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BiidragediscussiebetreÍÍende
selectie-crite
ria hydraulischecomponenten
ProÍ.dr. ir. W. M. J. Schlósser
Laboratorium voor Aandrijftechniek,

Technische Hogeschool Eindhoven

Hydraulische aandrijvingen bestaanuit een verzamelinghydraulischecomponen- zen en stormvloedkeringen.
ten die kunnen worden gekozenuit een uitgebreid pakket dat door de leveranciers Deze verklaringen met betrekking tot de rewordt aangeboden. De ontwerper van de machine of de systeem-ingenieurdie levantie van de parameters voor de toepassing liggen voor de hand. Voor veel selectieverantwoordelijk is voor het ontwerp van de aandrijving van een machine wordt
geconfronteerd met 'l'embarras du choix' van hydraulische componenten. Deze parameters geldt echter, dat hun relevantie
keus wordt vaak bepaald door het traditionele ontwerp, goedeof slechteervarin- voor een bepaalde toepassing alleen maar
kan worden onderzocht middels een discusgen in het verleden, commerciëleof ondernemingsgewijzebindingen met de prosie tussen de expert voor een bepaalde toeducenten van de componenten en last but not least: de prijs. In deze bijdrage passing (de application-engineer)
en de exlvensenwe een benadering van dit keuzeprobleemaan te dragen.
pert die de componenten kent (de systeemKeus en prijs
Het duurder zijn van een component is niet
altijd een goede reden om deze component
af te wijzen. Het duurder zijn kan worden
gerechtvaardigddoor in 'technisch opzicht
beter' te zijn zoals aÍbeelding 7 laat zien.
Het is relatief eenvoudig om te bepalen of
een bepaalde keus van componenten 'duurder' of'goedkoper' is. Soms echter, worden de indirecte consequentiesvan een keuze volledig over het hoofd gezien. Indien
bijv. wordt gekozenvoor stuurkleppen met
een te kleine doorlaat, leidt dit in eersteinstantie tot een lagere prijs. De klant zal
voor deze stuurklep echter de prijs betalen
die op een verborgen prijskaartje staat aangegeven (en vaak voor een aantal toekomstige jaren) vanwegede energiekosten.
Hier dient men dus zorgvuldig alle aspecten
van de 'prijsparameter' in rekening te brengen. Hoe kunnen we nu de aspecten'technisch beter' of 'technisch inferieur' meten?
Dit dient te worden gedaan aan de hand
van een lijst technische selectieparameters
die als gids wordt gebruikt.
Technische selectieparameters
Deze parameters zijn talrijk en hun aantal
neemt toe naarmate de kennis betreffende
een bepaalde component in de tijd gezien
toeneemt. Deze selectieparameters dienen
betrekking te hebben op de beschrijving
van de technische'mogelijkheden' van een
bepaalde component. Enkele voorbeelden
worden gegeven in tabel I die selectieparameters geeft voor verdringerpompen. Op
dezelfde wijze kunnen verzamelingen parametersworden opgesteldals een 'privé verzameling' van een systeem-ingenieur;verzamelingen die steeds completer worden
naarmatede tijd vordert. Voor elk type hydraulische component kan een dergelijke
parametertabelworden opgesteld.
Selectieparameters
die technischemogelijkheden beschrijven die numeriek ziin ie me388

ingenieur). De eerstgenoemdeontdekt vaak
niet eerder, dat een component een aantal
zeer gewensteeigenschappenvoor zijn toepassing heeft. De laatstgenoemde is vaak
verbaasd als hij verneemt naar welke mogelijkheden de toepassingsingenieur op zoek
is bij de aanschaf van de componenten.

ten, zijn uiteraard te prefereren. Niet te
schatten parameters zijn moeilijk te hanteren, maar dienen soms niet te worden verwaarloosd zolang zij relevant genoeg zijn
om de technische mogelijkheden van een
component te beschrijven.
Relevantie met betrekking tot een bepaalde
loepassing
Het relevant zijn voor de beschrijving van
de technische mogelijkheden van een component houdt niet in, dat een bepaaldemogelijkheid ook relevant is voor een bepaald
toepassingsgebied
van dezecomponent. Zo
zullen de selectieparameters 'gewicht' en
'gewicht per
eenheid van vermogen' relevant zijn voor luchtvaarttechnische toepassingen. Zij kunnen eventueel relevant zijn
in het gebied van de mobiele hydrauliek.
Maar er bestaat een grote kans, dat zij niet
relevant zijn voor toepassingen aan boord
van schepen of binnen betonnen weg- en
waterbouwkundige bouwwerken zoals slui-

I

Als een selectieparameter P relevant is voor
een bepaalde toepassing A, geven we dit in
tabel 2 aan met a '+'. Indien dit niet het
geval is, geven we dit aan met a '-'. De
systeemingenieur kan na systematischediscussies met toepassingsingenieurs een imposante verzameling informatie zoals getoond in tabel 2 bijeengaren voor de toepassingen A1 tot A.. Tabel 2 zou dan het
tastbare resultaat zijn van vele discussieuren.
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Gebiedende selectieparameters
Enkele van de relevante selectieparameters
zijn niet alleen maar relevant, maar hebben
evenzeereen noodzakelijk karakter. Indien
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AÍb. 1. Schemawaarinde relotietussenprijs en technischekwoliteit tot uitdrukkins wordt
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selectiecriteriahydraulischecomponenten
Tabel1. Selectieparameters voor verdringerpompen.
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toelaatbaarcontinu toerental
toelaatbareconrinudruk
maximum toelaatbaartoerental
toelaatbaredruk bij n,*
levensduurverwachting
bij n.- eDpnma
levensduurverwachting
bij n"on,en pJ;ï
minimum toelaatbaartoerentalbij p"on,
gewicht
externvolume
lateralelengte
grootstediameter
continuvermogen
specifiekgewichtversusvermogen
specifiekvolume versusvermogen
theoretische
opbrengst
maximum temperatuurintredendeolie
minimum temperatuurintredendeolie
maximum dynamischeviscositeitintredendeolie
minimum dynamischeviscositeitintredendeolie
toelaatbareradiale, externebelastingop de pompas
toelaatbareschokbelasting
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component T7 die dezelfde '* 9o-score'van
7590 hebben. Van deze twee componenten
scoort Tn l09o beter in de'90-score' enzal
dientengevolgede beste aanbeveling krijgen.
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Kritiek op deze selectiemethode
De eerste opmerking zal ziJn: 'niet alle
noodzakelijke informatie is beschikbaar'.
L"on,
P7
Dit is zonder twijfel juist. Dit houdt verder
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formatie kan echter beetje bij beetje worvi
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bruikt. Met het voortschrijden van de tijd
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zíjn, dat de systeemingenieur zelf in staat is
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te beoordelen in welke mate zijn kennis
Frr,
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relatief werkbereik met een'rendementvan meer dan
de mogelijkheden als met betrekking tot
psen1,
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pep1.
hun toepassingen.
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Een derde opmerking kan zijn: 'het zal mogelijk zijn de technische voordelen van een
component en de relatie tot ljn prijs veel
gedetailleerder te formuleren'. Dit is juist,
maar heeft alleen waarde als deze informaTabel 2 Selectiematrix
een specifiek merk of een component niet
tie ten tijde van de aankoop beschikbaaris
'perfect'
voldoet met betrekking tot die pa- en niet in een later stadium.
rameter, zal dit geheel uit het selectieproces Een vierde opmerking kan zijn: 'niet alle
SelectieA1 A2 A3 A1 As A6 ... A,n
worden genomen. Een selectieparameter selectieparometers zijn even belangrijk'. ln
parameter
met zulk een eisend karakter zullen we een eerste instantie dient de relevantie van een
'gebiedende
selectieparameter' noemen, parameter met enige terughoudendheid te
P1
+ + - - * + +
hetgeen in tabel 2 wordt aangegeven met worden goedgekeurd. Ten tweede neemt
*
*
- ï, P2
een gescheidenafweging van de score en de
* + * + + _ , i Een voorbeeldvan eenderglijke gebiedende gebiedende parameter
P3
score veel van deze
selectieparameter is het toelaatbare contikritiek weg.
nue toerental van een pomp die gebruikt
Een vijfde opmerking dient te zijn: 'de
Pn
+ - + ' ! - +
dient te worden in combinatie met een be- componenten worden apart beoordeeld,
paalde elektromotor, direct aangedreven, alsof er geen samenhangen zijn tussen de
en voor een specifieketoepassing.
mogelijkheden, hetgeen niet altijd het geval
is'. Deze kritiek is goed te rechtvaardigen
Selectie van een specifiek merk hydraulimaar alleen juist als deze samenhangen insche component
derdaadook voorkomen.
Om een specifieke taak te verrichten dient
een keuze te worden gemaakt uit het uitge- Situaties waar dergelijke samenhangenvan
Tabcl 3 Selectie van een specifieke compobreide aanbod hydraulische componenten. mogelijkheden bestaan
Een voorkeuze toont aan dat bijv. een keus Soms worden de mogelijkheden van een hykan worden gemaakt uit zeven verschillendraulische component medebepaald door
Toepassing
de maar vergelijkbare typen (T, tot T, zoals
andere componenten. In deze gevallen kan
A3
Component
opgenomenin tabel 3). In tabel 3 wordt de- de selectieniet zo direct zijn als in dezebijT1 T2 T3 T1 T5 T6 T7
ze voorkeuze gerelateerd aan de relevante
drage wordt beschreven. De systeemingePr*
2 1 2 3 3 3 4
en soms gebiedendeselectieparameters.Innieur dient in zo'n geval nog meer op zijn
P5
2 3 4 3 2 2 1
dien door de producent een hoeveelheid hoede te zijn. Een dergelijke situatie ontP6
2 l 3 1 3 1 1
adequate informatie wordt gegeven, is het
wikkelt zich gemakkelijk tijdens de discusPr*
1 2 1 33 1 3
mogelijk de relatieve score te bepalen van
sie over de geluidscapaciteitvan een comP,r*
| 4 3 3 2 2 2
deze componenten met betrekking tot de
ponent. Zolang men in algemeenheden
P,,
2 2 4 3 2 1 2
verschillendeselectieparameters.Deze sco- spreekt, kan men in dergelijke omstandigP,,
4 1 2 4 1 1 3 re wordt aangegevenmet behulp van de ge- heden bijv. stellen, dat verdringerpompen
Prg*
3 1 4 33 1 3
tallen l, 2,3 of 4 als de componentT in hominder lawaai produceren naarmate hun
Pz,
4 2 4 3 3 4 2
ge mate voldoet aan de eisen van de rele- volumetrisch rendement lager gekozenmag
Pr.
2 3 2 3 1 3 4
vante enlof gebiedendeselectieparameters worden en naarmate hun toerentallenlager
E score
23 20 29 29 23 19 25
P. Aan het eind van tabel 3 vinden we de
mogen zijn. Een diepgaander begrip van
9oscore
58 50 73 73 58 48 63
*D
absolute score (Dscore) en de relatieve sco- het geluidsprobleemleidt tot de stelling, dat
score
7 8 1012117t2
re (90-score) van elke component, beide het lawaai minder zal zijn naarmate de
"/0score
44 50 63 15 69 44 75
met betrekking tot de relevante en gebie- drukverhoging per eenheid van tijd kleiner
dende selectieparameters.De keus zou in
is op elke plaats binnen de vloeistof in de
dit geval uitdraaien op component Tn of
pomp. Uit deze stellingen kunnen selectie-
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qioteuerrassingenplaatsen als het systeem
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í*.ao.t.n karakteristiek van een hydroÁótor. tutenkan in dergelijke gevallenstel-

len, dat aan hydrostatische lagers een hoge
waarde moet worden toegekend vanwege
de kwaliteiten met betrekking tot een geIijkmatige loop bij lage snelhedenvan de
hydromotor. Ditzelfde argument geldt voor
dê toepassing van rol- of kogellagers ten
opzichie van glijlagers' Dergelijke selectieparametersbestrijken echter nog steeclsnlet
àp adequate wijze te lage-toeren karakte.istiek uan een hydrostatische overbreneins, Deze karakteristieken worden evenË.ni beinuloed door de micro-dynamische
kwaliteiten van de last. De keuze van een
hydromotor welke gebaseerdis op eenvoudiee selectieparametersdie de lage-toeren
mógelijkhedên beschrijven, zal ook voor
verrassingenzorgen'

Samenvatting
In dit artikel werd een selectiemethodevoor
hydraulische componenten beschrevendie
enige orde scheptin het soms feitelijk ongeordend keuzeproces van deze componenten. De schrijver beweert niet dat deze methode nieuw is, maar in zijn opvatting worden enkele van de aspecten van de voorgestelde selectiemethodevaak in de praktijk van de hydraulische industrie verwaarloosd. Hij wenst de aandacht op dezesituatie te richten, niet om wetenschappelijkeredenen maar vanwegehet onderrichtend karakter van het gestelde.
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van de rotor maximaal behoeft te zijn. Er
treedt evenweleen nevenverschijnselop' De
drukopbouw aan weerszijdenvan de rotor
kan namelijk een fraktie in de tijd ten opmetingen
zichte van elkaar verschovenliggen, waaroplm
door de rotor door eigen drukopbouw in
afstand
éên richting kan worden gedrukt. Een relavan de
tief grote flankspeling deed dit effect echter
pomp
tenièt, maar ging ten koste van het volumetrisch rendement.
omgevingsDe door Sauer Getriebe verrichte research
geluid
op dit punt heeft geleid 1ot een eenvoudige
45-47 dBA
constructie waardoor de drukopbouw aan
beide zijden van de rotor te allen tijde gelijktijdig verloopt. Hierdoor kan geen verschuiving van de rotor meer optreden en de
rotor loopt dus netjes gecentreerdtussende
flanken.
Deze axiale drukcompensatie is reeds in
verschillendeseriesingevoerd met handhaving van de tot nu toe vastgelegdespelingen-. Door deze drukcompensatie lcan de
ipeling echter worden verkleind, hetgeen
waarschijnlijk zal geschiedenbij de invoering van de derde generatie pompen. .
Naast deze zeer specifieke veranderingen
n = 1 4 5 0 m i n - 1 om te kunnen voldoen aan eisenbetreffentemP=/goq'=
de ons milieu. wordt het onderzoek gericht
constant
op verbetering van de drukvastheid, vermindering van de vuilgevoeligheid en verV=3,50Ë
lenging van de levensduur.
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