leiding
bij toename van het toerental van de uitgaande as. Als het toerental van de uitgaande as gelijk is aan nul wordt het vermogensverlies hoofdzakelijk veroorzaakt
door de wrijvingsverliezenin het generatorischedeel omdat het motorisch deel stilstaat.

Volgens aÍb. 7 bedraagt het vermogensverIies bij
lies
bii stilstand van de uitgaande as 30Zo
30%
van de waarde van het maximum opn.genomen vermogen.Uit dit feit blijkt
bli
duidelijk dat het generatorischdeel van het protoproto_
type van de overbrenging een relatiefgroot
wrijvingsverlies veroorzaakt. Daarom is de
maximum waarde van het totaal rendement
van de overbrenging niet zo hoog. Als een
generatorisch deel kan worden geóonstrueerd dat veel lagere wrijvingsvËrliezen heeft, dan kan een veel hogere waarde voor het totaal rendement vaí de overbrenging worden verkregen.
Vergelijking van de testresultaten met de
theoretisch berekende waarden
AÍb. 8 toont de vergelijking tussen de testresultaten en de berekende waarden van de
karakteristiek van het insaand draaimoment van het prototype.De-berekendewaarde die wordt aangegevendoor de ononderbroken lijn, werd verkregen uit de theoretischeanalyse die in het vorige rapport werd
beschreven(l). In deze analyse werden de
energieverliezen en de massa-effecten van
de bewesendedelen verwaarloosd. De abscis in afb. 8 is een dimensieloze toerental-
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Uit het principe van de geteste overbrenging blijkt dat de overbrenging zonder
meer kan werken als de snelheidvan de uitgaandeas gelijk is aan nul. Vanwege de lek
in de hydraulische pomp die werd gebruikt
om de overbrenging te belasten, was het echter niet mogelijk het uitgaand draaimoment
te meten als de snelheidvan de uitsaande as
nul was. De gemeten, en in aÍbeJldingen 4
en 5 weergegeven, minimum waarde van
het toerental van de uitgaande as bedroeg
ongeveer 4 omw. min-I. Hierbij was de
naaldafsluiter in de perszijde van de pomp
die de belasting opnam volledig gesloten.
Onder deze conditie werden srote fluctuaties in het toerental van de ui-tsaande as
waargenomen Deze fluctuaties- werden
veroorzaakt door een ongelijkmatig lekgedrag van de hydraulische pomp die werd
gebruikt om het systeemte belasten.Uit de
waarnemigen tijdens de metingen bleek dat
de prestatievan de getesteoverbrenging bij
lage snelhedenveel beter was dan die van
conventionele hydromotoren. De betere
prestatiebij lage toerentallen wordt veroorzaakt door de negatieve helling van de karakteristiek van het uitsaand draaimoment
in het lage toerenbereiË zoals afb. 5 duidelijk aangeeft. Conventionele hydromotoren
hebben daarentegen een draaimoment-karakteristiek diiin het laee toerenbereik
een positieve helling heefl waardoor de
prestatie bij lage snelheden tijdens belasting niet zo goed zijn.
AÍb. 6 toont de grafiek van het totaal rendement van het- prototype van de overbrenging. Het totaal rendement is als volgt
gedefrnieerd:
T2mean
n"
lolaat renoement :_Tlmean n,
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ÁJb. 4. Gemeten waarden voor het gemiddeld
ingaand draaimom€fit T1^"orbij eei toerental
van de uitgaandeas n2 als het toerental van de
ingaandeas n 1 constantwordt gehouden.
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AJb. 5. Gemeten waarden voor het gemiddeld
uítgaand draaimoment T2^"o, bi een toerental van de uitgaandeas n2 als heÍ toerental van
de ingaandeas consÍantwordt gehouden.
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AÍb. 6. Gemeten waarden voor het totaalrendement van het protoq)pe van de overbrenging.
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A/b. 7. Veranderingenvan het opgenomenvermogen P6 het afgegeven vermogen Pou, en
het vermogensverliesP6r, bij een toerenÍal
van de uitgaande as n2.
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Aíb. 8. Vergeliiking van de berekende waarírn ,o, de"kàrakíeristiek voor het ingaand
draaimomentmet de gemetenwaarden.
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Aíb. 9. Vergeliiking van de berekende waarítr ron de"kirakreristiek voor het uitgaand
draaímomentmet de Semetenwaarden.
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verhouding. Door middel van deze dimensielozetoerental verhouding wordt de theoretische karakteristiek van het ingaand
draaimoment weergegevendoor een enkele
lijn voor elk toerental van de ingaande en
de uitgaande as. Uit afb. 8 blijkt duidelijk
dat de testresultatendezelfde tendens ver-

tonen als de berekende waarden. De
verschillen tussende test- en de theoretische
resultaten komen hoofdzakelijk voort uit de
wrijvingsverliezen in het generatorisch deel
van de overbrenging.
AÍb. 9 toont de vergelijking tussende testresultaten en de berékáde-waarden van de
karakteristiek voor het uitgaand draaimoment van het prototlpe van de overbrenging. De berekende waarden werden
evenèensafgeleid in het vorige rapport. Uit
afb. 9 blijkt dat de testresultaten bijna
overeenkomenmet de berekende waarden.
Dit betekent dat de vermogensverliezendie
optreden in het motorisch deel en de leiding
zèer klein zijn. Vanwege die olielekkage is
de werkelijke drukverhoging lager dan de
theoretischberekendewaarde. Daarom zijn
de gemeten waarden van het uitgaand draaimoment in het gebied van de lage waarde
oo de abscisin aÍb. 9 kleiner dan de berekènde waarden. In het gebied met een hoge
waarde op de absciszijn de gemeten waarden van het uitgaand draaimoment groter
dan de berekende waarden omdat hier de
massa-effectenvan de bewegende delen van
de overbrenging een rol gaan spelen. De
verschillen die worden veroorzaakt door de
massa-effectenzullen groter worden als het
toerental van de ingaande as nl hogeÍ
wordt.

oerkt bleef tot minder dan 300 omw' min-1.
b. p.o.u.n bevestigdenechtervolledig dat
vàn de automatischehyde basisgedachte
draulisc[e overbrenging met behulp van
een 3-fasenwisselstroomgoed was.
Tiidens de experimenten-diein dit artikel
wórden beschrevenbedroeg de maximum
waarde van het gemeten totaal rendement
van het prototypà 747o. De belangrijkste-reden vooi een delgelijke lage waarde van het
totaal rendemeni is het wrijvingsverlies in
het generatorischdeel. Hetzal zeker mogeIiik;iin een veel hogerewaardevoor het totáal réndement te uelkriigen als een generatorisch deel kan wordèn geconstrueerd
waarin de wrijvingsverliezen worden beoerkt.
be semeten karakteristieken voor het inen hét uitgaand draaimoment van het,prototlpe werden vergeleken met de karaktêiistieken die waren voorspeld aan de
hand van de theoretischeanalyse die in een
eerder artikel werd behandeld. De overeenkomst tussen de gemeten en de berekende
waarden waren in het algemeengoedte noemen. Verder bleek uit de proeven, dat de
fluctuaties van het ingaand draaimoment
veel groter waren dan die van de geteste
overbienging bij lage snelheden van de uitsaande ai veèl beter waren dan die van conientionele hydromotoren.

Conclusie
In dit artikel, dat een vervolg is op de theoretische beschouwing van een automatische
hydraulische overbrenging door middel van
3-fasen wisselstroom,worden de testresultaten beschreven van het protot)?e van de
overbrenging.Het slagvolumevan het generatorisch deel van dit prototype bedroeg
12,3 cmt per fase en de maximum drukverhoging van de vloeistofbedroeg 263 bar.
Voor het generatorischdeel van het prototype werd een iets gewijzigde hydraulische
pomp met 3 plunjers gebruikt. Het motorisch deel van het protot)?e werd volledig
nieuw ontworpen. Het lekkage-compensatiesysteemfunctioneerde niet geheel
berfect waardoor het maximum toerental
van de ingaande as van het prototlpe be-

Dankbetuiging
De schrijver spreekt zijn dank uit aan prof.
dr. ir. W. M. J. Schlósservoor zijn aanmoedigingen en gastvrijheid. Ook spreekt
de schrijver zijn waardering uit voor de
hulp die hij van J. Daniels mocht ontvangen
om het prototype te realiseren en aan de medewerkers van het aandrijftechnisch laboratorium van de Technische Hogeschool Eindhoven voor hun hulp tijdens de uitvoering
van de proeven met het protot)?e van de
overDrengrng.

?ren
tal
OpstellingvanheÍ generatoríschdeel van de overbrenging.
79

8 oktober'1979
AandriiÍtechniek,

Literatuur
(l) A. Hibi, Automatíschehydraulischeoverbrengíngmet behulpvan 3-fasenwísselstroom,
Aandrijftechniek 6/79, 5 juni 1979, pp
302-310.

Opstellingvan het motorischdeel van de overbrenging'
J t l

