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Verschi l lend gedrag van hydraul ische en

pneumatische energiedragers

Dr.- lng.  K.  Wit t

Bij de berekening van hydraulische en pneumatische installaties is het voor de
constructeur belangrijk te weten, dat de beide energiedragers zich verschillend ge-
dragen. Dit gedrag van de energiedragers gedurende bedrijf vraagt tijdens het
ontwerpen van de installaties en de afzonderlijke componenten om een afwijken-
de conceptie. De laatsÍe tijd werd getracht de hydrauliek en de pneumatiek onder
een verzamelbegrip, bijv. fluidica, samen te vatten. Het doel hiervan was aan te
tonen, dat beide energiedragers een zo verschillend gedrag hebben, dat een com-
binatie van beide gebieden ondoelmatig schijnt. Dit is in de praktijk ook merk-
baar, want het verschillende gedrag van de energiedragers is zo duidelijk, dat als
gevolg daarvan verschillende takken van industrie zijn ontstaan.
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Voor de hiernavolgende vergelijking van de
psychische wetenschappen van de beide
energiedragers werd minerale olie (normale
olie voor hydraulische doeleinden) en lucht
met een ideaal gasgedrag gekozen.

Dichtheid
Voor de berekening van de dichtheid p van
minerale oliën werd met behulp van litera-
tuurverwijzing [] op basis van de uitge-
voerde metingen een toestandsvergelijking
opgesteld. Deze toestandsvergelijking (l) is
weergegeven in afbeelding l, waarbij go,o,
de dichtheid is bij atmosferische druk en
een temperatuur van 0oC. De constanten
E6, E1, E2, C, B en D zijn vloeistofgebon-
den grootheden. Met deze vergelijking als
basis. werden dichtheidskrommen voor een
constante temperatuur t bepaald als functie
van de druk p (afb. 2).
Voor de isotherme toestandsverandering
van de lucht (voor een ideaal gas) geldt de
bekende betrekking uit de kinetische gas-
theorie [2]:
(P'v), = constant

of:

/  1 \
\P-)-: 

constant (2)

De grootheid T geeft de absolute tempera-
tuur en v het specifieke volume van de lucht
aaÍr,

Compressiemodulus
Met behulp van de gegeven toestandsver-

gelijking (1) kan volgens de bekende be-
trekking:
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de isotherme compressiemodulus K" (afu.
3) worden bepaald. De adiabatische com-
pressiemodulus K" wordt met de factor van
de verhouding tussen de specifieke warm-
ten co/c" vermenigwldigd en wordt dan
weergegeven door:

K = (cPlc).K, (4\

De isotherme compressiemodulus K, is
voor de lucht (ideaal gas) gelijk aan de gas-
druk p (aÍb. 3):

Kr=p (5)

De adiabatische compressiemodulus K" is
een factor, gelijk aan de verhouding van de
specifieke warmten co/c, groter dan de iso-
therme compressiemodulus van het gas:

k=(cp/c,).p (6)

In tegenstelling met minerale oliën is de
compressiemodulus van lucht niet afhanke-
lijk van de temperatuur.

Volumetrische uitzettingscoëfficient
De volumetrische uitzettingscoêfficient ao
wordt als volgt weergegeven:

l / A u \
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Druck p Fw^4
A"fb. 2. Verloop van de dichtheidskrommen
bij constante temperatuur van minerale olie
en lucht als functie van de druk.

Druck p bo/.^2)
A.fb. 3. Verloop van de isotherme compres-
siemodulussen van een mineralie olie en
lucht als ideaal gas.
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Temperotur t l.'cJ

AÍb. 4. Volumetrische uitzettingscoëfJi-
ciënt van een minerale olie als functie von
druk en temperatuur,
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AÍb. 7. Geluídssnelheid in een minerale olie
ols functie von druk en temDeratuur.

Hiermede wordt de aÍhankelijkheid van
temperatuur en druk van co/c, voor mine-
rale oliën getoond (afb. 6). Deze afhanke-
lijkheid beïnvloedt de adiabatische compres-
siemodulus K en daardoor ook het gedrag
van de geluidssnelheid w in minerale oliën.
In tegenstelling tot minerale oliën wordt bij
lucht (ideaal gas) voor alle drukken en tem-
peraturen een constante waarde van
co/ c,= 1,4 verkregen,

Geluidssnelheid
De geluidssnelheid w in een minerale olie
wordt beïnvloed door het adiabatische
druk-dichtheid-quotiënt (A o/ A)s omdat de-
ze afhankelijk is van de temperatuur en de
druk (afb. 7).
De geluidssnelheid in minerale oliën is een
functie van de druk en de temDeratuur.

De geluidssnelheid is in een ideaal gas
(lucht) onafhankelijk van de druk en dus
slechts een functie van de temperatuur (afb.
8). De volgende vergelijking brengt deze
onafhankelijkheid van de druk duidelijk
tot uiting:

/  s ,  ^  F

w :  / . - K r
v c ,

PY-diagram
Vergelijking van de beide energiedragers in
een pv-diagram toont het verschillend com-
pressiegedrag in hydraulische en pneuma-
t ische systemen aan (afb. 9). Srelr men bi jv.
de noodzakelijke isotherme arbeid voor het
verdichten L, tegenover elkaar (tabel l),

TemPerotur t tcl

Afb. 5. De specifieke warmte van een mine-
rale olie en de lucht als functie van de tem-
peratuur.

of:

A"fb. 6. Gedrag van de specifieke wormte
van een minerale olie en van lucht als func_
tie van druk en temperatuur.

Specifieke warmte
De specifieke warmte cp bij constante druk
wordt volgens de betrekking uit de ther-
modynamica gegeven door:

/  à 2 n \
ce:  J-T(7?,J_ oo*.oo (8)

en toont een geringe en daarom verwaar-
loosbare aÍhankelijkheid van de druk. De
temperatuursaÍhankelijkheid van de speci-
fieke warmte coo bij atmosferische druk
(afb. 5) werd uit een tabel [3] gehaald. Bij
Iucht (ideaal gas) bestaat geen afhankelijk-
heid van de temperatuur noch van de druk
voor de specifieke warmte co. De waarde
van cp wordt gegeven door co=0,24
lkcal./kg. grd.l [2].

Verhouding van de specifieke warmten
Met behulp van de thermodynamische be-
trekkingen kan de verhouding tussen de
specifieke warmten co/c, op de volgende
manier worden weergegeven:

?u.  ip
/ 0 D  \  / d p \

c D  \ 0 t  l "  \ A D l <

cD (  iP\

\arl,

Met behulp van de gegeven toestandsverge-
lijking (l) en vergelijking (7) kan de af-
hankelijkheid van temperatuur en druk
worden bepaald (afb. 4). Voor lucht wordt
de volumetrische uitzettingscoëfficient a,
als onafhankelijk van temperatuur en druk
gegeven door:
q, = 3,67 5. lQ-r (g1aad-l)

tussen 0" en 100'C [2].
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dan wordt zeer duidelijk aangetoond dat
hieruit constructieve consequenties moeten
voortvloeien:

(12)

Dynamische viscositeit
Het gedrag van de dynamische viscositeit 4
van een minerale olie wordt in belangrijke
mate beïnvloed door de temperatuur en de
druk (aÍb. I0). Kuss [4] toont aan, dat niet
alleen de temperatuursinvloed maar ook de
invloed van de druk bij de bepaling van de
viscositeit in overweging moet worden ge-
nomen. De invloed van de temperatuur is
vanaf 80oC echter nog gering, waartegeno-
ver een belangrijke invloed van de tempera-
tuur merkbaar is bij lagere temperaturen.
Bij temperaturen boven 80"C behoeft bij
matige druk nog slechts rekening te worden

gehouden met de invloed van de druk (aÍb.
10). Op grond van de kinetische gastheorie
[2] is de dynamische viscositeit 4 voor gas-
sen onafhankelijk van de druk; een toena-
me van de viscositeit wordt alleen waarge-
nomen bij stijgende temperatuur [3] (aÍb.
1l). Hierdoor verschillen gassen principieel
van vloeistoffen,

Warmtegeleidbaarheid
De warmtegeleidbaarheid \o bij atmosferi-

sche druk is bij minerale oliên en lucht
slechts in geringe mate aÍhankelijk van de
temperatuur. De warmtegeleidbaarheid À
van vloeistoffen neemt volgens Bridgman
[5] bij een druk van 1000 bar toe met een
factor 1,09 bij een temperatuur t: 30oC en
met een factor ,1,125 bij een temperatuur
t:70oC, in vergeli jking met de waarde \o
bij atmosferische druk. Volgens de kineti-
sche gastheorie [2] geldt, dat de warmtege-
leidbaarheid À en de viscositeit ll van een

::,(!), o,

Tabel l: Arbeid voor isotherm verdichten van minerale olie en lucht

t  =  50"C L , , :  l - 150  a t L',= 1-200 at

Minerale olie
Lucht
L,lucht,/ L,olie

1157 ,1  mkp
36813,7 mkp

? l  R )

2318,5 mkp
42354,7 mkp

r8,27
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4ft. 8. Geluidssnelheid in lucht als functie
von de temperatuur.

Temperotur t fcl
AÍb. 10. Viscositeitsgedrag van een minera-
le olie als functie van druk en temperatuur.
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Aíb. Il. Het druk-onafhankelijk viscosi'
teitsgedrag van lucht als functie van de tem-
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gas evenredig met elkaar zijn en daardoor
onafhankelijk van de druk.

Samenvatting
De verschillen tonen duidelijk aan, dat de
beide energiedragers afzonderlijk moeten
worden beschouwd. De verhouding van de
isotherme compressiemodulus minerale
olie/lucht bedraagt ongeveer 40:l; die van
de volumetrische uitzettingscoëfficiënt mi-
nerale olie,/lucht ca. 1:5 en die van de dyna-
mische viscositeit minerale olie,/lucht ca'
1000:1. Akoestische signalen planten zich
in een hydraulische energiedrager ongeveer
drie keer zo snel voort als in een pneumati-
sche energiedrager. De verhouding van de
specifieke warmte bij constante druk van
minerale olie/lucht wordt geraamd op 2:l
en die van de warmtegeleidbaarheid van
minerale olie,/lucht op ca. 6:1. Vergelijkt
men de benodigde arbeid voor het verdich-
ten van minerale olie/lucht, dan verhoudt
dit zich bij een compressie van I bar tot 100
bar langs een isotherme lijn van 50oC als
1:31,8. Dit toont aan, dat bi j  gebruik van
een pneumatische energiedrager, vragen
met betrekking tot de toelaatbare maximale
belastingen van componenten en de toelaat-
bare veiligheid belangrijk zijn.
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AÍb. 12. Warmtegeleidbaarheid bij atmos'
ferische druk voor minerale olie en lucht als

functíe van de temqeratuur.
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Leergang programmeerbare
besturingen voor
niet-technici
De grootste doorbraak in de besturingstech-
nieÈ sinds de uitvinding van het relais, is
zonder twijfel de ontwikkeling van de PLC!
ToeoassinÁ en gebruik van elektronische
bestirr ineá is diardoor niet langer het pri-
vileee ván de electronicus. Vooral in de
pneimatiek en hydrauliek maken de con-
ventionele besturingen meer en meer plaats
voor de programmeerbare elektronische
besturingen. 

-Al le 
nier elektronisch ge-

schooldá worden hierdoor gedwongen
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zich ook kennis eigen te maken van de PLC.
De nieuwe leergaig van de Stichting Neder-
landse Technische School voorziet in de be-
hoefte van niet elektronici, zích de nodige
kennis voor het programmeren eigen te ma-
ken. Voor hen is de elektronische werking
minder belangrSk dan eenjuiste toepassing
en een doelgericht gebruik. Daarop iiggen
dan ook de accenten in deze leergang die
uit  twee cursussen bestaat.

De cursus GA: Systeembouw en werking be-
handelt de logica, de opbouw van PLC's,
de hulpapparatuur en de signaal in- en
urtvoer.

De cursus GB: Programmatuur en toepas-
singen behandelt alle aspecten van het
programmeren en de toepasslngen van
PLC's.
De cursussen gaan binnenkort in wijwel
het gehele land opnieuw van start, met een
duur van drie maanden met één lesavond
per week.

Inlichtinsen: Centraal Bureau van de Stich-
ting NTS, Jacob Marisstraat 61, 1058 HX
Amsterdam.
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