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tn relattef k.le•ne ru•mten,

Hyd raulica

andere soort Een d•eselmotor zet biJVOorbeeld

Hydraulica s de leer dte ztch beztghoudt met het

de energte om tn mechantsche energte en geeft

In een hydraulische tostallatte kan de druk hoog

gedrag van vloetsteffen en de prakusche toepas-

d•e af aan b•Jvoorbeeld een hydraulische pomp

ZtJn Drukken tussen 100 en 350 bar ZIJn gebrUl·

smg ervan OorspronkeliJk was water het meest

Men spreekt dan van een hydraulische of hydro-

keltJk Het gevolg htervan ts. dat er met vloetstof

voor de hand hggend medtum voor een goede

statische aandnJvtng De hydraultsche aandrtJ·

val" hoge druk grote krachten of momenten

werktng van hydraultsche werktutgen In het

vtng vtndt vele toepass !lgen op het gebted van

ontwtkkeld kunnen worden

Gr·eks betekent hydra (water) en aulos (p•JPl

de mechantsertngtechn.ek, zoals gereedschaps-

• Eenvoudtge WIJZe van bevelltgtng tegen over·

Tegenwoordtg wordt er geen water meer

werktUtgen. producttemach•nes. htjswerktu•gen,

belasttng, De druk tn een hydraultsche mstallat1e

gebrUt kt en spreken we over (hydraulische) ohe

voertu•gen, schepen, vliegtutgen en ruimtevaar-

kan op eenvoudtge WIJZe geregeld en begrensd

tutgen

worden door een overdrukpatroon In een

Hydrastattea ts de leer van het evenw•cht en de

mechan1sche mstallat1e ltJn koppelingen mtnder

druk van vloetsteffen tn rust en wordt toegepast

Voor- en nadelen van de

nauwkeunge en minder betrouwbare bevelligtn-

tn het vakgebted 'hydrauhek' HterUtt volgt dat

hydrostatische aandrijving

a

egen overbelastmg

hydraulische werktutgen die werktutgen ZIJn

De hydrastat

he aandrtJVtng kunnen we verge-

• Dt snelheden van hydraulische tnstallat1es

waarvan de werktng berust op de beweg•ng en
de druk van de erb•J toegepaste ohe
Om een machme of onderdeel ervan tn bewe·
gtng te brengen en te houden ts energ•e nodtg

hlken met mecllan•sche, elektnsche of pneumil·

I n• en traploos geregeld worden, Ook het

Deze moet met alleen worden toegevoerd maar

Voordelen

1n

vele gevallen ook orngezet1n energ1e van een

ttsche aandnJVtng Er z JO dan de volgende voor-

traploos be1nvloeden van krachten of koppels ts

en nadelen te noemen.

eenvoud1g te realtseren Vooral b11 heen-enweergaande bewegmgen kan het traploos rege-

• Overbrengtng van grote krachten ot koppels.

len op eenvoud1ge WIJle gereahseetd worden

• Aan- en u1tlopen en omkeren van de beweg1ngsr~cht1ng

kan snel en soepel gebeuren,

De hydraulische aandr~jvmgen kunnen kle1ner ZIJn
dan andere aandriJVIngen. Hterdoor 1s de massa-

De opbouw van hydraulische aandrijving
In f1g. 1 IS een eenvoud1ge hydraulische r.nngloop
schematiSCh weergegeven. H1er1n kunnen de volgende onderdelen onderschelden worden

traagheld van de bewegende delen kle1ner Vooral

goede werking, een hoog rendement en een lange
levensduur verkregen wordt De ohe 1n een
hydraulisch systeem heeft de volgende funct1es.
• Het transport van energ1e

• De smenng van de bewegende delen.

btJ grotere snelheden kan d1t ttjdbespanng geven

• Pomp: D1t deel d1ent voor het opvvekken van

• Het beschermen van de met de vloetStof 1n aan

• Eenvoud1ge en gunsttge omzettang van een roterende beweg1ng 1n een andere

hydraulische energie (door omzetten van biJVOOr-

rak1ng komende rnetaaloppervlakten.
• Het afvoeren van door (Interne) lekkage en

beeld mechantsche energ•e)

(roterende}bewegmgen; Bij een mechanische aan-

• Ctlinder/ Hydrometer. Deze zet hydraulische

driJVIng spelen meerdere onderdelen en dus ook

energie om 1n mechan1sche energ1e
Reservolf. met hydrauliSChe vloeistof De vloe1stof

meerdere krachten

een rol

Vaak 1s dan de rUimte

met toeretkend om de gewenste aandnJvtng te
realiseren.

d1ent voor het hydraultsch transport van energ1e en

• De Sltuer~ng van pomp en motor(en) ten opZICh-

• Le1d1ngen· De leid1ngen verbtnden de pomp met
de Cilinder en de olinder met het oliereservotr.
Vent1elen. worden gevvooniiJk gebru1kt voor het
be·1nvloeden van de strom,ngsnctlltng van de vloet·
stof
• Regelapparatuur
Met regelapparatuur kan de druk (overdrukpatroon) of de hoeveelheld (stroomregelklep)van de
vlou.tof geVVIJZigd worden
• Hulpapparatuur
Het filter, voor het re1n1gen van de vloerstof De
koeler voor het afkoelen van de warme olie.

te van elkaar 1s betrekkelijk VriJ en kan zelfs contmu
var~ëren;

In mechamsche aandnJVIngen moet men

meer rekemng houden met de mogelijke s1tuenng
van assen en overbrengtngen, teiWlJI men daar
slechts 1n beperkte mate over flex1bele verbandingen bescM.t
• LIChte en eenvoud1ge bedtemng.
Door de vaak centrale plaats van de bed1enmg
(automattsche regeling) kan het systeem op een
meestal zeer s1mpele mamer geacttveerd worden
Vaak gebru1kt men hterbtJ een combmatte van

wr1JV1ng ontstane warmte
• Het afvoeren van verontre1n1gmgen.

wordt 1n het reservolf op voorraad gehouden

Bovengenoemde veridaart tevens de grote verscheldenheld aan 1n de handel verkriJgbare soorten De meeste daarvan ZIJn manerale ohen, daarnaast ZIJn er de zogenaamde moellijk brandbare

hydraulische en elektr~sche systeem

Het systeem volgens lag 1 IS een zogenaamd
'open systeem', d wz dat de kr~ngloop an het

Nadelen

reservolf wordt onderbroken, zodat de door de

De hydraulische vloe1stof op bas1s van mtnerale

• Gev, oel•qh 1d voor vuildeeltjes.
Om de lekverliezen te beperken moeten afdlchlin-

pomp verplaatste hoeveelheld vloe1stof naar de
Cilinder n1et behoeft te corresponderen met de

oliën IS een aardolieproduct waaraan d1verse dopes
toegevoegd kunnen worden. De dopes verbeteren

gen met kleme toleranttes vervaard1gd worden.

gelijkt1jd1g teruggevoerde olie u1t de Cilinder; bij d1t

bepaalde e1genschappen of voegen er n1euwe

Kleme vuildeeltjes kunnen veel schade veroorza-

systeem IS de benod1gde ol:evoorraad
(Jn een reservolf) relat1ef groot

moeten er e1sen gesteld worden aan de e•gen-

ken Door goede fllter~ng kan dtt nadeel echter
grotendeels ondervangen worden
• Door warmtetoevoer verandert de V1SCOS1te1t.
Een grotere warmtetoevoer veroorzaakt, door een
verandenng van de omgeVIngstemperatuur, of als
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hydrauliSChe vloeiStoffen<vethgheld) en m11ieu vnendelirke ohen (z,e log. 3 Hydraulische typen}

eigenschappen aan toe. U1tgaande van de funcues
schappen van de toe te passen olie
• De l;~1ste VISCOSiteit hebben
De V1SCOS1te1t van een vloe1stof ts de grootte van

gevolg van een vermogensverhes zorgt voor een

haar weerstand tegen vloe1en ofwel de d•kte van
de vloe1stof Een olie met een hoge VISCOS1te1t 1s d1k

lagere vtscOS1te1t, waardoor de tnterne verliezen
groter worden en U1te1ndehjk de snelhetd afneemt

men meestal de kmemat1sche VISCOSiteit Deze VIS·

en vloen traag In de hydraul1ekprakt1Jk hanteert

Toepass1ng van koelers kan dtt ondervangen

costte1t wordt bepaald door het meten van de tiJd,

• Zeer nauwkeur~ge beweg1ngen ZIJn moetlijk te
realiseren, D1t komt door 1nwend1ge lekverliezen

waann een bepaald volume vloe1stof door een vertiCale bu1s stroomt en deze lijd te vergelijken met

en doordat een vloetstof btJ hoge druk toch emgs-

Naast het open systeem kennen we het zoge-

de UitstroomtiJd van water De liJd d•e haervoor
nod•g IS, IS een maat voor de v1scosnett

ztns samendrukbaar IS D1t nadeel treedt vooral

naamde 'gesloten systeem', waarmee o a hydro-

naar voren als enage bewegmgen zeer nauwkeung
gecoord1neerd moeten verlopen

meloren kunnen draaten De olie Uil de persziJde
van de pomp gaat naar de hydromotor en daarna

• Uttgebretder letdtngwerk m verband met de vereiSte retourle1dmgen, De olie zal steeds naar het

d1rect terug naar de zu1gZ1jde van de pomp
(f1g 2). De olievoorraad biJ zulke systeme'l 1s

hydraulische olien 1n gestandaardiseerde klassen
mgedeeld en wel de klassen 10, 15. 22, 32, 48,
100 en 1'lO Deze getallen geven de bnemat-

reservotr teruggevoerd moeten worden

meestal relat1ef kletn

sche VISCOSiteit aan biJ een temperatuur van 40

PneumatiSChe 1nstallat1es hebben geen retourlet
d1ng nod1g Het eenvoud1gste le1d1ngwerk heeft de
elektr~sche 1nstallat1e, waann be1de le1d1ngen lP ééP
kabel ZIJn ondergebracht waarvan het monteren
m1nder angewJk keld IS

International (1501 heeft men de v1SCOS1te1t van

graden Cels1us
Hydraulische oliën
, hydr u tsche olie worden veel e1sen
gesteld. d1e n1et allemaal tegeliJk opumai!l kunnen
worden vervuld Per geval zoekt rPen naar de

• Eefl zo g"nng mogelirke verandenng van de
v•scos1te1t vertonen onder onvloed van tempera·
tuur, Sterke verandPrlng 1n temperatuur, zomer ·
w1nter. opstellang b1nnen of hunen, kan ook

rreest gesch1kte sarrenstelhng. waarmee een

moei.IJkheden veroorzaken.

De VISCOSiteit

van
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een hydraulische vloeJstof moet dus zo wem1g
mogelijk veranderen biJ WISSelende temperatuur
• Een goed smerende (antiShJtage)vermogen
hebben; Voor een lange levensduur van een
hydraul:sche mstallat1e IS een goede smenng van
de bewegende delen vere1st. Een hydraulische
vloe•stol moet daarom tevens smeermtddel ZtJn;
mmerale ohe IS h1ervoor biJZOnder gesch1kt Ter
voorkomtng van 1nwend1ge lekkage mag de spehng tus~en de ten opz1chte van elkaar bewegende delen maar klem ZIJn De dtkte van de I dmlaag kan dan echter ook maar kle1n ZIJn
Om de wnJvtng en sh)tage klem te houden,
moet de hydraulische vloetstof dus zeer goede
smeereigenschappen bezitten en daarbtJ een
grote draagkracht hebben.
• Een goede weerstand tegen schu•mvormtng
hebben doordat z•ch boven de hydraulische
vloelstof 1n het reservotr lucht bevmdt, kan er
lucht m de vloe1stof dnngen. Deze opgeloste
lucht IS zo fiJn verdeeld, dat ZIJ geen 1nvtoed
heeft op de samendrukbaarheld van de vloeistof. Soms 1s de opgenomen luchthoeveelheld
echter zo groot, dat er luchtbellen tn de vloelstof of aan het oppervlak ontstaan
We spreken dan van schuim. Een schutmende
vloeistof IS wél samendrukbaar en m1nder tn
staat de bewegende delen te dragen. Het
engesmeerde contact dat zo ontstaat zal Ulte•ndelijk resulteren 1n schade. Goede hydraulische
ohe bevat een ant•-schuimdope. Daardoor zullen
luchtbellen aan de oppervlakte gemakkelijker
openspnngen, zodat de lucht kan ontwiJken.
• Een goed waterafschetdend vermogen hebben
De lucht 1n het reservo1r bevat meestal emge
waterdamp, d•e op de wanden condenseert en
m de hydraulische ohe terechtkomt
De hydraulische ohe moet waterafstotend ZIJn
om roestvorming te voorkomen. Het water kan
dan 1n het reservoar bezmken, het orculeert niet
meer mee en kan eventueel worden afgetapt.
• Een goede weerstand bez1tten tegen veroudenng Onder anvloed van de hoge temperatuur, de
zuurstof u•t de lucht en metaaldeeltjes ontstaat er
een oxidat•eproces.
Ohe vreemde stoffen worden gevormd en een verkorttng van de levensduur van de olie IS het resultaat. Ook de VISCOSiteit wordt door dit proces

oplosbaar of onoplosbaar ZIJn. De onoplosbare
stoffen (sludge) komen grotendeels tn het reservotr terecht, maar kunnen ook letden tot dichtslibben van filters en venttelen. De oplosbare oxidatieproducten hebben vaak een zuur karakter. Z1j
bevorderen de verdere oxtdaue van de ohe en
kunnen soms le1den tot roestvormtng. De antJ-DXI·
dattedopes vertragen het veroudenngsproces 1n de
hydraulische olte
• Metalen delen beschermen tegen roestvormtng Door de mogeliJke aanweztghetd van
water 1n een hydraulisch s~teem, alsmede de
aanweztghetd van zuren, die ten gevolge van
veroudenng 1n olie ontstaan ZIJn, kunnen roestvormmg en corroste optreden van metalen d1e
met de ohe tn aanraking komen Om dtt te voorkomen wordt een antiCorrOSJe-dope toegevoegd.
dte op de metaaloppervlakken een beschermend

De Praktijk
Hans Br~der•md, werkzaam als technisch productspeCialist btJ de Pols Groep tn Zutdland,
merkt op dat de hydraulische aandnJVIng nog
steeds de toekomst heeft. De opkomst van elektnsche aandn)vtngen IS sterk te noemen, maar
loopt etgenhJk parallel aan de ontw1kkehngen tn
de automobiel 1ndustne De autogebrUiker moet
wel de beretdhetd hebben om entgszms aangepast van A naar B te rt)den. Vaak helpen substdtes h•erbtJ om de gebrutker te overtutgen. Voor
biJVOOrbeeld de Jacobsen Elektnsche
Greenmaa1er ZIJn zeer aantrekkeliJke substd•eregehngen mogeliJk Toch zullen veel mensen va~t
houden aan het motorgeronk tn hun auto en
dus ook bhjven k1ezen voor een hydraulische
maa1mathme met d•eselmotor en kosten voordure brandstof en onderhoud voor hef nemen

laagJe vormt.

Type/lSO

Omschrijving

code
Minerale olien

HH
Hl

HLP
HLPD
HVLP

HFA

,.,

HFAE

HFAS
HFB
HFC

HFD

Milieu vnendeltjke ohen

HPG
HTG

HE
•t
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