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Voor het betrouwboor functioneren von een hydrostoiische overbrenging is Íiltering
noodzokelijk, In dit ortikel wordt noder ingegoon op beontwoording von de vrogen

woorom een filter noodzokelijk is en op de ploots woor het filter dient te worden geplootst,

onderdeel in dit traject van activiteiten is
het ontwerpen/construeren van het werk-
tuig. In deze fase wordt de basis van een
mogehjk succesvolle toepassing gedurende
de levensduur van het werktuig gelegd. Dit
is van toepassing voor elk werktuig, dus

ook voor een werkÍuig waarin een hydrauli-
sche overbrenging is opgenomen.

De eisen die door de eebruiker worden
gesteld aan de levensduui en betrouwbaar-
heid komen steeds vaker en sterker tot
uitdrukking bij het opsteilen van het eisen-

Zowel voor de gebruikers als de ontwerpers
en bouwers van hydraulische werktuigen is
het van belang dat deze werkÍuigen ge-
durende hun levensduur betrouwbaar func-
tioneren. Het optreden van storingen en/of
veelvuldig onderhoud doet afbreuk aan
deze eis van betrouwbaarheid. Het is
daarom van belang dat de componenten in
zo'n hydraulische overbrenging goed op
elkaar zijn afgestemd en dat deze afstem-
ming ook gedurende de totale bedrijfstijd
binnen bepaalde toelaatbare grenzen ge-
handhaafd blijft.

Een belangrijke component in zo'n sy-
steem is het medium waarÍnee de enersie
wordt getransporteerd. Dit medium kJmt
immers in contact met alle comoonenten in
de hydrostat isch overbrenging. De mate
van verontreiniging van het medium heeÍt
daarom invloed op het juist functioneren
van de componenten en op de samenwer-
king tussen de componenten. Beheersing en
bewaking van de mate van verontreiniging
van het medium is daarom zowel het belans
van de gebruiker. als die van de ontwerpei
en de bouwer van het werktuig. Bij de
beheersing van de mate van verontreiniging
van het medium spelen filters een belang-
rijke rol. Reden waarom in dit artikel nader
zal worden ingegaan op de toepassing van
filters in hydrauiische systemen en op
enkele aspecten die hierbij van belang zijn.

Opgemerkt dient te worden dat dit niet de
enige activi teit  is om de verontreiniging van
het medium te beheersen. Bii de verontrei-
niging van het medium speien niet al leen
vaste stoffen een rol, maar ook andere
stoffen zoals vloeistoffen en gassen. Op de
beheersing van de verontreiniging van deze
andere stoffen zal in dit artikel echter niet
nader worden ingegaan.

Betrouwboarheid en levensuul
Vanaf het opstellen van het eisenpakket
vooÍ een werkÍuig tot en met het feitelijke
gebruik van een werktuig wordt een reeks
van activiteiten doorlopen. Een belangrijk
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Eííeclen van verstoPPing
pakket voor het werktuig. De constructeurs
ïan hydraulische componenten en de sy-
steembouwers van hydrostatische overbren-
qingen worden daardoor steeds meer met
áezé eisen geconfronteerd. Het streven is
vergroting van de levensduur en de be-
troíwbaaiheid. dat wil zeggen reductie van
sdlstandtijden en de frequentie hiervan als
seuolg uán (periodiek) onderhoud en/of
íorin-gen. Dezl eisen gaan steeds zwaarder
weeei bii de keuze van de aard van de
.,uábt"neingen (mechanisch. elekrrisch.
pneumatÈcÈof hydraulischl. Bij het ont-
*".p uun een hydraulische overbrenging
dieni hier in toenemende mate rekening
mee te worden gehouden.

llediun
In hydraulische overbrengingen spelen de
diveise interacties tussen de hydraulische
comDonenten gedurende het bedrijf een
belaÀeriike rol. Het is daarom taadzaam
om oók al tiidens de ontwerpfase stil te
staan bii het medium dat zorgdraagt voor
deze intèracties. Dit medium is in dit geval
de hvdraulische vloeistof, welke in veel
eenaíl"n minerale olie zal zijn. Een aantal
áspecten betreffende filters zijn ook van
toèpassing voor andere hydraulisch.e vloei-
stoffen, zoals waterige en synthetlscne
vloeistoffen. Op de specifieke toepassing
van deze vloeistoffen en de bijbehorende
oroblematiek zal in dit artikel echter niet
nader worden ingegaan.

De functies die 0è hydraulische vloeistof
dient te vervullen zijn talri jk. Zonder volle-
digheid te pretendeien, spêlen de volgende
functies een rol:

- De belangrijkste functie van het me-
dium is die van energiedrager. In de
energieomzetters (generatorische en moto-
rischi delen van de overbrenging) wordt de
getransformeerde energie overgedragen op
áe energiedrager. respectievelijk draagt de
energiedrager de energie over. In het con-
ductieve deel van de overbrenging transpor-
teert de energiedrager de energie van tret
seneratorischè naar het motorische deel.- 

- Een andere belangrijke functie van het
medium is het smeren van de relatief ten
opzichte van elkaar bewegende onderdelen
en de afdichting van de spleten tussen.de
onderdelen in de componenten van net
systeem. Beide functie- elementen zijn
vooral bij de energieomzetters (hydropom-
pen en -motoren) aan te treffen. De functie
van afdichting van spleten is in alle compo-
nenten aan te treffen.

- Het medium wordt tevens gebruikt als
koelvloeistof. Een groot gedeelte van de
ontwikkelde warmte in de componenten
wordt door middel van de hydraulische
vloeistof afeevoerd naar het reservoir. Dit
is een gevo'Íg van de ten opzichte van het
dooreeleide vermogen kleine bouwvolume
uan á" componentén in een hydraulische
overbrenging.

Het ha-ndfaven van een goede conditie
van de hydraulische vloeistof gedurende de
gebruiksiijd is vooral van belang voor de
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EÍíecten van vui ldeelt ies

smering en de afdichting van de spleten in
de coóponenten. In dit verband wordt
onder eóede conditie verstaan: de afwezig-
heid ian alle ongewenste maturte in de
hydraulis che vlo ei st of .

Yerontreinigingen
In de praktijk blijkl dit echter niet te
realiserên zijn. Olt ireet tot gevolg dat in de
hydraulische vloeistof een. bepaalde. hoe-
veelheid ongewenste materle aanwe g zaL
zlin. Deze hoeveelheid ongewenste mate-
rié, dat wil zeggen de hoeveelheid veront-
reiniging, kan worden onderverdeeld in:
- vàste stof, bijvoorbeeld vuildeeltjes;
- vloeistof, bijvoorbeeld water;
- gas, hoofdzakelijk lucht;
- selei-achtige stoffen: een tussenvorm
van'vaste stofln vloeistof .

Elk van deze verontreinigingen kan hetzij
direct. hetzij indirect tot bescbadiging en/of
het uitvallen (totaal defect als gevolg van
vastlopen of als gevolg van de voortdurende
beschádiging) vàn een component leiden'
Combinaties van deze verontreinigingen
hebben vaak een versterkend en versnellend
effect, zodat het falen ían de functie van de
component sneller zal optreden. Een volle-
dise-bestriiding van elk van deze verontrei-
niEingen is, mede gelet op de dan beno-
diidJ technische en financiële inspannin-
ge-n, welhaast een onmogelijke taak. Deze

taak zou dan niet in verhoudiqg staan ten
oozichte van de taken van het overige deel
vàn de hydrostatische overbrenging. Be-
heersing van de mate van verontrelnlglng ls
daarom een goed comPromis.

De eisen die de comPonenten van net
systeem stellen aan de hydraulische vloei-
siof ziin daarom bepalend voor de toelaat-
bare vérontreiniging van het medium. Deze
eisen hebben ook betrekking op de ver-
wachting van de levensduur en de betrouw-
baarheid van het systeem [1][2][3]. Defect
raken van een belangrijke systeemcompo-
nent kan immers leiden tot het falen van het
gehele systeem. Opgemerk moet worden
áat de levensduur van de diverse compo-
nenten in het systeem verschillend zal zíjn'

Vooral de verontreiniging door vaste
deeldes leven de grootste bijdrage aan de
sliitage en het falen van de componenten'
Omdát deze verontreiniging altijd voor-
komt in een hydrostatische overbrenging,
zal uitsluitend worden ingegaan op oe
verontreiniging door de vaste deeltjes. Op
een aantal áspècten betreffende deze vorm
van verontreiniging zal in dit artikel kort
worden ingegaan.

Dishibulie vuildeelties
Bii de verontreiniging door vaste deeltjes is

het van belane hoe de mate van verontÍelnl-
ging kan wor-den beschreven. respectieve-
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lijk hoe dit dan gemeten kan worden. Voor
het beschrijven van de mate van verontrei-
niging speelt de distributie, dat qil zeggen
de aantallen van deeltjes met een bepaalde
afmeting, een belangrijke rol. Het beschrd-
ven van de afmeting is problematisch
vanwese de verschillen in de voorkomende
vormei van de deeltjes (bolvormig, schil-
fers, draden e.d.). Het betreft hier deeltjes
met afmetingen van ca. 0,5 tot en met ca.
100 pm (NB. een gemiddelde menselijke
haar heeft een diameter van ca. 75 p.m).
Voor het vaststellen van de distributie van
vuildeeltjes zijn in de afgelopen decennia
een aantal methoden met bijbehorende co-
des ontwikkeld. Hierbii is de norm ISO/
DIS 4406 inmiddels inin of meer een
wereldwijde industriële standaard gewor-
den. Zonder in al te veel details te treden
wordt met de ISO/DIS-norm de mate van

verontreiniging onderverdeeld in een aantal
gecodeerde klassen met bijbehorende aan-
tallen van vuildeeltjes per milliliter voor
twee categorieën van deeldesgrootte. Bij
deze categorieën betreft het de deeltjes met
afmetingen groter dan 5 pm en deeltjes met
afmetingen groter dan 15 pm. Met de code
A/B wordt dan de klasse voor het aantal
deeltjes met afmetingen groter dan 5 ptm
(A) en de klasse voor het aantal deeltjes met
afmetingen groter dan 15 pm (B) aangege-
ven, waarbij het getal bij A steeds groter is
dan bij B. De opbouw van de klassen is
zodanig dat de overgang op een volgende of
vorige klasse-aanduiding overeenkomt met
een verdubbeling of halvering van het
aantal wildeeldes bij de desbetreffende
deeltjesafmeting. Zo zou de mate van
verontreiniging van de hydraulische olie
voor hvdraulische svstemen in gereed-

B, Hogedruklilter in de persleiding van de pomp. Vaak
zwaÍe en duÍe uitvoering in verband met hoge dÍuk

D. Ahonderliik Íiltersysteem. Geen gatantie dal alle
vuildeelljes worden gevangen. Wel nutlig als aanvullend
Íiltersysteem

schapsmachines volgens de ISO-norm die-
nen te voldoen aan de 15/9-klasse. Dit komt
overeen met 160 tot 320 deeltjes/milliliter
voor deeltjes groter dan 5 pm en 2,5 tot 5
deeltjes/milliliter voor deeltjes groter dan
15 pm. In een 1og/log'?-grafiek, waarbij de
x-as overeenkomt met de logaritme van de
grootte van de deeltjes en de y-as met het
Ëwadraat van de aantallen deéltjes/millili-
ter, kan de distributie van de ruildeeltjes
worden aangegeven. In de ISO/DIS 4406-
norm wordt de distributie weergegeven
door een rechte lijn door de twee catego-
rieën van deeltjesgrootte. Een werkelijke
distributie, zoals die kan worden gemeten
in een hydraulisch systeem, is vaak vol-
doende met zo'n theoretische distributie te
beschrijven. Een voorbeeld hiervan is de
redelijk goede overeenkomst tussen zo'n
theoretische en de werkelijke distributie
van de deeltjes van het gestandaardiseerde
testvuil ACFTD (Air Cleaner Fine Test
Dust). Dat neemt echter niet weg dat er,
afhankelijk van de situatie in het hydrauli-
sche systeem, aanzienlijke verschillen kun-
nen optreden. Een en ander kan dan duiden
op het optreden van bepaalde processen in
dè componenten en/of niet juist functione-
ren van soÍnmlge componenten.

Yuildeeltieslelling
Voor het tellen van de aantallen en het
meten van de afmetingen van luildeeltjes
bestaan er inmiddels verschillende metho-
den. In ieder geval dient er steeds een
representatief monster van de hydraulische
olie te worden getrokken. Het meten en
tellen kan hierna op verschillende manieren
gebeuren, met behulp van de microscoop
(niet automatische méthode) of met behulp
van de automatische deeltjesteller. De
laatstsenoemde methode leent zich voor
on-hnle telling (vaak onder laboratori-
umomstandigheden). Deze methoden lenen
zich, gezien de complexiteit en/of kosten,
niet voor monitoring van hydraulische sy-
stemen.

Herkomst Yon vuil
Voor de herkomst van de urildeeltjes
(eenmalig, generatie en degradatie) zijn
diverse bronnen aan te wijzen.

- Het medium zelf is een bron van
eenmalige herkomst. Analyses van hydrau-
lische oliën hebben aangetoond dat het
gemiddelde verontreinigingsniveau over-
eenkomt met klasse 16/11 van de norm
ISO/DIS 4406 Í41. Voor veel systemen is
deze mate van vervuiling al te hoog.

- In de componenten als gevolg van
fabricage/montage- processen. zoals acn-
terblijven van vonrEand. spanen. vezels
(poetskatoen), (delen van) verpakkingsma-
tèriaal, lasaf.ral, roest, verf e.d.. De her-
komst is vaak eenmalig.

- Uit de omgeving, zoals aanzuigen van
stof in het reservoir bij niveau-wisselingen
(cilinders!). meesleurvuil op cilinderstan-
gen. meesleurvuil als gevolg van het bU-

À Filter in zuigleiding pomp (cavitatiegevaar!)

C. Posilie van retourÍilter. De (bijlvulaansluiling moet
ookoveÍ het retourÍilter lopen. LekstÍomen gaan veelal
niet over het Íilteren komen dan'vuil' in het systeem

Plaats van het ÍilteÍ in het systeem
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Hydraulische component

SchottenpomP
Speling tussen schot en statoÍ
zi jdel ingse spel ing

T andwi et pom p(druk-gecompenseerd)
kopspeling
zi jdel ingse sPeling

Plunjerpomp
Plunier in boring
Commutator
Stuurschuif
Schuif in boring
Klep/zitting (cartÍidge)

Servoschuif
SchuiÍ in boring
Stuurkanten
FlappeÍ/nozzle
Opening straalbuis
Hydrostatísche lagers

Tabel 1. Overzicht van voorkomende spleethoogten in hydÍaulische

componentên

Tabel 2. Enkele voorbeelden voor de keuze van de globale íilterÍiinheid

Spleethoogte IPml

0 , 5 - 1
5 - 1 5

0 , 5 - 5
0 , 5 - 5

5 - 4 0
0 , 5 - 5

1 - 2 5
1 5 - 4 0

1 - 5
> 1
1 5 - 6 5
130 - 450

1 - 2 5

Type sYsteem

Elektrohydraul ische servosystemen
en gereedschaPswerktulgên

lndustr iële hYdrostat ische
àueióiànging'en met hoge eisen t'a'v'

Ëeiràuwoáaineid en levensduur

Normale industr ièle hydÍostat ische
oulroi"ngingen en mobiele hydraul ische 

18/14
svstemen

Klasse Filter'
lsO,DlS Íiinheid
44oG Pm (99%)

1 5 / 1 1  2 ' 5

17113 5 - 10

1 0 - 2 0
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uitvoeringen is het filter dan ook voorzlen

uun ..n Éescherming in de vorm van een

uuioát. met behulp van een veerbelaste

t"Jr,igstagklep' Afhankelij k van de inste lli n g

vanïe ieer^ontstaat er een by-pass-stroom
t'.,i;' een laeer drukverschil, zodat het- filter-

ËiËÀá"t níet tun beschadigen' Nadeelis dat

het effect van de filtering drastlscn zal

dalen, waardoor de componenten ln nel

svsteem worden blootgesteld aan een ho-

nl,ï. 
- 

t"," van vero=ntreiniging' Reden

ïuu.om filters zijn voorzien van een ver-

vuilings-indicator.

Ploils Yon het fiher
Over de vraag wat de meest doelmatige

oluur, uun hetÍlter is. lopen d^e.meningen
uiteen. Omdat vuildeeltjes in telte ln elKe

component van het hydraulische systeem
áunuï.tie ziin of wordèn gegenereerd'-zou
er voor àen volledige bescherming een lllter

in de afvoerleiding(en) van elke compolg-nt

Ji.*n t. worderiaangebracht' Dergel.ijke
Jm"áneriite fi ltermethbden worden echter

ietOen 
"eeiroffen. Alleen bij elektrohydrau-

lische sérvoschuiven is doorgaans een De-

veil ieing in de vorm van een tl l ter ln oe

.àÁï""?"t ingebouwd. Bij veel toepassin-

len is oaa.otÀ de plaats en de manier van

filteren een compromls tussen het bieden
van voldoende bescherming aan de compo-
nenten en de kosten voor het realiseren van

deze bescherming. Reden waarom door-

Ë^"r. 
-tÉntt 

één' of twee filters worden

toegepast.
Èei plaatsen van een (zuig)filter in de

toevoerleiding naar de pomp wordt, mede
gelet op de problematiek van de aanzutg-
óonditiês @evaar voor cavitatie) niet aanbe-
volen. tenz-ii het een systeem met een aparte
uóËáingtpoinp betrefi. Het filter wordt dan

turt.n ïe noédingspomp en de hoofdPomP
geplaatst. Een dergelijk systeem bledt ooK
directe bescherming voor de PomP'

Het olaatsen van het filter in de perslel-
dine vàn de pomp heeft als nadeel dat dit
..n" ,*ur. ihet 

'filterhuis 
dient immers

bestand te zijn tegen de maximale syteem-
druk) en daaïdooi dure uitvoering' Boven-
dien ireden er juist op deze plaats vaak hoge
drukpieken en-variaties in de volumestroom
op. ivaardoor het filterrendernent nadelig
wïrOt 6einvloed. Bij deze plaatsing wordt
de pomp indirect beschermd.

Fiet oiaatsen van het filter in de retourlei-
dins nàar het reservoir is een veel toege-
pasïe opstelling. Op enkele uitzonderingen
na zal nasenoég de gehele volumestroom
het filter iut...én. Uitzonderingen zijn de
afzonderliike afsevoerde lekstromen' dte
vaak onee-filterd-naar het reservoir worden
afsevoeid. Andere uitzonderingen zijn de
do;rstroomde circulatietakken in het sy-
steem, zoals die bijvoorbeeld voorkomen
bij de ijlgang-schalieling van differentiële
cilinderi.-Drirkoieken komen in de retour-
leidins zelden voor. maar aanzienlijke va-
riaties" in volumestroom kunnen ook hier
optreden. Merk op dat alle componenten
slechts indirect worden beschermd.
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Als laatste mogelijkheid wordt het afzon-

aJïf.ó filt..tyti".á genoemd' Het filter is

dan 
-opqenomen 

in een separaat sJsteem
*aarmei een oliecirculatie tot stand worclt

;;b.;ai uàn .n naar het reservoir' Dit

iur*.tn geeft echter geen garantie voor het

uángen ván alle vuildeeltjes' Als aanvullend
filte"rsysteem is dit systeem echter zeer

n...tílr. Andere taken zoals koeling' vu.l-

ien en tiiuotten van het systeem zijn met dit

systeem te combineren.

Sonenvotling
De basis voor het betrouwbaar functioneren
van hvdrostatische overbrengingen . ge-

durendé de gewenste levensduur wordt al

e;tesO in deóntwerpfase van het werktuig'

b; ;È" die de gebruiker stelt ten aanzien

u* b"ttoo*baarÉeid en levensduur blijken

i" u.ttàt"n te zijn in eisen voor de toelaat-

bare mate uan verontreiniging v.a1 fet
medium. Een belangrijk aspect bU net

ontwerpen is daarom ook het realiseren van

de behéersing van de mate van verontrelnl-

sing van het-medium. Filters zijn compo-

í.nï"n *uu.tee deze beheersing. kan wor-

den gerealiseerd. De keuze van ll l ters en oe

[.íà tun de plaats(en) van filters in het

svsteem is daarom een onderdeel van het

áïi*Émpto.... Vaak wordt aan deze

árpà.,àï..t"tief weinig. aandacht besteed'

ze'ziin echter een essentieel onderdeel in de

"áighting 
van de betrouwbaarheid en van

de ïevenfuuuÍ van een hydraulisch werk-

tuig.
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Bii de beheersing
van de mate van
verontreiniging
van het medium
spelen Í i l lers een
belangrijke rol


