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Verslag over t ien jaar fundamenteel onderzoek

Thermodynamische monitoren van
hydrostatische aandriivingen
Prof. dr.  i r .  W.M.J. Schlósser, Di.  Ing. K. Witt

Laboratorium voor Aandrijftechniek, T.H. Eindhoven

Doelstelling van het onderzoek
Om de technische vooruitgang te waarborgen, worden bestaande machines ver'
beterd en nieuwe technologieën geïntroduceerd. De doelstelling, om aan de voor-
uitgang op technisch gebied te beantwoorden, bracht voor de hydraulische aan-
drijftechniek een stormachtige ontwikkeling met zich mee. De ontsluiting van
nieuwe afzetmarkten had als logisch gevolg dat de hydraulische overbrenging
meer en meer de kern van kapitaalintensieve machine-installaties werd. Doordat
deze overbrenging steeds meer, in uiteenlopende gebieden van de werktuigbouw,
terrein wint is de weg naar meer omvangrijke en meer complexe systemen afgeba-
kend. Onverwachte uitval door defecten van deze systemen stelt de gebruiker
voor grote economische problemen. Pas wanneer de stilstandtijden voorspelbaar
worden, kan naar een optimale benuttingsgraad van machine-installaties worden
gestreefd. Dit is echter alleen door continu bewaking (condition-monitoring) mo'
gelijk, als 'verrassingen' dienen te worden uitgesloten. Ondanks of juist door de
ópmerkelijke successen door de hydraulische overbrengingen geboekt, dient de
vraag te worden gesteld of de methoden die tot nu toe de conditie van deze over-
brengingen controleerden, nog beantwoorden aan de hoge ontwikkelingsgraad
die inmiddels werd bereikt.

gelegd; vooropgesteld dat de te verwerken
signalen in 'elektrische vorm' worden aan-
geboden.
Taak van de 'aandrijf-ingenieur' is het,
door middel van geschikte meetmethoden
een elektrisch signaal aan te bieden, met be-
hulp waarvan een ondubbelzinnige uit-
spraak over de conditie en de inzetbaarheid
van de hydraulische componenten mogelijk
is. Lukt deze versmelting van werktuig-
bouw en elektronica. dan zou dit de basis
van een nieuwe discipline kunnen zijn, met
als naam'hydrotronisch monitoren'.
In dit artikel wordt over het fundamenteel
onderzoek ten behoeve van een meetmetho-
de, te weten 'thermodynamisch

monitoren', verslag uitgebracht. Een meet-
methode welke in staat is, de voor continue
bewaking uit te voeren taken te helpen ver-
wezenlijken.

De energie-drager als informatie-drager
Vergelijkt men de fluidische techniek met
de elektrotechiek, dan kan men conclude-
ren, dat bij de laatste discipline in tegenstel-
ling tot de eerste discipline de energie-
drager ook als informatie-drager wordt ge-
bruikt. Daaruit volgt, wanneer het om be-
wakingssystemen gaat, een pluspunt ten
gunste van de elektrotechniek.
In de waterturbinebouw dwongen grote
vermogens tot andere dan mechanische
meettechnieken. Een vermogensbepaling en
een conditiebepaling op conventionele basis
was hier in de praktijk nauwelijks uitvoer-
baar. Reden waarom men reeds in een

vroegtijdig stadium het gebruik van tempe-
ratuurmetingen testte [][2]. De historische
ontwikkeling in de waterturbinebouw
wordt door [3] beschreven; [4] geeft een
overzicht van de beschikbare literatuur t/m
augustus 1976.

De meettechniek in de hydrostatica was tot
nu toe gebaseerd op mechanische groothe-
den zoals 'kracht-weg-tijd' In tegenstel-
ling tot de elektrotechniek en de waterturbi-
nebouw, beide met één energie-drager,
stond het grote aantal als energie-drager in-
zetbare hydraulische vloeistoffen een ge-
bruik van de energiedrager als informatie-
drager bij de hydrostatische overbrenging
in de weg. De zich reeds vroegtijdig afteke-
nende eis naar preventief onderhoud en be-
waking van kapitaalintensieve machine-
installaties dwong ons hier naar nieuwe we-
gen te zoeken. De eerste impulsen dateren
uit 1954 [5] en 1959 Í61. Zri verwezen naar
de perspectieven welke een thermodynami-
sche meetmethode zou kunnen bieden.
De conventionele mogelijkheden ter beoor-
deling van de conditie van hydrostatische
componenten zijn zeer beperkt, een conti-
nue bewaking c.q. een gerichte foutenloka-
lisering is in de praktijk niet of nauwelijks
mogelijk. Afueelding I geeft hiervan een
overzicht. Vaak is ook datgene wat de con-
ventionele methoden vaststellen zo specl-
fiek voor bepaalde componenten, dat dit
niet of nauwelijks op andere componenten
toegepast kan worden. Als voorbeeld hier'
van kan men het vaststellen van lagerscha'
de d.m.v. trillingsmetingen noemen.
Op grond van deze feiten werd bij de ont'
wikkeling van een nieuw diagnosesysteem
de algemene toepasbaarheid op de voor'
grond van de overwegingen gesteld. De
beste voorwaarden hiertoe biedt een meet-
methode op energetische grondslag, aange'
zien toestandveranderingen en verliezen ln
de energiebalans van een systeem hutl
weerslag vinden. Aangezien verliezen ttl
warmte worden omgezet, ligt de keuze van
een diagnosemethode op basis van tempe-
ratuurmetingen voor de hand. Dat betekent
dat de informatie over de conditie van hy'
draulische componenten en systemen aan
de 'energiedragènde vloeistof' kan worden
ontleend. Daarmee is dan de hydrostatiscbe
overbrenging, door gebruik te maken vT
de aanziËnliJk hogeie krachtdichtheid,.in
staat de voorsprong die de elektrotechnleK
met de mogètiitheden van monitoring

Ongetwijfeld is de uitwisseling van compo-
nenten, hetzij op basis van bedrijfsuren,
hetzij bij onverwachte uitval, een slecht
compromis dat geen bevredigende oplos-
sing op lange termijn kan en mag zijn. Dit
geldt ook voor het 'goedgeschoolde' oor
van een onderhoudsmonteur. Uitspraken
gebaseerd op visuele enlof acoustische
waarnemingen van één persoon zijn immers
subjectief. Afgezien van het probleem om
op het juiste tijdstip over de juiste man te
beschikken, vereist deze diagnosevorm een
veeljarige ervaring die slechts moeilijk is
over te dragen. Een efficiënte planning
vooraf is, afgezien van de steeds groter
wordende moeilijkheid om over geschikt
onderhoudspersoneel te beschikken, op ob-
jectiviteit aangewezen. Op de zo eenvoudig
schijnende, bedrijfseconomisch echter we-
zenlijke vraag, in welke conditie zich de hy-
drostatische installatie bevindt en hoe lang
ze vermoedelijk nog goed functioneert, kan
op het ogenblik meestal geen bevredigend
antwoord gegeven worden. Het antwoord:
'zolang deze overbrenging niet uitvalt',
toont de hele problematiek.
De oplossing van dit probleem kan alleen in
nauwe samenwerking tussen de werktuig-
bouw en de elektronica worden gezocht. De
financieel steeds aantrekkelijker wordende
microprocessoren en data-verwerkende
technieken, effenen de weg voor bewaking
door monitoring. De ontwikkeling van de
elektronische bouwstenen is reeds zover ge-
vorderd, dat van die kant geen onoverko-
melijke problemen in de weg zullen worden
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biedt, weer in te lopen. Zoals afbeelding 2
laat zien, blijkt er dan weer een grote over-
eenkomst tussen beide disciplines te
bestaan.

Onderzoek naar de grondslagen van ther-
mische beproeving en monitoring 3
De zich hier aftekenende mogelijkheden
met een meetmethode op basis van tempe-
ratuurmetingen leidden in de jaren

1965/1966 tot de eerste experimenten aan
de T.H. Eindhoven [7] in het laboratorium
voor Aandrijftechniek der Afdeling Werk-
tuigbouwkunde.
Uit deze proeven bleek dat de destijds be-
schikbare kennis van het thermo-
dynamisch gedrag van vloeistoffen voor de
interpretatie van de meetresultaten onvol-
doende was. Derhalve werd in een tweede
aanloop een onderzoek gestart, dat de be-
schrijving van de fysische en thermodyna-
mische grootheden van vloeistoffen ten
doel had. Er werden mathematische model-
len voor genoemde grootheden opgesteld
die zowel voor hydraulische vloeistoffen op
minerale als op synthetische basis gelden.
Deze onderzoekingen leidden ook tot een
engere samenwerking met het 'Erdólinstitut

Hannover'. In een tijdsbestek van ca.3/z
jaar konden de grondslagen voor de be-
schrijving van het gedrag van vloeistoffen
binnen de bereikbare meetnauwkeurigheid
worden gelegd. Tegelijkertijd werd het fun-
damentele bewijs dat de thermo-
dynamische meetmethode haalbare kaart is
onder laboratoriumcondities geleverd

t8l tel.
Ob giond van de dan beschikbare resulta-
ten verklaarden zich vanaf begin 1974 tien
firma's onder leiding van de Verein Deut-
scher Maschinenbau Anstalten (VDMA-
Frankfurt) bereid een projekt aan de
T.H.E. te financieren, dat het toepasbaar
maken van de meetmethode voor de prak-
tijk ten doel had. Met behulp van de
grondslagen uit de periode 1970-1973, wel-
ke nu als referentie-kader dienden, was het
mogelijk de toelaatbaarheid met betrekking
tot de thermodynamica van de vloeistof,
van vereenvoudigingen van de berekenings-
grondslagen en van meetopstellingen te on-
derzoeken. Verder vormden de indeling van
nauwkeurigheidsklassen, het vastleggen
van de noodzakelijke afmetingen van de
temperatuur-voelers inhoudelijk het kader
van het eerste VDMA onderzoek íSan. 1974
- mei 1976). De resultaten van dit onder-
zoek ziln in een tussentijds- en een eindrap-
port ('Forschungsbericht') vastgelegd.
Eveneens is een uittreksel van de resultaten
in een publicatiereeks in het t i jdschrif t  Ól-
hydraul ik und Pneumatik UOl [11] I12l [13]
U4l I15l en in Polytechnisch Tijdschrift
Werktuigbouw tlSl t19l Í201 l2ll [22] l23l
verschenen.
De resultaten van het eerste VDMA-
onderzoek leidden tot een aansluitend pro-
jekt, dat door het totale researchfonds van
de gehele bedrijfstak Ólhydraulik und
Pneumatik van de VDMA gestimuleerd en
gefinancierd werd. Doel van het tweede on-
derzoek van juni 1978 tot december 1978
was de randcondities in de praktijk alsook
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de grenzen van de meetmethode vast te leg-
gen. Deze resultaten werden wederom in
een rapport en in een tweetal publicaties in
Ólhydraulik und Pneumatik tl6l [17] en in
Polytechnisch tijdschrift Werktuigbouw
l24l 1251 verschenen.
De onderzoekingen concentreerden zich op
het testen resp. de conditiebewaking van
hydropompen en -motoren. Bij 'condition-

monitoring' is naast de bewaking van pom-
pen en motoren echter ook de bewaking
van regel- en stuurcomponenten belangrijk.
Daarom wordt in de periode juli 1979 - juli
1980 in een aanlullend VDMA-onderzoek
de bewakings- resp. testmogelijkheden van
hydrostatische kleppen aan de T.H.E. on-
derzocht.
Een overzicht van de activiteiten op het ge-
bied van de thermodynamische meefnetho-
de van medewerkers van het'laboratorium
voor Aandrijftechniek' van de T.H. Eind-
hoven is in afbeelding 3 voor het chronolo-
gisch verloop en in afbeelding 4 voor publi
caties, rapporten en lezingen samengesteld.
Op deze plaats dient ook nog de ontwikke-
ling van protot'?e appaÍaat, geschikt voor
snelle steekproefsgewijze metingen, aan de
T.U, Braunschweig te worden genoemd
126l l27l t281.

Toepassing van thermisch testen en moni-
toren
Als toepassing voor de thermische meetme-
thode komen vooral de volgende 'gebieden'

in aanmerking:
- eindcontrole van producten
- duurloopbeproeving
- condition monitoring
- foutenJokalisering
Testopstellingen ten behoeve van
produktie-controles van pompen en hydro-
motoren beperken zich in het algemeen tot
volumetrische metingen. Een compleet ar-
senaal van meettechnische apparatuur om
een totaalbeeld van de verliezen te verkrij-
gen was tot nu toe voor produktie-
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AÍb: l.Chronologisch verloop van het wetenschappelijk onder-
zoe k betreffende thermodynamisc h meten.
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Berichten
[A] Die Berechnung physikalischer
und thermodynamischer Kennwerte
von Druckfltissigkeiten sowie die
Bestimmung des Gesamtwirkungs-
grades an Pumpen unter Beriicksich-
tigung der Thermodynamik fiir die
Druckfliissigkeit; Dissertation Tech-
nische Hochschule Eindhoven (Nie-
derlande) 1974 Feb.
[B] Thermodynamisches Messen in
der Ólhydraulik, Zwischenbericht
(1.1.74-28.2.75) Fachgemeinschaft
Olhydaulik u. Pneumatik VDMA-
Frankfurt Màrz 1975.
[C] Thermodynamisches Messen in
der Olhydraulik; Forschungsbericht
(1.1.74 - 31.5.'76) Fachgemein-
schaft ólhydraulik u. Pnèumatik
VDMA-Frankfurt Juni 1976.
[D] Praxisnahes Messverfahren zur
Priifung und Uberwachung hy-

drostatischer Komponenten und
Systeme durch Temperaturmessun-
gen. Forschungsbericht (1.6.76 -
31.12.78) Fachgemeinschaft Ólhy-
draulik u. Pneumatik VDMA-
Frankfurt Dezember 1978.

Voordrachten
[E] Thermodynamisches Messen des
Gesamtwirkungsgrades, eine Alter-
native zur Methode auf mechani-
scher Grundlage; Fachtagung IN-
FERT 74. Dresden 4.6. Juni 1974.
[fl Messverfahren zur vorbeugen-
den Instandhaltung hydrostatischer
Systeme; 2. Aachener Fluidtechni-
sches Kolloquium, Aachen 17.-18.
Màrz 1916.
[G] Grondslagen voor het thermody-
namisch meten aan hydrostatische
componenten; KIVIJeergang Aan-
drijftechniek, Eindhoven ll.-12.
November 1976.

[H] Thermodynamic measurements
on hydrostatic components;
ICMES-Conference, Paris 4-6 Mai
1977.

Cursussen
[J] Teilnahme am O + P-Gespràch
'Schadenfri.iherkennung an hydrau-
lischen Anlagen' Veranstalter:
Krausskopf Verlag Mainz, Veróf-
fentlicht in Oelhydraulik u. Pneu-
mattk 22 (1978) Nr. 3.
[K] Uberwachung hydrostatischer
Komponenten im System durch
Temperaturmessungen; Tagessemi-
nar im Haus d. Technik, Essen 25.
Oktober 1978.
[L] Der thermische Komponenten-
test in der Ólhydraulik; Tagessemi-
nar im Haus der Technik, Essen, 19.
September 1979.
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doeleinden meestal niet economisch te ver-
antwoorden. Met behulp van de thermische
test krijgt de produktie-ingenieur nu ook de
pogelijkheid het hydraulisch-mechanisch
gedragvan zijn produkt te beproeven. Kop-
pelt men de proefopstelling aan een micro-
iomputet dan staat in de praktijk niets
meer een automatisering van de beproeving
en het aflezen van de resultaten op een
beeldscherm in de weg. Iets dergelijks geldt
ook voor duurloopproeven welke zonder
gevaar voor overschrijding van het meetbe-
reik verricht kunnen worden. Het opnemen
van de meetwaarden neemt ook in dit geval
een microcomputer voor zijn rekening,
waarbij eveneens het verloop van de resul-
taten grafisch op tijdbasis kan worden
weergegeven.
Een bewaking bij condition monitoring van
kapitaalintensieve machine-installaties ont-
staat door het samenspel van de thermody-
namische meetmethode en microcomputer.
Het is denkbaar, dat bij een nieuwe instal-
latie alle geoorloofde bedrijfspunten en de
daarbij behorende waarden van de be-
drijfsparameters doorlopen en opgeslagen
worden. Zodoende verkrijgt men meet-
waarden, die de gebruiker in staat stellen
datgene wat de installatie op een bepaald
ogenblik doet, te vergelijken met datgene
wat ze moet doen.
Lokalisering van een fout bij een gecompli-
ceerd hydrostatisch systeem is moeiijk en
tijdrovend. Met de thermische meetmetho-
de kunnen de componenten snel op hun
functie c.q. hun conditie worden getest.
Deze voorbeelden tonen aan, dat voor de
praktische toepassing vele mogelijkheden
voor de componententest en condition mo-
nitoren ontstaan door het samenspel van de
thermische meetmethode en de microcom-
puter. De wetenschappelijke basis is nage-
noeg voltooid. Nu dient het werk, dat meer
en meer tot toepassing in de praktijk leidt,
te worden verricht.
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grondige inspectie zijn onderworpen. Op
grond daarvan voldoen nu alle motoren.
die in Peterborough zijn gebouwd aan de
officiele norm DEF 05-21 van het Ministe-
rie, waarmee ze zonder meer toelaatbaar
zijn voor het Britse Ministerie van Defensie
en tevens alle andere NATO-landen.
Deze officiële goedkeuring dient ook als
kwaliteitsgarantie voor bepaalde buiten-
landse afzetgebieden, vooral in het

Midden-Oosten. De goedkeuring gold al
voor de produktiejaren 1978 en 1979 en de
nieuwe goedkeuring is geldig tot december
1 9 8 1 .
Per jaar worden in de wereld een half mil-
joen Perkins-motoren gebouwd, waarvan
ruim 320.000 in de Britse fabriek in peter-
borough als complete motoren of als pak-
ketten voor assemblage in allerlei delenvan
de wereld.
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