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Meteor Systems BV is gespecialiseerd in  irrigatietechnieken en 

teeltsystemen voor de glastuinbouw. Bij de irrigatie afdeling 

worden complete systemen voor druppelbevloeiing en beregening 

geproduceerd.

Druppelaars worden gebruikt voor irrigatie van de meest 

uiteenlopende gewassen. Zowel in de glastuinbouw, de fruitteelt,

de akkerbouw, maar ook in tuinen en parken wordt druppel-

bevloeiing toegepast. Planten groeien beter bij een gelijkmatige

vocht- en mestvoorziening. Door te druppelen wordt er efficient 

met water en mest omgesprongen. Er gaat geen water verloren 

door directe verdamping, het nat maken van blad, of door 

wegwaaien. Bovendien kan met iedere druppel meststof 

meegegeven worden. 

Het hart van druppelaars wordt gevormd door het zogenaamde labyrint: een bochtig kanaaltje met obstakels. 

De vorm van het labyrint bepaalt de waterafgifte van de druppelaar bij gegeven waterdruk in de 

aanvoerleiding.

De druppelaars worden vervaardigd middels spuitgieten. De 

hoge kosten van een enkele spuitgietmal beperkt het aantal 

testpogingen om de gewenste verhouding tussen volume-

stroom en druk te vinden. De ontwerper moet derhalve in staat 

zijn om, voordat een prototype wordt vervaardigd, de 

volumestroom door het labyrint nauwkeurig te voorspellen. De 

productontwikkelaars van Meteor Systems hebben in 

samenwerking met  FlowMotion nieuwe ontwerpmethoden 

onderzocht waarmee dergelijke voorspellingen kunnen worden 

verbeterd.

Allereerst zijn met behulp van visualisatie- en meet-

technieken de stromingsverschijnselen in een labyrint 

bestudeerd met als doel hun bijdrage aan de totale 

stromingsweerstand te bepalen. De resultaten van deze 

experimenten zijn vervolgens gebruikt om een numeriek 

simulatiemodel op te stellen  (Computational Fluid 

Dynamics).

Tijdens deze berekeningen wordt de 

stroming door het labyrint gesimuleerd 

waarbij de vorm van het labyrint telkens 

wordt gewijzigd. Voor elke vorm van het 

labyrint is het verband tussen de 

volumestroom en de benodigde pompdruk 

vastgesteld. 

Veelbelovende labyrintvormen zijn vervolgens vervaardigd en ter controle experimenteel getest.


