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VOORDELEN HYDRAULICA

Hydraulische aandrijvingen bieden een groot
aantal  doorslaggevende  voordelen  ten
opzichte  van  hun  elektromechanische  of
pneumatische  tegenhangers.  Dat  zijn  de
mogelijkheid  om  grote  krachten  over  te
brengen,  de  naar  verhouding  geringe
omvang  en  de  grote  vermogensdichtheid.
Hydraulische  aandrijvingen  zijn  bovendien
zeer  robuust  en  vragen  ook  weinig  onder-
houd. Dat laatste heeft ook te maken met het
feit  dat  de  hydraulische  vloeistof  eveneens
instaat  voor  de  smering  van  het  systeem,
waardoor  een complex smeersysteem zoals
bij  elektromechanische  aandrijvingen  niet
nodig  is.  Verder  is  de  besturing  van  een
hydraulisch systeem weinig complex en is het

vrij  eenvoudig om  de  drukenergie  van  de
hydraulische vloeistof tussentijds op te slaan.
Een laatste groot voordeel is de mogelijkheid
om de hydraulische energie van een vloeistof
door middel van een cilinder of motor direct
om te zetten in een rechtlijnige of roterende
beweging.
Voorbeelden van toepassingen waarbij grote
krachten  door  middel  van  de  hydraulische
techniek worden overgedragen, zijn kranen,
hefwerktuigen,  grondverzetwerktuigen,
walsen, persen en stempel- en stansmachines.

HYDROSTATISCH OF HYDROKINETISCH

Hydraulische systemen voor het overbrengen
van  krachten  zijn  er  in  twee  soorten.  Bij
hydrostatische  aandrijvingen  is  het  over-

brengen  van  krachten  gebaseerd  op  een
vloeistof  onder  druk,  zoals  bij  hydraulische
persen en stansmachines. Bij hydrokinetische
aandrijvingen berust de krachtenoverbrenging
op het overdragen van vloeistofbewegingen,
zoals  bij  vloeistofkoppelingen en koppelom-
vormers.

OPBOUW HYDRAULISCHE SYSTEMEN

Hydraulische systemen bestaan doorgaans uit
vijf onderdelen.
•Vooreerst is er een pomp die instaat voor

de drukverhoging van de vloeistof.
•Schuiven en kleppen – al dan niet in combi-

natie met analoge of digitale besturingen -
sturen de vloeistofstroom.

•Vloeistofleidingen verzorgen daarbij het
transport van de hydraulische vloeistof door
het systeem.

•Accumulatoren slaan de drukenergie van de
vloeistof tijdelijk op. Het voordeel daarvan
is dat met een kleine aandrijfmotor toch
zeer grote krachten kunnen worden opge-
wekt.

•De vloeistof zelf, voor het overbrengen van
de krachten.

HYDRAULISCHE OLIE

Enkele  decennia  geleden  werden  vooral
water en olie-wateremulsies gebruikt als vloei-
stof in hydraulische systemen. Tegenwoordig
zijn dat vooral oliën op minerale of syntheti-
sche basis.

Functies hydraulische olie
De belangrijkste functies van een hydraulische
olie zijn het overdragen van energie en het
beschermen van de installatie tegen corrosie
en  slijtage.  Daarnaast  moeten  hydraulische
oliën bestand zijn tegen wisselende bedrijfs-
omstandigheden. Welk type hydraulische olie
nodig  is  voor  een  specifieke  installatie,  is
sterk afhankelijk van eigenschappen zoals de
viscositeit,  de viscositeitsindex (VI),  de thermi-
sche  stabiliteit,  het  luchtafscheidend
vermogen en het additievenpakket.
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OPTIMALE REINHEID HYDRAULISCHE OLIE 
VERBETERT INZETBAARHEID INSTALLATIES
GROTE KRACHTEN OVERBRENGEN MET HYDRAULISCHE AANDRIJVINGEN

ydraulische aandrijvingen staan bekend om hun robuustheid en hun vermogen 
om zeer grote krachten over te brengen. De kritische factor bij hydraulische 

systemen is de reinheid van de hydraulische vloeistof, omdat die een grote invloed 
heeft op de onderhoudsbehoefte van de hydraulische installatie. Om die reden 
besteden fabrikanten tegenwoordig niet alleen veel aandacht aan het voorkomen 
van verontreiniging van hydraulische olie, maar ook aan de optimalisatie van de 
reinheid tijdens gebruik.
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Een hydraulische pers voor het produceren van 
delen uit metaalplaat. Foto: Metalco

Indicator voor het continu meten van water in 
hydraulische vloeistoffen. Foto: IPAR 
Industrial Partners BV
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Reinheid belangrijke factor
Een factor die van groot belang is bij hydrau-
lische olie is de reinheid, of dus de afwezig-
heid van verontreinigende deeltjes in de olie.
Dat heeft te maken met het feit dat bij hydrau-
lische systemen zeer kleine spelingen worden
gebruikt,  vooral  voor  drukken  hoger  dan
200 bar.  Het  voorbije  decennium zijn  de
spelingen  trouwens  verder  afgenomen  in
verband  met  de  hogere  prestaties.  In  het
algemeen  geldt:  hoe  kleiner  de  spelingen,
des te hoger de reinheid moet zijn.

VERONTREINIGDE DEELTJES 

Verontreinigende deeltjes  in de hydraulische
olie  kunnen  bijvoorbeeld  bestaan  uit  harde
metaaldeeltjes,  delen  van
pakkingsmaterialen,  stof  en  resten  van  verf-
schilders e.d. Deze deeltjes kunnen in de olie
terechtkomen tijdens de productie, de opslag
of het transport.
Daarnaast  bestaat  de  mogelijkheid  dat  de
verontreinigende deeltjes uit de installatie zelf
afkomstig zijn. Vooral harde deeltjes kunnen
door  de  abressieve  werking  een  versnelde
slijtage veroorzaken. 
Door de sterke toename van abressieve deel-
tjes  ontstaat  immers  een  sneeuwbaleffect,
waarbij de slijtage  exponentieel toeneemt  in
het tijdsverloop.
Het gevolg daarvan is lekkage van olie door
aangetaste  pakkingen,  daling  van  de
systeemdruk en  afnemende prestaties. Regel-
matige lekkage als gevolg van slijtage resul-
teert  ook  in  een  aanzienlijk  hogere  onder-
houdsbehoefte en hogere onderhoudskosten.

Verwijderen verontreiniging
Een manier om  de  verontreinigende deeltjes
uit de hydraulische vloeistof te verwijderen, is
filtratie.  Door de hydraulische olie te filteren,
kan de gebruiker die weer op de gewenste
reinheid brengen. Voorwaarde  hierbij is  wel
dat  de  gebruiker  inzicht  heeft  in  de  mate
waarin de olie is verontreinigd.
Een  belangrijk  hulpmiddel  daarbij  is  de
analyse  van  verontreinigende  deeltjes.  Na
afname  van  een  oliemonster,  kan  de
gebruiker met behulp van een microscoop en
telraster niet alleen het aantal deeltjes in de
olie tellen, maar ook de diameter daarvan.
Een meer  recente techniek is  het  tellen  van
deeltjes  met  behulp  van  een  automatische
deeltjesteller Het voordeel van deze laatste is
naast de snelheid ook de grotere nauwkeurig-
heid ten opzichte van de manuele telling.
Verder  bestaan tegenwoordig  ook  online
deeltjestellers  die  worden ingebouwd in  de
installatie en daar continu de olie controleren
op verontreinigende deeltjes. 
De gemeten waarden kunnen via een seriële
of USB-poort of dmv een USB-stick naar een
PC worden overgebracht, om daar dan mbv
speciale software te worden geanalyseerd.

AANWEZIGHEID WATER

De aanwezigheid van water heeft een nega-
tief  effect  op  de  kwaliteit  van  hydraulische
vloeistoffen. 

Dat  is  met
name  van
toepassing  in
situaties
waarbij ook metaal-
deeltjes in de vorm van koper
of koperlegeringen in de olie 
aanwezig zijn. Koper heeft immers een 
sterk katalytische werking, waardoor de 
aantasting van olie door water wordt 
versneld. Andere effecten van de 
aanwezigheid van water in de hydraulische 
vloeistof zijn corrosie en verstopping van de 
oliefilter. Bij biologisch afbreekbare 
hydraulische vloei-stoffen, zoals de 
synthetische oliën, kan de aanwezigheid 
van water zelfs resulteren in het uiteenvallen 
van de olie. Dit resulteert dan weer in een 
vermindering van de gunstige 
eigenschappen van de hydraulische 
vloeistof. Bij hydraulische installaties die hun 
werk in de buitenlucht uitvoeren, kan een 
groot verschil ontstaan tussen de begin- en 
bedrijfstempera-tuur van de installatie. Het 
risico bestaat dan dat waterdamp uit de 
buitenlucht via de reser-voirbeluchter het 
systeem binnendringt en daar condenseert.

Binnendringen water
voorkomen
Om problemen door  de
aanwezigheid van water
zoveel  mogelijk  te
beperken,  adviseren
fabrikanten  van  hydrauli-
sche  installaties  om  het
watergehalte  onder
200 ppm te houden. Het
toepassen van een lucht-
drogende beluchtingsfilter
kan  het  binnendringen

van water in het hydraulisch systeem veelal 
voorkomen. Verder bestaan er tegenwoordig ook 
waterind icatoren die het watergehalte van de 
hydraulische vloeistof continu meten. Deze 
indicatoren worden vooral ingezet bij i nstallaties 
zoals turbines en transformatoren. Een toename van 
het watergehalte in de hydraulische olie is daarbij 
dan een teken voor de gebruiker om maatregelen te 
treffen. 
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Hybride koeler
Als gevolg van warmte-
ontwikkeling van de
hydraulische vloeistof is
het vaak nodig om die
te koelen. Een hoge
bedrijfstemperatuur heeft
immers een negatieve
invloed op de gebruiks-
duur van de hydraulische vloeistof en bovendien heeft de temperatuur ook een invloed op 
de viscositeit ervan. Oliekoelers waken erover dat de temperatuur van de olie niet te hoog 
oploopt. De foto toont een nieuw type hybride koeler. Voordelen van dit type koeler ten 
opzichte van conventionele koelers zijn de compactheid, hoge werkdruk (35 bar), goede 
reinigbaarheid en de geringe kans op vervuiling en verstopping. Foto: IPAR Industrial 
Partners BV

Deze eenvoudig te 
bedienen, draagbare 
reinheidsmeter kan 
zowel langs de zuig- 
als langs de drukzijde 
van de installatie 
worden gebruikt. Het 
systeem kan metingen 
uitvoeren over een 
periode tot 330 uur, 
foto IPAR Industrial 
Partners BV
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