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Bij de omslag: 

"It was ill policy in Leo X to patroni:ze polite 
literature. He was cherishing an enemy in 
disguise. And the English hierarchy (if there 
be any thing unsound in its constitution) has 
equal reason to tremble even at an air pump, 
or an electrical machine." 
(Joseph Priestley) 

Joseph Wright 
Experiment on a bird in the air pump 
1768 
Tate Gallery London 
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Gerrit Krol, 

Waarom legde Uitendaal zo alle nadruk op 
juiste gegevens? Waarom kon bij zeggen: een gegevens
bestand waarin ook maar een getal onjuist is, is geen be
stand? Waarom kwam deze definitie niet van mij zelf? 

Het antwoord luidt dat een bestand niet hetzelfde is als 
een model. Een bestand is geschiedenis. Een model is toe
komst. Het is interessant daaruit op te maken dat voor een 
raffinaderij de toekomst en voor een produktieveld het 
verleden het belangrijkst lijken te zijn. De verklaring van 
deze vreemde voorstelling is dat een veld zo hard produ
ceert als een raffinaderij trekt: twee rijtuigen waarvan het 
voorste de weg zoekt en het achterste een spoor nalaat. 

Een tweede verklaring is dat een raffinaderij een samen
stel van mobiele eenheden is, elke dag te veranderen, ter
wijl een olieveld hoofdzakelijk in de aarde is ingebouwd 
en niet zo gemakkelijk is in te stellen op de, onverwachte, 
komst van een tanker of afnemer. Als een olieveld zich er
gens op instelt, dan stelt het zich in op zich zelf, wat je dan 
veroudering kunt noemen. 

Welnu, hoe iets veroudert, in welke mate en waar, dat is 
iets wat je heel goed, elke dag als dat nodig is, kunt meten. 
Aan de hand van deze metingen kun je bepalen hoe, waar 
en in welke mate je de veroudering van dat veld kunt tegen
gaan, beter dan dat je in een raffinaderij de wijze van ver
werking kunt voorzien, wat leidt tot de derde verklaring 
die dan ook de meest eenvoudige is: je zult alleen, om te 
weten wat je doen moet, elke dag/week/maand alles wat 
er gebeurd is, opgeschreven moeten hebben en als je iets 
verkeerds hebt opgeschreven, dan zul je, als gevolg daar
van, ook iets d6en dat verkeerd is, wat in de wereld een 
normale gang van zaken is, maar er zijn gebieden waar, als 
er iets verkeerd gaat, het aanwijsbaar verkeerd gaat. 

In dienst van de 'Koninliijke', 
Querido, Amsterdam 1974, p. 62-63. 



Misschien is niets geheel waar, en zelfs dat niet. 

Multatuli, Ideeen 



Samenvatting 

Pneumatiek en de wetenschap 
Tot halverwege de zeventiende eeuw maakte in Europa de katholieke kerk uit wat 
waar was en wat niet. Waar waren de ideeen van Aristoteles. Een idee van Aristo
teles was dat vacuum niet bestaat. De natuur verzet zich tegen de vorming van een 
vacuum en dus bestaat het niet en kan het ook niet gecreeerd warden (het ho"or 
vacui). Galilei (1564-1642) dacht dat een vacuum wel kon bestaan en stelde zich 
daannee lijnrecht tegenover de gevestigde orde. Deze en andere "ketterse" gedachten 
leidden ertoe dat hij voor de Inquisitie werd aangeklaagd. Zijn proces trok veel we
tenschappers tot het vacuum-onderwerp aan. 
In 1644 wist Torricelli in een experiment vacuum te creeren. Er volgde een strijd 
tussen Galileianen en jezuleten over de betrouwbaarheid van Torricelli's experiment 
en de conclusies die eruit konden warden getrokken. Deze strijd werd door de je
zuleten verloren, wat de weg vrijmaakte voor vrij onderzoek. 
Ca. 1650 ontwikkelde Von Guericke de eerste luchtpomp, een pomp waarmee een 
''vacuum" gecreeerd kon warden. Boyle volgde met een luchtpomp in samenwerking 
met Hooke in 1659 en in samenwerking met Papin in 1676. 
Papin bouwde verschillende pneumatische apparaten; behalve een luchtpomp in 1676, 
bouwde hij een veiligheidsventiel in 1679, een pneumatisch kanon in 1685, een ap
paraat voor het overbrengen van vermogen in 1685 en een atmosferische machine (de 
voorloper van de stoommachine) in 1690. 

Pneumatiek als aandrijftechniek 
De achttiende eeuw was een vrij rustige eeuw voor de pneumatiek. Men experimen
teerde met luchtpompen, een rage sinds Boyle, maar nieuwe wetenschappelijke idee
en ontstonden niet. Wei droeg de luchtpomp bij aan de ontdekking van de samenstel
ling van lucht (in een tijdperk, dat in de chemie de pneumatische revo/utie wordt ge
noemd). 
In bet begin van de negentiende eeuw werd de pneumatiek ontdekt als aandrijftech
niek en daarmee als (industriele) toepassing. De idealen van Papin werden uit de kast 
gehaald. In 184 7 functioneerde de eerste pneumatische spoorweg, een sys teem waar de 
trein, door een zuiger, als gevolg van een onderdruk bewegend in een cilinder tussen 
de rails, werd voort getrokken. In 1840 reed de eerste persluchtlocomotief en in 1853 
functioneerde het eerste buizenpostsysteem. 
Het klapstuk van de negentiende eeuwse pneumatiek volgde met het besluit, bij de 
bouw van de eerste lange spoorwegtunnels (de Mt.Cenis en de St.Gotthard-tunnel) 
van perslucht gebruik te maken. Grote hoeveelheden perslucht waren nodig. Daar
voor werden grate compressoren ontworpen. Er moest persluchtgereedschap warden 
ontwikkeld. Sommeil/er bouwde in 1856 de eerste grate compressoren, de zgn. hy
draulische rammen. Bergwater functioneerde als zuiger in grate cilinders en perste 
lucht samen tot 4 atm. Sommeiller ontwikkelde ook het eerste bruikbare pers/ucht
gereedschap. De tweede generatie grate compressoren werd ontworpen door Col/adon 
in 1872. Hij bouwde zuigercompressoren, ongeveer zoals wij die nu kennen, waarbij 
voor voldoende koeling water in de cilinders gespoten werd en de cilindermantels 

vii. 



Samenvalting, Zusammenfassung, Summary 

met water doorstroomd werden. 
De derde generatie compressoren werd ontworpen door Ried/er in 1889. Hij splitste 
de compressor van Colladon in twee cilinders, die elk een deel van de compressie 
voor bun rekening namen, waardoor de koelproblemen kleiner waren. Deze com
pound-compre.s.sors werden gebruikt in de perslucbtcentrale van Parijs, een in 1888 
gebouwd energiedistributiesysteem, dat als voorloper mag gelden van bet elektrici
teitsnet. De persluchtcentrale van Parijs bestaat overigens nog steeds en voorziet zo'n 
10000 bedrijven van perslucbt. 
Een andere belangrijke ontwi.kkeling uit de negentiende eeuw is die van de pneuma
tiscbe rem voor treinen. Westinghouse ontwi.kkelde in 1869 de eerste en in 1872 zijn 
tweede pneumatiscbe rem. In 1887 werd voor bet eerst geexperimenteerd met pneu
matiscbe remmen, bestuurd door elektromagnetiscbe ventielen. Dit leidde uiteindelijk 
tot de toepassing van elektropneumatiscbe remmen (Knorr 1918, 1933, 1954). 
Een van alle andere ontwi.kkelingen losstaande ontwi.kkeling is die van pneumatiscbe 
orgelbesturingssystemen. Barker was de bouwer van bet allereerste pneumatische 
besturingssysteem ( ca.1850) en bet allereerste e/ektropneumatische besturingssysteem 
(1867). 
In bet begin van de twintigste eeuw vonden de belangrijkste toepassingen van pneu
matiek in de mijnbouw p/aats. Steenkoolwinning en -transport gescbiedde met pneu
matiscne apparaten. Het slecbte rendement van de pneumatiek deed de belangstel
ling ervoor in de mijnbouw afnemen. 
Een opvallende nieuwe toepassing van pneumatiek in de eerste helft van de twin
tigste eeuw was die van de luchtlift. De lucbtlift was bedoeld voor bet oppompen van 
olie en bet oppompen van water en modder uit funderingsputten. Zij was daarmee 
een concurrent van de relatief kwetsbare centrifugaalpomp. 
De eerste belft van de twintigste eeuw wordt gekenmerkt door de ontwi.kkeling van 
tal van nieuwe typen compressoren, zoals de turbocompressor (Brown Boveri Cie., 
1905) en de schroefcompressor (Svenska Rotor Mask.iner, 1943). 

Pneumatiek als automatiseringstechniek 
De nadelen van pneumatiek, de compressibiliteit en de lage viscositeit van lucht, 
maakten bet onmogelijk met pneumatiek alleen vrij te positioneren of snelbeden te 
controleren. Een oplossing voor een deel van dit probleem werd in 1939 door Bel
lows Co. gevonden in een combinatie van pneumatiek met hydrauliek, de zgn. hydro
pneumatiek. Bellows Co. ontwi.kkelde een besturingssysteem voor een booreenheid. 
De lucbtcilinder zorgde voor de beweging, terwijl een hydrocilinder was toegevoegd 
als remcilinder. De bydropneumatiek was tot de jaren zestig een min of meer popu
lair besturingssysteem. Het werd gebruikt voor de besturing van gereedschapswerk
tuigen. 
De Amerikaanse oorlogsindustrie veroorzaakte een automatiseringsgolf. De pneu
matiek kon daar als lichte aandrijftechniek van profiteren en de elektrotecbniek 
(relaistechniek) als besturingstechniek. Militair onderzoek, na de oorJog, naar sto
ringsongevoelige raketbesturingssystemen bracbt een ontwi.kkeling van pneumatiscbe 
besturingssystemen op gang. Begin jaren zestig werden pneumatische componenten 
ontwi.kkeld (de fluidics), die Jogiscbe functies, wals EN- en OF-functies uitvoerden. 
Combinaties van dergelijke componenten waren de pneumatiscbe besturingssystemen. 
In de zestiger jaren profileerde de pneumatiek zicb als het middeJ tot /ow-cost-auto
mation. Pneumatiscbe aandrijf-/besturingssystemen waren eenvoudig, robuust en 
goedkoop. Automatiseerders kocbten losse componenten en bouwden die zelf samen 
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tot een 'logisch systeem'. Wijzigen en uitbreiden deed men op de zelfde manier. 
De onverwacht snelle ontwikkeling van de elektronica maakte een eind aan de con
currentieloze positie van de pneumatische besturingstechniek. Ook de elektronica kon 
goedkope besturingscomponenten leveren, die, hoewel zij voor de voomamelijk werk
tuigkundig georienteerde automatiseerders minder doorzichtelijk waren, daarbij nog 
compacter waren. Een golf van miniaturisering in de pneumatiek kon de steeds gra
ter warden concurrentie niet tot staan brengen. 
Halverwege de jaren zeventig begon men bet, aanvankelijk als voordeel beschouwde, 
zelf bouwen steeds meer als nadeel te zien. Wijzigen in, maar ilberhaupt bet laten 
functioneren van zelf gebouwde besturingssystemen was tijdrovend en dus kostbaar. 
De komst van de PLC (Programmable Logic Controller) en later die van de PC 
bracht een oplossing. Fabrikanten van pneumatiek gingen er dan ook toe over micro
elektronica in bun program.ma op te nemen. 
Maar de combinatie met de microelektronica had meer mogelijkheden. De capaciteit 
en de snelheid ervan maakte bet mogelijk vrij positioneerbare systemen te bouwen. De 
meest belovende vrij positioneerbare systemen zijn voorlopig de pneumatische ser
vosystemen. 
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Zusammenfassung 

Pneumatik und die Wzsseruchaft 
Bis halbwegs des 17. Jahrhunderts bestimmte in Europa die Kirche iiber das was als 
Wahrheit angenommen wurde und das was unwahr sei. Wahr waren z.B die Ideen 
von Aristoteles. Ein Beispiel: die Meinung, es gibt kein vakuum. Die Natur wert sich 
gegen die Bildung eines Vakuums - folglich: es existiert nicht und kann auch nicht 
hervogebracht werden (das Ho"or vacui). Galilei (1564-1642) meinte, es gabe doch 
ein Vakuum. Er war damit in gerader Widerspruch zu der existierenden Autoritat. 
Diese und andere ketzerische Ideen brachten ihn vor die Inquisition. Sein Verfahren 
lockte viele Wissenschaftler zu einem Vakuumstudium. 
Torricelli kam 1644 in einem Experiment zu einem Vakuum. Es folgte ein Kampf 
zwischen Galileianern und Jesuiten iiber die zuverlassigkeit von Torricellis Experi
ment und die Schlu.Bfolgerungen, die daraus zu ziehen seien. Diesen Kampf verloren 
die Jesuiten und damit wurde den Weg zur Weiterforschung freigegeben. 
Von Guericke entwickelte uru 1650 die erste Luftpumpe, eine Pumpe womit ein 
Vakuum gemacht werden konnte. Boyle - in Zusammenarbeit mit Hooke - folgte 
1659 und in Zusammenarbeit mit Papin in 1676. 
Papin baute mehrere pneumatische Apparaten. Au.Ber die Luftpumpe in 1676, auch 
ein Sicherheitsventil in 1679, eine pneumatische Kanone in 1685, ein Apparat zur 
Kraftilbertragung in 1685 und eine atmosphiiri.sche Mruchine (der Vorlaufer der 
Dampfmaschine) in 1690. 

Pneumatik aJs Antriebstechnik 
Das 18. Jahrhundert war fiir die Pneumatiek ein ziem.lich ruhiges Zeitalter. Man ex
perimentierte mit Luftpumpen - ein Modeschrei seit Boyle. Zwar trug die Luftpumpe 
bei an der Entdeckung der Luftzusammensetzung (in einer Periode, die in der Che
mie die pneumatische Revolution genannt wird), aber neue wissenschaftliche Ideen 
wurden nicht geboren. 
Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die Pneumatik als Antriebstechnik und als (in
dustrielle) Anwendung entdeckt. Papins ldeen wurden wieder hervorgebracht. In 1847 
funktionierte die erste pneumatische Eisenbahn, ein System, in dem der Zug durch 
einem Kolben, der infolge eines Unterdrucks, in einem Zylinder zwischen den Glei
sen forwarts gezogen wurde. In 1840 fuhr die erste Druckluftlokomotive und 1853 
funktionierte die erste Rohrpost. 
Hohepunkt des 19. Jahrhunderts folgte auf die Verfiigung beim Bau der ersten lang
eren Eisenbahntunnel (der Mt.Cenis und der Gotthard) Druckluft zu benutzen. GroBe 
Mengen Druckluft wurden benotigt. Man entwurf dazu groBe Kompressoren. Auch 
mu.Bten Druckluftgeriite entwickelt werden. Sommeiller baute 1856 die ersten groBeren 
Kompressoren und verdichtete die Luft bis auf 4 Atm. Sommeiller entwickelte auch 
die ersten verwendbaren Druckluftgerate. Die zweiten Version groBe Kompressoren 
wurden 1872 von Colladon entworfen. Er baute Kolbenkompressoren - etwa so wie 
wir sie heutzutag kennen - bei denen fiir die benotigte Abkiihlung Wasser in die 
Zylinder gespritzt wurde und die Zylindermantel mit wasser durchflutet wurden. 
Die dritte Version Kompressoren wurde 1889 von Ried/er entworfen. Er teilte Col-
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ladons Kompressor in zwei Zylinder auf, die beide ein Tell der Verdichtung versorg
ten. Damit wurden die Abkiihlungsprobleme kleiner. Dieser Verbundkompressor 
wurde in der pariser Druckluftanlage, ein 1888 gebautes Energieversorgungssystem, 
welche man den Vorlaufer der Elektrizitatswerke nennen konnte. Die pariser Druck
luftanlage existiert iibrigens noch imrner und verseht etwa 10000 Gewerbe mit Druck
luft. 
Eine weitere Entwicklung des 19. Jahrhunderts ist die Druckluftbremse fiir Ziige. 
Westinghouse entwickelte 1869 die erste und 1872 die zweite pneumatische Bremse. 
In 1887 wurde mit pneumatischen Bremsen mit elektromagnetischen Steuerung zum 
ersten Male experimentiert. Dies kam zuletzt zur Anwendung elektropneumatischen 
Bremsen (Knorr 1918, 1933, 1954). 
Frei von alien anderen Entwicklungen entstand die pneumatische Orgelsteuerung. 
Barker baute das erste pneumatische Steuerungssystem (um 1850) und das erste elek
tropneumatische in 1867. 
Anfang des 20. Jahrhunderts findet man die wichtigsten Anwendungen der Pneumatik 
irn Bergbau. Kohlenforderung und Transport geschah mit Druckluftgerate. Der 
schlechte Wirkungsgrad dieser pneumatischen Apparatur lieB das Interesse fiir Be
nutzung im Bergbau nach. 
Eine blickfangende neue Anwendung der Pneumatik im ersten Teil des 20. · Jahrhun
derts war die Mammut-pumpe. Die Mamrnut-pumpe wurde fiir das Aufpumpen von 
01 und Wasser und Dreck aus Baugruben benutzt. Sie war damit ein konkurrent fiir 
die verhaltnimassig schnell beschadigten Zentrifugalpumpe. Die erste Halfte des 20. 
Jahrhunderts wird von der Entwicklung zahlreicher neuer Typen Kompressoren, so 
wie Turbokompressoren (Brown Boveri Cie, 1905) und Schraubenkompressoren (Svens
ka Rotor Maskiner, 1943) gekennzeichnet. 

Pneumatik a1s Automatisierungstechnik 
Die Nachteile der Pneumatik, die Kompressibilitat und die niedrige Viskositat mach
ten es unrnoglich nur mit Druckluft zu Positionieren oder Geschwindigkeiten nach
zepriifen. 
Fiir ein Teil dieser Probleme fand Bellows Co. mit einer Kombination von Pneuma
tik und Hydraulik, die sogenannte Hydropneumatik, 1939 eine LOsung. Bellows Co. 
entwickelte ein Steuerungssystem fiir ein Bohreinrichtung. Ein Luftzylinder versorgte 
die Bewegung wabrend ein Hydrozylinder als Bremszylinder hinzugefiigt worden war. 
Die Hydropneumatik war bis zu den sechziger Jahre ein mehr oder weniger beliebtes 
Steuerungssystem. Es wurde fiir Geratesteuerung benutzt. 
Die amerikanische Kriegsriistung verursachte eine Automatisierungswelle. Die Pneu
matik als leichte Antriebstechnik und die Elektrotechnik (Relaistechnik) als Steu
erungstechnik profitierten davon. Militiiruntersuchungen - nach dem Kriege - nach 
storungsfreien · Raketensteuerungssystemen setzte eine Entwicldung pneumatischer 
Steuerungssystemen in Schwung. Anfang der sechziger Jahre wurden pneumatische 
Komponenten entwickelt (die Fluidics ), welche logische Funktionen ausfiihrten. Kom
binationen dergleichen Komponenten waren die pneumatische Steuerungssysteme. 
Spater in den sechziger Jahren profilierte die Pneumatik sich als Mittel zur low-cost
Automation. Pneumatische Antriebs- und Steuerungssysteme waren einfach, robust 
und billig. Anwender kau.ften einzelne Komponenten und bauten die selber zu einem 
Logiksystem zusamrnen. Andern und erweitern tat man in gleicher Weise. 
Die unerwartet schnelle Entwicklung der Elektronik machte dieser konkurrenzlosen 
Position ein Ende. Auch die Elektronik lieferte billige Steuerungselemente, die, ob-
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wohl filr die meist Maschinenbau-orientierten Anwender weniger einsichtlich, dabei 
auch kompakter waren. Eine Welle der Miniaturisierung in der Pneumatik konnte 
den sich immer ausbreitenden Konkurrenz keinen Halt zurufen. 
Halbwegs der siebsiger Jahre wurde das, zuerst als Vorteil empfundene 'Selberbauen' 
immer mehr als Nachteil betrachtet. Anderen, iiberhaupt das funktionierend machen 
selbsterbauter Steuerungssysteme war Zeitraubend und dadurch kostspielig. Die Er
scheinung des PLCs (Programmable Logic Controller) und spater des PCs brachte 
eine LOsung. Pneumatikfabrikanten gingen dann auch dazu iiber Mikroelektronik in 
ihre Programme aufzunehmen. 
Aber die Mikroelektronik bot mehr Moglichkeiten. Ihre Kapazitat und ihre Schnellig
keit machten es moglich frei positionierbare Systeme zu bauen. Die meist versprech
enden positionierbare Systeme werden vorlaufig die pneumati.sche SeTVosysteme sein. 
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Summary 

Pneumatics and science 
Until about 1650 the Church decided on truth and untruth. True were the ideas of 
Aristoteles. He believed that vacuum could not excist (ho"or vacui). Galileo (1564-
1642) believed the opposite and challenged the constituted order. For his vacuum
idea and other heritical ideas was he charged by the inquisition in 1630. His trial 
attracted a lot of scientists to the vacuum-subject. In 1644, Torricelli succeeded in 
creating vacuum in his barometer-experiment. The experiment caused a conflict 
between Galileans and the Society of Jesus. The struggle about this conflict was lost 
bij the Society and free science was made posssible. 
About 1650 Von Guericke developed the first ai,rpump (for creating 'vacuum'). Boyle 
and Hooke made the first English one in 1659. 
Denis Papin developed several pneumatic apparatuses: an airpump in 1676, a safety
valve in 1679, an airgun in 1685, a machine for powertransmission in 1685 and an 
atmospherical engine (predecessor of the steamengine) in 1690. 

Pneumatics as drive-technic 
The eighteenth century was a quiet century. Experiments on airpumps were the rage, 
but new scientific ideas were not developed. The airpump only helped by the dis
covery of oxygen (in the so called pneumatic revolution). 
Early in the 19th century pneumatics were discovered as driving power and by that as 
(industrial) application. In 1847 the first pneumatic rai.lway was built. The pneumatic 
railway was a system whereby a train was pulled by a piston moved by vacuum in a 
cilinder placed between the rails. In 1840 the first compressed-air-tender drove and in 
1853 the first pneumatic dispatchsystem was built. 
Culmination of the 19th century was the decision to use compressed air for building 
the Mt.Cenis- and St.Gotthardtunnel. Big quantities of air were needed, for wich big 
compressors had to be built. Compressed-airtools were needed. Sommeiller developed 
the first big air compressors, the so called hydraulic rams. Falling water functioned as 
a piston, and compressed the air to 4 atm. Somrneiller also developed the first func
tionating airtools. The second generation of big compressors were built by Colladon 
to be used in the Gotthard-project in 1872. Het developed pistoncompressors, almost 
like we know them now, and called them dry-compressors. His compressors were 
cooled by water, flowing in the hollow cylinder jacket, piston and piston red. 
The third generation of compressors are developed by Ried/er in 1889. Het divided 
Colladons compressor in two cylinders, both dealing with a part of the compression. 
The coolingproblems were reduced and there was no need for hollow construction
parts anymore. Riedlers so called compound-compressors were used in the compressed 
air powerstation in Paris, built in 1888. Today this powerstation still excists and deli
vers compressed air to 10000 factories. 
One of the most important developments of the 19th century is the development of 
the automatic powerbrake, the airbrake built by George Westinghouse in 1869. In a 
airbrake competition in the USA in 1887 Westinghouse and Carpenter did some 
experiments with electric valves on airbrakesystems, wich led to electro-pneumatic 
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standard powerbrakes used in our century (Knorr 1918, 1933, 1954). 
Developments not being influenced by other pneumatic developments are those in 
organdrivingsystems. Barker built the first pneumatic organdrivingsystem about 1850. 
He also developed the first electro-pneumatic drivingsystem in history (1867). 
In the beginning of the 20th century the most important applications of compressed 
air were those in mining. Compressed air was used in diging and transportation of 
coal. The poor efficiency of compressed air decreased the sympathie for pneumatic in 
mining. 
A notable new application in the forst part of the 20th century was the development 
of the airlift. The airlift was mentioned for drawning water and oil. The airlift com
peted the centrifugalpump. 
Characteristic of pneumatics in the first half of the 20th century was the development 
of new types of compressors, like the cenJrifugalcompressor (Brown Boveri Cie., 1905) 
and the screwcompressor (Svenska Rotor .Maskiner, 1943). 

Pneumatics in automation 
Disadvantages of pneumatics are the compressibility and the low viscosity of air. They 
made it impossible to controll speed and position just with pneumatics alone. 
Bellows Co. found a solution for a part of this problem in 1943 by combining pneu
matics with hydraulics. An aircilinder took care of the displacement and a hydraulic 
cilinder was put in as a brakecilinder. This hydropneumatic system was quite popular 
in the 1960s. 
The American warindustry caused an automationwave. Pneumatics were able to get 
very popular in low powerdrivings. Electrotechnics got popular in controlling. Re
search paid by the Pentagon in static free rocketcontrollsystems led to the develop
ment of logic pneumatic components, the fluidics. The developments caused the po
pularity pneumatic controllsystems in the sixties and seventies. Pneumatics got known 
as the technic for low-cost-automation. Automationengineers bought components and 
made their own controllsystems. They changed their systems by buying new compo
nents and building them all togetter again. In this way automation became very flexi
bel and cheap. 
The very fast developed electronics ended the competitionless position of pneumatics. 
About 1975 electronics were also cheap and flexibel. Though electronics were not 
very easy for mechanical engineers, there was an important advantage: electronic 
components were small. But miniaturising pneumatic components couldn't stop the 
electronics. 
About 1975 engineers started to dislike the self-building-concept. Building and chang
ing systems took a lot of expensive time. The Pragrammahle Logic Controller (PLC) 
brought a solution and producers of pneumatic components had to put micro-elec
tronics in their programms. 
But micro-electronics had more advantages. The capicity and speed made it possible 
to build free positioned pneumatic systems, like se1Vosystems. 

xiv. 



Voorwoord 

Onderhavig verslag is het resultaat van een afstudeeropdracht met het onderwerp de 
geschiedenis van de pneumatiek. Deze opdracht is uitgevoerd in de verstreken elf 
maanden sinds half juli 1989. 
Begin juni was de gedachte de aandrijftechniek als geheel te bestuderen, maar dat 
bleek voor een afstudeerproject van minder dan een jaar veel te hoog gegrepen. 
Anderhalve maand later is besloten de studie te beperken tot de pneumatiek. Met dit 
besluit ben ik gestart. Achteraf moet ik zeggen dat een nag verdere beperking geen 
verkeerde stap zou zijn geweest. 
De afstudeeropdracht had een technisch en een historisch karakter en zweefde daar
mee tussen twee vakgebieden in. De begeleiding was een zeer degelijke. Mijn afstu
deerhoogleraar Prof. Schlosser geldt als ( aandrijf-)technisch specialist. Mijn tweede 
begeleider Prof. Lintsen geldt als technisch-historisch specialist. Zo was er voor beide 
vakgebieden een goede ondersteuning aanwezig. 

Behalve naar mijn afstudeerbegeleiders gaat mijn dank uit naar Dhr. v.d. Winden van 
FESTO-Eindhoven, die ik heb mogen interviewen over de periode na 1950, naar The 
National Gallery London, die mij de schitterende illustratie op de kaft stuurde, naar 
Wabco-Westinghouse, die (vergeefs) oude advertenties voor mij zocht, naar Philips 
Eindhoven, voor de informatie over norbits, naar Atlas Copco Nederland, Ingersoll
Rand en SMC, voor de bedrijfshistorische informatie die zij mij stuurden en naar 
Kitty Dijkers voor haar adviezen en typewerk. 

Hans Veldman 
mei 1990 

xv. 



Inhoudsopgave 

Samenvatting, Zusammenfassung, Summary 
Voorwoord 
lnhoudsopgave 

Deel A 

Hoofdstuk 1 
Hoofdstuk 2 
Hoofdstuk 3 
Hoofdstuk 4 

Deel B 

Hoofdstuk 1 
Hoofdstuk 2 

Hoofdstuk 3 

Hoofdstuk 4 

Inleiding 

Doe/ 
Definitie van pneumatiek 
Jnvalshoek en kader 
Inleiding van de studie 

Voor 1950 

De eerste pneumatische toepassing 
Ho"or vacui 
1. Inleiding 
2. Ktesibios 
3. Filosofie: Pneumatiek en bet wereldbeeld 

1. Griekse filosofen 
2. Het wereldbeeld van Copernicus, 

s/echts als andere zienswijze 
3. Gilbert 

4. Ceci tuera cela 
1. Galilei 
2. Intel/ectue/e behoedzaamheid 
3. Von Guericke, Boyle en Hooke 

De achttiende eeuw 
1. Papin 
2. Newcomen 
3. Ainsi finit la comedie 
4. Chemie: De pneumatische revolutie 
5. 'The wrong direction' 
De negentiende eeuw 
1. Inleiding 
2. De pneumatische spoorweg en de persluchtlocomotief 

1. De pneumatische spoorweg 
2. Pers/uchtlocomotieven 

3. Buizenpost 
4. Mijn- en tunnelbouw 

1. Ventilatie 
2. Drilboonnachines 

Vll 

xv 
XVII 

3 
5 
7 
9 

13 

15 
16 

19 

20 
21 

22 
23 
25 

29 
32 
34 
35 
37 

39 
41 
41 
42 
44 

46 
49 

xvii. 



Inhoudsopgave 

3. De Mt. Cenis-tunnel 50 
4. De St. Gottard-tunnel 52 
5. Hamerboormachines 58 

5. Remmen op treinen 60 
6. Energiecentrales 66 

1. Parijs 67 
2. Rendement 71 

Hoofdstuk 5 De eerste he/ft van de twintigste eeuw 
De ontwikkeling van compressoren 
1. Inleiding 73 

1. De aandacht voor pneumatiek 73 
2. Compressoren 75 
3. Toepassingen 76 

2. Compressoren 
1. Zuigercompressoren 77 
2. Turbocommpressoren 83 
3. Schroef compressoren 91 

3. Toepassingen 
1. De luchtlift 94 
2. Hydro-pneumatiek 98 

Intermezzo 

Orgelbouwkunst 105 
1. Orgel bes turingssyste men 106 
2. Orgelbesturing en de pneumatische rem 110 

Deel C Na 1950 

Hoofdstuk 1 Aandrijftechniek 115 
1. Compressoren 115 
2. Cilinders 117 

Hoofdstuk 2 Besturings- en regeltechniek - inleiding 119 
1. De eerste visie 

1. Rationeel denken 121 
2. Rationeel denken en de pneumatiek 123 

2. De tweede visie 
1. Automatiseringsdrang 125 
2. De pneumatiek en de automatiseringsdrang 125 

3. Stromingen 127 
Hoofdstuk 3 Besturingstechniek - diff erentiatie 

1. Fluidics 
1. Logische schakelingen 129 
2. Over de term fluidics 130 

2. Dynamische componenten 132 
1. W andstraalelementen 132 

3. Statische componenten 135 

xviii. 



Hoofdstuk 4 

Hoofdstuk 5 

Hoofdstuk 6 

Hoofdstuk 7 
Hoofdstuk 8 

Deel D 

Hoofdstuk 1 

HoofdshJ.k 2 

Deel E 

Bijlage I 

4. Low-cost-automation 139 
Normalisatie 141 
1. lnstituten 

1. CETOP 142 
2. VDMA Fachgemeinschaft Dlhydraulik und Pneumatik 142 

2. Nonnalisatie van eenheden 144 
3. Nonnalisatie van symbolen 146 
4. Resultaten 151 
Besturings- en regeltechniek - integratie 
1. De elektronica 

1. De ontwikkeling van de elektronica 153 
2. De PLC 154 

2. Integratie 156 
3. Positioneren 159 

1. Servosystemen 160 
Miniaturisering 
1. Miniatuurpneumatiek 167 
2. Een elektro-thermo-pneumatische pomp 170 
Bedrijven 171 
Omzetontwikkeling 173 

Conclusies 

Conclusies 
1. Strorningen 
2. De ontwikkeling van compressoren 
3. Bestaande historische beschouwingen 
4. Publicaties 
Aanbevelingen 
1. Inleiding 
2. Pneumatiek 
3. Aandrijftechniek 

Bijlagen 

1. Begrippen, en de eigenschappen van lucht 
1. Begrippen 

1. Druk 
2. Volume 
3. Volumestroom 
4. Temperatuur 

2. De eigenschappen van lucht 
1. Compressibiliteit 
2. De viscositeit van lucht 
3. Luchtvochtigheid 

2. Thennodynarnica 

185 
187 
189 
190 

191 
192 
194 

xxi 
xxii 
xxii 
XXll 

xxii 
XXIV 

XXIV 

XXV1 

xix. 



Inhoudsopgave 

3. Zuigercompressoren XXlX 

1. De compressie XXlX 

2. Regelinegn op compressoren xxxviii 
3. Reservoirs en filters 

1. Reservoirs XXXVlll 

2. Filters xl 
4. Stuur- en regelelementen 

1. Dynamische componenten xli 
1. Passieve componenten xli 
2. Wandstraalelementen xlii 
3. Turbuientieversterkers xliii 

2. Statische componenten xliv 
1. Wegventieien xliv 

3. Servosystemen xlix 
1. De werking van het servoventiel Iii 

5. Logische schakelingen Iv 
6. Rendementen 

1. Het isentropisch rendement van een compressor lix 
2. Het volumetrisch rendement van een zuigercompressor (I) lx 
3. Het volumetrisch rendement van een compressor (II) Ix.iii 
4. Het mechanisch rendement van een compressor I.xvii 
5. Drukverliezen in leidingen I.xvii 

Bijlage II 
1. Belangrijke ontwikkelingen in chronoiogische volgorde lxix 
2. Tijdsbaik lxxi 

Noten lxxxi 
Literatuur 

1. Deel B lxxxix 
2. Deel C XClV 

3. Figuren XCVlll 

Registers cm 

xx. 



DEEL A 

Inleiding 



Doe/ 

Hoofdstuk 1 

Doe I 

Een doelstelling van deze studie kan onmogelijk zijn de geschiedenis van de pneuma
tiek in haar volledigheid te schrijven. De omvang van bet onderwerp is te groot om 
zo'n doel in een jaar te bereiken, als bet al een bereikbaar doel is. Om de ge
schiedenis van de pneumatiek te schrijven moeten keuzen worden gemaakt; bepaalde 
onderwerpen zal de auteur al bij voorbaat moeten laten vallen. Of de vooraf ge
maakte keuzes juist zijn blijkt pas, wanneer de studie is voltooid. Een doelstelling kan 
wel zijn, de onderwerpen uit de geschiedenis van de pneumatiek die worden bestu
deerd, zo juist mogelijk te beschrijven. 

De doelstelling 
Aangezien uitgebreide verhandelingen over de geschiedenis van de pneumatiek niet 
voorhanden zijn, is een beschrijving van alle belangrijkste ontwikkelingen in deze ge
schiedenis interessant. Aangezien in de, veelal korte, verhandelingen over aspecten 
uit de geschiedenis van de pneumatiek vaak erg gebrekkig zijn, moet de doelstelling 
van deze studie zijn: 

Een beschrijving te geven van de belangrijkste aspecten uit de geschiedenis van de 
pneumatiek, die bijdraagt tot een juiste kennis van die geschiedenis. 
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Dejinitie van pneumatiek 

Hoofdstuk 2 

Definitie van pneumatiek 

Pneumatiek is een techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van drukverschillen van 
een gasvormig medium in en buiten een werkruimte, zonder daarbij de chemische 
samenstelling van het gasvormige medium te (willen) veranderen. 
Het gasvormige medium kan een gas of een mengsel van gassen zijn. 
Pneumatiek wordt toegepast in pneumatische apparaten, die zijn voorzien van een 
werkruimte. Er zijn drie typen te onderscheiden: Apparaten die arbeid verrichten op 
het medium om drukverschillen te creeren, apparaten die gebruik maken van 
drukverschillen om arbeid te verrichten en apparaten die gebruik maken van 
drukverschillen om in een bepaalde toestand te verkeren. 
Daarnaast kan een onderverdeling worden gemaakt naar apparaten die al of niet 
gebruik maken van stroming van het gasvormige medium in of uit de werkruimte. 

Pneumatische apparaten die arbeid verrichten op het medium zijn ondermeer 
compressoren, pneumatische pompen, luchtpompen en vacuilmpompen. Bij compres
soren en pneumatische pompen is in de werkruimte de druk hoger dan buiten de 
werkruimte. Bij luchtpompen en vacuilmpompen, die als gasvormig medium lucht 
gebruiken, is in de werkruimte de druk lager dan erbuiten. Bij vacuilmpompen 
benadert de druk in de werkruimte 0 bar. Onder pneumatische pompen worden bij 
sommige definities pompen bedoeld, waarbij evenals bij luchtpompen de druk in de 
werkruimte lager is dan erbuiten, maar waarbij van een ander gasvormig medium dan 
lucht gebruik wordt gemaakt. 
Pneumatische apparaten die gebruik maken van drukverschillen om arbeid te 
verrichten kunnen allerlei verschijningsvormen hebben. De belangrijkste zijn cilinders 
en motoren. 
Constructies zoals leidingen zijn een middel om verschillende apparaten met elkaar 
te verbinden en maken in die zin deel uit van de pneumatiek. 

N.B.: Volgens deze definitie zijn o.a. windmolens, ventilatoren en stoommachines 
geen pneumatische apparaten. 
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lnvalshoek en kader 

Hoofdstuk 3 

Invalshoek en kader 

De gescbiedenis van de pneumatiek kan op verscbillende manieren en binnen allerlei 
kaders worden bestudeerd en bescbreven. Het is daarom zinnig voorafgaand aan een 
bestudering van de pneumatiek-gescbiedenis te kiezen voor een manier en een duide
lijk kader te definieren. 

Manier 
De manier waarop de pneumatiek-gescbiedenis wordt bescbreven is afhankelijk van 
waaruit men deze gescbiedenis benadert. Een economiscbe benadering leidt tot een 
bescbrijving van de bedrijfseconomiscbe gescbiedenis van de pneumatiek. Een tecb
niscbe of wetenscbappelijke benadering leidt tot een tecbnische gescbiedenis van de 
pneumatiek. Voor deze studie is gekozen voor een tecbnisch-wetenscbappelijke bena
dering. Het resultaat van deze studie is daarmee een bescbrijving van de tecbniscbe 
gescbiedenis van de pneumatiek, waarbij de nadruk ligt op bet in kaart brengen van 
wetenscbappelijke en tecbniscbe ontwikkelingen (zoals innovaties) en de tecbniscbe 
gevolgen daarvan. Maatscbappelijke en bedrijfseconomische gevolgen en de invloed 
van de pneumatiek op bet wetenscbappelijke denken krijgen daarom alleen dan 
aandacbt wanneer zij de tecbniscbe gevolgen overstemmen of lijken te overstemmen. 

Kader 
Het kader waarin de gescbiedenis van de pneumatiek in deze studie is bescbreven 
wisselt enigszins in de tijd. De studie concentreert zicb op de pneumatiek, die ge
bruik maakte van bet medium lucbt. Toepassingen in de pneumatiek, waarbij lucbt 
bet medium is, zij,n de belangrijkste en bet grootste in aantal. In de bescbrijving van 
de pneumatiek-gescbiedenis tot 1800 ligt de nadruk op de wetenscbap en niet op de 
toepassingen. Na 1800 krijgt de toepassing van pneumatiek meer aandacbt. In de 
bescbrijving van de gescbiedenis tot ca. 1850 licbt de nadruk op de zgn. vacuilmtecb
niek, terwijl na 1850 de vacuilmtecbniek nauwelijks aandacbt krijgt. Zij is daar gezien 
als een tecbniek op zicb en vraagt als wdanig om een aparte bescbrijving, en valt 
buiten bet kader van deze studie. Tot ca. 1950 ligt de nadruk in de pneumatiek op 
energieoverdracbt. Na ca. 1950 verscbuift de nadruk naar sturen en later naar . 
regelen. De bescbrijving tot ca. 1950 is gebeel gewijd aan energieoverdracbt, de 
bescbrijving daarna is vrijwel geheel gewijd aan de pneumatiek als besturings- en 
regeltecbniek. Andere ontwikkelingen in de pneumatiek na 1950 zijn, in vergelijking 
met die in de besturings- en regelpneumatiek nauwelijks spectaculair en krijgen 
daarom minder aandacbt. 
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De indeling van de studie 

Hoofdstuk 4 

De indeling van de studie 

Het afstudeerverslag is opgebouwd uit vijf delen. Deel A is een inleiding. Deel B 
bebandeld de gescbiedenis van de pneumatiek voor 1950, deel C die van na 1950. 
Deel D bevat een boofdstuk conclusies en een hoofdstuk aanbevelingen. In deel E 
zijn twee bijlagen, noten, literatuurverwijzingen en registers opgenomen. 

Deel Ben C 
De gescbiedenis van de pneumatiek begint enige duizenden jaren voor de jaartelling 
met de vinding van de blaaspijp. Rond 2500 v.C. is de blaasbalg uitgevonden. Gezien 
de juist gegeven definitie van pneumatiek is er discussie mogelijk over bet feit of de 
blaaspijp en de blaasbalg (in baar vroege toepassing) wel of niet om dezelfde reden 
als de ventilator buiten de pneumatiek vallen. Desondanks bescbrijft boofdstuk 1 van 
deel B deze gescbiedenis, maar wordt in bet midden gelaten of dit al dan niet bet 
startpunt is. Hetzelfde geldt overigens voor deel B, boofdstuk 4.4.1, over mijnven
tilatie. 
Een mogelijke start vindt plaats in de Griekse en Romeinse tijd. Griekse denkers en 
bouwers krijgen aandacbt in bet eerste deel van boofdstuk 2 van deel B. 
De eerste ecbt belangrijke periode in de gescbiedenis van de pneumatiek begint met 
bet werk van Galileo Galilei (1564-1642). Er vindt een omwenteling plaats in bet 
wetenscbappelijke denken en de pneumatiek vervulde daarin een belangrijke rol. De 
ideeen over vacuum van de Griekse denkers maakten plaats voor de ideeen van 
Galilei, Torricelli, Pascal, Von Guericke en Boyle. Deze omwenteling is bescbreven 
in bet laatste deel van boofdstuk 2 van deel B. 
De acbttiende eeuw is een stille periode voor de pneumatiek, in die zin dat na Papin 
( deel B, boofdstuk 3.1) en Newcomen ( deel B, boofdstuk 3.2) geen nieuwe ontwik
kelingen meer zijn gedaan. Wei werd er, vooral in de cbemie, veel geexperimenteerd 
met vacuum. De acbttiende eeuw is bescbreven in deel B, boofdstuk 3. 
De negentiende eeuw is bescbreven in boofdstuk 4 van deel B. Het is de eeuw dat de 
pneumatiek voor bet eerst op grote scbaal wordt toegepast en floreert in ondermeer 
de mijn- en tunnelbouw. 
De twintigste eeuw tot de tweede wereldoorlog is bet tijdperk van de compressoren 
en wordt bescbreven in boofdstuk 5 van deel B. 
Daarmee is de gescbiedenis van de pneumatiek tot voor de tweede wereldoorlog be
schreven. De resterende periode, vanaf de oorlog tot nu is bescbreven in deel C. De 
aandacbt gaat vooral uit naar de ontwikkeling van de pneumatische besturingen. De 
ontwikkeling van aandrijfelementen krijgt kort aandacbt in boofdstuk 1 van deel C. 
Hoofdstuk 2 is een inleiding in de besturings- en regelpneumatiek. Hoofdstuk 3 tot 
en met 8 belicbten de ontwikkeling van componenten, de normalisatie, de invloed 
van de microelectronica, de miniaturisering, de bedrijven en de omzetontwikkeling. 
Tenslotte is tussen deel B en deel C een intermezzo opgenomen, waarin de ontwik
keling van orgelbesturingen is beschreven. Deze ontwikkeling stond buiten alle 
andere ontwikkelingen in de pneumatiek en is om dat te onderstrepen niet op-
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genomen in deel B, hoewel het daar qua tijdsplaatsing wel zou horen. Omdat de 
orgelbesturing een zeer vroege vorm van besturingspneumatiek is, is een indeling van 
deze geschiedenis voor deel C op zijn plaats. 

Deel E 
Bijlage I vormt een technische ondersteuning van onderwerpen, besproken in deel B 
en deel C en is daardoor op zich onvolledig en onevenwichtig. Bijlage II is een 
ondersteuning van deel B. Zij bevat een chronologische opsomming van de belang
rijkste gebeurtenissen, beschreven in deel B en een tijdsbalk, waarin de voor de 
pneumatiek belangrijke personen tussen hun tijdgenoten zijn geplaatst. 
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DEEL B 

Voor 1950 



Hoofdstuk 1 

De eerste pneumatische toepassing 
[109) 

"Verbunden ist die erste Anwendung von Druckluft mit dem Aufkommen 
des F euers um 500 000 v. Chr. Schon sehr bald wurde das Blasen zum 
Entfachen und zum Unterhal.ten des Feuers eingesetzt." 

[Hasebrink, 109} 

Het benoemen van een eerste pneumatische toepassing is moeilijk. Zo'n benoeming 
hangt af van de antwoorden op de vragen: 
Wat wordt verstaan onder een toepassing? 
En wat wordt verstaan onder een pneumatische toepassing? 
Verder is een juiste benoeming van een toepassing als eerste toepassing afhankelijk 
van wat men van de geschiedenis weet. Zeker is dat deze gezocht moet worden in de 
vroege oudheid of eerder. Zeker is ook dat over technische hulpmiddelen uit de 
vroege oudheid of daarvoor weinig bekend is. Zulke overwegingen maken het 
benoemen van een eerste pneumatische toepassing een stuk minder interessant. Een 
benoeming blijft imrnerts discutabel en twijfelachtig. 

Figuur 1 
Blaaspijpen op een relief uit het Rijk van Sakkara 
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De eerste pneumatische toepassing 

Wordt er van uitgegaan dat van een pneumatiscbe toepassing alleen sprake kan zijn 
in combinatie met een (tecbniscb) bulpmiddel, dan vervalt de suggestie van Hase
brink als mogelijke eerste. Hasebrink's suggestie is overigens qua tijdsbepaling en 
zinnigbeid iiberbaupt twijfelacbtig. De mens za.l vast eerder om een andere reden 
geblazen bebben. En als we dit als eerste toepassing zien, dan is de mens, die op bet 
idee kwam benen te gebruiken om op te lopen, in plaats van er slecbts op te staan, 
de grondlegger van bet transport. Dit gaat te ver. 
Wanneer de mens een bulpmiddel vervaardigt dat bet blazen om vuur te onder
bouden efficienter maakt, spreken we van een toepassing. De eerste pneumatiscbe 
toepassing zou aldus de blaaspijp kunnen zijn. Deze werd bebalve voor bet onder
bouden van vuur, gebruikt als wapen en als muziekinstrument (de fluit). 
De blaasbalg is bet tweede pneumatiscbe apparaat. Blaasbalgen werden al gebruikt 
rond 2 500 v.C. 

Figuur 2 
De toepassing van een b/aasba/g 
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Inkiding 

Hoofdstuk 2 

Horror vacui<"""' 1> 

1. lnleiding 

In 1654 deed Otto von Guericke zijn experimenten met de Magdenburger bollen. 
Rond 1650 bouwde bij al een luchtpomp. In 1659 bouwden Boyle en Hooke een 
luchtpomp en ook Cbristiaan Huygens en Denis Papin hielden zich ermee bezig. 
Experimenteren met luchtpompen was in de tweede belft van de zeventiende eeuw 
een ware rage. 
Deze rage was ontketend door Galileo Galilei, een uitermate progressieve weten
schapper, die met "ketterse wereldbeelden", zijn geloof in bet bestaan van vacuum en 
de ondeelbaarheidstheorie de gevestigde orde aanviel. Tot halverwege de zeventiende 
eeuw gold bet besluit van de Kerk, dat Aristoteles gelijk had en dus de aarde stil 
stond en de planeten om de aarde heen draaiden, dat vacuum niet kon bestaan en 
dat er geen kleinste deeltjes (atomen) waren. Het was natuurkundigen, artsen en 
wiskundigen toegestaan er andere denkbeelden op na te houden, filosofen was dat 
niet toegestaan. Toen Galilei het in 1615 aandurfte het stelsel van Copernicus, met 
een draaiende aarde en de zon in het midden, als filosofie te verdedigen en in 1616 
opperde dat zijn filosofie om een nieuwe bijbelinterpretatie vroeg, kwam Rome in 
het geweer. De publiciteit die dit gaf moet voor veel wetenschappers aanleiding zijn 
geweest zich intensief met wereldbeelden, vacuum en atomen bezig te gaan houden. 
In 1632 werd Galilei voor de Inquisitie aangeklaagd. Hij werd verbannen en stierf in 
1643. Galilei werd een martelaar voor de wetenschap. 
Zijn achterban ging door en was inmiddels goed georganiseerd. Senator Baliani was 
hun leider en pater Mersenne verzorgde de propaganda. Hen doorbraak veroorzaakte 
het experiment van Torricelli in 1644. Het bestaan van vacuum was bewezen. De 
experimenten van Von Guericke maakten een einde aan de strijd van de Kerk tegen 
de wetenschap. 
Galileo Galilei had een revolutie veroorzaakt, die het mogelijk maakte vrij te 
experimenteren en vrijer te filosoferen. De pneumatiek kon zich ontwikkelen. 

In dit hoofdstuk wordt aan deze revolutie aandacht besteed in paragraaf 4. Paragraaf 
3 leidt met de presentatie van eerder bestaande ideeen over lucht en vacuum de 
revolutie in. Paragraaf 2 is gewijd aan Ktesibios, een Griek die ideeen ontwikkelde 
voor pneumatische apparaten, zoals Denis Papin dat voor het eerst weer deed aan 
het eind van de zeventiende eeuw (Hoofdstuk 3). 
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Horror vacui 

2. Ktesibios 
[82, 92, 109, 110) 

Ktesibios was een Griek en leefde in Alexandrie rond 300 v.C. Het gescbreven werk 
van Ktesibios is niet bewaard gebleven. Ktesibios wordt algemeen gezien als de 
eerste uitvinder van ingewikkelder pneumatische apparaten. Gebrekkige bescbrijvin
gen van een aantaI van deze apparaten zijn te vinden in bet gescbreven werk van 
Pbilon van Bizantium (ca. 300 v.C.), van de Romein Marcus Vitruvius Polio (25 v.C.) 
en van Heron van Alexandrie (ca. 100 v.C.). De door Ktesibios gevonden apparaten 
mogen worden gezien als Spielerei. Aanwijzingen dat zijn apparaten toegepast, of 
iiberhaupt gebouwd zijn, zijn niet gevonden. 
In deze paragraaf worden twee apparaten besproken, bet waterorgel en de pneuma
tiscbe katapult. 

Het waterorgel is een apparaat, getekend in figuur 3, bedoeld voor bet maken van 
muziek. Het is bescbreven in De architectura van Vitruvius [82]. Een eenvoudiger 

Figuur 3 
Het waterorgel (Vitrivius) 
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versie toont figuur 4. Deze werd door Heron beschreven [109]. Beide tekeningen zijn 
in onze eeuw gemaakt aan de hand van deze beschrijvingen. 
Het orgel van figuur 3 bestaat uit een 'altaar', voor een deel gevuld met water, een 
'drukkamer', twee cilinders, terugslagkleppen en orgelpijpen. Het 'altaar' dient als 
reservoir voor de 'drukkamer'. De 'drukkamer' bevindt zich in het altaar en is aan de 
onderzijde open, zodat ook deze voor een deel gevuld is met water. De cilinders zijn 
identiek. Beide cilinders hebben een klep aan de uitlaatzijde en een klep aan de 
inlaatzijde. De uitlaatklep splitst zich in het altaar in een leiding naar de 'drukkamer' 
en een leiding naar de orgelpijpen. De 'drukkamer' functioneert als buffer. 
Het orgel van figuur 4 heeft een cilinder. De terugslagkleppen zijn niet getekend. 

Figuur 4 
Het waterorgel (Heron) 

De pneumatische katapult is beschreven in Pneumatica van Philon van Bizantium 
[82]. Het wezen van het apparaat is de constructie, bevestigd aan de spanann van de 
katapult. Deze constructie bestaat uit een korte ~ drukkend op een zuiger uit 
brons, die "luchtdicht" in een cilinder past. De katapult is bedoeld voor het werpen 
van stenen. Figuur 5 toont een tekening van de katapult uit 1960. 
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Figuur 5 
De pneumatische /catapult 

Met nadruk wordt er op gewezen, dat Ktesibios' ideeen niet stoelden op enig inzicht 
in of enige kennis van energieoverbrengingen. Zijn inzicht in bet wezen van lucht kon 
hoogstens hetzelf de zijn als dat van Heron van Alexandrie, die bet elastische gedrag 
van lucht inzag, zonder deze elasticiteit overigens deugdelijk aanschouwelijk te 
kunnen maken (zie paragraaf 3.1). 
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3. Filosofie: Pneumatiek en bet wereldbeeld 

3.1 Griekse filosofen 
[92, 110] 

Filosofte: Pneumatiek en het were/dbee/d 

Een beeld van de uiteenlopende ideeen, die Griekse filosofen hadden over lucht, 
wordt in deze paragraaf gegeven. God, bet wereldbeeld, de lucht en de aarde hebben 
bij deze filisofien alles met elkaar te maken. Het onbekende, bet niets (bet vacuum), 
moet de filosofen geintrigeerd hebben. 

Anaximenes van Milet 
Anaximenes was een Grieks filosoof en leefde van ca. 580 tot ca. 520 v.C. 
Anaximenes stelde dat lucht samen te persen en te verdunnen is. Waarschijnlijk was 
hij de eerste die dit begrip van lucht had. 
De lucht is Goddelijk en oorzaak van alle verandering en beweging, aldus Anaxi
menes. Wordt lucht samengeperst dan ontstaan achtereenvolgens wolken, water, ijs 
en vaste stoffen. Kenmerkend voor samengeperste lucht is dat bet vochtig, koud en 
traag is. Verdunde lucht is droog, warm en beweeglijk en existeert uiteindelijk als 
vuur. Vacuum is daarmee vuur. 
Voor Anaximenes bestaat alles dus uit lucht. De verschillen tussen stoffen zijn 
relatief. 

De Eleati.sche school 
De Eleatische filosofie is de oudste Griekse wijsbegeerte. De school is gesticht rond 
480 v.C. door Xenophanes, Parmedines en Zenon in de stad Elea. 
Parmedines (ca. 515 - 445 v.C.) is ons bekend door zijn ideeen over het zijn en de 
natuur. "Niets is, dat niet gelijktijdig is en niet is, want als bet niet is, dan is bet niet" 
[92]. Dit houdt in dat hij een strenge scheiding maakte tussen zijn en niet zijn, tussen 
bestaan en niet bestaan. Dat wat stoffelijk is, dat is. Dat wat niet is is hoogstens 
fantasie. 
Zo zag hij vacuum als niet zijn, dus als fantasie. 

Anaxagoras 
Anaxagoras leefde tussen 500 en 425 v.C. 
Hij had de visie, dat alle stoffen in oneindig kleine deeltjes in alle materie aanwezig 
zijn. De deeltjes-aard die in een bepaald stuk materie overheerst, bepaald bet wezen 
van dat stuk materie. 
Vacuum wees hij af. 

Aristoteles 
Aristoteles (384 - 322 v.C.) is bekend om zijn wereldbeeld. Dit wereldbeeld toont de 
zon, de maan en de planeten cirkelend om de rustende aarde. 
Voor dit onderzoek is bet door Aristoteles gedefinieerde begrip plaats belangrijk. Het 
binnenvlak van de bolvormige kosmos is de grens van de kosmos en grens van de 
plaaJs van de kosmos. Daarbuiten bestaat noch plaats noch tijd, dus geen buitenvlak 
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maar ook geen vacuum. 
Vacuum of leegte binnen de kosmos is in deze definitie een door een lichaam niet 
gevulde plaats, die zich wel laat vullen. Verlaat een lichaam zijn plaats, dan wordt 
deze volgens Aristoteles ingenomen door een ander lichaam. Zo kan er ook binnen 
de kosmos geen vacuum of leegte voorkomen. 
De uitspraak: Wat niet de oorzaak van de werking van de natuur is, mag door 
filosofen niet als natuurlijk worden gezien, is een uitspraak die grote consequenties 
had voor wetenschappers die zo'n 2 000 jaar later leefden (paragraaf 4 ). 

Heron van Alexandrie [82) 
Heron was een Grieks werktuigkundige en leefde waarschijnlijk in de eerste eeuw 
voor Christus. Hij schreef werken over de mechanica de mechanische techniek, de 
pneumatiek, de hydrauliek en de wiskunde<DDO( 2>. 
In Pneumatica beschrijft hij een groot aantal pneumatische en hydraulische ap
paraten, voor bet merendeel uitgevonden door Ktesibios. 
Volgens Heron is lucht een stof, bestaande uit zeer kleine deeltjes, die elkaar 
aanstoten, maar die (qua vorm) niet in of aan elkaar passen. Tussen de deeltjes 
bevinden zich daardoor vacua. Als gevolg van de aanwezigheid van vacua is lucht 
verdunbaar en samendrukbaar. Heron noemt dit de elasticiteit van de lucht. 
Een continu bestaand groter vacuum wijst Heron af. 
Een bewijs voor de elasticiteit van lucht is het feit dat een metalen bol, met een 
dikke wand (!), niet explodeert als er lucht in geblazen wordt .... 

3.2 Het wereldbeeld van Copernicus, slechts als andere zienswijze 
[92, 110) 

Copernicus was een Duits-Pools astronoom en leefde van 1473 tot 1543. Copernicus 
leef de in een tijd waarin bet wereldbeeld volgens Ptolemaeus algemene geldigheid 
had. 
Ptolemaeus (ca. 100 n.C. -160) stelde zich de wereld als volgt voor: 
In bet middelpunt rust de aarde. De aarde is omringd door water en omgeven door 
lucht. Daaromheen bevindt zich bet vuur. Daaromheen cirkelen in afzonderlijke 
hemels respectievelijk de maan, Mercurius, Venus, de zon, Mars, Jupiter, en Satur
nus. Alles wat men verder kon waarnemen bracht hij in hemels daarbuiten onder. Dit 
wereldbeeld is gebasseerd op bet wereldbeeld van Aristoteles. Opvallend zijn de 
beschrijvingen van de bewegingen en bewegingssnelheden van de hemellichamen. 
Deze zijn uiterst onregelmatig. 
Copernicus zei geen nieuw wereldbeeld te willen scheppen, maar een zienswijze te 
ontwikkelen die de mathematische beschrijving van bewegingen en bewegingssnel
heden kon vereenvoudigen. Copernicus liet de aarde en de planeten draaien om een 
stilstaande zon. De maan draaide rond de aarde. Het wereldbeeld van Copernicus 
komt overeen met bet wereldbeeld van Pythagoras (ca. 570 - 480 v.C.) [1]. 
Galileo Galilei zou later Copernicus' wereldbeeld verdedigen als nieuwe filosofie. 
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3.3 Gilbert 
[92, 110) 

Filosofie: Pneumatiek en het wereldbeeld 

William Gilbert<"""' 3> was natuurkundige en arts. Hij leefde van 1544 tot 1603. Hij 
schreef drie boeken, hoofdzakelijk gericht tegen de heersende natuurfilosofie naar 
Aristoteles. Hij was daarmee de eerste, die protesteerde tegen de gevestigde orde. 
Gilbert geloofde in de natuurlijke aanwezigheid van vacuum tussen de planeten. 
Plane ten oef en en krachten op elkaar uit, niet via lucht, maar door magnetisme. Lucht 
was alleen aanwezig rondom de aarde. 
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Horror vacui 

4. Ceci tuera cela<DOOI •> 

4.1 Galilei 
[79, 92, 110, 112] 

Levensbeschrijving 
Galileo Galilei werd geboren in Pisa op 15 f ebruari 1564 en stierf in ballingschap in 
Arcetri op 8 januari 1642. 
Niet alleen Galilei's ideeen over bet vacuum en de luchtdruk zijn voor deze studie 
over pneumatiek interessant: Zijn strijd met de Kerk is van grote invloed geweest op 
bet doen en denken en de progressie in de wetenschap die aan de ontwikkeling van 
de pneumatiek vooraf ging<DOOI S>. 

Galilei ontdekte als student, dat de slingertijd van een slinger onafhankelijk is van de 
slingeramplitude. Verder bedacht hij de hydrostatische balans. 
ln 1589 werd Galilei hoogleraar in Pisa en in 1592 in Padua, waar hij tot 1610 
onderwees. 
Voor 1600 hield hij zich voomamelijk bezig met onderzoek naar de parabool en de 
vrije val. Hij geloofde dat verschillende voorwerpen in vacuum even snel vallen. Na 
1600 deed Galilei onderzoek op bet gebied van de mechanica, de optica en de 
astronomie. 
In 1609 bouwde hij een kijker met divergerend oculair volgens modellen uit Holland. 
Hij ontdekte bergen op de maan, de manen van Jupiter en de vlekken op de zon. 
Een en ander sterkte hem in zijn geloof in bet wereldbeeld van Copernicus. 
In 1610 werd Galilei hofwiskundige van groothertog Casimo II de'Medici, hetgeen, 
samen met bet feit, dat hij veel ontdekkingen uit deze tijd voor zich opeiste, afgunst 
bij collega-wetenschappers opwekte. 
Na 1615 begon Galilei bet stelsel van Copernicus onvoorwaardelijk te verdedigen, 
zonder overigens over voldoende bewijzen te beschikken. In 1616 verbood de Heilige 
Stoel hem Copernicus' leer verder uit te dragen. Een belangrijke aanleiding hiervoor 
was dat Galilei in zijn verdediging van Copernicus' stelsel dit opperde als een nieuwe 
filosofie, die om een nieuwe bijbelinterpretatie vroeg. 
Na enige jaren van behoedzaamheid legde Galilei zich erop toe, in plaats van bet 
wereldbeeld van Copernicus te verdedigen, bet Kerkelijke wereldbeeld (Aristoteles, 
Ptolemaeus) te weerleggen. In 1622 publiceerde hij II saggiatore<DOOI 6>. een polemiek 
van grote literaire waarde, gericht tegen de invloedrijke jezui'et, pater Horatio Grassi 
(1582-1654). Gesterkt door de benoeming van zijn bewonderaar, kardinaal Maffeo 
Barberini tot Paus Urbanus VIII, durfde Galilei bet aan in 1632 de Dialogo sopra i 
due massimi sistemi de/ mondo<DOOI 7> te publiceren. Dit is een boek waarin een 
Copernicus-aanhanger en een Aristoteles-aanhanger een dialoog met elkaar aangaan. 
Naar aanleiding van de Dialogo werd Galilei echter voor de lnquisitie aangeklaagd. 
Voor Galilei had dit de consequentie verder in ballingschap te moeten leven. Voor 
de wetenschap betekende bet proces bet begin van een tijdperk van intellectuele 
behoedzaamheid. 
In ballingschap voltooide Galilei zijn boek Discorsi e demostrazioni matematiche 
intemo a due nuove scienze attenti al/a meccanica e i movimenti locali<- •>. 
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Ideeen over vacuU.m 
Galile'i geloof de in vacuum, zoals Heron van Alexandrie en Gilbert geloof den in 
vacuum. Door zijn critici is Galilei daarnaast Anaxagoras-aanhanger genoemd. 
Galilei schreef in n saggiatore over materie. Materie bestond (zoals ook Anaxagoras 
geloofde) uit kleine deeltjes. De kleinst mogelijke deeltjes waren volgens Galilei 
oneindig klein •. Tussen de deeltjes waren vacua aanwezig, zoals Heron dat al gezegd 
had. De "inteme cohesie" van materie vond baar oorzaak in de "inteme kracht" van 
deze vacua. Vloeistoffen waren zonder vacua opgebouwd, aangezien er bij vloeistof
f en geen sprake is van "inteme cohesie", aldus Galilei. 
Lucht was materie en had dus massa. Het gewicht van lucbt zorgde ervoor dat de 
lucht aan bet aardoppervlak minder fijn verdeeld was dan lucht ver van bet aardop
pervlak verwijderd. Hiermee ging Galilei een stap verder dan Gilbert. 

Groothertog Casimo confronteerde Galilei met bet probleem dat waterzuigpompen 
water slechts tot een bepaalde diepte konden putten (ca. 10 m). Met andere woor
den: bet was niet mogelijk met een zuigpomp een waterkolom van meer dan ca. 10 m 
te realiseren. Galilei concludeerde, aan de hand van zijn theorien, dat de "inteme 
kracht van bet vacuum" kennelijk zo groot was als bet gewicht van een waterkolom 
van 10 m. Ook zag hij hierbij bet verband tussen de grootte van deze beide krachten 
en de grootte van bet oppervlak waarop zij werken. 
In Discorsi spreekt Galilei van metingen van bet gewicht van lucht. Hij beschrijft 
meetmethoden. Of de metingen ook werkelijk uitgevoerd zijn blijkt niet uit enig 
materiaal [79). Galilei beschrijft onder andere een experiment, waarbij hij met 
behulp van een balans verschil constateert tussen een fies met lucht onder atmos
ferische druk en een fies met lucht onder een driemaal zo hoge druk. Als hij deze 
experimenten heeft uitgevoerd, wijst dat er op, dat Galilei kennelijk de beschikking 
had over een luchtpomp, die lucht kon samenpersen tot drie maal de omgevingsdruk. 

4.2 Intellectuele behoedzaamheid 
[112) 

De Societeit van Jezu.s 
Als gevolg van de activiteiten van Galilei vond er in de intellectuele wereld een 
omwenteling plaats. De Galileianen wonnen aanhang, de Kerk en de jezu'ieten in bet 
bijzonder verloren aanhang. Vanzelfsprekend vormde deze omwenteling een bedreig
ing voor de Kerkelijke gevestigde orde. 

• Oneindig was in deze tijd een niet-geaccepteerd begrip. Alles was eindig . 
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Na bet proces tegen GaliJei legde de Societeit van Jezus zich, onder leiding van pater 
Grassi, toe op propaganda tegen de nieuwe filosofie. Deze propaganda richtte zich 
op drie punten. Allereerst diende bet wetenscbappelijk gezag van Galilei aangetast te 
worden. Daartoe moest de theologische onjuistheid van bet stelsel van Copernicus 
aangetoond worden. Het volgende punt was de propaganda tegen de ondeelbaar
heidstheorie. Tenslotte moest de Societeit strijden tegen een andere nieuwe filosofie, 
nl. die van bet vacuum. Er moest gepropageerd worden voor bet ho"or vacui. De 
moeilijkheid hierbij was dat deze anti-vacuilm-propaganda noch kon steunen op een 
veroordeling door de Kerk van bet geloof in bet vacuum, noch op een gezagheb
bende filosofische traditie. 
De consequentie van de bouding van de jezuieten was de voorzichtigheid die men 
moest betrachten met bet doen van uitspraken en bet publiceren. In bet openbaar 
kon men slecbts wiskunde bedrijven en experimenteren. Deze gebieden werden 
gezien als niet-filosofisch, dus onschuldig. 
Galilei's denkbeelden over bet vacuum werden verder ontwikkeld door pater 
Maignan, Gasparo Berti, Raffaello Magiotti en Evangelista Torricelli. 

Torricelli's experiment {92, J JO} 
Evangelista Torricelli leefde van 15 oktober 1600 tot 25 oktober 1647. Hij was een 
wis- en natuurkundige uit de school van Galilei. In 1641 werd hij assistent van 
Galilei. Hij volgde Galilei op als hofwiskundige van groothertog Casimo. 
In een brief van 11 juni 1644 kondigde Torricelli aan, dat bij door middel van een 
met kwik gevulde buis, waarin vacuum tot stand was gebracht, een opzienbarend 
experiment tot een succesvol einde had gebracht<D001 9>, De inhoud van de brief werd 
door pater Mersenne<DOOI 10> openbaar gemaakt en over Frankrijk en later over heel 
Europa verspreid. De hypothese van de luchtdruk, in 1630 door senator Giovianni 
Batista Baliani naar voren gebracht en dertig jaar eerder door Galilei geopperd, was 
nu een experimentele realiteit, die zich op een nieuwe theorie kon beroepen. In 
plaats van over de interne kracht van het vacuilm, kon men nu spreken over exteme 
druk en luchtdruk. Er kon alleen nog niet over atomen gesproken worden. 
De Societeit begon direct met herstelwerkzaamheden. De theoretische gevolgen van 
Torricelli's experiment waren namelijk zeer fundamenteel. Het werd ermee mogelijk 
massa tot karakteristieke fysische parameter te verheffen. Er ontstond een strijd 
tussen de Jezuieten (pater Grassi) en de Galileianen (senator Baliani). 

Pascal {92, JJOJ 
Blaise Pascal was een Frans wis- en natuurkundige, filosoof en schrijver en leefde van 
19 juni 1623 tot 19 augustus 1662. Hij geloofde niet in de ho"or vacui in tegenstelling 
tot de rationalist Rene Descartes, waarmee Pascal een briefwisseling onderhield. 
In 1646 probeerden de Jezui'eten senator Baliani voor zich te winnen, om daarmee 
een krachtige stem tegen de ho"or vacui uit te schakelen. Dit mislukte: Op instructie 
van pater Mersenne stuurde Baliani Mersenne in november 1647 een open dankbe
tuiging voor bet werk en de standpunten van Parijs inzake bet vacuum. In oktober 
164 7 had Pascal in Parijs zijn boek Experiences nouvelles touchant le vide<DOOI 11> 

gepubliceerd, waarin hij zijn eerste experimenten met vacuum beschreef. Dit was een 
nederlaag voor pater Grassi. De nieuwe filosofie won in Parijs kennelijk aan kracht. 
In september 1648 probeerde Pascal bet idee van Galilei van bet luchtmeer te 

pagina 24. 



Ceci tuera ce/a 

bewijzen. Hiertoe droeg hij zijn zwager Florin Perler op het experiment van Torricelli 
op de Puy de i)(>me (1465 m) uit te voeren. Perler mat minder millimeters kwik dan 
Pascal in Parijs. Pascal herhaalde het experiment door een vergelijking van kwikdruk 
op de toren van de StJacobskerk in Parijs en op de begane grond. 
Een volgende gevoelige klap voor de Jezuieten was Pascal's publikatie Recrit de la 
grande experiences de l'equilibre des /iqeurs<DOCX 12> (1.10.1648) en Preface pour un traite du 
vide<DOCX 13> (1648). 
Erger dan dat en erger dan de experimenten was bet boek van pater Magni ( opnieuw 
verschenen in 1648), Demonstratio ocu/aris loci sine /ocato corporis succesive moti in 
vacua lumini nulli corpori inhaerenti<DOCX 14>, waarin hij vaststelde dat Torricelli's vacuum 
leeg is, maar niettemin licht doorlaat. Het vacuiim-experiment maakte bet mogelijk 
licht te zien, zonder dat dit inherent is aan enig lichaam. Dit haalde alle Kerkelijke 
dogmas onderoit. Als het licht niet inherent was aan materie, dan had bet geen zin 
meer om materie te veronderstellen als drager van bet eerste licht. 
Een laatste verdediging van het ho"or vacui door de jezuieten was het werk Vacuilm 
proscriptum (1649), dat niet meer het ho"or vacui poogde te verdedigen maar een 
veel verder liggend doe I nastreef de: Het ontkomen aan de consequenties van de 
nieuwe filosofie. In wezen was het een promemorie tegen Galilei en Pascal. 
De experimenten van Otto von Guericke (1654) betekenden het einde van pater 
Grassi's carriere en de strijd van de jezuieten. 

4.3 Von Guericke, Boyle en Hooke 
1[67, 85, 92, 110) 

Von Guericke [1, 95) 
Otto von Guericke was een Duits natuurkundige en jurist en leefde van 1602 tot 
1686. In 1646 werd hij burgemeester van Magdenburg. 
In 1672 publiceerde hij zijn werk Experimenta nova (ut vacantur) Magdeburgica de 
vacuo spatio<DOCX 15J. Veel van zijn werk werd eerder (1657) uitgegeven door de jezuiet 
pater Kasper Schott, hoogleraar wiskunde aan de Universiteit van Wiirzburg, onder 
de titel Mechanica hydraulico-pneumatica. 

Experimenta nova (ut vacantur) Magdeburgica de vacuo spatio 
Het eerste boek is een inleidend boek waarin de wereldbeelden van Pythagoras, 
Aristoteles, Ptolemaeus, Copernicus, Brahe<DOCX 16> en Platon<noo1 17J beschreven worden en 
een overzicht wordt gegeven van afstanden en afmetingen. Het tweede boek behan
deit bet vacuum. In dit boek wordt bet bestaan ervan door becritisering van filosofen 
nog eens onderstreept. Het vierde, vijfde, zesde en zevende boek gaat over astrologie. 
Het belangrijkste boek is bet derde boek. Von Guericke beschrijft daarin zijn eigen 
experimenten. De revue passeren verschillende luchtpompen, proeven met vuur, licht, 
geluid en dieren in vacuum, een meting van de massa van lucht, proeven met een 
luchtbuks op basis van onderdruk en de beschrijving van een thermometer. 
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De luchtpomp van Von Guericke 

Luchtpompen 

J 

De eerste pneumatische pompen zijn de luchtpompen van Von Guericke. Zijn 
pompen waren ervoor bedoeld in een vat een vacuum te creeren. Een vacuum werd 
steeds gecreeerd door uit bet met water gevulde vat, met een cilinder en een ventiel 
water weg te pompen. 
Het vat van de eerste pomp was een zo goed mogelijk luchtdicht gemaakt houten 
biervat. Bij latere pompen is dit vat, als gevolg van de beperkte luchtdichtheid van 
bout, vervangen door koperen bollen. Nog later verving Von Guericke de koperen 
bollen door glazen vaten, om de beweging van bet in de vaten achtergebleven water 
in vacuum te bestuderen. 
De gebruikte ventielen, bovenop bet vat en aan de cilinder, moesten met de hand 
bediend worden. Beter is bet dus te spreken van afsluiters. Von Guericke spreekt van 
ventielen en kranen. De afsluiter op de cilinder werd gesloten tijdens de zuigbeweg
ing en geopend om bet water uit de cilinder te persen. De afsluiters waren evenals 
de cilinders van messing. De afdichtingen waren (in een later stadium) van leer. Zie 
figuur 6. 
In 1654 ondernam Von Guericke bet experiment dat hem beroemd maakte. Dit 
experiment staat bekend als bet experiment met de Magdenburgse bollen. Von 
Guericke pompte de lucht uit een bol, die werd gevormd door twee koperen halve 
bollen. Zestien paarden waren nog niet in staat de bolhelften te scheiden. Aangezien 
de halve bollen een diameter van 3 / 4 el<DOOI 13> badden en hij de k:racht van acht van 
zijn paarden op 1343 kgf schatte, kon hij vermoedelijk een onderdruk creeren van ca. 
8,5.10'4 N/m2

• Hij was dus in staat 15% van de normaal in de bollen aanwezige lucht 
af te zuigen. Zie figuur 7. 
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Figuur 7 
De M agdenburger bollen 

Boy/e<DOOI. 19> en Hooke<DOOI. lO) [83, 88] 
In 1660 publiceerde Boyle New Experiments Physico-Mechanical~ Touching The Spring 
of the Air, and its Effects (Made, for the most part, in a New Pneumatical Engine)<DOOI. 21 >. 
Met 'Pneumatical Engine' is bedoeld de eerste in Engeland gebouwde luchtpomp. 
Aan Boyle's naam zijn drie luchtpompen verbonden, hoewel hij van alle drie niet de 
bouwer was. 
De eerste Engelse lucbtpomp is gebouwd door Hooke in 1659 (figuur 8a). Hooke was 
werknemer van Boyle. Hooke beeft zich laten inspireren door de constructie van de 
pomp van Von Guericke, die in Engeland al in 1654 bekend was. De pomp bestond 
uit een glazen bol (het reservoir) met een inhoud van zo'n 30 liter. De bals aan de 
onderzijde van de bol mondde uit in een ca. 35 cm lange cilinder, waarin een zuiger 
met een diameter van ca. 7,5 cm kon bewegen. De zuiger werd bewogen via een 
tandheugel; en een tandwiel. De bol werd gevuld met water. Een vacuilm ontstond 
door het wegpompen van het water. De kleppen waren pluggen. 
Een tweede luchtpomp bouwden Boyle en Hooke in 1667. Cilinder en reservoir 
waren nu gescbeiden en om de lekkage te verminderen was de cilinderconstructie in 
een bak water geplaatst (zie figuur 8b ). 
Papin bouwde Boyle's derde luchtpomp in 1676. Deze pomp (figuur Be) werkte met 
twee cilinders en automatische kleppen. 

Boyle bestudeerde het gewicht van lucht en de natuurlijke wisseling van de atmos
ferische luchtdruk. Deze door hem waargenomen wisseling wist hij echter niet in 
verband te brengen met de weersgesteldheid. Boyle bestudeerde ook het verwarmen 
en koken van verschillende vloeistoffen bij verschillende luchtdrukken. 
Naar aanleiding van zijn studies poneerde hij een wet, ons bekend als de wet van 
Boyle<Biilafe 1>. 
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Hom>r vacui 

Figu.ur 8b 
Boyle's tweed£ luchtpomp 

Figu.ur Ba ' ) I 0 ) 

Boyle's eerste luchtpomp 

... 

Figu.ur & 
Boyle's d£rd£ luchtpomp 
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Hoofdstuk 3 

De achttiende eeuw 

2. Papin 
[85, 92, 95, 110] 

Denis Papin leefde van 1647 tot 1712 en staat te boek als Frans natuurkundige. 
Behalve in Frankrijk (Parijs) heeft hij echter ook in Londen, in Venetie en in Kassel 
gewoond. Verder was hij eerder werktuigkundige dan natuurkundige. Papin kan 
gezien worden als een miskend en vergeten wetenschapper. 
Tot 1674 was Papin assistent van Christiaan Huygens (1629-1695) in Parijs. Samen 
verbeterden zij Hooke's eerste luchtpomp en experimenteerden zij met vacuum. 
Papin beschreef deze en andere experimenten in Experiences du vuide<,,,_ 22> (1674). 
In 1675 vertrok Papin naar Londen om te werken voor Boyle en Royal Society<,,,_ 23>
secretaris Hooke. In dat zelf de jaar richtte hij in Venetie de Accademia pubblica di 
scienze filosofiche e mathematiche op. Dit was een organisatie naar het voorbeeld van 
de Royal Society. Papin begeleidde daar experimenten met lucht en de luchtpomp, 
een ware rage in deze tijd. De organisatie ging ter ziele en in 1687 was Papin terug 
bij de Royal Society, waar hij sinds 1684 Temporary curator of experiments was. 
In de tussentijd ontwikkelde Papin de eerste luchtpomp met zelfwerkend ventiel 
(1676), een pneumatisch kanon (1685) en een apparaat voor bet overbrengen van 
vermogen door middel van perslucht (1685). Zijn bekendste vinding in deze tijd deed 
hij in 1679. Hij introduceerde de snelkookpan, met daarop een "veiligheidsventiel". 
In 1688 werd Papin benoemd tot hoogleraar in de wis- en natuurkunde in Marburg 
en verhuisde naar Kassel. 
Aan de hand van zijn ontoepasbare hydrolische centrifugaalpomp, bouwde hij een 
ventilator voor een mijn bij Allendorf. 
In 1690 deed hij zijn misschien wel belangrijkste vinding: Hij liet in een cilinder 
waterdamp condenseren om met bet daardoor gecreeerde vacuum een zuiger in deze 
cilinder te laten bewegen. Papin publiceerde deze vacuilm-machine of atmosferische 
machine in augustus 1690 in Actis Eruditorium, onder de titel Nova methodus ad vires 
motrices validissimas levi pretio comparandas. Figuur 9 toont Papin's machine. De 
machine bestaat uit een verticaal opgestelde cilinder waarin een zuiger kan bewegen. 
In situatie 1 bevindt zich tussen de zuiger en het cilinderdeksel een hoeveelheid 
water. Dit water wordt verwarmd en zo ontstaat situatie 2. Naar verloop van tijd 
ontstaat waterdamp tussen zuiger en wateroppervlak en beweegt de zuiger omhoog. 
Dit is situatie 3 en in deze situatie wordt de zuiger geblokkeerd. Dan wordt de 
warmtebron verwijderd en koelt de cilinderinhoud af. Hierdoor condenseert de 
waterdamp en ontstaat een vacuum. Dit is situatie 4. Om terug in situatie 1 te komen 
wordt de blokkering verwijderd, zodat de zuiger omlaag kan bewegen. Later heeft 
men deze cyclus Papin-cyclus genoemd en in een p,V-diagram (figuur 10) gepresen
teerd. 
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Figuur 9 

V:. conatona 

1, 2 

p • C01'1StCll'l5 

2,3 

De atmosferische machine van Papin 

v = co"stona 
~ ... 

Papin had zijn machine bestemd als aandrijfmachine voor het pompen van water uit 
mijnen. De machine was hiervoor echter ongeschikt. De snelheid was slechts een slag 
per minuut. 
Ten onrechte wordt Papin's atmosferische machine vaak gezien als een stoom
machine. Dat was de atmosferische machine niet. Papin creeerde door condensatie 
van stoom een vacuum. Het mechanische vermogen van de machine werd geleverd 
door de atmosferische druk, niet door stoom. 
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Figuur 10 
De Papin-eye/us 
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3. Newcomen 
[95] 

Figuur 11 
De atmosferische machine van Newcomen 

Een verbeterde versie van Papin's machine was de atmosferische machine van 
Newcomen (1712), zie figuur 11. Newcomen's machine verschilde op een fundamen
teel punt met Papin's machine. Papin's cilinder was door Newcomen in twee 
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functionele eenheden gesplitst, nl. een ketel en een werkcilinder. In plaats van bet 
verplaatsen van de warrntebron werd nu een klep bediend in de verbinding tussen de 
ketel en de werkcilinder. In de ketel was continu stoom aanwezig; de cilinder werd 
aan binnen- en buitenzijde gekoeld. 
Met de verbetering kon de snelheid van de machine naar zeven slagen per minuut 
worden opgevoerd. Deze atmosferische machine was daarmee toepasbaar. 
James Watt zou later nog een stap verder gaan, door de werkcilinder te splitsen in 
een condensor en een werkcilinder. De atmosferische machine van Newcomen is tot 
in de jaren twintig van de twintigste eeuw gebruikt in de mijnbouw. 
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4. Ainsi finit la com~die<DOOI :Ml 

De onderzoeken van Galitei, Torricelli, Pascal, Von Guericke en Boyle zijn het 
experimentele stadium nooit ontgroeid en met Papin en Newcomen verdween de 
aandacht voor lucht en vacuum en daarmee de aandacht voor pneumatiek. Vacuum 
was als verschijnsel geaccepteerd. Dat met behulp van vacuum vermogen kon worden 
overgebracht was bekend. Pompen waren gebouwd (maar nooit toegepast). De wet 
van Boyle had een nieuwe rage, genaamd thermodynamica, kunnen ontketenen, maar 
deed dat niet. • Papin's machine ontketende bet stoomtijdperk, maar beeindigde het 
luchttijdperk. 
Leek het inzicht in pneumatiek (vacuum, luchtdruk) in de zeventiende eeuw het doel 
van de wetenschap voor de achttiende eeuw te worden, in de achttiende eeuw bleek 
pneumatiek slechts een gereedschap te zijn, dat al snel door andere betere gereed
schappen werd vervangen. 
Het gebruik van lucht in de techniek bleef beperkt tot het gebruik van blaasbalgen 
en eenvoudige primitieve ventilatoren**. Onderzoek naar het wezen van lucht in de 
achttiende eeuw werd gedaan door scheikundigen. Dit onderzoek is bekend als de 
"pneumatische revolutie". 

• 

•• 
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De op de wet van Boyle volgende ontdekking was die van Gay-Lu.ssac in 1802 . 
Zie bijlage 1, paragraaf 3. 

Hoofdstuk 4, paragraaf 1 . 
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S. Chemie: De pneumatische revolutie 
[66, 93] 

Tot aan bet midden van de achttiende eeuw had men geen duidelijke voorstelling van 
het wezen van gassen. Kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar vaste stoffen en 
vloeistoffen was al ver gevorderd, toen men nog steeds gassen niet goed kon manipu
leren (opvangen, overgieten, wegen). Verschillen tussen gassen werden nauwelijks 
onderscheiden, men hield gassen voor verontreinigde lucht. Omdat gassen niet goed 
gelsoleerd konden worden, kon de balans, een belangrijk hulpmiddel bij bet chemisch 
onderzoek, geen fundamentele rol vervullen. 
Er was onduidelijkheid over de elementenleer. Enerzijds werden de grenzen van de 
analyse ( eenvoudige stoffen) als elementair beschouwd, anderzijds werden op 
speculatieve gronden "absolute" elementen aangenomen. 
De studies van gassen, ofwel verontreinigde lucht, volgden op de experimenten met 
lucht en vacuum uit de zeventiende eeuw. Deze studies, vooral die van Stephen 
Hales, Joseph Black, Joseph Priestley (1733-1804), Henry Cavendish (1731-1810) en 
Antoine Lavosier (1743-1794), vormen dat wat in de scheikunde de pneumatische 
revolutie wordt genoemd. Lavosier wordt bovendien gezien als grondlegger van de 
moderne scheikunde. 

In 1716 werd een methode gevonden om "lucht" zichtbaar te maken door haar te 
vangen boven water (--> pneumatische trog). Stephen Hales ving gassen ("airs"), 
verkregen door verhitting van vaste stoffen of door inwerking van zuren op metalen, 
boven water op. Hij mat echter alleen volumen en deed er verder niets mee. Het 
doel was slechts te bewijzen, dat vele vaste stoffen lucht gefixeerd hadden; dat lucht 
haar elasticiteit tijdelijk verliezen kan. 
Joseph Black deed belangrijke kwantitatieve proeven met kalksteen. Het kalksteen 
werd verhit, zodat ongebluste kalk ontstond: 

kalksteen --- > ongebluste kalk + gefixeerde lucht* 

Hij toonde aan, dat uit de ontstane ongebluste kalk weer evenveel kalksteen terug 
gevormd kon worden als voor de bereiding van die ongebluste kalk gebruikt was: 

ongebluste kalk + "mild alkali"-oplossing (K2C03) ---- > 

"caustic alkali" (KOH) + kalksteen 

Hij concludeerde dat "mild alkali" bestond uit "caustic alkali" en gefixeerde lucht, 
zodat een verband werd gelegd tussen zachte en scherpe alkali"en. 

* CaCO, ---- > CaO + C02 
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In 1774 ontdekte Priestley de zuurstof. Hij merkte op, dat verbranding in deze 
zuurstof feller is dan in lucht. Dit verklaarde hij door aan te nemen dat zuurstof 
lucht is, die vrijwel geheel van flogiston• ontdaan is: 

zuurstof = lucht flogiston 

Als lucht voor verbranding ongeschikt is geworden, moet zij dus met flogiston zijn 
verzadigd. 
In 1766 ontdekte Cavendish de "inflammable air" (waterstof), die hij voor zuiver 
flogiston hield. Later nam hij aan, dat waterstof water + flogiston is. Zuurstof zou 
dan water - flogiston zijn. 
Lavosier ontdekte, dat verbranding en ademhaling gepaard gaan met chemische 
reacties waarbij "levenslucht" zich verbindt met het brandbare lichaam. 
In 1776 ontdekte Lavosier, dat lucht twee hoofdbestanddelen bevat, waarvan er 
slechts een zich bij verbranding bindt. In 1777 deed hij proeven met kwik en lucbt. 
Bij zachte verwarming van kwik aan de lucht wordt bet volume van de lucht ongeveer 
een zesde minder en ontstaat een rood poeder. Bij sterke verhitting geeft dit een gas 
af, dat samen met bet gas-residu van de eerste bewerking weer betzelfde volume 
lucbt oplevert als waarvan uitgegaan was. Lavosier bewees dat de levenslucht een 
bestanddeel is van zwavelzuur, fosforzuur, koolzuur en salpeterzuur en bij con
cludeerde, dat alle zuren deze levenslucbt als bun zuurvormend beginsel (principe 
oxigine) bevatten. Later veranderde hij de naam levenslucht in oxigene (zuur-vormer). 
Lucht was niet langer een element. 

• = denkheeldige stof die bij verbranding ontwijkt . 
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6. 'The wrong direction' 

Kolin (95]: 

"There is no doubt that due to Guericke 's famous experiments technical 
development took the wrong direction for almost two hundred years. The 
force of vacuum was used insteat of increased pressure not only by 
Newcomen (1712) but also by Otto-Langen (1863), fully one hundred 
and fifty years after Guericke 's work! 
Guericke proved by a number of experiments that enormous fore es could 
be obtained from 'nothing', that is to say from vacuum and it is no 
wonder that the idea of using vacuum was generally accepted. His famous 
picture of sixteen horses pulling an evacuated metal ball apart is extreme
ly impressive even today. Numerous attempts have since been made to 
create a vacuum in other ways than with an air pump. 
Thus Huygens tried to create a vacuum by using gunpowder, as also did 
Papin, though neither of them succeeded. Afterwards Papin attempted to 
obtain a vacuum by condensing steam, wich proved a more ftuitful idea. 
When reading today the co"ospondence between Leibniz and Papin, it 
seems almost incredible that anybody could have tried to adapt even guns 
to vacuum instead of pressure. The following is an extract from Papin 's 
letter to Leibniz, dated 7 Semptember 1702: 

Wei~ I have made a machine with a pump of 5 inch diameter, 1 foot 
high, whose piston is fixed by a lever in such a way that when the 
piston is at the top of the pump, it emties the air, and comes down with 
such a force, that the piston, turning around its lever, throws the weight 
of 2 pounds to the distance of 40 steps. 

Leibniz answers on 26 September 1702: 
This way of projecting would be incomparably more justified than the 
one performed by gunpowder. And as I saw that you, Sir, had improved 
that arquebus on vacuum, proposed by Mr Guericke, I was more 
convinced, and I am always convinced that nobody can succeed in it 
better than you. 

Papin replies on 13 March 1703: 
Finally, Sir, in the way our machine is used (for throwing grenades) it 
will always be advantageous when compared to mortars. With regard to 
the accuracy of the operation, I do not believe that it can be achieved 
with mortars, the reason being that the fire of the gunpowder causes to 
much heat." 

De vraag is, of er inderdaad no doubt is, dat de techniek c.q. de pneumatiek de wrong 
richting op ging. 
Von Guericke deed experimenteel onderzoek. Hij liet het bij de constatering, dat met 
behulp van een onderdruk (hij noemde het oprecht vacuum) mechanisch vermogen 
kon worden overgebracht. Zijn ideeen voor een windbuks zijn een poging vacuum 
toepasbaar te maken. De door Boyle ontwikkelde pompen waren, evenals de pomp 
van Von Guericke, bedoeld voor experimenten, die een theorievorming mogelijk 
moesten maken. Uit Boyle's werk blijkt geen intentie om vacuum of onderdruk 
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toepasbaar te maken. Papin zocht wel naar toepassingen. Uit het merendeel van zijn 
studies blijkt, dat hij naar mogelijkheden zocht, onderdruk en in het bijzonder 
vacuum voor energieoverdracht te benutten. Oat verklaart het voorstel, Papin in 
plaats van natuurkundige werktuigkundige te noemen (paragraaf 2). Nu is er een 
duidelijk verscbil tussen het experimenteren met of het zoeken naar toepassingen 
voor onderdruk of vacuilm en bet zoeken naar de meest effectieve of de kra:chtigste 
wijze van vermogensoverdracht met lucht. De vraag naar effectieve machines met een 
liefst zo groot mogelijk vermogen was in de zeventiende eeuw niet aan de orde. De 
aandacht van de wetenschappers ging uit naar vragen als 
Wat is lucht? 
Wat is vacuilm? 
Branden kaarsen in vacuum? Nee. Waarom niet? 
Is vacuum toepasbaar? etc. 
Dergelijke vragen hebben niets te maken met de vraag, hoe wij vermogen overbren
gen van A naar B. Bovenstaande overwegingen ontnemen Kolin's stelling veel 
waarde. Er is in ieder geval enige doubt that [] technical development took the wrong 
direction. 
Kolin illustreert zijn stelling met het mislukte experiment van Papin een pneumatisch 
kanon te bouwen. Gesuggereerd wordt, dat de keuze onderdruk te gebruiken, de 
oorzaak was van hei. mislukken van het experiment. Afgezien van bet feit, dat Papin 
er niet voor koos onderdruk te gebruiken voor het laten werken van een kanon, maar 
koos een kanon te ontwikkelen om luchtonderdruk toepasbaar te maken, is het de 
vraag of een door hem ontwikkeld kanon op overdruk wel gewerkt had. 
Tenslotte is het gelijkstellen van technical development aan ontwikkelingen in de 
pneumatiek bagatelliseren. 
De in deze paragraaf gedane overwegingen en getrokken conclusies zijn niet bedoeld 
om een citaat te kraken, maar om kanttekeningen te zetten bij een bij veel pneuma
tici levend idee. 
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De negentiende eeuw 

1. lnleiding 
(2, 18, 59) 

Inkiding 

De pneumatiek bevond zich voor 1800 in een experimentele fase. Toepassingen 
bleven beperkt tot het gebruik van blaasbalgen en pneumatische muziekinstallatie 
(orgels e.d.). In de negentiende eeuw kwam daarin verandering. De negentiende 
eeuw is voor het huidige vakgebied pneumatiek belangrijk. De pneumatiek werd 
(her )ontdekt en er we rd een basis gelegd voor de moderne pneumatiek. 
(Her)ontdekt werd de pneumatiek in de eerste helft van de negentiende eeuw, met 
de ontwikkeling van de pneumatische spoorweg, persluchtlocomotieven en buizen
postinstallaties. Deze toepassingen zijn weliswaar niet meer actueel, maar zijn toch 
van grote invloed geweest op de huidige kennis en het succes van de pneumatiek in 
de afgelopen veertig jaar. De pneumatische toepassingen uit de eerste helft van de 
negentiende eeuw plaatsen de pneumatiek in een ander daglicht. Het bleek mogelijk 
lucht te gebruiken voor het overbrengen van energie. Een doorbraak van de pneu
matiek werd mogelijk. 
De toepassingen uit de eerste helft van de negentiende eeuw bouwden voort op de 
ideeen over pneumatiek ontwikkeld door wetenschappers als Papin. Deze ideeen 
beperkten de pneumatiek tot vacuiimtechniek. De eerste buizenpostinstallaties en de 
eerste pneumatische spoorweg werkten dan ook met onderdruk. De idee om van 
onderdruk gebruik te maken lag veel meer voor de hand dan die om van overdruk 
gebruik te maken. Deze opvallende tendens zou nu gezien kunnen worden als een 
gedachtekronkel. Kolin [95) formuleert deze kronkel als volgt: "lbere is no doubt 
that due to Guericke's famous experiments technical development took the wrong 
direction for almost two hundred years." (de cursivering is van mij, HV). 
Bij de toepassing van pneumatiek in de eerste helft van de negentiende eeuw is in de 
constructies van de apparaten geen duidelijke scheiding tussen het conductief en het 
motorisch deel van de installaties. Luchtleidingen fungeren als conductief deel en als 
'cilinder' van het motorisch deel (pneumatische spoorweg, buizenpostinstallaties). Wei 
was de scheiding generatorisch, conductief deel zeer duidelijk aanwezig. De scheiding 
van conductief en motorisch deel ontstond pas in de jaren 1850, bij de doorgraving 
van de Mt.Cenis. 
De doorbraak van de pneumatiek bracht de toepassing van perslucht bij de bouw van 
de Mt.Cenis-tunnel (1857 - 1871), al was deze toepassing omstreden. De toepassing 
van pneumatiek bij het Mt.Cenis-project was een prestige-kwestie. Toepasser 
Sommeiller wilde, na mislukking van een eerste elders, bij de Mt.Cenis een tweede 
experiment uitvoeren met een compressor, die o.a. door expert Colladon reeds 
gehekeld was, en kreeg daarvoor van zijn regering toestemming. De doorbraak van 
de pneumatiek was een doorbraak in de opinie. De technische doorbraak brachten 
de compressoren van Colladon (1872) en Riedler (1889), die van een kwaliteit waren, 

pagina 39. 



De negentknde eeuw 

die toe passing van pneumatiek op grote en brede schaal mogelijk maakte •. 
Het rijtje namen, Galilei, Torricelli, Pascal, Von Guericke, Boyle, Papin, van 
wetenschappers belangrijk voor de ontwikkeling van de pneumatiek, kan na 1900 
worden uitgebreid met Sommeiller, Colladon, Riedler en Westinghouse. 
Van alle toepassingen uit de negentiende eeuw zijn de belangrijksten in dit hoofdstuk 
belicht. Paragraaf 2 en 3 beschrijven de ontwi.kkeling van de genoemde toepassingen 
uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Paragraaf 4 belicht, behalve de tunnel
bouw en de compressoren van Sommeiller en Colladon, de ontwikkelingen van 
ventilatiesystemen en boorrnachines. Paragraaf 5, over remmen op treinen, ver
duidelijkt de naam Westinghouse. Paragraaf 6 tenslotte bespreekt de persluchtcen
trale van Parijs, een toepassing die de negentiende eeuw afsloot en bet tijdvak van de 
modeme pneumatiek inleidde . 

• 
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De compressor was tot 1872 de zwakste schakel in de pneumatische keten. De 
doorbraak van pneumatiek werd mogelijk met de ontwikkeling van betere 
compressoren. Daarmee is niet gezegd dat de compressoren na 1872 niet de 
zwakste schakel waren, zij waren het a/Leen iets minder. 



De pneumatische spoorweg en de persluchtlocomotief 

2. De pneumatische spoorweg en de persluchtlocomotier 

[107] 

"Eerst na 1830 zet de mechanisering van de produktie, met name die van 
de katoenweverijen, over een breed front door; de spinnerijen in deze 
sector waren in 1830 al we/ in hoge mate gemechaniseerd, waardoor 
Engels katoengaren tussen 1812 en 1830 meer dan de he/ft goedkoper 
werd. De rol van textiel a/s belangrijkste trekker van de economie, 'cotton' 
a/s 'pacemaker', wordt na 1830 overgenomen door de metaal; het 
spoorwegtijdperk breekt aan: tijdperk van steenkoo~ stoom en z]zer. 
Kostte de kanalisatie van Groot-Brittannie, geconcentreerd tussen 1750 en 
1793, twintig miljoen pond, de aanleg van 9600 km spoor tussen 1830 en 
1850 kwam op het twaalfvoudige: £ 234, 9 miljoen. En nog betrof dit 
maar een derde dee/ van het net dat in 1900 nagenoeg voltooid zou zijn. 
De enonne investeringen in de spoorwegen waren geconcentreerd in de 
kleine 'railway mania' van 1835-'37 en de reusachtige 'railway-boom' tien 
jaar later. " 

Onderdeel van deze 'railway mania' en 'railway-boom' waren de ontwikkelingen van 
de pneumatische spoorweg en de persluchtlocomotief. Deze systemen worden 
besproken in resp. paragraaf 1 en 2. 

Figuur 12 
De pneumatische spoorweg tussen New Abbot en Totness 

2.1 De pneumatische spoorweg 
(2, 85, 99, 109] 

Ideeen over een pneumatische spoorweg werden ontwikkeld door George Medhurst 
in 1810. Een eerste octrooi werd in 1824 verleend aan John Vallance. Het eerste 
experiment werd uitgevoerd door Glegg en de broers Samuda op een braakliggend 
terrein in West-Londen in 1840. Zij hadden een spoorlijn aangelegd van twee 
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kilometer lengte. Tussen de rails was een buis gelegd met een diameter van 22 cm. 
Daarin bewoog een zuiger, met daaraan verbonden, via een stang, de trein. Daartoe 
was de bovenkant van de buis open, dat wil zeggen, twee over elkaar liggende leren 
flappen sloten de bovenzijde van de pijp af en vouwden open wanneer de zuigerstang 
passeerde. De zuiger bewoog, doordat voor de zuiger in de buis een onderdruk werd 
gecreeerd. 
De vermogende Isambard Kingdom Brunel paste dit systeem toe als spoorverbinding 
van 10 km tussen New Abbot en Totness in september 1847, in de jaren van de 
Railway Boom (figuur 12). Het werd echter geen succes. De afdichting door de 
flappen was voor bet zo'n vijf maal langere traject onvoldoende. 's Winters vroren de 
flappen aan elkaar vast. Verder konden onmogelijk scherpe bochten in bet traject 
gemaakt worden. In flauwe bochten moest de snelheid tot 65 km/h gematigd worden, 
terwijl de trein op het rechte stuk 100 km/h kon halen [99]. 
De pneumatische spoorweg werd in juli 1848 opgeheven. In 1844 had Stephenson al 
verklaard, dat de pneumatische spoorweg een ongunstig concept was. Ook wu bet 
niet geschikt zijn voor een uitgebreide infrastructuur. 
Een laatste experiment werd gedaan in 1854 door Grandis, Sommeiller en Grattoni 
bij het spoorverbinding Genua-Turijn. Zij hadden een lening gekregen van 90.000 fr. 
van de Sardinische ministers Cavour en Paleocapa. Het experiment bestond eruit, 
met behulp van zgn. hydraulische rammen (zijnde luchtcompressGien), door middel 
van overdruk in een buis de trein de helling van Giovi op te duwen. Het ging 
Grandis, Sommeiller en Grattoni overigens meer om bet experimenteren met bun 
compressoren, dan om bet bouwen van een pneumatische spoorweg. Het experiment 
mislukte en volgens afspraak moest bet geleende geld worden terugbetaald. Cavour 
gaf hen echter nog een tweede kans. Zij kregen toestemming bun rammen nogmaals 
te proberen bij het Mt.Cenis-tunnelproject. Zie paragraaf 4.3. 

2.2 Persluchtlocomotieven 
(85, lo<J] 

Meer succes hadden de persluchtlocomotieven. Een toepassing werd om een aantal 
redenen mogelijk. De stoomlocomotief was nog niet ver genoeg ontwikkeld om breed 
te worden ingezet, wat bet toepassen van altematieve systemen mogelijk maakte. 
Verder was de persluchtlocomotief veiliger en milieuvriendelijker dan de stoom
locomotief. De persluchtlocomotief werd dan ook toegepast in steden, mijnen en 
tunnels. 
Het eerste octrooi werd verleend aan Charles Carpenter Bombas in 1828. De 
persluchtlocomotief werd bet eerste toegepast door Andraud op de lijn Parijs
Versailles in 1840. Andraud's locomotief (figuur 13) was voorzien van een perslucht
reservoir van 500 liter, met lucht onder een druk van 18 bar. De locomotief werd 
aangedreven door luchtcilinders met een werkdruk van 4 bar. In 1844 paste Andraud 
een tweede systeem toe op hetzelfde traject. Het reservoir was nu 3000 liter en de 
druk 26 bar. Om bet vermogen van de locomotief te vergroten werd de lucht 
verwarmd voordat zij in de cilinder werd gelaten. Het vermogen van de locomotief 
was 9 pk. 

pagina 42. 



De pneumatische Sp<><JTWeg en de persluchtlocomotief 

Figuur 13 
Persluchtlocomotief van Andraud uit 1840 

De ontwikkeling van de persluchtlocomotief concentreerde zich op de verhoging van 
de druk in bet reservoir (1910: 100 bar; 1912: 175 bar) en op de wijze en de mate 
van voorverwarmen van de lucht. 
Het systeem is toegepast als tram in Nantes in 1879 (22 stuks) en in Parijs (in 1879 
65 en in 1900 200 stuks) en in mijnen en tunnels (Gotthard-tunnel: systeem Favre, in 
1874). 
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Persluchtlocomotief uit 1874, bij de doorboring van de St. Gotthard. 
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3. Buizenpost 
(85, 109) 

Van meer betekenis dan de pneumatische spoorweg en de persluchtlocomotief was 
het systeem buizenpost dat in 1835 door Josef Ritter von Hohenblum werd geintro
duceerd. 
In 1853 werd door Clarck het eerste systeem in bedrijf genomen. Het ging om een 
installatie waarmee men binnen een gebouw elkaar post kon zenden. De post werd 
gebonden aan houten blokken, die 19 mm dikke loden buizen ingestuurd werden . 

' ' 
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Figuur 15 
Berlijn, 1877 
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Het systeem werkte op onderdruk, dat wil zeggen, dat aan de ontvangzijde van de 
buis een onderdruk werd gecreeerd. De buizen maten gezamenlijk 100 m heengaand 
en 100 m teruggaand. De installatie was niet uitgerust met een ontvangapparaat, dat 
de komst van post kon meedelen. 
In 1858 bouwde Samuel Alfred Varley in Londen een buizenpost-systeem dat werkte 
met zowel onder- als overdruk. De buizen liepen van het General Post Office naar 
de beurs in de Moorgatestreet. In 1864 werd dit net uitgebreid met buizen van het 
telegraafkantoor naar de Bank of England. 
Parijs volgde Londen in 1854 met een buizenpost-systeem. Berlijn gaf aan Werner 
von Siemens opdracht ook een systeem te ontwerpen. Siemens' systeem werd in 1863 
geinstalleerd en was 1.8 km lang. Het werd in 1868 uitgebreid met 4.8 km. Het 
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buizenpost-systeem van Siemens was anders dan dat van Clarck. Siemens ontwikkelde 
een continu systeem. In plaats van een buis met stroomomkering of twee afzonder
lijke buizen zonder stroomomkering, werkte hij met een gesloten rondlopende buis. 
Latere uitbreidingen staan op naam van Franz Ritter en Crespin, die ook de 
installaties van Parijs en Wenen bouwden. 
In 1876 opende New York een buizenpost•systeem. 
Het langst gemeten net is aangelegd in Parijs. In 1934 mat bet 467 km. Het is 
duidelijk dat evenals de persluchttrams, de buizenpost-installatie een goede com
binatie vormde met de in 1881 gebouwde persluchtcentrale. 
Heden ten dage zijn buizenpost-systemen in gebruik voor inteme communicatie in 
bedrijven, warenhuizen en ziekenhuizen. 
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4. Mijn- en tunnelbouw 

4.1 Ventilatie 
[108, 109] 

Hoe dieper de mij~ hoe groter de beboefte aan deugdelijke kunstmatige ventilatie. 
De mijnen van de Grieken waren niet diep. Door in de mijn op bepaalde plaatsen 
openingen naar buiten te maken werd voldoende ventilatie verkregen. De Romeinen 
bouwden diepere mijnen (tot 250 m diep). Natuurlijke ventilatie was onvoldoende. 
Extra ventilatie kreeg men door wapperen met doeke~ zie figuur 16. 

Figuur 16 

De nog diepere mijnen in de Renaissance vereisten betere ventilatiesystemen. Figuur 
17 toont de mogelijkheid om met vuur een lucbtstroom te creeren. De getekende 
leidingen waren van bout. Dit systeem werd zelfs nog gebruikt bij de doorboring van 
Mt.Cenis (1857-1871). Johann Matbesius bescbrijft in 1564 bet gebruik van grote 
blaasbalgen om ventilatie te bewerkstelligen. De blaasbalgen werden geplaatst aan de 
openingen van de mijnscbacht en gedreven door mens, dier of water, zie figuur 18. In 
'De vetiribus et novis metal/is libri II' (1546) (twee boeken over oude en nieuwe 
mijnbouw) bescbreef Georgius Agricola (1494-1555) 'trommel'-ventilatore~ zie figuur 
19. 
In 1763 bouwde lwan Polsunow de eerste door een stoommacbine aangedreven 
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ventilator. In 1777 ontwikkelde James Watt een door een stoommachine aangedreven 
ventilator, bestaande uit dubbelwerkende luchtcilinders. Een soortgelijke machine uit 
1830 toont figuur 20. 

Figuur 17 

Figuur 18 
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Figuur 19 
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4.2 Drilboormachines 
[97, 109] 

Mijn- en tunnelbouw 

Na 1840 heeft de ontwikkeling van mechanische afbouwgereedschappen een grote 
vlucht genomen. Er werden tientallen boormachines ge1ntroduceerd. Rond de 
eeuwwisseling onderscheidde men drie wezenlijk verschillende systemen, nl.: stotende 
(dril genoemd), slaande (hamers genoemd) en roterende systemen, resp. figuur 21a, 
21b en 21c. 
Hamer- en drilboormachines waren doorgaans of door stoom of door lucht gedreven 
en bestonden aldus in ieder geval uit een zuiger en een cilinder. Kenmerkend voor 
de drilboormachine is dat de zuiger vast verbonden is met de beitel. De hamerboor
machine heeft een vrije zuiger, die tegen de beitel aan slaat.<noo125J 

• b c 

Figuur 21 

Een voorbeeld van een roterende boormachine is de huis-tuin-en-keuken Black & 
Decker. 
De eerste roterende luchtboormachine werd in 1813 ge1ntroduceerd door de Brit 
Richard Trevithick. De eerste stoomhamer werd gebouwd door James Nasmyth in 
1842. Pas in 1897 werd een bruikbare luchthamer ge1ntroduceerd door J.G. Leyner. 
Het meest gebruikelijke systeem in de negentiende eeuw was de drilboonnachine. De 
eerste stoomdril werd gebouwd door de broers Singer in 1838. Andere stoomdrilboor
machines werden ge1ntroduceerd door T.Bartlett in 1854, door Schumann in 1856 en 
door Charles Burleigh in 1856. De Burleigh-boonnachine werkte behalve op stoom 
ook op lucht. De Burleigh-dril was gebaseerd op een octrooi uit 1851, gekocht van 
Joseph Fowle. In 1871 verkocht Burleigh dit octrooi weer door aan Simon Ingersoll, 
die vervolgens de rechten verkocht aan H.C. Sergeant en J.F. de Navarro, die de 
Ingersoll Rock Drill Company startten.<noo1 311

> De eerste luchtdrilmachine werd 
gebouwd door Sommeiller in 1851 (figuur 24). 
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4.3 De Mt.Cenis-tunneJ<noo117) (1857 - 1871) 
(2, 78, 85, 109] 

De commissie, belast met bet voorbereiden van de doorboring van de Mt.Cenis was 
er van overtuigd dat doorboring onmogelijk was zonder goede ventilatie, mechani
satie van de afvoer van puin en mechanisatie van bet boren. In principe waren er 
twee mogelijkheden: Vermogen ontwikkelen en gebruiken in de tunnel of vermogen 
ontwikkelen buiten de tunnel, het over te brengen naar in de tunnel en bet daar te 
gebruiken. De laatste mogelijkheid genoot de voorkeur. Voor deze mogelijkheid 
ware.n een aantal mogelijkheden denkbaar: stoom, lucht en 'kabels zonder einde'. 
Stoom vond men onveilig. Lucht was zeer aantrekkelijk. Er waren luchtboormachines 
beschikbaar en de afgewerkte lucht daaruit was nuttig als verversing. Toepassing 
werd echter onhaalbaar geacbt. Experimenten toonden aan dat het drukverlies in een 

Figuur 22 
De hydraulische ram van Sommeiller 

lange leiding erg groot was. Om de boormachines te laten werken moest dus 
uitgegaan worden van een boge druk aan het begin van de leiding. Beschikbare 
compressoren waren niet in staat een boge druk te leveren. Aanvankelijk (1848) 
besloot men daarom het vermogen via kabels in de tunnel te bre_ngen. 
In 1856 kregen Grandis, Sommeiller en Grattoni toestemming en financiele steun 
voor het uitvoeren van een experiment met perslucht bij het Mt.Cenis-project. Zij 
hadden zgn. bydraulische rammen ontwikkeld. Het principe daarvan was het vol
gende: water wordt in een verticale cilinder geperst en comprimeert de daarin 
aanwezige lucbt. Deze lucht wordt vervolgens door het openen van een klep aan de 
bovenzijde van de cilinder afgevoerd. Het water stroomt via een klep aan de 
onderzijde weg. Doordat de lucht in direct contact staat met water, kan een vol
doende koeHng verkregen worden. 
Aanvankelijk werd bergwater met een val van zo'n 55 m direct de verticale cilinder 
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ingelaten, zie figuur 22. De wateraanvoerleiding werd hiervoor tevens voorzien van 
een klep. Deze constructie heeft nooit kunnen functioneren, omdat de toen beschik
bare kleppen bij sluiten de impuls van het water niet konden weerstaan. 

' J 

H 
Figuw23 
De verbeterde hydrtwlische ram van Sommeil/er 

Later werd daarom gebruik gemaakt van een waterrad dat een watercilinder 
aandreef, zie figuur 23. Dergelijke machines werkten en werden begin 1861 in 
gebruik genomen aan de kant van Bardonneche. De werking van de rammen is nooit 
erg goed geweest. Schuimvorming verminderde de werking en breuk van kleppen 
veroorzaakte gigantische overstromingen. Juli 1863 z:ijn de rammen buiten gebruik 
gesteld .. 
Uiteindelijk zijn aan beide zijden van de Mt.Cenis cilinderpompen in gebruik 
genomen. Prof. Alois Colladon adviseerde daarin. Hij bestreed de onoverkomelijk
heid van grote drukverliezen in de lange leidingen. De kosten van ~~n pompinstal
latie waren zeer hoog. Een pompinstallatie kostte Fr. 120.000,-. Omgerekend via de 
prijs van een kilo brood (toen Fr. 0.5, nu bier zo'n Fl. 10, =) is dat zo'n twee en een 
half miljoen gulden. De resultaten waren daarbij slecht: 40-45 cm per dag, tegen 65 
cm met de hand. Gebruik werd steeds gemaakt van Sommeiller-drilboormachines 
(figuur 24). 
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Figuur 24 
De Sommeil/er-boormachine 

4.4 De St.Gotthard-tunnel<- :19) 

[3, 68, 78, 85, 109) 

Bij de doorboring van de Gotthard is gebruik gemaakt van compressoren, ontworpen 
door Colladon, aangedreven door turbines ontworpen door Girard. 
De Girard-turbines waren waterturbines en werden geproduceerd door de firma 
Escher, Wyss & Cie. In 1872 werden twee turbines geplaatst bij Goschenen. Zij 
maakten gebruik van 16 m val en een stroom van 1300 l/s. Zij leverden elk 210 pk. 
Later werd gebruik gemaakt van 80 m val. Dit water voerde men aan in 750 m lange, 
deels enkele 85 cm dikke en deels dubbele 62 cm dikke smeedijzeren leidingen. Bij 
Airolo werd gebruik gemaakt van een val van 165 men een stroom van 160 1/s. Het 
water werd gevoerd door 257 m stenen leiding en 840 m lange 62 cm dikke gietij
zeren leiding. Bij Airola werden aanvankelijk waterraderen gebruikt. Deze zijn later 
vervangen door drie Girard-turbines, met een vermogen van elk 210 pk. 
De compressoren van Colladon waren droge luchtpompen. De samenpersing van 
lucht geschiedde niet door de beweging van een waterkolom (wet-compressors, 
Mt.Cenis), maar door die van een zuiger (dry-compressors). De compressoren werden 
in groepen van drie gekoppeld aan de turbines. Zij werden gebouwd door de Societe 
Genevoise de Construction de Instruments de Physique. In Goschenen werd in 1872 
begonnen met twee turbines, dus zes compressoren. In Airolo werd begonnen met 
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drie turbines, dus negen compressoren. Een nauwkeurige beschrijving van de 
compressoren wordt gegeven bij figuur 25. 

Bij de doorboring van de St.Gotthard is gebruik gemaakt van Sommeiller-, McKean-, 
Dubois-Fran~ois-, en Ferroux-drilboormachines. De Sommeiller-machines zijn snel 
buiten gebruik gesteld. De Ferroux-machines bleken uiteindelijk de beste te zijn. 
Het kenmerk van drilboormachines is, zoals gezegd, dat de beitel vast verbonden is 
met de zuiger. Perslucht beweegt dit geheel naar voren. Als nu de beitel geen steen 
raakt, slaat de zuiger tegen het cilinderdeksel, wat op den duur bet cilinderdeksel 
beschadigt. De machines waren daarom voorzien van een voortbewegingsmechanis
me, dat ervoor moest zorgen, dat de beitel altijd steen raakt. De Dubois-Fran~ois
machine (figuur 26) was voorzien van een bewegingsmechanisme, dat met de hand 
bediend moest worden. Het bestond uit een schroefspindel en een tandwiel. De 
levensduur van bet cilinderdeksel was daarrnee dus omgekeerd evenredig met bet 
aantal fouten dat de bediener van het apparaat maakte. 
De McKean-machine was voorzien van een automatisch voortbewegingsmechanisme, 
tevens bestaande uit een schroefspindel en een tandwiel. Dit mechanisme zorgde 
voor een constante voortbewegingssnelheid. De werking van het mechanisme was 
daarom matig. De wisselende hardheid van het gesteente vroeg '>m een onregel
matige voortoewegingssnelheid. 
Bij de Sommeiller-machine werd aan het einde van iedere slag ook voor de zuiger 
lucht geperst. Deze machine was dus niet voorzien van een voortbewegingsmecha
nisme. De Sommeiller-machine was gecompliceerd en zeer kwetsbaar. 
De Ferroux-machine (figuur 27) realiseerde een onregelmatige voortbewegingssnel
heid. De werkcilinder was tevens zuiger van een tweede cilinder, die met behulp van 
perslucht de werkcilinder voortbewoog. 
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Figuur 25b, c en d geven constructietekeningen van Co/ladon 's compressor. 
De groep compressoren afgebee/d in figuur 25b, c en d is er een, waJs die waren geplaaJst bij Airola. De 
constructies van de compressoren bij Airolo en Goschenen zijn globaa/ het ze/f de, maar in detail verschillend. 
Hier is vo/staan met de bespreking van de constructie bij Airolo. 
Elke groep bestaal uit drie identieke compressoren, elk met een inweruUge cilinderdiameter van 45 cm. De 
slaglengte van de :wigers is 44 cm, de gemiddelde :wigersnelheid is 1,346 m/s. De schadelijke roimte 
bedraagt, afgezien van de geringe roimte naar de kJeppen, 954 cm1

• De :wig- en perskleppen zijn geplaaJst op 
de cilinderdeksels. Elke compressor is voorzien van twee :wigkleppen (S) met een ge:uunenlijke oppervlakle 
van 172,9 cm1

, dus iets meer dan 1/10 van de :wigeroppervlakle, en een perskJep (S') met een oppervlakle van 
81 cm1

, dus iets minder dan de he/ft van de totale van de :wigkleppen. De kJeppen zijn van metaa/. De 
perskJeppen zijn dicht bij de onderzijde van de compressoren gep/aalst. Via deze kleppen stroomt de 
samengeperste lucht in buis tt en van daaluit in vier reservoirs. 
Kenmerkend voor Colladon-compressoren is de manier van /we/en. Cilindennantel (R), :wiger (P) en 
:wigerstang (N) zijn ho/. In de ho/le cilindennantel cirr:uleen water, dat wordt aan- en afgevoerd door de 
buizen U. De wijze van watercirr:ulatie in :wiger en :wigerstang is ingenieus. In de ho/le :wigerstang bevindt 
zich een buis (0), gepositioneerd door de ring o. De beweging van de :wiger /aaJ water van links naar rechts 
(jiguur 13b) door buis 0 stromen, van waaruit het rechts de ho/le :wigerstang in stroomt (zie pijltjes). Het 
water stroomt vervolgens rechts van ring o in de ho/le :wiger, waama het door de opening links van ring o via 
de :wigerstang en buis Q wegstroomt. 
Behalve koeling door cirr:ulatie wordt koeling verzorgt door inspuiten van een hoeveelheid water door een 
groot aantal kJeine openingen in de cilinderdeksels (niet in de figuren getekend). Deze lweveelheid water 
wordt toegevoerd via de buiun V, door de injectiepompen d. Een groep compressoren is toegerust met twee 
injectiepompen. Deze zijn geplaaJst op de buitenste twee compressoren. De verhouding tussen het volume 
injectiewater en het volume samengeperste lucht bedraagt JO ·1• Het injectiewater wordt, voor het de 
injectiepompen in komt, eerst door een filter van zand en vervolgens door een van fijn draadgaas ge:wiverd. 
Het water wordt in de reservoirs van de /ucht afgewnderd. 
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Figuur 26 
De Dubois-Frantois-machine 

Figuur 27 
De Fe"oox-machine 
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De Ferroux-machine boorde een gat van een meter diep in 69 minuten. De Dubois
Fran~ois-machine had daar 91 minuten voor nodig, de Mckean-machine 121 minuten 
en de Sommeiller-machine 144 minuten. In antwoord op de vraag of dat weinig is: In 
1961 was men in staat een meter te boren in 96 seconden. Zie figuur 28. 

Sonmelt ler, 14"1 min 

Flottincnn, 12 ~In 

1 min 

l-tidrau I f!Sch, !Sec 

1 . 950 1 . 970 1.990 1.910 1.930 1.950 1 . 970 1.990 2.010 2 . 030 

Figuur 28 
Boortijden, ontwikkelingen tot op heden 

4.5 Hamerboormachines 
[97, 109] 

Aan het eind van de 19e eeuw werden hamerboormachines ontwikkeld, die de 
drilboormachines in kwaliteit overtroffen. In 1890 bouwde C.H.Shaw uit Denver een 
boormachine en paste hem toe in de mijnen van Colorado en Californie. D.S. Waugh 
verkreeg octrooi op Shaw's hamer en startte de Denver Rock Drill Company. In 1897 
kwam Leyner met een sterk verbeterde hamer. Deze maakte 1500 slagen per 
minuut• en was relatief licht. Een doorbraak was de hamer van Heinrich Flottmann 
in 1904. Deze hamer was de eerste hamer van letterlijk hanteerbaar gewicht (11 kg.) 
en maakte 2800 slagen per minuut (figuur 29) . 

• Vgl Sommeiller-machine: 250 slagen per minuut 
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Sellai/I l ·M 

Figuur29 
De Flottmann-hamer 

Rond 1930 presenteerde Atlas Copco<DOOI 30
> een hamer met een resultaat van 1 meter 

in 4 mi nu ten. 
Na de tweede wereldoorlog heeft men zich er op toegelegd de boorsnelheden te 
verhogen. Dit had begin 7~er jaren een kentering tot gevolg van pneumatiek naar 
hydrauliek. De pneumatische hamers waren bun plafond genaderd. De reden 
hiervoor is de volgende: Om een hogere boorsnelheid te bereiken dient er een groter 
vermogen aan de beitel toegevoegd te worden. Dit kan door bet vergroten van de 
cilinder en zuigerdiameter of door bet vergroten van de werkdruk bereikt worden. 
Nu blijkt dat een te groot verschil tussen zuiger- en boorstangdiameter ren
dementsverlaging en metaalvermoeiing met zich mee brengt en dus is de cilinder
diameter aan een maximum gebonden. Hoe hoger de werkdruk opgevoerd wordt, hoe 
duidelijker bet relatief lage rendement van pneumatische apparatuur gaat spelen. Bij 
hydrauliek is de werkdruk wel op te voeren, daarbij neemt bet rendement meestal 
nog toe. 
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S. Remmen op treinen 
[4, 6, 11, 17, 50, 55, 86, 96, 109) 

Remmen op treinen zijn vanaf bet begin af aan wrijvingsremmen geweest. In de regel 
werkten deze op bet wiel: Er werd geremd door een of meer remschoenen op bet 
wiel te drukken. 
De remschoenen waren aanvankelijk van berkebout. Met bet zwaarder worden en 
sneller rijden van de treinen is men overgegaan op stalen remscboenen omdat de 
houten schoenen na enkele malen remmen bleken te verkolen. 
Tot de jaren 1860 werden voomamelijk bandbediende remmen toegepast. Alie 
wagons waren voorzien van een handrem. Op elke wagon was personeel aanwezig om 
de remmen te bedienen. Op commando van de machinist werden de remmen 
bekrachtigd. De wagons remden zo allemaal "tegelijk". 

Figuur 30 
De stoomrem van Stephenson 

De eerste niet-handrem (Eng. Powerbrake) werd toegepast in 1830 door George 
Stephenson op de eerste stoomlocomotief. Het was een door stoom bekrachtigde 
rem, zie figuur 30. Stephenson's remmen zijn bier en daar gebruikt. 
Een in noodgevallen gebruikelijke manier van remmen was bet zgn. tegenstoom 
geven. Door de inlaatopening van de stoomcilinder van de locomotief te verbinden 
met de locomotiefschoorsteen, werkte de cilinder als 'lucht'zuigpomp. De cilinder 
zoog de rookgassen aan en perste deze vervolgens samen. Een bezwaar was dat de 
cilinder na korte tijd onbruikbaar werd. De temperatuur van de rookgassen was hoog 
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en werd met bet samenpersen nog eens verhoogd. 
In 1865 ontwikkelde Le Chatelier een procede, waarbij in plaats van rookgassen, een 
mengsel van stoom en water in de cilinder gelaten werd. Dit procede is algemeen 
toegepast. In N.-Amerika werd bet 'water-brake' genoemd. 
In de 1860-er jaren werden in Frankrijk en Engeland op passagierstreinen vacuilm
rernmen gebruikt. Door een stoomejector werd in een hoofdleiding verbonden met 
remcilinders op de wagons, een onderdruk gecreeerd. De machinist kon de onder
druk in de hoof dleiding varieren en zo de remmen besturen. De maxi male onderdruk 
in de remcilinders was 0. 7 bar abs. De remcilinders war en als gevolg daarvan groot, 
en bet remvermogen was klein. In Amerika werden vacuilmremmen daarom niet 
toegepast; de Amerikaanse treinen waren langer en zwaarder (10-15 ton tegen 4-6 
ton in Engeland). 
In 1869 ontwikkelde George Westinghouse<- 31

> de eerste luchtrem op basis van 
overdruk. Alie wagons waren voorzien van een remcilinder, verbonden met een 
hoofdleiding die onder de trein door liep. Remmen gebeurde door de druk in de 
hoofdleiding te verhogen. Het lossen van de rernmen gebeurde door lucht uit de 
hoofdleiding te laten ontsnappen. 

Figuur 31 
De Westinghouse-rem 

In 1872 introduceerde Westinghouse de eerste automatische niet-handrem (Eng.: 
automatic powerbrake ). Ook dit systeem werkte met perslucht, maar was veiliger dan 
bet eerdere systeem, vooral bij bet eventuele verlies van wagons, iets dat in deze tijd 
niet ongewoon was. Het verschil met bet eerdere systeem was, dat bet omgekeerd 
werkte, zie figuur 31. De rernmen werden bekrachtigd door in de hoofdleiding de 
druk te laten afnemen. De daarvoor benodigde perslucht kwam uit reservoirs onder 
de wagons, die na iedere remsessie via de hoofdleiding weer op druk werden 
gebracht. Het geheel werd bestuurd door zgn. "triple-kleppen" (figuur 32). 
Eind 1870-er jaren waren vrijwel alle passagierstreinen met dit of een soortgelijk 
systeem uitgerust. 
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Figuur 32 
De "triple-kJep" 

De veiligheid die de automatische rem bood, maakte het mogelijk treinen langer en 
zwaarder te maken en de snelheden op te voeren. Dit bracht een probleem met zich 
mee, hoe langer de trein, hoe slechter de werking van het remsysteem. 
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"Zoodra eene drukvermindering door middel van de remkraan wordt 
voortgebracht, doet deze zich het eerst op het voorste gedeelte van de 
hoofdleiding gevoelen en komen derhalve de remtoestellen op de voorste 
wagen.s het eerst in werking, terwij~ al naannate zich deze drukverminder
ing in de Leiding sneller of langzamer tot aan den laatsten wagen voort-



[4] 
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plant, de andere remtoestellen met minder of meer vertraging hun kracht 
beginnen uit te oefenen. Deze aangroeiende werking wordt voor het 
Westinghouse-systeem in het diagram van [figuur 33), duidelijk voorges
teld en men ziet daaruit, dat bij een trein van 21 wagens de rem op het 
lste, 7de, 13de en 2Jste rijtuig respectievelijk in I1/a, 21

/; 31/i en 51
/2 

seconde met voile kracht optreedt. 
Met het oog hierop wordt het verklaarbaar dat langzaam werkende 
remmen, toegepast op Zange treinen, schokken veroorzaken. Bij het 
aanzetten van de rem namelijk worden de voorste wagens reeds vertraagd 
voordat nog de rem op het /aatste treindeel werkt, zoodat dit door zijn 
levende kracht tegen het vertraagde voorstuk opdringt en alle buff erveren 
samendrukt. Zoodra nu na enige second.en de rem ook op het achterdeel 
van den trein in werking komt en de remblokdrukking overal ongeveer 
dezelf de wordt, ontspannen de bufferveren zich en breken den trein niet 
zelden in twee of meer deelen, of veroorzaken geweldige schokken, die, 
zoowel voor het materieel als voor zijn inhoud, niet kunnen geduld 
worden. 
De Westinghouse-rem, zooals die nu wordt toegepast, werkt snel genoeg 
om zonder bezwaar op treinen van 24 wagens te kunnen werken. Daar 
echter in de /aatste jaren in Amerika de wenschelijkheid, om ook goe
derentreinen van doorgaande remmen te voorzien, op den voorgrond is 
getreden, werd de vraag gesteld of de Westinghouse-rem en andere rem
stelsels ook voor treinen van 50 wagens voldoende snel werkten, om 
zonder bezwaar daarop te kunnen worden toegepast. " 

... ... 10 

Figuur 33 
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In N.-Amerika richtte men in 1867 de Master Car Builders Association op ( = 
voorloper van de Mechanical Division of the Association of American Railroads). 
Het doel van de Association was rollend materiaal te standaardiseren, om daannee 
de veiligheid te vergroten. 
De MCBA zag zicb met bet probleem van de automatische luchtrem geconfronteerd 
en besloot daarom een wedstrijd te organisere~ waarbij de kwaliteit van de verschil
lende remsystemen werd onderzocht. De wedstrijd vond plaats in juli 1886. Deel
nemende remsystemen waren de Westinghouse luchtrem en automatische luchtrem, 
De Eames vacuum-rem en automatische vacuilm-rem en een aantal buffer-remmen•. 
De automatische remmen gaven goede resultaten bij matig remmen, maar veroor
zaakten bij hard remmen schokken in de acbterste wagons. Men zag in dat als men 
het aantal wagons naar 50 zou uitbreide~ dit tot grate problemen zou leiden. 
Daarom werd besloten in april 1887 een nieuwe wedstrijd te houden. 
De constructeurs legden zich erop toe bun systeem zodanig te wijzigen dat op alle 
wagons de remmen gelijktijdig in werking treden. Dit leidde tot een huwelijk van de 
pneumatiek met de elektrotechniek.<DOOC 32

> De oorspronkelijke remsystemen werden 
uitgebreid met elektrisch gestuurde kleppen op de boofdleiding. De elektriciteits
leidingen werden in de hoofdleiding gelegd. De elektriciteit werd betrokken van 
accu's op de locomotief. 
Westinghouse geloofde niet in het elektrisch systeem, maar paste het toe om niet 
achter te blijven. Behalve een verbeterde zuiver pneumatische rem bracht hij een 
elektro-pneumatische rem in de wedstrijd. Zijn elektrisch systeem bestond uit vier 
kleppen, die verdeeld waren over de wagons. Daannee splitste bij feitelijk de lange 
trein in vier zuiver pneumatisch geremde korte treinen, kart genoeg om bij hard 
remmen schokken te voorkomen. 
Carpenter had zijn remsysteem volledig afhankelijk gemaakt van een elektrisch 
systeem. Alie wagons waren voorzien van een elektrisch gestuurde klep. Zijn systeem 
bleek volmaakt, Als het werkte. Kapteyn merkt op: 

• 

pagina 64. 

"TJe elektriciteit bewijst ontegenzeggelijk groote diensten in telegraphie, 
waar de leiding uit een onverbroken metaaldraad bestaat, maar daar, 
waar de leiding tusschen elken wagen eene koppeling bevat die nooit . 
voldoende zekerheid voor volmaakJe aansluiting oplevert, is zij ten 
eenemale ondoeltreffend en hare werking onzeker, zooals trouwens ook 
gedurende proeven met de elektrische luchtrem van Carpenter bleek, 
doordien de rem in sommige gevallen weigerde te werken. 

Een in Europa minder gebruikt rem-systeem, waarbij de remmen via hefboomin
richtingen gekoppeld waren aan de bufferveren van de wagons. Zodra de 
locomotief word geremd, worden de buffers van de wagons aJs gevolg daarvan 
ingedrukt en komen de wagonremmen in werking. 



[4] 
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Vo/gens meening van den schrijver is de elektriciteit een zoo geheel 
ongeschikt en gevaarlijk toevoegsel voor luchtremmen, dat hij meende er 
bij Westinghouse op te moeten aandringen in geen geval op dien weg 
voort te gaan, hoe goed overigens de resultaten mochten zijn die met 
behulp van elektriciteit verkregen werden. De resultaten namelijk die met 
deze electrische luchtremmen verkregen werden, waren, voor zoove"e het 
vennijden van schokken betreft, schitterend en in alle opzichten be
vredigend. De behandeling van de langste treinen werd ldnderspel en de 
slidometer scheen overbodig te zullen worden. De toepassing van elektrici
teit op luchtremmmen had du.s groote verdienste, door afdoende proeven 
aangetoond te hebben dat bij gebndk op lange goederemreinen eene zeer 
snelle werking het hoof dvereischte was om naadelige schokken te vennij
den." 

Door de uitslag van de wedstrijd brak de elektro-pneumatische rem niet door. Met 
de komst van de elektrische trein, veel later, brak de elektro-pneumatische rem wel 
door. 

Figuur 34 
Een modeme pneumatische rem 

Tot de jaren 1920 is de Westinghouse-rem de standaard treinrem geweest. In 1918 
werd de Kunze-Knorr-rem ontwi.kkeld, waarmee trapsgewijs de remkracht vergroot 
kon worden. In 1933 volgde de Hildebrand-Knorr-rem en in 1954 bracht Knorr de 
zgn. Knorr-Einheits-Bremse op de markt. Na de zestiger jaren werd de pneumatische 
rem langzaam verdrongen door de elektrische en de hydraulische rem. 
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6. Energiecentrales 
[5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 85, 109, 111) 

De Ingenieur van 21 januari 1888 (5) opent: 
"Het vraagstuk om de kracht, die op een centraalpunt in 't groot wordt 
ontwikkeld, op eenigszins belangrijke afstanden over te brengen en in 
kleine krachten te verdeelen, treedt in den laatsten tijd meer en meer op 
den voorgrond. Men heeft getracht dit vraagstuk op te lossen door gebruik 
te maken van kabels zonder einde, van stoom, water en lucht in buis
gelei.dingen en van elektriciteit. Het zal veelal van de omstandigheden 
ajhangen welk van deze stelsels men in een bepaald geva/ zal moeten 
kiezen, daar elk stelsel zijn eigenaardige vooren nadeelen heeft." 

De lngenieur van 24 augustus 1889 [ 10) opent: 
"Een van de voomame vragen van den dag is de eisch om in groote 
steden het groote aanta/ rookende schoorstenen te vermijden, en toch de 
voor de nijverhei.d noodige kracht te ontwikkelen. " 

In de laatste decennia van de negentiende eeuw ontstond aldus de behoefte aan 
gemeenschappelijke energieverzorging. Hieronder zij te verstaan, een systeem of 
systemen zoals een elektriciteitsnet, zoals wij dat nu kennen. Op bet moment dat dit 
vraagstuk bestudeerd werd, behoorde een elektriciteitscentrale met bijbehorend net 
niet tot de oplossingsmogelijkheden. ''Men schijnt tot nu de beste wijze van elektri.sche 
krachtoverbrenging nog niet te hebben gevonden." [5] 
Redenen voor bet weken naar een mogelijkheid van gemeenschappelijke energiever
zorging in plaats van de tot dan toe gebruikelijke individuele energieverzorging waren 
een economische en een maatschappelijke. V oor een sys teem van gemeenschap
pelijke energieverzorging was een 'wirtschaftlichen' en een 'sanitiiren Wen' [Riedler, 8] 
erg belangrijk. 

(8) 

"Die Frage, um die es sich im Grunde dreht, kann doch immer nur die 
sein: kann man [vermogen] mit alien zur Verfilgung stehenden vollkom
men technischen Einrichtungen zu solchen Kosten f abriziren und in die 
Stadt leiten, dass sie fUr den verschiedensten Zwecke mit Gewinn fUr den 
Lief eranten und Gewinn fUr den Abnehmer abgegeben werden kann. " 

Het maatschappelijke aspect werd van importantie in Dresden in oktober 1890, waar 
binnen bet gebied van de stad, bet gebruik van stoomketels werd verboden. 

De zgn. 'kabels zonder einde' waren reeds bekend uit de uitgewerkte aanvankelijke 
plannen voor de doorboring van de Mt.Cenis. Zij konden weliswaar vermogen met 
een groot rendement overbrengen, maar dit vermogen zou moeilijk te verdelen zijn. 
Vermogen overbrengen met stoom had een toepassing gevonden in New York, waar 
een wijk vanuit een centraal ketelhuis van stoom werd voorzien. Van Dreveldt [5] zei 
hierover: "De buizen moeten goed ge'isoleerd zijn om condensatie van den stoom zoo 
veel mogelijk tegen te gaan, en worden hierdoor zeer duur, en de kosten worden nog 
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verhoogd door eene afzonderlijke buis, die afgewerkten stoom en condensatiewater naar 
den ketel terug moet brengen. " 
In water zag men alleen voordelen in bergstreken en mijnen. Water kan bevriezen en 
was daarbij in steden doorgaans erg duur. 
Het gebruik van lucht kende men maatschappelijk gezien grote voordelen toe. Het 
was veilig en de afnemer had voor bet gebruiken ervan weinig kennis nodig (aldus 
Riedler [8]). Verder had men er inmiddels veel ervaring mee opgedaan in de mijn
en tunnelbouw. Van de economische haalbaarheid was alleen vrijwel niemand 
overtuigd. Deze haalbaarheid bing af van allerlei secundaire bepalingen en omstan
digheden. Een voorbeeld van een bepaling is bet verbod op stoomketels in de stad 
Dresden. Omstandigheden zijn de prijs van water, subsidies van de gemeente, de 
kosten van aanvoer naar en distributie in de stad van kolen etc, die per stad verschil
den. 

De belangrijkste toepassing van lucht als middel om vermogen over te brengen en te 
verdelen was bet persluchtnet van de Compagnie Parisienne de I' Air Comprime in 
Parijs. Dit net werd in 1888 gebouwd en functioneert nog steeds. Het was niet de 
enige toepassing. 
Tot januari 1892 had Birmingham een perslucht-systeem. In 1890 hadden ook Rixdorf 
en Buenos Aires een persluchtsysteem. Parijs had zelfs korte tijd een tweede systeem. 
Er bestond een maatschappij, Petit & Boudenoot, die vermogen overbracht door 
middel van verdunde lucht. Een centraal station in de Rue Beaubourg, met een 
stoommachine van 75 pk en luchtzuigpompen, die lucht verdunden, was aangesloten 
op een hoofdleiding met vertakkingen naar afnemers •. Men bereikte een luchtver
dunning van 25 A 30 %, zodat de machines van de afnemers voor grote vermogens 
relatief grote cilinderafmetingen moesten hebben. Samen met de hieruit volgende 
noodzakelijke relatief grote leidingdiameters was dit systeem ongeschikt voor 
toepassing op grotere schaal. 

6.1 Parijs 

In 1888 bouwde de Compagnie Parisienne de I' Air Comprime, onder leiding van 
Victor Popp een gemeenschappelijke energievoorziening met een vermogen van 2500 
pk ( = 1840 kW). Zij deed dit met een kapitaal van 3 200 000 fr. en had een concessie 
van de stad Parijs voor 40 jaar. In 1891 werd bet systeem met 8000 pk ( = 5880 kW) 
uitgebreid en in 1892 nog eens met 10 000 pk ( = 7360 kW). Een centrale in de Rue 
St.Fargeau leverde de 2500 pk. De uitbreiding plaatste men op de linker oever van 
de Seinne dicht bij Vincennes. 
De CPAC is ontstaan uit de in 1881 opgerichte Compagnie des Horloges et Force 
Pneumatiques. Deze organisatie bouwde een persluchtnet bedoeld voor bet besturen 
van 7800 openbare en particuliere klokken. Zic figuur 35. 
De centrale in de Rue St.Fargeau bestond uit een machinegebouw, een ketelhuis, een 
kolenberging, werkplaatsen, een inrichting voor afkoeling van condensatiewater, 
buro's en woningen voor personeel. 

• De term 'afnemers' is enigszins paradoxaal 
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Figuur 35 . he kJokken van Parijs De pneumattsc 
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Stoommachines leverden totaal 3000 pk aan de compressoren. Oudere stoom
machines brachten via een riem vermogen over op compressoren. Nieuwere stoom
machines waren direct gekoppeld aan compressoren. Volgens contract mochten per 
door de compressoren geleverde pk per uur 800 gram kolen verstookt worden voor 
stoommachines werkende met condensatie en 1000 gram voor stoommachines zonder. 
Water was in Parijs duur, daarom werd bet condensatiewater opgevangen, gekoeld en 
hergebruikt. Totaal telde de centrale elf ketels en acht stoommachines. Van de elf 
ketels werden er tien gebruikt. Een ketel was een reserveketel. De ketels werden 

Figuur 36 
De centrale in de !We St.Fargeau 

gestookt op 8 atm. en hadden elk 122 m2 verwarmingsoppervlakte. 
De tweede centrale maakte gebruik van vier stoommachines in 1891 en van negen in 
1892. Het kolenverbruik werd gesteld op 700 gram per pk per uur. De machines 
waren van bet fabrikaat Schneider. 
De luchtcompressoren waren aanvankelijk pompen van bet type Sturgeon. Dit waren 
verticaal opgestelde compressoren, ongeveer werkend als Colladon-compressoren. 
Het probleem van deze compressoren was de onvoldoende koeling van de lucht 
tijdens de compressie, volgens Riedler. Voordat de lucht in de cilinder kwam werd er 
water aan toegevoegd. Dit water vermengde zich met de lucht en nam warmte op 
aan bet begin van de compressieslag, terwijl de meeste warmte ontstond aan bet 
einde van de compressie bij bet uitstromen van de lucht uit de cilinder door de 
drukventielen •. De lucht die uit de compressoren in de reservoirs geleid we rd had 
daarmee een hoge temperatuur. Dit duidde op een arbeidsverlies. Riedler onder
scheidde adiabatische compressie, zijnde compressie zonder koeling en isothermische 
compressie, zijnde compressie met ideale koeling. Riedler: 

• De drukventielen waren als gevolg van slechte ervaringen zwaar uitgevoerd. 
Hierdoor ontstond een verlies van 1 atm., aldus Ried/er. 
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[8] 

"Das Ergebnis der Luftverdichtung ist aber unter alien Umstiinden ent
sprechend isothermischer Veriinderung, d.h. praktisch kann nie etwas 
anderes erzielt werden, als eine Luftmenge, welche der isothermischen 
Verdichtung entspricht, weil unter alien Umstiinden alle Wanne, die 
wiihrend der Kompression auftritt und durch das Kilhlwasser nicht 
abgeleitet wird, doch unabiinderlich spiller in den Wuuikesseln und in der 
Langen Druckleitung verloren geht. Diesen Verhiiltnissen gegenUber ist es 
selbstverstiindlich stets das richtigste, da die Wanne unter al/en Um
stiinden verloren geht, wenigstens dafUr zu sorgen, dass unniUzer Mehrauf
wand an Kraft in der Machine verhiUet wird (uit tecbniscbe overwe
gingen, minder uit kostenoverwegingen), also wiihrend der Verdichtung 
durch moglichst viel Wanne der Druckluft erzogen wird. Dasjenige, was 
meiner Erf ahrung nach durch volkommene Kilhleinrichtung e"eichbar ist, 
ist Verdichtung nach einer Kwve, welche etwa in der Mitte zwischen 
adiabatischer und isothermischer liegt •. " 

De Sturgeon-compressoren werden later deels vervangen door compound-compres
soren. Dit gebeurde up aanraden van Riedler, die bet compound-systeem ontwik
kelde. <DCOC 33> Met bet compound-systeem werd bedoeld, bet comprimeren van lucbt in 
twee of meer trappen (fasen) met externe koeling tussen de trappen. Hiermee kon 
een isothermiscbe compressie benaderd worden. De lucbtmotoren konden ook 
compound uitgevoerd worden, Waarbij dan tussen de trappen verwarmd moest 
worden. De uitvoering van compound-compressoren in Parijs was zo, dat in een 
eerste trap lucbt tot maximaal 2 atm. werd samengeperst en vervolgens in een tweede 
fase tot maximaal 6 atm. absolute druk. 
Metingen van Prof. Elliot bij een compressie van 6 atm. resulteerden in de volgende 
totale rendementen van compressor, een leiding en een motor: 

niet-compound-compressor 
compound-compressor 
compound-compressor 
triple-compound-compressor 

+ niet-compound-motor 
+ niet-compound-motor 
+ compound-motor 
+ triple-compound-motor 

0.391 
0.449 
0.507 
0.553 

In de centrale waren uiteindelijk compound-compressoren geplaatst, die 65 zuiger
slagen per minuut maakten en 300 pk leverden en niet-compound-compressoren, die 
75 zuigerslagen per minuut maakten en 173 pk leverden. De samengeperste lucbt 
werd geleid in acbtereenvolgens zeven reservoirs van 12 m lang, met een diameter 
van 1.80 m. Vanuit bet laatste reservoir liep een buisje naar een reguleerinrichting op 
de stoominlaat van de stoommachines. Hoge druk in de reservoir, wees op een lage 
afname, de produktie kon dan worden verlaagd. Een richtwaarde voor de druk was 4 
atm. Het laatste reservoir stond in verbinding met bet leidingennet. De leidingen 
waren gelegd in de riolen. De leidingen waren van gietijzer. De hoofdleiding had een 
inwendige diameter van 30 cm en een wanddikte van 12 mm. 

• De nadruk in deze zin mag liggen op etwa. 
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Figuur 37 

De leidingen bestonden uit 4 m lange stukken, die w'n 2 cm uit elkaar werden 
gelegd om uitzetting door temperatuuruitwisseling mogelijk te maken. De koppeling 
tussen de stukken was eenvoudig losneembaar, waarmee de stukken eenvoudig te 
vervangen waren. De constructie van de koppeling blijkt uit figuur 37. 
Bij een maximale volumestroom door de buizen van 5 m3s·1, werd een verlies 
berekend van 1 atm. op 14 km. 

De toepassingen van perslucht waren allerlei. De belangrijkste waren bet laten 
werken van de pneumatiscbe klokken, bet aandrijven ventilatoren in openbare 
gebouwen, de buizenpostinstallatie, de perslucbttrams en de aandrijving van werk
tuigen en dynamo's voor de industrie. 

6.2 Rendement<nooc 3'J 

In De Ingenieur van 24 augustus 1889 [10] wordt bet systeem van gemeenschappelijke 
energieverzorging, bet pneumatisch systeem, vergeleken met dat van individuele 
energieverzorging, gebruik van een stoommachine, voor een kleine gebruiker. De 
kleine gebruiker beeft slechts enkele uren per dag een kleine hoeveelheid vennogen 

ketel turbine compressor leidingen voorverwarmer motor 

-1 ketel i--I ----------------·I motor~ 
Figuur 38 
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nodig. Maakt hij gebruik van bet pneumatiscb systeem, dan verruild hij zijn stoom
motor niet voor een luchtmotor, maar gebruikt hij deze gewoon als luchtmotor. 
Het verschil tussen bet pneumatisch systeem en de individuele stoommachine is 
eenvoudig, en blijkt uit figuur 38. In de keten van bet pneumatiscb systeem is een 
voorverwarmer ingezet. De berekening in De Ingenieur gaat er van uit dat de 
gebruiker de lucbt tot 140"C voorverwarmt. De gebruiker zal dit, om dichtvriezen van 
de uitlaat van zijn motor te voorkomen, ook wel moeten doen. Zonder voorverwar
men komt de lucht met 17°C de motor in en verlaat deze met -60"C. 
In figuur 39 zijn getallen weergegeven die in bet artikel zijn berekend of geponeerd. 
Men berekende hieruit een winst uitgedrukt in kg kolen per pk van 

De winst zou worden verdeeld tussen de CPAC en de gebruiker, zodat de gebruiker 
3 kg kolen betaalt per pk, die zijn last vraagt. Hij gaat er schijnbaar 1 kg/pk op 
vooruit. Niet meegerekend zijn de kolen die de gebruiker verstookt in zijn voorver
warmer. In hetzelfde artikel wordt als voorbeeld aangedragen dat de drukkerij van 

ketel ti.rbine corrpressor leidingen voorverwarmer motor ___ ,, 
0.44 0.88 • 

0 .39 

-j ketel i-I -----------------1motor~ 
I 

Figuur 39 

'Le Figaro' voor een machine van 50 pk gemiddeld 6.7 kg kolen verbruikt in de 
voorverwarmer. Voor de kleine gebruiker komt er dus minimaal zo'n 150 gram kolen 
per pk bij. Daar staat tegenover dat hij niet meer verantwoordelijk is voor bet 
onderhouden van een ketel etc. 

De CP AC we rd in 1924 onderdeel van de Compagnie Parisienne d'Outillage a Air 
Comprime, een onderdeel van de Bosch-groep. In 1949 werd de CP AC overgenomen 
door de Societe Urbaine d'Air Comprime en werd bet systeem gemodemiseerd. De 
aandelen van deze organisatie zijn voor meer dan de helft in handen van de 
Schneider-groep en de belangrijkste elektriciteitsmaatschappij van Parijs. 
Momenteel telt Parijs drie centrales, gelegen aan de Peripherique. De totale 
capaciteit van de centrales gezamenlijk is maximaal 145000 ml per uur. In 1888 was 
dit maximaal 18000 ml per uur.<DODI JSl 
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Hoofdstuk S 

De eerste helft van de twintigste eeuw 
De ontwikkeling van compressoren 

1. Inleiding 

lnleiding 

Tot bet einde van de Tweede Wereldoorlog leek de ontwik.keling van de pneumatiek 
vrijwel stil te liggen. Toepassingen als de perslucbttram, omvangrijke buizenpostsys
teme~ zware perslucbtgereedscbappen zoals omvormgereedscbap, en perslucbtcen
trales moesten bet veld ruimen voor overeenkomstig functionerende elektriscbe en 
bydrauliscbe systemen. Andere toepassingen konden standboude~ werden uitontwik
keld en aan een breder publiek verkocbt, maar ondervonden veel concurrentie. 
De oorzaak van deze plotselinge omwenteling zocbt men in bet feit dat men niet in 
staat was compressoren te bvawen die aan de eisen en wensen van de gebruilcer 
voldeden. Gevolg was dat de 'pneumatici'* zicb in bet bijzonder concentreerden op 
de ontwik.keling van deugdelijke compressoren. Een gevolg daarvan was een gewel
dige spin-off in de compressorenbouw. 

1.1 De aandacht voor pneumatiek 

De gescbiedenis van de pneumatiek wordt gekenrnerkt door een zich steeds ber
balende cyclus, startend met een groeiende aandacbt voor de pneumatiek, gevolgd 
door een tijd waarin pneumatiek volop in de belangstelling staat, gevolg door een 
plotseling verdwijnen van de aandacht voor pneumatiek en een tijd van stilte. 
Momenteel maakt de pneumatiek een derde bausse mee. De eerste bausse viel in de 
tweede belft van de zeventiende eeuw, de tweede in de tweede belft van de negen
tiende eeuw. Zie figuur 40. De eerste twee bausses was de pneumatiek een zeer 
modieuze techniek. V oorbeelden daarvan zijn de luchtpomprage, die in Enge land 
ontketend werd met de bouw van lucbtpompen door Boyle en de buldiging van de 
pneumatiek als de tunnelbouwtecbniek bij bet Mt.Cenis-project in bet licbt van een 
eigenlijke mislukking. Het plotseling afnemen van de aandacbt is doorgaans bet 
gevolg van bet in de mode raken van een andere techniek. Een modieuze tecbniek 
overspoelt niet-modieuze tecbnieken. 

• Echte pneumatici bestonden nog altijd niet . 
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Dit effect werd versterkt door de medi~ die na 1850 een belangrijke rol in de 
informatieoverdracht zijn gaan spelen. De media zijn in staat te beslissen hoever en 
wanneer de wereld van welke ontwikkelingen op de hoogte is. Voorbeeld: Aan de 
zeer belangrijke uitvinding van de turbocompressor is in de algemene 
ingenieursperiodieken (VDl-Zeitschrift, Engineering, The Engineer, De Ingenieur) 
weinig of geen aandacht geschonken. Wei besteedde men aandacht aan kleine 

1700 1750 1800 1850 1900 1950 

Figuur 40 

ontwikkelingen in de elektrotechniek. Ook bet verschijnsel dat de plotselinge 
aandacht voor een techniek vaak niet een technische maar een palitieke of maat
schappelijke oorzaak heeft speelt een belangrijke rol. Zo werd bijvoorbeeld de 
toepassing van perslucht door Sommeiller bij de doorgraving van de Mt.Cenis werd 
algemeen bejubeld. Eindelijk was er iets dat minder gevaarlijk was dan stoom. 
Sommeiller's gereedschap en persluchtinstallaties waren duur een qua resultaten 
absoluut inferieur aan de gebruikelijke handgereedschappen. Het besluit om pers
lucht te ontwikkelen met Sommeiller's rammen was, zo mag blijken uit Colladon's 
klaagzangen [2], een politiek besluit en geen technisch besluit<aoo1 l6). Een ander 
voorbeeld is de eerste pneumatische rem van Westinghouse. Deze rem was technisch 
gezien minder ideaal als algemeen werd aangenomen. Dat met dit systeem het 
verliezen van wagons ineens een probleem was, werd niet geconcludeerd. Wei was er 
grote bewondering voor de tweede Westinghouse-rem. Westinghouse was hiermee de 
grote wagon-verlies-probleem-oplosser, stelde men. Dat Westinghouse een probleem 
oploste dat hij zelf had gecreeerd is nergens te lezen. Misschien waren de Ameri
kanen gei"nteresseerd in de grote rem-personeelsbesparing, waarvoor Westinghouse' 
systeem zorgde. "De Verenigde Staten [] kenden [] in de negentiende eeuw een relatief 
tekort aan arbeidskrachten. Hiervan ging een sterke impu/s uit tot mechanisatie []. " [ 107] 
Het niet erg in de mode zijn van de pneumatiek in de eerste helft van de twintigste 
eeuw blijkt behalve uit de literatuur uit deze tijd, ook uit de literatuur uit de tweede 
helft van de twintigste eeuw. Inleidingen waarin aandacht wordt geschonken aan de 
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pneumatiek-geschiedenis eindigen de beschrijving met de Popp-centrale in Parijs. Een 
beschrijving van ,de huidige stand van zaken, begint met ontwikkelingen uit de 
vijftiger en zestiger jaren. Dit soort inleidingen slaan ook steevast de periode van 
hoofdstuk 3 over. 

1.2 Compressoren 
[47, 101) 

Zoals gezegd bestond er na 1890 een dringende behoefte aan betere compressoren. 
Een oorzaak hiervan was dat de graad van ontwikkeling van aandrijfmachines en 
toepassingen (motorische gedeelten) nog altijd voor lag op de graad van ontwikkeling 
van de compressoren. Goed ontwikkelde aandrijfmachines en toepassingen vroegen 
als bet ware om betere compressoren. Aandrijfmachines vroegen om hogere draai
snelheden, toepassingen vroegen aanvankelijk om grotere hoeveelheden lucht en later 
om hogere drukken. Het antwoord van de compressortechniek was de ontwikkeling 
van tal van nieuwe compressoren en de verbetering van zuigercompressoren. Figuur 

Compressor en 

Aerodynamische typen Verdringings typen 

Vrije zuioer 

Lamellen Vloeistofring 

Schroef 

Figuur 41 
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41 geeft een overzicbt van de tot 1950 ontwikkelde compressoren. 
Belangrijk in dit tijdvak waren de zuiger- en turbocompressoren. De in dit tijdvak 
uitgevonden schroefcompressoren zouden later een belangrijke rol gaan spelen. Deze 
typen zullen uitgebreider besproken worden. Smaakmakende bedrijven van turbo- en 
scbroefcompressoren voor 1950 zijn resp. Brown Boveri & Cie.<- J7l en Svenska 
Rotor Maskiner. 

1.3 Toepassingen 
[103) 

Ondanks de beperkte aandacbt voor pneumatiek in de eerste belft van de twintigste 
eeuw vond de pneumatiek brede toepassing. Perslucbt tot een druk van 3 atm. 
overdruk gebruikte men bij boogovens, in zandstraalapparatuur, voor bet reinigen van 
machineonderdelen, voor controles op luchtdicbtbeid, voor bet filteren van logen en 
in onderzeeers. Perslucbt van 3 tot 10 atm. overdruk werd toegepast in nietmacbines, 
breekmachines, boonnacbines, afbouwbamers, schroefmachines, persen etc. Perslucbt 
boven 10 atm. gebruikte men voor bet vullen van flessen en tanks voor mijnlocomo
tieven. 
Een nieuwe toepassing van pneumatiek is die van de lucbtlift. De lucbtlift is een 
ontwikkeling uit de jaren twintig en wordt in dit boofdstuk nader belicbt. Een 
afsluiting van dit tijdvak en een inleiding in bet volgende tijdvak was de ontwikkeling 
van bet hydro-pneumatiscb systeem. 
De mijnbouw is in de eerste belft van de twintigste eeuw bet belangrijkste toepas
singsgebied voor de pneumatiek. Hieraan besteedt de paragraaf over compressoren 
aandacbt. 
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2. Compressoren 

2.1 Zuigercompressoren 
[20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 36, 102] 

Bij bet bestuderen van literatuur uit de eerste twintig, vijfentwintig jaar van deze 
eeuw valt direct op, dat zuigercompressorfabrikanten uiterst smal georienteerd waren. 
Men concentreerde zich op een toepassing en stelde zich twee doelen, waaruit slechts 
een probleem ontstond. Kortom, men hield zich slechts met een probleem bezig. Dit 
probleem beheerste de discussie in de periodieken. 
De artikelen in de periodieken waren voorzien van een wel haast standaard inleiding, 
waarin met een aantal statements uit een brede orientatie de zeer smalle orientatie 
gedestilleerd werd. Twee voorbeelden: 

[36) 

"Jn de werktuigbouwkunde onderscheidt men krachtwerktuigen, waannede 
men natuurkrachten arbeid laat verrichten, en arbeidswerktuigen, waar
mede de mechanische arbeid wordt verbruikt. De belangrijkste ar
beidswerktuigen zijn, wanneer men de e/ectrische generatoren uiJzondert, 
pompen en compressoren. Er zijn geen bedrijven, waar een grooter ver
mogen aan deze arbeidswerktuigen is opgesteld dan de kolenmijnen. Het 
ligt dus voor de hand om de keuze [] te vestigen op pompen en compres
soren. 
Het hoogst be/angrijke hoofdstuk uit de werktuigbouwkunde, mijnpom
pen, is voorlopig afgesloten. De e/ectrisch gedreven centrifugaa/pompen 
hebben alleen het veld gehouden. [] 
Voor de compressoren daarentegen is de ontwikkelingsgang niet afge
sloten." 

"Nachdem die Elektrizitiit das Gebiet der Be/euchtung im weitesten 
Umf ange erobert hatte, warf sie sich auf das der KraftUbertragung auf 
we/chem ihr gleiche Erfolge vorbehalten zu sein scheinen. Neben vie/em 
andern, was sie hier vor den sonstigen Krafttriigem voraus hat steht eine 
Eigenschaft, die, obwohl an sich giln.stig, in manchen Fiillen nicht 
unerhebliche Hindemisse bietet: die elektrischen Kraftmachinen lauf en 
mit verhiiltnismiij3ig hohen Umdrehungszahlen. Was insbesondere das 
Gebiet des Pumpenbaues betrifft, auf dem vomehmlich, soweit es Wasser
haltungsmachinen und Bergwerkspumpen angeht, die Elektrizitiit bereits 
eine wichtige Rolle spielt, so musste man sich bis/ang damit behelf en, ein 
Zwischengetriebe zwischen Motor und Pumpe einzuschalten. Um dieses 
mit seinen Miingeln und Nachteilen zu umgeben, beschritt man zuniichst 
den unwirtschaftlichen Weg, /angsam lauf ende E/ektromotoren auszubil
den; aber daraus erwuchsen dem e/ektrischen Tei/ der Anlage zu groj3e 
Kosten und Schwierigkeiten. Den andem Weg schlugen die Prof essoren 
Ried/er und Stumpf ein, indem sie Pumpen konstruirten die mil einer den 
nonnalen E/ektromotoren entsprechenden Umdrehungszahl betrieben 
werden kOnnen. De wirtschaftliche Erfolg solcher schnelllaufender Pum-

pegina T7. 



De eerste he/ft van de twinti&fte eeuw - De ontwikkeling van compressoren 

[19] 

pen kann dann natarlich au.ch fUr jede andere Triebkraft nutzbar ge
macht werden. n 

Men was geinteresseerd in de toepassing mijnbouw. De doelen die men stelde waren 
hoge toeren en bogere drukken. Het probleem dat daarmee ontstond was explosiege
vaar. 
''Een compressor is een gevaarlijke machine wegens de mogelijkheid van olie-ontploffing. 
Vo/gens Duitsche voorschriften mag de temperatuur in een cilinder ni.et hooger dan tot 
14(! op/open. n [36] 
Waren compressoren in de negentiende eeuw nog het summum van veiligheid*, nu 
waren het gevaarlijke machines. Ongelukken met compressoren waren geen uit
zondering. Oorzaken van ontploffingen waren de toepassing van slechte olie, het 
stukslaan van k.leppen bij hoge draaisnelheden van de compressor en onverantwoor
delijke bandelingen van bedienend personeel. Ontploffingen werden door Van Iterson 
[36] van plastisch commentaar voorzien: 
''Door gebrek aan goede o/ie zijn in Duitsch/and in oorlogstijd verscheidene compressoren 
uit e/kaar gevlogen. " 
(Over bet opstarten van de compressorinstallatie) 
''Dat het soms noodig kan zijn bij een compressorinsta//atie aan dit punt te denken, werd 
ons recht duidelijk toen in 1918 een der compressoren van de KOningin Marienhiltte 
geexplodeerd is, doordat de machinist een f oejje bedacht had voor het gemakkelijk 
aanzetten der machine, doch het niet handig genoeg toepaste. n 

Het slechte rendement van pneumatische installaties kreeg in dit tijdvak nauwelijks 
aandacht. Weliswaar onderkende men dit probleem en hielden universiteiten zich 
bezig met bet meten en berekenen van rendementen, men leek er weinig aan te 
doen. Zo beperkte Van Iterson zich, in zijn bijna 20 pagina's tellend epos, zijnde, 
afgezien van twee artikelen over ejectoren, bet enige meer kolommen tellende artikel 
in De Ingenieur in de vijftig jaar tussen 1895 en 1945, tot een naar huidige opvattin
gen om aandacht schreeuwende, negen voile regels tellende constatering: 
''Lekkage wordt meestal a/teen dan krachtig bestreden wanneer door gebrek aan lucht 
arbeiders en opzichters in hun verdienste worden geschaad. Globaa/ genomen kan men 
rekenen dat door lekkage van fle11Zen, slangen, kranen en boorafsluitingen 35 pCt. van 
de gecomprimeerde lucht verlooren gaat, 25 pCt. wordt gebruikt door steeds loopende 
machines en 40 pCt. van de lucht/evering komt voor rekening van de gereedschappen en 
werktuigen, welke in vol bedrijf door de arbeiders worden te hulp genomen. " 
Wat betreft de toepassing in de mijn- en tunnelbouw tekende de pneumatiek met 
deze houding haar eigen doodvonnis. Vroeg of laat zou dit vonnis worden voltrokken. 

• 
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Compressoren 

In 1919 beschikte de Staatsmijnen* naast kleine compressoren, over acht compres
soren voor 175 atm. en veertien compressoren voor 7 atm. overdruk. De compres
soren voor 175 atm. overdruk dienden uitsluitend ter vulling van de reservoirs van de 
persluchtlocomotieven. Met de compressoren voor 7 atm. overdruk werden boorge
reedschappen, ventilatoren, schutgootmotoren en motoren op lieren van perslucht 
voorzien. Perslucht nam nog altijd een belangrijke plaats in. Elektrische- en ben
zinelocomotieven vonden geen ingang; elektriciteit als medium voor vermogens
overbrenging bad de perslucht alleen vlak bij de schachten kunnen verdringen. 
''Behalve de meerdere veiligheid verdient wegens de mindere bedrijfskosten de lucht de 
voorkeur boven de electriciteit. Luchtleidingen zijn goedkoper dan e/ectrische kabels en 
lijden minder van het opnemen in een mijngang. Met luchtmotoren kan een onontwik
keld arbeider we/ /eren omgaan. Bij de in de vochtige en vuile bedrijfsruimten vaak 
voorkomende storingen aan e/ectrische toestellen is te/kens een electricien noodig en het 
kan uren duren eer die ter p/aatse is. De groote overbrenging tusschen motor en werktuig 
maakt het gebruik van electromotoren voor vele toepassingen ondergronds oms/achtig en 
kostbaar. " [36] 

Zuigercompressoren voor 7 atm. overdruk waren vrijwel allemaal tandem- of 
tweeling-tandem-compound-compressoren. Tandem-compound-compressoren bestaan 
uit een L.D. ••- en een H.D.-cilinder, die in een lijn zijn geplaatst. Tweeling-tandem
compound-compressoren, of kortweg tweeling-compound-compressoren zijn feitelijk 
twee tandem-compound-compressoren naast elkaar met een gemeenschappelijke 
aandrijfmachine. Doorgaans waren bij compound-machines de compressieverhouding 
van de LD.- en die van de H.D.-cilinder gelijk aan elkaar. Zuigercompressoren voor 
7 atm. overdruk hadden een compressieverhouding per trap van 2 8 = 2.82. 
Afgaand op de Duitsche Poliiei-Verordnugen, die een maximum van 140" stelden aan 
de luchttemperatuur in cilinders, zag men een compressieverhouding van 3 als 
maximum per trap. Met drievoudige compressie zou de temperatuur lOO"C oplopen 
en met zomerse luchttemperaturen van 40"C was daarmee de norm bereikt. Met een 
compound-compressor was aldus in het geval van ideale tussenkoeling een theore
tische overdruk van 8 atm. haalbaar. Voor hogere drukken moest gebruik worden 
gemaakt van een groter aantal trappen. 

• 

•• 

Een verhandeling over zuigercompressoren is hier opgehangen aan de ervaringen 
ennee bij de Staatsmijnen. Dit is geoorloof d. De ontwikkeling van de zuiger
compressoren is geleid door de eisen en wensen van de mijnhedrijven. Verder 
zijn de apparaJen waar de Staatsmijnen gebruik van maakten niet wezenlijk 
verschil/end van die waar andere mijnbedrijven gebruik van maakten. Het gaat 
om de zelf de apparatuur voor de zelf de toepassingen, daarbij horen de zelf de 
drukken, de zelf de wantoestanden betreffende rendementen etc. Een bezwaar van 
deze keuze is dat alle niet-Europese compressoren buiten het bestek van deze 
verhandeling val/en. De Staatsmijnen kochten bijvoorbeeld geen Amerikaanse 
compressoren. 

L.D.-ci/inder = /age druk- cilinder en is de cilinder van de eerste trap. De 
cilinder van de tweede trap is de hoge druk-cilinder, dus H.D.-cilinder. 
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Twee van de compressoren voor 175 atm. overdruk, geplaatst bij de Staatsmijnen, 
waren 5 traps-compressoren van het fabrikaat Rudolf Meyer• (Duisburg). Met deze 
compressor perste men per uur 600 m3 lucht tot 181 atm. abs. samen. De compres
sieverhouding per trap was dientengevolge 2,83. 

/,or 

Figuur42 

Voor drukken kleiner dan 3 a 4 bar abs. werden niet-compound-compressoren 
gebruikt. Pas met de toepassing van synthetische olie werd het mogelijk de compres
sieverhoudingen te vergroten en ontstond de situatie van figuur 42, die na 1950 
uitgroeide tot die van figuur 43. 

Nadat Riedler rond 1890 het probleem van de koeling van zuigercompressoren, met 
de uitvinding van de compound-compressor, grotendeels had opgelost, begonnen 
compressorbouwers 
a. zi~h te verdiepen in een duidelijke formulering van de theorie achter de 

zu1gercompressor, 
b. zich te interesseren voor snelle aandrijvingen ( elektromotor, verbran

dingsmotor, Brown Boveri-Parsons-stoomturbine etc.), 

• Nu: Demag . 
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Figuur 43 

c. de compressieverhoudingen te verhogen, 
d. de zelfstandigheid van bun vakgebied te verliezen, en met punt a t/m c vijf, 

tien of meer jaren achter de hydrauliek aan te lopen. 
Punt d kan aanschouwelijk worden gemaakt. Pompen en compressoren waren 
gelijksoortige machines. Zij werden in een adem genoemd; zie bet eerste citaat uit 
deze paragraaf. Met pompen werden rond de eeuwwisseling proeven gedaan met 
snelle aandrijvingen (tweede citaat, proeven van Josse), met de compressoren was 
men daar iets later mee. Vlak na de invoering van snelle aandrijvingen concentreerde 
men zich op bet probleem van slaande kleppen van snellopende pompen. Het zelfde 
probleem bij de compressoren was in de jaren twintig van deze eeuw nog niet geheel 
opgelost. Centrifugaalpompen waren er eerder dan turbocompressoren etc. 
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. 1 ,, 
·' ~ : 

Figuur 44 

Uit: "H. Wunderlich: Bemerkenswerte Ausfahrungen von Luftkompressoren. Verbund-Dampfkompressor, 
gebaut von der Dinglerschen Maschinenfabrik AG in Zweibriicken." 
Deze compound-compressor is direct gekoppeld aan een stoommachine, daJ wi/ zeggen, daJ het toerentaJ van 
de compressor gelijk is aan daJ van de stoommachine. 
Derge/ijke constructie zijn de eerste decennia van de twintigste eeuw vee/vu/dig toegepast. 
Het v/iegwie/ van deze machine heeft een diameter van 5 m. De zuigerdiameter van de eerste trap van de 
compressor bedraagt 1 m, die van de tweede trap 0,87 m. DaJ geeft een bee/d van de grootte van de machine. 
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2.2 Turbocompressoren 
[31, 32, 34, 35, 38, 39, 46, 48, 49, 54, 56] 

Ejectoren, axiaalcompressoren en turbocompressoren zijn (aero-)dynamische com
pressoren [53]. Zij berusten op het volgende principe: Lucht wordt op snelheid 
gebracht en deze snelheid wordt omgezet in druk. Luchtejectoren waren in de 
negentiende eeuw reeds bekend. Zij werden bijvoorbeeld toegepast op treinen; bij de 
in Europa enige tijd gebruikte vacuiimremmen werd met behulp van ejectoren lucht 
op onderdruk gebracht. Axiaalcompressoren werden rond de eeuwwisseling ontwik
keld. Sir Charles Parsons<llOOl 31> verkreeg in 1901 octrooi op een axiaalcompressor [61], 
gebouwd naar bet principe van zijn dynamische stoomturbine. Succes bleef uit. 
Volgens Gilli (56] was dit terug te voeren op "die damaligen ungeniigenden Ken
ntnisse der Aerodynamik". De Fransman Prof. A. Rateau<llOOI 5

> bouwde in 1900 een 
compressor lijkend op een centrifugaalpomp. Deze centrifugaalcompressor zou later 
de naam turbocompressor krijgen. 
In 1905 bestelde de Societe des Turbomoteurs l Combustion, voor haar proef
verbrandingsturbine bij de Brown Boveri & Cie een turbocompressor. Deze tur-

Figuur45 
De Brown Boveri-twbocompressor uit 1905 

bocompressor moest in samenwerk.ing met Rateau worden gebouwd. De keuze van 
de Societe, de BBC de compressor te laten bouwen bing waarschijnlijk samen met de 
ervaringen van de BBC met dynamische machines. BBC had in 1900 octrooien van 
Parsons gekocht en produceerde sindsdien Parsons-stoomturbines. De turbocompres
sor moest gaan functioneren als voorschakelapparaat van de turbine van de Societe. 
De bedoeling was de turbine een vermogen van 500 pk te laten leveren. Daartoe 
moest aan de turbine per minuut 60 m1 lucht toegevoerd worden onder een druk van 
3,5 bar. 
De door de BBC gebouwde turbocompressor comprimeerde lucht in 25 trappen. Elke 
trap bestond uit vier onderdelen. Door een leiding werd lucht aangezogen en aan een 
sneldraaiend schoepenrad toegevoerd. De door het rad op snelheid gebrachte lucht 
kwam vervolgens in een diffusor, waar de snelheid in druk werd omgezet. Een 
terugstroomleiding bracht de lucht tenslotte naar de aanzuigleiding van de volgende 
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Figuur46 
De Brown &>veri-twbocompressor uit 1905 

trap. De 25 trappen waren identiek en de 25 raderen zaten op een lijn. De trappen 
waren verdeeld over drie afzonderlijke cilinders. De assen van deze cilinders waren 
direct aan elkaar gekoppeld. De verbinding tussen laatste terugstroomleiding en 
aanzuigleiding van de eerste trap van de volgende cilinder was een extra leiding. 
Het boofdprobleem bij de bouw van een turbocompressor was de ontwikkeling van 
een beboorlijk koelsysteem. Koelproblemen waren niet nieuw. Voor zuigercompres
soren leek men uiteindelijk een goed functionerend systeem te hebben gevonden. 
Rateau adviseerde de BBC daarom exteme tussenkoeling toe te passe~ bet systeem 
waar inmiddels alle zuigercompressorfabrikanten op waren overgegaan. De BBC koos 
ecbter voor een systeem van 'intensieve' koeling, nl. inteme koeling. Daartoe werden 
langs de compressoronderdelen waterleidingen gelegd. Feitelijk was dit systeem bet 
zelfde als bet systeem dat Colladon dertig jaar eerder toepaste bij zijn compressoren. 
De proef-compressor van de BBC moet een belabberd rendement gebad bebben. • 

• 
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50 % is een schatting, die nergens op gebaseerd is, maar toch een reele schatting 
kan zijn, gezien de grote verbeteringen, die in de eerste tien jaar zijn doorgevoerd. 
Pas in 1923 publiceerde de BBC voor het eerst in haar "Mitteilungen" een 
rendement. Dit was het isothennisch rendemenl van 0, 701 van een turbocom
pressor goed voor 19,4 m'/s aanzuigvolume en 6,98 bar eindcompressie. [54) 



Compressoren 

Figuur47 
De Brown Boveri-twbocompressor uiJ 1<)()5 

Omdat bet aantal raderen groot was en de koeling, boewel 'intensier, erg ingewik
keld, was bet aantal leidingen, afdichtingen, lagers, koppelingen en bouten ook groot. 
De af dicbtingen werkten daarbij ook nog slecbt. 
Bij de ontwikkeling van een rendabelere turbocompressor concentreerde de BBC zicb 

______ !µ 
ild 

C 1 t 

Figuur 48 
Een Brown Boveri-turbocompressor uit 1<)()8 
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daarom op bet verkleinen van de verbouding van bet aantal raderen en de eindcom
pressie, door de kwaliteit van de raderen te verbeteren. Het aantal toe te passen 
raderen werd bepaald door de gewenste eindcompressie en de compressieverbouding 
die per trap gerealiseerd kon worden. De compressieverbouding per trap bing af van 
de grootte van de raderen. Grotere raderen gaven een grotere compressieverbouding. 
Grotere raderen gaven ecbter ook een grotere lucbtwrijving langs de raderen. De 
grootte van de raderen waarbij de combinatie van tbeoretiscbe compressieverbouding 
en optredende wrijving bet gunstigste was, was de ideale grootte. 
In 1908 startte de BBC, met van Rateau gekocbte licenties, een produktie van 
turbocompressoren. Deze eerste compressoren comprimeerden per minuut 100 - 200 
m3 lucbt tot druk van 6 bar (figuur 48). Er waren 29 kwalitatief betere raderen 
toegepast, verdeeld over drie cilinders. Een verbetering van bet rendement was 
vooral verkregen door alle niet-draaiende onderdelen te integreren in zes gietstuk
ken, zijnde de onder- en bovenhelften van de cilinders. Hierdoor was bet aantal 
afdicbtingen sterk verkleind, de constructie vereenvoudigd en de koeling verbeterd. 
De koelproblemen bleven ecbter groot. Vergroting van de compressieverbouding per 
trap, vroeg om een intensieve koeling. De koelwaterkanalen moesten beter worden 
vormgegeven en werden dus ingewikkelder, slibten door vervuiling eerder dicbt en 
werden moeilijker te reinigen. Bij de ontwikkeling van een betere compressor kwam 
de BBC automatiscb in een fysieuze cirkel terecbt. Zie figuur 49. 
De oplossing van dit probleem vond de BBC in exteme koeling. In 1912 werd 
exteme koeling gecombineerd met inteme koeling. In 1915 bouwde de BBC baar 
eerst turbocompressor die volledig extern werd gekoeld (figuur 50, 51 en 52). Deze 
compressor comprimeerde lucbt in 11 trappen met na zes trappen kleiner wordende 

Figuur 49 
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Compressoren 

raderen. De 11 trappen waren in een cilinder ondergebracht. Aan de cilinder waren 
drie koeleenheden gekoppeld, die koelden tussen de derde en de vierde, tussen de 
zesde en de zevende en tussen de negende en de tiende trap, en die in bedrijf 
konden worden gereinigd (figuur 53). Compressoren als deze persten per uur 12000 -
16000 m3 lucht samen tot 8 bar en maakten 3000 - 4000 omw /min. 
Turbocompressoren van dit type zijn zeer succesvol geweest. In de twintiger jaren 
bouwde de BBC dit type in verschillende afmetingen. De grootste in dit tijdvak 
gebouwde turbocompressor bracht w'n 132000 m3 lucht per uur onder een druk van 

Figuur 50 
De uer fraaie turbocompressor uit 1915 

10 bar. Dit was een vergrote versie van de door de BBC in 19L.3 als "der groBte 
bisher ausfefiihrte einzylindrige Turbokompressor" gepresenteerde compressor, 
gebouwd voor een mijn in Zuid-Wales. Deze compressor perste zo'n 70000 m3 per 
uur samen tot een druk van 7 bar en leverde zo'n 3650 kW. Figuur 54 geeft karak
teristieken van deze compressor. 
Figuur 55 laat de ontwikkeling van de compressoren tot 1940 zien. Figuur 56 geeft 
een beeld van bet aantal turbocompressoren dat van 1929 t/m 1941 door de BBC is 
verkocht. 
In 1941 bracht de BBC een turbocompressor op de markt, die men de naam 
Turbokompressor-Bauart "Isotherm" gaf. Het ging bier om een compressor, waarbij 
koeling plaatsvond na elke trap (behalve na de eerste en de laatste ). De compressor 
was zuinig met koelwater. Door de geringe luchtverwarming was de geleverde lucht 
volgens de BBC veel droger. Dichtvriezen van luchtmotor-onderdelen wu dus minder 
voorkomen. De totale luchtverwarming door deze compressor was overigens niet 
kleiner dan bij de eerdere typen. Door een sterke verbetering van de constructie en 
de onderdelen (figuur 57 en 58) van de compressor werden de resultaten van de 
compressor sterk verbeterd. 
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Figuur 51 
Langsdoorsnede van een twbocompressor uit 1915 
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Dwarsdoorsnede van een turbocompressor uit 1915 
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Figuur 53 
De koeling 

compre55ic w:rhouding 
10 

9 

8 

7 

6 

s 
4 

3 

2 

16 

Figuur 54 
Karakteristieken 

".! .... 

- ~h 

·- . --· 

17 

---- r-....... 

18 19 

-

......... 
~ 

' 
-

ing. w:nnogen 
5500 kW 

""-
~ 

4500 kW 

iioth. 
rcndcmcnt 
80% 

60% 

40% 

20 21 22 
volumcstroom m3 s 

Compressoren 

pagina 89. 



De eerste he/ft van de twintigste eeuw - De ontwikkeling van compressoren 

aanzuigvolumc 
m3/s 

ing. vcrmogeo 
• 1000 kW 

6....-~~~~~~~~~~~~~~~~~-:>'I 

s 

4 400 

3 300 

2 200 

1930 1935 1940 

Figuur 55 
Aanzuigvolume en ingangsvennogen 

250 

~ 

Lil 

Z!D 

210 

20) 

m 
111! -

D 

~ fX) 

" a 1EO 

150 

140 

1Xl 

1<!D 

110 

100 

9J 

1.928 um 1.932 1.934 1.936 1.938 

Figuur 56 
Ver/wop 

pagina 90. 

Figuur 57 
Een rad uit 1908 

Figuur 58 
Een rad uit 1941 
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2.3 Schroefcompressoren 
[87, 90, 100, 105] 

Compressoren 

Het principe van de schroefcompressor (figuur 59) moet rand 1880 al bekend zijn 
geweest. Het eerste octrooi op het principe werd echter pas in 1934 verleend, enwel 
aan Prof. Alf Lysholm, hoofdingenieur bij Svenska Rotor Maskiner. Het eerste 
prototype werd gebouwd in 1943. Het prototype werd gepresenteerd als 'droogloper', 
waarbij de schroeven elkaar juist niet raakten. Dit laatste vroeg om een zeer 

Figuur 59 
Schroefcompressoren zijn verdringercompressoren. Het samen te persen gas wordJ in een verdringingsruimte 
gezogen. De verdringingsruimte wordJ vervolgens afges/oten en verk/eind. Tenslotte wordJ de ruimte verbonden 
met de druk/eiding, waama het samengeperste gas door verdere verk/eining van de verdringingsruimte uit de 
compressor wordJ geperst. 
Bij schroefcompressoren wordt de verdringingsruimte begrenst door de tanden van de schroeven en het huis 
van de compressor. Zie figuur a. Door het 'tegen elk.oar in draaien' van de schroeven verk/eint de ruimte. Zie 
figuur b en c. Schroefcompressoren kennen geen k/eppen. De in- (z') en uitgang (z") zijn zo gepositioneerd 
daJ Zlj op het juiste moment de verdringingsruimte openen. Zie figuur d. 
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nauwkeurig drijfwerk en een zeer nauwkeurige fabricage van de schroeven. Zouden 
de schroeven elkaar raken, dan gaf dit beschadiging van de tanden. De tanden van de 
schroeven waren niet symmetrisch, maar om het 'juist niet raken' mogelijk te maken 
ingewikkeld vormgegeven (figuur 60). Hierin lag bet grote probleem van het proto
type. Het in produktie brengen ervan was onhaalbaar. Het maken van een paar 
enigszins nauwkeurige schroeven vergde zo'n 200 manuren. 
In 1946 startte Svenska Rotor Maskiner met een onderzoek naar andere typen 
vertandingen. In 1947 octrooieerde H.R. Nilsson een symmetrische vertanding voor 
schroefcompressoren (figuur 61). Hierbij was geen sprake meer van bet juist niet 
raken van de schroeven. De schroeftanden lieten een goed deel van de perssessie een 
opening, waardoor grote lekverliezen ontstonden. Hogere toerentallen moesten 
zorgen dat desondanks de te leveren luchthoeveelheid bereikt werd. 

Figuur 60 
De asymmetrische vertanding ( 1943) 

In de zestiger jaren probeerde men dit probleem op te lossen door in de openingen 
olie te spuiten en deze openingen daarmee af te dichten. Het olie inspuiten resul
teerde daarnaast in een goede koeling. De draaisnelheden, nodig om een bepaalde 
opbrengst te verkrijgen, konden worden gehalveerd. Als gevolg van de intensieve 
koeling konden compressieverhoudingen van maarliefst 15 gerealiseerd worden, bij 
een eindtemperatuur van de lucht van 85°C. Het rendement van schroefcompressoren 
kon echter nog altijd niet concurreren met dat van zuigercompressoren. Pas in de 
zeventiger jaren werden deze rendementen vergelijkbaar. 

Rond 1950 startte de firma Holroyd met de ontwikkeling van freesgereedschap, 
waarmee schroeven konden worden gemaakt, zonder dat daaraan nabewerking nodig 
was. Hiermee moest het mogelijk worden schroefcompressoren betaalbaar te maken. 
In 1955 presenteerde Holroyd het eerste resultaat, in 1964 bouwde Holroyd de eerste 
volautomatische schroevenfreesbank. Deze bank was in staat een schroevenpaar van 
gemiddelde grootte in zes uur te frezen. In de zeventiger jaren werden walsfrees
machines ingevoerd. Deze waren nog sneller. De benodigdheden voor de produktie 
van schroeven op deze machine waren echter duur. 
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Figuur 61 
De symmetrische vertanding ( 1947) 
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3. Toepassingen 

3.1 De luchtlift 
[27, 28, 29, 30, 40, 41, 42, 43, 45, 51) 

De luchtlift was een pomp, waarmee men vloeistoffen, zoals water en olie, zand, slib 
en grind kon putten. De luchtlift was een pneumatisch apparaat, kon door allerlei 
compressoren van perslucht worden voorzien en was als toepassing origineel. Het 
interessante van de luchtlift is, dat, terwijl de ontwikkeling van compressoren de 
ontwikkeling van pompen volgde, de luchtlift de centrifugaalpomp voor put-werk
zaamheden wist te verdringen. Opvallend aan de geschiedenis van de luchtlift is, dat 
veel bekenden uit de negentiende eeuwse pneumatiek, deel hebben genomen aan de 
ontwikkeling van de luchtlift. 

Figuur 62 
De luchtlift 

g 
g 

Lvc...,,. 

Figuur 63 
De luchllift van Polhi 

Het principe en de voordelen van de luchtlift wordt duidelijk aan de hand van figuur 
62 en de volgende citaten: 

pagina 94. 



Toepassingen 

"Een der meest typische en voor velen een weinig bekende methode om 
vloeistoffen door middel van samengeperste lucht op te voeren is de 
zogenaamde luchtlift, waarbij slechls een stijgbuis zonder klep of zuiger 
en een lei.ding voor aanvoer der dtukluchl noodig zijn. 
De principiele vonn van de luchllift is een gedeeltelijk in een vloeistof 
gedompelde pijp, waarin van onder samengeperste lucht wordt toegevoerd. 
De luchlbellen, welke in de pijp opstijgen, vennengen zich met de vloei
stof en maken deze soortelijk lichter, met het gevolg dat de vloeistof in de 
opvoerpijp, vanwege het evenwichl met de vloeistof daarbuiten rijst en op 
een hoger niveau kan overvloeien. Bovendien wordt de vloeistof in de 
opvoerpijp nog opgestuwd door de stijgkracht en de expansie der luchlbel
len." 

[40] 

"Tegenover de centrifugaalpompen hebben deze [luchtliften] het grootste 
voordeel dat zij niet aan abnonnale s/ijtage onderhevig zijn en ook niet 
door de vloeistof aangetast worden, aangezien deze met geen enkel 
bewegend dee/ van de pompen in aanraldng komt. 
De hoedanigheid van de vloeistof heeft dus seen enkele invloed op de 
goede werldng van de pompen en zelfs kwtnen zand, grind, baggerspecie 
en dergelijke stoffen opgepompt worden. Wei is waar is het nuttig effect 
van deze pompen kleiner dan dat van centrifugaalpompen, maar dit 
nuttig effect blijft constant, terwijl het bij centrifugaalpompen sne/ 
achteruit gaat en daarbij dus de opbrengst vennindert en het krachtver
bruik stij'gt. " 

[27] 

"Het gebruik van pneumatische pompen voor het droogleggen van fun
deeringsputten heeft dus de volgende, niet te onderschatten voordeelen.· 
1. groote bedrijfszekerheid; 
2 eenvoudige gecentraliseerde bediening; 
3. de bemaling behoeft niet in twee of meer trappen te geschieden; 

terwijl 
4. de hoedanigheid van het water en van den bodem, alsook de 

aanwezigheid van gassen, geen nadeeligen invloed op de pompen 
hebben. 

[45] 

Het principe van de luchtlift is ontwikkeld door C.E. l...Oscher in 1797. Een eerste 
toepassing vond de luchtlift in 1846, toen Crockford bet systeem gebruikte om bij 
Pennsylvanie olie te putten. 
De belangrijkste luchtlift-octrooien zijn die van J.P. Frizzel (1880) en dr. J.G. Pohle 
(1886). De luchtlift beschreven door Frizzel (figuur 62) werkte met zeer kleine 
luchtbellen, zodat een mengsel van lucht en vloeistof ontstond. Dit systeem is 
bedoeld in bet eerste citaat. In 1886 werd dit systeem door W. von Siemens gebruikt 
om onder gelopen mijnschachten leeg te pompen. Von Siemens ontwikkelde in 1854 
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een buizenpostsysteem voor Berlijn (Hoofdstuk 4, paragraaf 3). Pohle's lucht1ift 
(figuur 63) werkte met bellen zo groot als de diameter van de opvoerpijp. Deze 
luchtbellen wekten als opstijgende, expanderende zuigertjes. Pohle presenteerde zijn 
luchtlift op de tentoonstelling van Chicago (eind negentiende eeuw). De luchtlift 
kreeg daarmee een grote bekendheid en deed daarop intrede op de Europese markt. 
Dankzij een aantal kapitaalkrachtige bedrijven kon de luchtlift in Europa veel 
centrifugaalpompen verdringen. Een van die bedrijven was de Ingersoll Sergeant Drill 
Company, waarvan Pohle werknemer was. De naam Ingersoll is bekend van Ser
geant's en Navarro's Ingersoll Rock Drill Company (pag. 49), de naam Sergeant van 
een octrooi van Henry Sergeant uit 1884 op een hamerboormachine. Andere 
kapitaalkrachtige bedrijven waren de firma A Borsig en de Compagnie Parisienne de 
l' Air Comprime (pag. 67). 
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De term lucbtlift is vertaald uit bet Engels. Pohle spreekt van een airlift. In bet Duits 
werd de lucbtlift Druckluft-Heber genoemd. Borsig sprak van Mamrnut-Pumpe. 
Er zijn tal van uitvoeringen van lucbtliften in de bandel gebracht. De eenvoudigsten 
waren de enkelvouclige luchtliften. De variatie in uitvoering van enkelvoudige 
lucbtliften bestond voomamelijk uit de toepassing van verschillende typen schoenen. 
Onder een schoen werd verstaan de constructie aan of van de opvoerpijp, ter plaatse 
van de lucbtinlaat. Figuur 64 geeft voorbeelden_ Naast enkelvoudige lucbtliften waren 
er etage-lucbtliften (figuur 65) en trapsgewijs gekoppelde luchtliften (figuur 66). De 
toepassing van deze typen zijn vergelijkbaar met de toepassing van meer-traps
zuigercompressoren. 
De theorie acbter de lucbtlift werd ontwikkeld in de eerste twintig jaar na de 
eeuwwisseling. Onderzoek aan luchtliften vond plaats in Duitsland, Oostenrijk en de 
Verenigde Staten. Belangrijk waren de proeven van Prof. E. Josse. Zijn resultaten 
van vergelijkend onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Borsig, vormden jarenlang de 
leidraad voor de bepaling van de afmetingen van de luchtlift. • 
Toonaangevende luchtlift-producenten waren achtereenvolgens de Sullivan Machinery 
Company, de Ingersoll Rand Company en de firma Borsig. 
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Figuur 66 
De trapsgewijs gekoppelde luchtlift 

Figuur 65 
De etage-luchtlift 

• Josse deed o.m. metingen aan pompen. Het artike~ waarvan de inleiding / 19] 
geciteerd is op pag. 77, over de toepassing van elektrische aandrijvingen voor 
pompen, presenteert deze metingen. 
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3.2 Hydropneumatiek 
[65, 69, 71, n, 73, 74, 76, 80, 84, 106] 

In de dertiger jaren ontstond een belangstelling voor het geheel of gedeeltelijk 
automatiseren van werktuigmachines. Werd er tot dan toe gewerkt met "Einzweck"
machines, in deze tijd gingen bedrijven over tot de aankoop van universele machines. 
Universele machines konden, door verwisseling van besturing, aandrijving, gereed
schap enz. geschikt worden gemaakt voor verschillende taken en badden zo een veel 
geringere economische slijtage. 

lucht 

a 

b c 

Figuur 67 
Het hydropneumatisch systeem van Bellows Co. 

Een gevolg van deze ontwikkeling was de aandacht, die men ging besteden aan losse 
besturings- en aandrijfeenheden, zijnde mechanische, elektrische, hydraulische of 
pneumatische eenheden. 

In de literatuur spreekt men zowel van pneumohydrauliek als van hydropneumatiek. 
Met beide termen wordt over het algemeen hetzelfde bedoeld. De term hydro
pneumatiek is logischer dan de term pneumaohydrauliek, aangezien het aandrijfme
dium altijd lucht is. Daarbij zou het beter zijn van hydrau- dan van hydropneumatiek, 
omdat als vloeistof olie werd gebruikt. 
Indelingen van hydropneumatische systemen kunnen worden gemaakt naar principe 
en naar funktie. Bij een indeling naar principe onderscheidt men gesloten en open 
systemen. Gesloten systemen verdeelt men dan weer in parallelgeschakelde systemen, 
ook genoemd hydropneumatische systemen met remcilinder, en seriegeschakelde 
systemen, of geintegreerde systemen. Open systemen verdeelt men in systemen met 
drukoverzetter en met drukverhoger. 
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Gesloten systemen 
Parallel geschakelde systemen 
Het parallel geschakelde gesloten hydropneumatische systeem is bet oudste hydro
pneumatische systeem. Het werd ontwikkeld door Bellows Co. (Ohio) in 1939. Zie 
figuur 67. 

- oll• 

Figuur 68 
Het hydropneumatisch systeem van Denf ords Engineering 

Het systeem volgens Bellows was bedoeld voor de automatisering van booreenheden 
e.d. Een snelgang kon zeer snel uitgevoerd worden. Het deel van de slag van de 
luchtcilinder dat gecontroleerd ('geremd') uitgevoerd werd was instelbaar. 
Cilinder a is de luchtcilinder. Deze werkt als aandrijfcilinder. De constructie b laat 
hydraucilinder c slechts over een bepaald gedeelte van de slag van de luchtcilinder 
meedoen. Bij een heengaande beweging, dat is een beweging van de luchtzuiger van 
rechts naar links, zal aan het eind van de slag van de luchtcilinder, de zuiger van de 
hydraucilinder olie vanuit de linkerruimte d via een weerstand e in de rechterruimte f 
verdringen, en zo de beweging "remmen". Bij de teruggaande beweging van de 
luchtcilinder remt de hydraucilinder de beweging niet, aangezien klep g opent. 
Cilinder h dient ertoe de olie ondanks lekverliezen op een bepaalde druk te houden, 
die gelijk is aan of kleiner is dan de luchtdruk in de luchtcilinder. 
Behalve door Bellows zijn dit soort systemen gebouwd door Schaffner (Schonen
werd), Adcock & Shipley (Leicester) en Posalux (Biel). Denfords Engineering 
(Heckmondwike, Engeland) bouwde een systeem voor de automatische beweging van 
de bedslede van kleine draaibanken, zie figuur 68. Het verschil met Bellows' systeem 
was dat lucht- en remcilinder met elkaar waren verbonden, waardoor geen snelle 
snelgang gemaakt kon worden. Tavaro SA (Geneve) kreeg octrooi op een systeem 
voor de beweging van de revolverslede van een draaibank. Het octrooi werd verkocht 
aan Schaublin SA (Bevilard), dat het uitontwikkelde. Het systeem was weer iets 
anders dan dat van Denfords Engineering. Zie figuur 69. Het bestaat uit twee 
luchtcilinders en een remcilinder, die zowel de been- als de teruggaande beweging 
remd. 
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Figuur 69 
Het hydropneumatisch systeem VQIJ Tavaro/Sclumblin 

Seriegeschakelde systemen 
Figuur 70 toont een schema van een seriegeschakeld gesloten hydropneumatisch 
systeem. Het kenmerkende verschil met het parallelgeschakelde systeem is dat de 
lucht- en de hydraucilinder ge1ntegreerd zijn tot een cilinder. Door de complexiteit 
van dit systeem en de noodzaak van goede afdichtingen is dit systeem pas in de 
zestiger jaren breder toegepast. De integratie van lucht- en hydraucilinder is ontwik
keld door de firma Delta (Milwaukee). 

Open systemen 
Met drukoverzetter 
Open systemen werken wezenlijk anders dan gesloten systemen. Een schema is 
gegeven in figuur 71. Cilinder a is de aandrijfcilinder. In de getekende stanc van de 
5/2-stuurschuif b wordt onder invloed van de luchtdruk de zuiger van de aandrijfcilin
der naar rechts bewogen. Tijdens deze heengaande beweging wordt olie in de 
aandrijfcilinder via klep/weerstand c naar de overzetter d verdrongen. Omschakelen 
van schuif b resluteert in het bekrachtigen van de overzetter, waardoor olie in 
cilinder a geperst wordt. De lucht in cilinder a verdwijnt. Dit is de teruggaande 
beweging. Deze kan snel uitgevoerd worden. 

Met drukverhoger 
Open hydropneumatische systemen met drukverhoger verschillen veeJ van die met 
drukoverzetter. Zie figuur 72. In plaats van van een 5/2-stuurschuif wordt gebruik 
gemaakt van een 3/2-stuurschuif (b) en staat aandrijfcilinder a continu in verbinding 
met het persluchtnet,. Daarbij werkt de luchtdruk niet op dezelfde zijde van de 
zuiger als bij het systeem met drukoverzetter. Voor de heengaande beweging wordt 
de drukverhoger d bekrachtigd. Olie, onder een druk hoger dan de persluchtdruk 
komt via c in de aandrijf cilinder a en beweegt de zuiger naar rechts, tegen de aan de 
andere zijde van de zuiger heersende luchtdruk in. Voor de teruggande beweging 
wordt de drukverhoger d ontkrachtigd, waardoor de olie uit cilinder a wegstroomt. 
De teruggaande beweging verloopt snel. 
Dergelijke systemen zijn gebouwd door Specken AG (Zurich). 
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Toepassingen 

lucht 

Figuur 70 
Het hydropneumatisch systeem van Delta 

In de dertiger jaren boden hydropneumatische systemen een oplossing voor aandrijf
/besturingssystemen, waarbij, naast een grote bewegingssnelheid, gecontroleerde 
bewegingen gewenst waren. Pneumatische systemen waren in snelheid controleerbaar 
(constant) zolang de belasting constant bleef, maar waren oncontroleerbaar, dat wil 
zeggen varieerden in snelheid van beweging wanneer de be lasting wisselde. V oor 
systemen als afbouwhamers e.d. was dat niet erg; voor aandrijvingen van bijvoorbeeld 
draaibanksleden daarentegen was dat een groot probleem. Hydraulische systemen 
waren in vergelijk.ing met pneumatische systemen traag. 
Hydropneumatische systemen zijn vooral in de zestiger jaren veel toegepast. Verdere 
ontwikkelingen van de pneumatiek maakten hydropneumatische systemen in de 
zeventiger jaren overbodig en zijn verloren daarmee aan belangstelling. Toch zijn zij 
beden nog niet verdwenen. In 1978 verscheen er in Olhydraulik und Pneumatik nog 
een beschrijving van een gei'ntegreerd hydropneumatisch systeem onder de kop 
"Interessantes aus der Industrie" en in 1982 schreef W. Gueng in Olhydraulik und 
Pneumatik een overzichtsartikel met als veelzeggende titel "Hydropneumatische 
Llnearantriebe, Modeme Systeme fiir neue Technologien" van maarliefst tien 
pagina's. 
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Figuur 71 Figuur 72 
Het open systeem ~t drukomzetter Het open systeem met drukverhoger 
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INTERMEZZO 



Orgelbouwkunst 
[1, 2, 3] 

" Vnnd ist also von einem Jahr zum andem die - Kunst in verf ertigung der 
Orgeln so hoch - gestiegen / daj3 sich billich darilber zu vewunderen: 
Vnnd Gott dem Allmiichtigen und alleine - weisen / nicht gnugsam zu 
dencken / daf3 er den - Menschen sokhe grosse Gnade und Gaben 
von - oben herab so gniidiglich verliehen / die ein so/ch - perf ectum, ja 
fast perfectissimum opus vnd Instnunenten musicum, als die Orgel ist, 
dargestalt - disponiren vnd verf ertigen; Vnd die au.ch dasselbige dergestalt 
tractiren, manibus pedibusque - zwingen le.Onnen / daj3 Gott im Himmel 
dadurch - gelobet / der Gottesdienst geziehret / und die - Menschen zur 
Christlicher Andacht bewogen vnd erweckt werden." 

Michael Praetorius, De Organographia, 1618, geciteerd door Toepler<aooc 40>. [1] 

Het is in de geschiedenis van de orgelbouwkunst moeilijk een datum en een plaats 
als startpunt van de ontwikkeling van het orgel aan te wijzen. Al in de Ron1dnse tijd 
waren verschillende wetenschappers op verschillende plaatsen bezig met pogingen 
een orgel te bouwen. De eerste nauwkeurige beschrijvingen van orgels zijn die van 
Heron van Alexandrie (100 v.C.) en Vitrivius (50 n.C.). Deze ''waterorgels" werden 
reeds besproken, als uitvindingen van Ktesibios, in Deel B, Hoofdstuk 3.1. . Uit de 
beschrijvingen van Heron valt op te maken, dat het orgel in de Romeinse tijd een 
geliefd instrument was [1 ], hoewel er verder geen aanwijzingen bestaan, dat de 
beschreven orgels gebouwd zijn. Vast staat wel dat de orgelbouwkunst vervolgens 
zo'n 1000 jaar heeft stil gelegen. 

Het orgel duikt in de vroege Middeleeuwen weer op, maar nu a1s kerkorgel. Als 
eerste geschrift uit deze tijd geldt de Codex Bernensis Martiani Capellae, een boek 
over de Duitse orgelbouwkunst, geschreven in de tiende eeuw. Orgels werden in de 
Middeleeuwen van lucht voorzien door blaasbalgen. Zij moeten primitiever zijn 
geweest dan de orgels uit de Romeinse geschriften. Pas in de veertiende eeuw was er 
met de uitvinding van het register sprake van een vooruitgang ten opzichte van de 
Romeinse tijd. In de vijftiende eeuw werd het pedaal ingevoerd, dat in de veertiende 
eeuw was uitgevonden door de Brabander Van Valbeke. Het orgel had nu met 
orgelpijpen, register, toetsen en pedalen haar huidige vorm. 
De voor de modeme pneumatiek interessante ontwikkeling is de besturing van het 
orgel. De besturing van het orgel is datgene, dat er voor zorgt, dat door een juiste 
handeling van de organist, de juiste orgelpijp een toon produceert. Deze paragraaf 
beschrijft de ontwikkeling van de orgelbesturing van de Romeinse orgels tot de 
elektro-pneumatische orgels uit het einde van de negentiende eeuw. 
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Orge/bouwkunst 

1. Orgelbesturingssystemen 

Om het soms wel, soms niet aanblazen van een orgelpijp van een orgel mogelijk te 
maken, zijn de orgelpijpen voorzien van kleppen, die de openingen in de orgelpijpen 
van de luchttoevoer, aan de onderzijde van de orgelpijpen, kunnen sluiten. 
In de beschrijvingen van Heron en Vitrivius waren deze kleppen schuiven, eigenlijk 
een soort planken of latten, en dit zijn ze eigenlijk altijd gebleven. De schuiven van 
Heron en Vitrivius waren van hout en voorzien van een gat. De toetsen waren in hun 
draaipunt voorzien van een arm, waaraan de schuiven waren bevestigd. Indrukken 
van een toets resulteerde daarmee in het schuiven van een schuif, zodanig dat bet gat 
voor de opening van de orgelpijp kwam. Om bet schuiven goed te laten verlopen 
werd zij voor gebruik gedrenkt in olie. Het terugschuiven bij bet loslaten van een 
toets verzorgde een veer, die via een pees met de schuif was verbonden. In Heron's 
beschrijving was dit een hoomen veer, in die van Vitrivius een ijzeren. 
De schuiven van de Middeleeuwse orgels waren niet voorzien van een gat. Zij 
werden geheel onder de orgelpijp uitgeschoven. De schuiven moesten door de 
organist been- en weer geschoven worden. Toetsen en een mechanisme voor bet 
automatisch terugschuiven waren niet aanwezig. De Middeleeuwse orgels waren dus 
primi ti ever dan de Romeinse orgels. 
Registers (reeksen opelkaar volgende pijpen die tot de zelfde stem behoren) werden 
voor bet eerst toegepast in bet Domorgel van Halberstadt in 1361. Iedere orgelpijp 
had zijn eigen schuif en via een mechanisme, genoemd "Springladen", konden via de 
registerschuif meerdere schuiven tegelijkertijd bediend worden. In 1442 paste Martin 
Agricola in Groningen voor bet eerst een schuif toe, die meerdere orgelpijpen 
tegelijk opende. 
Met bet steeds groter worden van bet orgel en de toepassing van steeds meer 
registers, werd bet bedienen van de schuiven steeds zwaarder. Pas eind dertiende, 
begin veertiende eeuw werden er weer toetsen toegepast, maar ook bier gold dat de 
organist tenslotte vuisten en armen nodig had om bet orgel te bespelen. 
Succesvolle toepassing van toetsen, registers en pedalen leidde tot een hoogtepunt in 
de orgelbouwkunst en bet orgelspel in de zeventiende eeuw. Belangrijke orgel
bouwers waren Scherer, Compenius en Schnitger, een belangrijke orgelmuziek
wetenschapper was Praetorius, organisten waren Buxteheide en Bach. Het laatste 
kwart van de achttiende eeuw en het eerste kwart van de negentiende eeuw was een 
tijd van algemeen verval voor bet orgel als instrument. Toepfer [1): 

"Eine platte Selbstgef dlligkeit, ein philistoser, nur auf die dilrre NiUzlichkeit 
gerichter Sinn, der in Archiven und an Kunstwerken der Vorzeit schlim
mer gehau.st hat aJs Brand und Krieg, hat auch an Orgelwerken unter 
dem Titel der Restaurierung arge Verwii.stungen angerichtet, jedoch an 
bemerkenwerten neuen Werken nichts zustande gebracht." 

Vanaf 1850 ging bet weer beter met de orgelbouwkunst. De Industriele Revolutie 
wierp vruchten af, maar een verwetenschappelijking van de orgelbouwkunst bleef uit. 
Toepfer [1 ]: 

"Est ist zu versehen, dafJ der Aufschwung der technischen Kilnste und der 
lndustrie ihren EinflufJ auf dem Gebiete der Orgelbouwkunst geltend 
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machen mujJten, dennoch ist dieser EinjlujJ kein so grojJer gewesen, wie 
man vielfach annimmt, denn es fehlte die Forderung durch die Wis
senschaft. ff 

Veruit de belangrijkste vinding na 1850 was die van de Engelsman Barker. Hij 
ontwikkelde een pneumatiscb systeem, dat de scbuiven in beweging zette en daarmee 
een licbte bediening mogelijk maakte. V oor bet eerst was sprake van een pneuma
tisch besturingssysteem. De grens gevonnd door de menselijke kracbt bestond niet 
meer. De muzieklucbtdruk en dus bet geluidsniveau kon worden opgevoerd en de 
registers konden worden uitgebreid. Het orgel werd door bet mecbaniseren van de 
bediening van de scbuiven degelijker. Breuk van befbomen en koppelingen hoefde 
minder voor te komen. 
Barker probeerde eerst in eigen land orgelbouwmeesters van de bruikbaarheid van 
zijn systeem te overtuigen, maar dat mislukte. Men vond bet systeem te gecompli
ceerd en dacbt, dat bet niet bedrijfszeker en onnauwkeurig zou zijn. Maar erger was, 
dat bet systeem bet orgelspel zou verlicbten, wat de organist er toe zou kunnen 
brengen te snel te gaan spelen. 

Barker ging naar Parijs en vond daar de orgelbouwmeester Cavaille-Coll, die juist 
een oplossing zocht voor zijn zo zwaar bespeelbaar orgel. Samen brachten zij bet 
systeem in praktijk. 

:Uulirt1ntl 

Figuur 73 
Het Barker-systeem 
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Een uitvoering van het Barker-systeem van Cavaille-Coll is gepresenteerd in figuur 
73: De toets bedient een ventiel, dat de blaasbalg afsluit en een ventiel, dat perslucht 
in de balg toelaat. De balg, die dus opent bij bet indrukken van de toets , beweegt 
via een stangenmechanisme en opent het gesloten ventiel, zodat de balg leeg loopt en 
de schuif de orgelpijp afsluit. 
Een later door de Amerikaanse firma Hook & Hasting ontwikkelde constructie 
werkte precies omgekeerd: In de rusttoestand is de balg open. Bij bet indrukken van 
de toets sluit een ventiel de luchttoevoer en opent een ventiel, zodat de lucht uit de 
balg kan wegstromen en de balg ''valt", geholpen door een veer, dicht. Dit systeem 
werkte nauwkeuriger. Het werd het systeem met de vallende balg genoemd. Het werd 
later vereenvoudigd door de muzieklucht, die in rusttoestand toch niet gebruikt werd, 
te gebruiken om de balg open te houden. 
Een verdergaande stap was de complete vervanging van het stangenmechanisme door 
een pneumatisch systeem. Dit pneumatische systeem werd uitgevonden door een 
Sander in 1867 en heette Rohrenpneumatiek. Het systeem was in principe hetzelfde 
als dat van Barker, alleen waren de balgen verplaatst naar de orgelpijpen, terwijl de 
ventielen onder de toetsen geplaatst bleven. De benaming Rohrenpneumatiek slaat 
op de leidingen, die de afstand overbrugden tussen de ventielen en de balgen. Het 
verschil met het Barker-systeem is systematisch weergegeven in figuur 74. 
Werken deed Sander's systeem niet. De druk aan het eind van de langste leiding 
(sorns wel 35 m) was te klein en er ontstond een grote signaaloverdrachtsvertraging. 

j toetsH ventiel H balQ H mechenlach ayat_,, H sch.Jif [ 

j toetsH ventiel H leiding H balg 1-j ------11 schuif I 

Figuur 74 
Barker vs. Sander 

Henry Willis & Sons (Londen) pasten in 1871 een hogere druk op het besturingssys
teem toe. Daartoe gebruikten zij twee persluchtsystemen, een voor de muziek en een 
voor de besturing. Sander zocht de oplossing in de vervanging van de Barker-balg 
door een vallende balg. Boden maakte tenslotte de Rohrenpneumatiek toepasbaar 
door de leidingen onderweg te voorzien van pneumatische relais, die als signaal
versterkers werkten. 
De concurrent van de Rohrenpneumatiek werd het rond dezelfde tijd ontwikkelde 
elektrische systeem. Het elektrische systeem had een ongekend voordeel: Er was 
geen sprake van vertraging. 
Een vroege poging tot de bouw van een elektrisch systeem was die van de Duitser 
Weigle in 1873. Hij construeerde een elektromagneet en een anker, dat hij aan de 
speelschuif koppelde. Het indrukken van de toets activeerde de elektromagneet en de 
schuif opende. De problemen van Weigle waren de grote stroom., die hij nodig had 
om de schuif in beweging te zetten, de beschadiging van de schakelcontacten onder 
de toetsen door deze grote stroom., de herrie van het slaan van de ankers op de 
magneten en het feit, dat de ankers na lang vasthouden van de tonen magnetisch 
bleven. Zijn conclusie was dat het elektrisch systeem alleen kon werken met een 
kleine stroom. 
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Een eerdere poging van Barker (1867, Wereldtentoonstelling van Parijs) was 
uitgevoerd met een kleine stroom en had, afgezien van de herrie, wel succes. Barker 
verplaatste zijn eigen systeem van toetsenbord naar de orgelpijpen. De toetsen 
werden elektronische schakelaars en de ventielen van de blaasbalg werden door 
magneten bediend. Barker was daarmee waarschijnlijk de eerste toepasser van 
elektro-pneumatische ventielen. Twintig jaar later werden, waarschijnlijk onaf
hankelijk van Barker, elektro-pneumatische ventielen gebruikt door Carpenter en 

BlfmtN: I toete H vent le I H bslg H meetw'llecn •Y•t.-n 1-------11 acruf I 

s.n::.r: ltoeteH ventiel H leiding H balg 1-j -------~I schuif I 

W~lg/4P: I toe ts H ectW<elw H draad H .i.ctram.cr-t 1-I ------11 sch.Ji f I 

Figuur 75 
B<uker vs. Sander vs. Weigle vs. Barker 

Westinghouse (Deel B, Hoofdstuk 4.5). Figuur 75 toont de verschillen tussen de 
orgelbesturingssystemen. 
GeruisJoze ventielen werden in 1883 ontwikkeld door Schmole-Mols in Philadelphia. 
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2. Orgelbesturing en de pneumatische rem 

De overeenkomsten van de orgelbesturing uit de negentiende eeuw met de ontwik
keling van de pneumatische rem (Deel B, Hoofdstuk 4.5) zijn talrijk. Beide ontwik
kelingen vonden plaats tussen 1850 en 1900. Beide ontwikkelingen badden hetzelfde 
doel: de mecbanische, zwaar en traag bestuurbare apparaten ( orgel, rem) te voorzien 
van een bedrijfszeker, Iicht en snel te bedienen besturingssysteem. In beide gevallen 
werd gekozen voor een pneumatisch systeem. Na de introductie van een eerste 
systeem werd in beide gevallen, ter verbetering van de besturing, achtereenvolgens de 
werking van bet systeem omgedraaid en, om uit het systeem de vertraging te 
elimineren, bet systeem van elektro-pneumatiscbe ventielen voorzien (zie figuur 76). 
Toch is er van een relatie tussen beide ontwikkelingen geen sprake geweest. Zowel 
de remtechniek als de orgelbouwkunst waren autonome vakgebieden. 

Or gels 

1850 

Figuur 76 

aidersteunende 
lektro-piellllati 

ventielen 

wel si(1'UI --C> geen ectie 
sig'laal--C> act le 

1860 

si(7'1aai--C>aeen acti 
wel sigraal--C> actie 

1870 1880 

ondersteunende 
lektro-pieunati 

ventielen 

Remmen 

1890 

Een belangrijk verschil tussen de ontwikkeling van de pneumatiscbe rem en de 
ontwikkeling van orgelbesturingssystemen is het historische belang dat er aan toe 
gekend wordt voor de moderne pneumatiek. De ontwikkeling van de pneumatische 
rem geniet in inleidingen van na-oorlogse publikaties volop aandacht. Beschrijvingen 
van negentiende eeuwse orgel komen in deze publikaties niet of nauwelijks voor. En 
dat terwijl de besturings-pneumatiek en de elektro-pneumatiek in de orgelbouwkunst 
zo'n twintig jaar eerder zijn ge1ntroduceerd. Toen Westinghouse in 1869 zijn eerste 
pneumatische rem presenteerde had Barker zijn experimenten met elektro-pneuma
tische ventielen al twee jaar achter de rug. Een reden voor dit verschil in aandacht 
kan zijn, dat de bedrijven die zich met de ontwikkeling van de pneumatische rem 
bezighielden nu groot zijn op het gebied van de moderne besturingspneumatiek en 
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dat de orgelbouwmeesters slechts orgels zijn blijven bouwen. Barker en Sander 
voerden een ambacht uit, Westinghouse startte een bedrijf, dat al snel een monster
firma werd. 
Vast staat in ieder geval, dat veel modeme pneumatische componenten hun voor
ganger moeten erkennen in orgelbesturingscomponenten en dat er zo'n honderd jaar 
voor de opkomst van de modeme pneumatiek, orgelbouwmeesters bezig waren met 
een doelgerichte ontwikkeling van ( elektro-)pneumatische besturingssystemen. De 
vraag: ''Wo liifJt sich an einem Arbeitsgang die menschliche Arbeitskraft durch den 
Einsatz [] pneumatischer Energie ersetzen?" [34), had de orgelbouwmeester, zijn zwaar 
bedienbare orgels aanschouwend, in 1850 ook kunnen stellen. 
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DEEL C 

Na 1950 



Hoofdstuk 1 

Aandrijftechniek 

De pneumatiek was na 1950 belangrijk als automatiseringstecbniek. De pneumatiek 
verzorgde lichte aandrijvingen en in bet bijzonder lineaire bewegingen. Deze lineaire 
bewegingen werden uitgevoerd met cilinders. Zonder enige twijfel kan worden 
gesteld, dat met de robuustheid, de eenvoud en de /age prijs, cilinders aan de basis 
stonden en staan van bet succes en de onmisbaarbeid van de pneumatiek als 
automatiseringstechniek. Cilinders zijn ongevoelig voor allerlei storingen van buiten 
af. Zij zijn bet resultaat van bet meest simpele concept voor de realisatie van een 
recbtlijnige beweging. Daamaast is de snelbeid van bewegen zeer boog, is pneuma
tiek sterk en overbelastbaar en is de slaglengte van cilinders voor automatiserings
doeleinden ruim voldoende. Tenslotte zijn cilinders vooral goedkoop. 
De coordinatie van cilinders in een automatiseringsproces wordt verzorgd door de 
besturing. De besturing kan mecbaniscb, pneumatiscb of elektro-pneumatiscb zijn. 
Figuur 77 geeft de plaats aan van de besturing. Ook is in deze figuur de compressor 
aangegeven. De boogtepunten uit de ontwikkeling van compressoren hevonden zicb 

MOTOR/SCH 

Figuur 77 
De pneumatische overbrenging 

voor 1950 en zijn in deel B, boofdstuk 5 reeds bebandeld. Paragraaf 1 besteedt nog 
kort aandacbt aan compressoren. De ontwikkeling van besturingen voor pneumatiscbe 
aandrijvingen kent boogtepunten na 1950 en zal daarom in boofdstuk 2 t/m 5 
uitgebreid besproken worden. Cilinders krijgen aandacht in paragraaf 2 van dit 
hoofdstuk. Aandacht voor cilinders is er ook in boofdstuk 6 en 8. 

1. Compressoren 
[86, 89] 

Opvallend in de periode na 1950 is de scbeiding tussen compressoren en de rest van 
de pneumatiscbe aandrijving (de motor, de cilinder, de besturing). Er zijn fabrikanten 
die compressoren maken, er zijn fabrikanten die cilinders en besturingen maken. 
Beide groepen fabrikanten zijn apart georganiseerd en bescbouwingen over de totale 
pneumatiscbe aandrijving zijn in de literatuur na 1950 nauwelijks meer te vinden. 
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Hierbij zij opgemerkt dat onder 'de rest van de pneumatische aandrijving' die 
pneumatische aandrijving bedoeld wordt, die haar toepassing vindt in de automatiser
ing. Pneumatische aandrijvingen zoals handgereedschappen en afbouwhamers, voor 
zo ver zij zich hebben kunnen handhaven, zijn wel terug te vinden in de programma's 
van compressorfabrikanten (bv. Ingersoll-Rand). Dergelijke traditionele aandrijfwerk
tuigen krijgen echter noch binnen de automatiseringspneumatiek, noch binnen de 
compressortechniek veel aandacht. 
Aan de ontwikkeling van compressoren, zoals beschreven in deel B, hoofdstuk 5, is 
weinig toe te voegen. De technische ontwikkeling van compressoren is na 1950 in bet 
kader van deze studie niet meer revolutionair te noemen<nooc 41 >. Aan de principes is 
niet veel veranderd. Wel heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de toepassing 
van compressoren en in de markt van compressoren. 
De belangrijkste verschuiving in de toepassing van compressoren is die van zware 
naar lichte aandrijvingen. Compressoren werden kleiner. Werkten gemiddelde 
compressoren voor 1950 in een range van 50 tot 250 kW opgenomen vermogen, na 
1950 werkten gemiddelde compressoren in een range van 4 tot 50 kW. 
Over een verschuiving in de markt voor compressoren zegt Aandrijftechniek [89]: 

"Kijken we naar de verschillende typen compressoren, dan blijkt dat de 
schroefcompressor de marki dicteert. Volgens Jantzen zal dat in de 
toekomst nog duidelijker worden. 'De zuigercompressor zal zeker een 
bepaald marktaandeel behouden, vanwege enkele kenmerkende voor
delen, zoals het bet ere energieverbruik. M aar als je naar een groeimarkt 
kijkt, dan is er een verschuiving richting de schroefcompressor duidelijk 
merkbaar. [] Ook bij de grote compressoren verwacht ik, dat de zuiger
compressor verder te"ein zal verliezen, maar dan vooral aan de tur
bocompressoren. " 

Turbocompressoren hebben evenals axiaalcompressoren grote tot zeer grote capaci
teiten. Schroef compressore!1 en schottencompressoren bedienen de mar kt van de 
lagere capaciteiten. Zuigercompressoren bewegen zich daar tussen in, maar verliezen 
terrein aan beide grenzen. De zuigercompressor is zo goed als uitontwikkeld de 
periode na 1950 ingegaan. De schroef- en schottencompressoren zijn in deze periode 
volwassen geworden. De schroefcompressor is relatief duur, maar maakt relatief 
weinig lawaai en is in onderhoud goedkoop. De zuigercompressor is in aanschaf 
goedkoper, maar duurder in onderhoud door de nog altijd snel slijtende kleppen. De 
hoogste levensduur van kleppen, ca. 20000 uur, wordt bereikt met langzaarnlopende 
compound-compressoren. De levensduur bij luchtgekoelde zuigercompressoren in de 
lagere vermogens, de concurrent van de schroefcompressor, is aanmerkelijk lager. 
Belangrijke verbeteringen zijn aangebracht in de kwaliteit van de perslucht die 
compressoren leveren. Er zijn olievrije compressoren op de markt gekomen en voor 
normale compressoren is er een breed scala van filters en drogers die de perslucht 
moeten zuiveren (zie Bijlage I). Olievrije compressoren vinden vooral toepassing 
waar de aanwezigheid van olie in bet geheel niet is toegestaan. Voorbeelden van 
zulke toepassingen zijn perslucht voor instrumenten, voor lakstraten, voor de 
voedingsmiddelenindustrie en voor de fabricage van kunststoffen [89]. Olievrije 
compressoren hebben een hoge aanschafprijs, hoge energiekosten en hoge onder
houdskosten. 

pagina 116. 



Cilinders 

2. Cilinders 
[40, 74, 96) 

Pneurnatische cilinders zijn in de pneurnatiek al geruirne tijd bekend. Zij werden 
toegepast in cornpressoren, waar zij een genererende functie badden. Als motor 
vinden we cilinders terug in de pneurnatische spoorweg, de persluchtlocornotief, 
afbouwgereedschap, pneumatische rernrnen enz. Het principe is eenvoudig en 
daarmee is de prijs laag en ligt de keuze voor de hand. De cilinders toegepast in 
pneurnatische rernrnen waren enkelwerkend. Perslucht bewoog de zuiger de ~ne kant 
op, een veer bewoog de zuiger de andere leant op. De cilinders, toegepast in de 
automatisering waren doorgaans dubbelwerkend. Een voorbeeld van een cilinder uit 
de zestiger jaren geeft figuur 78. 

Figuur 78 
Een cilinder uit de jaren zestig (Herion) 

Cilinders zijn, in tegenstelling tot zuigercompressoren, niet voorzien van kleppen. De 
noodzakelijke kleppen zijn van de cilinder gescheiden, heten ventielen• en zijn 
onderdeel van de besturing<1100rn>. Zie figuur 79. Cilinders werden in de jaren zestig en 
zeventig gebruikt voor eenvoudige bewegingen. Een beweging had twee belangrijke 
punten, nl. bet begin- en bet eindpunt. Beter is bet dus te spreken van verplaatsin
gen. Begin- en eindpositie werden gerealiseerd met aanslagen. In haar beweging 
tussen deze punten had de cilinder rnaar ~~n voordeel: de snelheid. In de tachtiger 
jaren ontstond de behoefte aan positioneerbare cilinders. Cilinders werden voorzien 
van sensoren of wegrneetsysternen, waarmee de positie van de cilinders werden 
gemeten. 

• 

Figuur 79 
De cilinder 

Of: worden hier ventielen genoemd. Dit is een compromis. Erg eenduidig is de 
literatuur na 1950 niet. Iedereen gebmikt zo zijn eigen benamingen. De tenn 
ventielen komt in de Nederland.se literatuur nog het meeste voor. Zie noot 45. 
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Een nieuwe ontwikkeling uit de tachtiger jaren is die van de zuigerstangloze cilinder. 
Zie figuur 80. 
Opvallend in de periode na 1950 is de recessieloosheid in de omzet van cilinders. 
Ondanks moeilijkheden voor de pneumatiek als besturingstechniek, econornische 
teruggang etc. bleef de cilinder haar marktpositie behouden. Zie figuur 81. De 
oorzaak hiervoor is dat de luchtcilinder met haar specifieke voordelen (prijs, 
eenvoud, kracht, snelheid, robuustheid) vrijwel zonder concurrentie, de oplossing is 
voor de realisatie van de rechtlijnige beweging in de automatisering, een beweging 
waar altijd behoefte aan zal blijven. 

Figuur80 
De zuigerstanglou cilinder 
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Figuur 81 
De Duitse omut van cilinders (gegevens ontleend aan 0 + P) 
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Hoofdstuk 2 

Besturings- en regeltechniek - inleiding<- '3) 

(4, 5, 19, 21, 24, 25, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 65, 73, 79, 81, 83, 88, 91, 96) 

De tegenwoordige technische literatuur ziet wnder uitzondering in de jaren vijftig 
een omwenteling plaatsvinden in de pneumatiek. Men scbrijft: aandrijfpneumatiek 
wordt besturingspneumatiek; met andere woorden luchtdruktechniek wordt pneuma
tiek; met nog andere woorden, pneumatiek wordt aerodynamiek [90]; of weer anders, 
arbeidspneumatiek wordt miniatuurpneumatiek [88]. In wat voor termen men het ook 
uitdrukt, of boeveel onzinnige, foutieve termen men er ook bij verzint, men ziet na 
de oorlog een 'revolutie' plaatsvinden. Als oorzaken van deze 'revolutie' worden 
doorgaans 'kostendruk' en 'automatiseringsdrang' genoemd, waar de pneumatiekin
dustrie ruim van kon profiteren. 
Een kwistig gebruik van steeds andere termen en een vrij willekeurig definieren van 
oorzaken en gevolgen van vermeende gebeurtenissen en tendensen lijkt de naoor
logse pneumatische literatuur te kenmerken. Het is zinnig deze vermeende za.ken 
nader te bekijken om tot hun ware toedracht door te dringen. 
Een verandering in de toepassingen van lucht, (startend) in de vijftiger jaren is 
inderdaad aan te wijzen. Ook heeft de pneumatiek van de automatisering zeker 
kunnen profiteren. Toch gaat de relatie tussen deze vermeende 'revolutie' en de 
daarvoor genoemde oorzaken, kostendruk en automatiseringsdrang, in zekere zin 
mank. Kostendruk bestond al in de achttiende eeuw. Automatiseringsdrang in zin van 
besturingsmechaniseringsdrang• kende men al van voor de oorlog. Sprake van een 
plotseling ontstaan van beide zaken na de Tweede Wereldoorlog is er dus niet. Een 
pneumatische 'revolutie' in de vijftiger jaren zal dus op z'n minst nog een andere 
oorzaak bebben gehad. 
Nu zijn er twee visies mogelijk. Of er vond in de vijftiger jaren geen 'revolutie' plaats, 
of een 'revolutie' vond wel plaats maar had een andere oorzaak. 
Was er wel een 'revolutie', dan zou deze veroorzaakt kunnen zijn door nieuwe 
vormen van rationaal denken: Een vorm van rationeel denken, die leidde tot 
systematiseren, differentieren en standaardiseren, ontstaan is rond de eeuwwisseling 
en de ontwikkelingen in de pneumatiek in de eerste decennia na de oorlog be
heerste; en het systeemdenken, dat in de oorlog ontstond en halverwege de zeven
tiger jaren in de pneumatiek naar voren komt. Wei is de 'revolutie' dan een proces, 
waarvan het einde nog niet in zicht is. In plaats van een 'revolutie in de pneumatiek' 
is het dan beter van een 'nieuwe ontwikkeling in de pneumatiek' te spreken • •. Deze 
visie is uitgewerkt in paragraaf 1 van deze inleiding. 

• 

•• 

Want de automatisering waar de pneumatiek vooral van profiteerde was 
mechanisering van de besturing. 
Onder een besturing moet men daarbij verstaan, een constTuctie die een 
samengesteld werktuig op de gewenste wifze doet functioneren. 

Sprake van een omwenteling van aandrifven naar sturen is er in ieder geval niet . 
Pneumatiek blijft aandrijven, hoe belangrijk de besturing daarbij ook werd. 
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Waren kostendruk en automatiseringsdrang de oorzaken van de veranderende 
pneumatiek, dan zijn daar wellicht voor de vijftiger jaren aanwijzingen voor te 
vinden. De vermeende 'revolutie' is dan een expansie, veroorzaakt door de wederop
bouw na de oorlog, een capaciteitsuitbreiding van de industrie en een tekort aan 
arbeidskrachten. Ook in deze visie is er sprake van een revolutie in de zin van een 
langdurig proces. De pneumatiek kon steeds profiteren van een automatiseringsdrang 
in de industrie, dan gevoed door hoogconjunctuur, dan gevoed door stagnatie. Deze 
visie is uitgewerkt in paragraaf 2 van deze inleiding. 
De ware toedracht zal liggen tussen deze twee vi.sies. 
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1. De eerste visie 

1.1. Rationeel denken 

"Der Zwang zw Rationalisierung wird - international gesehen - um so 
groj3er, je teurer unsere Waren im Wellhandel werden und - national 
gesehen - je hiirter der Wettbewerb in einer stagnierenden Wutschaft 
wird. H {34] 

Hiennee opent Gohner zijn artikel "Eifolgreich Rationalisieren mit Pneumatik" in 0 + 
P in 1978. Het woord rationaliseren gebruikt hij in dit artikel als bet toverwoord, 
waarmee al.le 'problemen' als sneeuw voor de zon verdwijnen. Het betekent in het 
artikel overigens weinig meer dan mechaniseren van de besturing. 

Rationeel denken is denken overeenkornstig de rede, of wetenscbappelijk of zakelijk 
verantwoord denken. Rationalisatie is het rationeel denken verbeffen tot bet 
eigenlijke en voomaamste middel om tot de waarheid te komen. Rationalisme is niet 
nieuw. 
In de achttiende eeuw huldigde men al principes van bet maximale effect met de 
kleinst mogelijke inspanning, van efficientie en van bet utilisme (bet nut als richt
snoer in moreel en politiek handelen met maximaal geluk als doel). Zulke principes 
zag men als ultra-rationeel en voelden de drang tot mecbanise-rende ontwikkelingen. 
Rond de eeuwwisseling kwamen nieuwe vonnen van rationeel denken naar voren. 
Belangrijk waren de principes van Taylor: Hoofd- en bandenarbeid moeten worden 
gescbeiden. Er is one best way of doing the job. De minimale tijd van een arbeid
sbandeling wordt bepaald door tijdstudies. En arbeidsindeling gaat tot de kleinst 
mogelijke bandelingen. Verder ging men zicb bezig bouden met bewegingsstudies en 
standardisatie van onderdelen. Kenmerkend waren de systematische en causale 
manier van probleemoplossen. 
In de Tweede Wereldoorlog manifesteerde zich een nieuw rationeel denken. Vanuit 
bet militaire management kwamen werkwijzen naar vore~ die dienden om complexe 
problemen te analyseren om tot een optimale oplossing ervan te komen. Ook 
legitimeerden deze nieuwe werkwijzen een bepaalde en dus beperkte oplossing. De 
werkwijzen werden tbeorieen en vonden na de oorlog bun toepassing als oplossers 
van civiele problemen. Bekende namen voor deze nieuwe theorieen zijn operationele 
research, cybemetica en systeemtheorie. 
Cybemetica is een begrip, dat in 1947 door N. Wiener werd geintroduceerd. Het werd 
door hem gedefinieerd als The Science of Communication and Control in Animals and 
Machines (24]. Het woord Control hangt nauw samen met bet begrip terugkoppeling. 
Wiener's Cybemetica is een publikatie van zijn feedback-filosofie. 

"Jn de tweede wereldoorlog ontdekJen Wiener en Biegelow, ingeschakeld in 
militaire research, dat het terugkoppelingsbergrip veel fundamenteler is 
dan tot dan toe doorzien. Zij werkJen aan de verbetering van afweerges
chut: apparatuur die bij de toegenomen snelheid van vliegtuigen, de 
kersverse radar en de gewichtstoename van kanonnen, de klassieke 
artillerie in de slagschaduw stel.de. Modeme geschutsleiding diende: 
- een vliegtuig, na ontdekldng en 'tweede' waameming in zijn toe-
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komstige trajectbaan te projecteren; 
- een ertegen af te vuren granaat in moge/ijke tijdbanen te berekenen; 
- zo sne/ moge/ijk voor het definitieve traject te kiezen; 
- en het kanon aulomatisch in de daartoe vereiste positie te draai.eTL n 

[51] 

Wiener stuitte op oscillatieproblemen: bet kanon begon te oscilleren.. Zoekend naar 
de oorzaak biervan ontdekte hij dat oscillatieproblemen ook bij mensen konden 
voorkomen. Er bestond een ziekte genaamd ataxie, een bersenaandoening, waarbij de 
patient niet meer in staat is zijn bewegingen te controleren: 'Their muscles are strong 
and healthy enough, but they are unable to orginize their actions" [4]. Wiener con
cludeerde: 

[4] 

"We thus see that for effective action on the outer world, it is not only 
essential that we posses good effectors, but that the perf onnance of these 
effectors, be properly monitored back to the central nervous system, and 
that the readings of these monitors be properly combined with the other 
infonnation coming in f onn the sense organs to produce a properly 
proportioned output of the effectors. " 

Wiener noemde bet feed-back. Een thermostaat zag hij als een voorbeeld van een 
technisch feed-back-systeem. Een ander voorbeeld is de governor van James Watt. 
De conclusie is duidelijk: regelen, ofwel het realiseren van temperatuur, snelheid, 
maar ook van positie kan niet zonder meten en terugkoppelen. 
In 1949 publiceerde Von Bertalanffy een eerste publikatie over systeem-theorie. De 
ideeen van algemene systeem-theorie waren voor de oorlog al bekend. Ludwig von 
Bertalanffy was de vader van de systeem-theorie. [83) Hij d.roeg ertoe bij dat bet 
traditionele causale denken (bet oorzaak-effect-denken) werd verdrongen door bet 
systeem-met-terugkoppelingdenken. De toepassingsmogelijkheden leken gigantisch. 
Behalve voor de techniek (Wiener) en de biologie (Von Bertalanffy) waren er 
mogelijkheden voor sociale vraagstukken en processen, voor bet management etc. 
"Het succes van de systeemtheorie was voor menigeen fl oogverblindend" [51]. Maar de 
systeem-theorie had zeker beperkingen. Niet alles kon zich voegen naar bet systeem
denken en voor dat wat zich er wel naar kon voegen functioneerde bet niet zonder 
beperkingen. 
De populariteit van bet systeemdenken bestond eruit, dat de wetenschap, de industrie 
en defensie bun wereld bij voorkeur analyseerden met modellen. Het model werd 
een denktuig om complexe problemen te kunnen oplossen. De komst van de 
computer heeft deze ontwikkeling nog bevorderd. Een probleem werd vertaald in een 
model, het model werd (mathematisch) opgelost en de oplossing werd omgezet in 
realiteit. Enerzijcls kon men nu, tot dusver onoplosbare complexe problemen, met 
behulp van bet model, eenvoudig tot een bruikbare oplossing brengen; anderzijds was 
het gevaar voor onjuiste of eenzijdige oplossingen, door bet abstraherend en generali
serend model onzichtbaar, maar wel aanwezig. 
Overigens vormt niet de mogelijkheid van onjuiste en eenzijdige oplossingen bet 
gevaar van bet systeemdenken. Het gevaar wordt de verheffing van het systeem-
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denken tot rationaliteit. 

1.2. Rationeel denken en de pneumatiek 

V oor ca 1975. 
Eind vijftiger jaren komt de pneumatiek onder invloed van bet rationele denken, dat 
ontstond rond de eeuwwisseling. 
Besturingssystemen werden gezien als logische systemen met een gecompliceerde 
functie. Deze gecompliceerde functie werd gesplitst in deelfuncties, die weer verdeeld 
werden in elementaire functies. Er werden componenten ontwikkeld die elementaire 
functies konden vervullen. Een aaneenschakeling van deze componenten vormde bet 
besturingssysteem. 
De logiscbe systemen vervulden een causale functie<DOOC 44

>_ 

Veel aandacht ging in deze periode uit naar de ontwikkeling van componenten, naar 
standardisatie van componenten, naar normalisatie van symbolen, eenheden en 
termen. Normalisatie van componenten maakte van componenten elementaire 
bouwstenen. De normalisatie van eenheden moest bet rekenen systematiseren, de 
normalisatie van sym~alen moest bet tekenen systematiseren. 
De differentiatie van functies en de ontwikkeling van pneumatiscbe componenten, die 
gedifferentieerde functies konden vervullen, de elementaire bouwstenen verliep bet 
spoedigst. Multrus, een aanhanger van fluid logic-componenten, scbrijft in 1969 [16]: 

"Seit vor etwa zehn Jahren umf assende und systematische Untersuchungen 
an pneumatischen Logikelementen begannen, ist die Entwicklung so weit 
f ortgeschritten, daft heute bereits eine Reihe volstlindiger Logik.systeme 
den F ertigungsingenieuren fUr die Anwendung zur VerfUgung stehen." 

Een belangrijke concurrent van de pneumatiscbe besturing werd de elektroniscbe 
besturing. Dit onderdeel van de elektrotecbniek maakte na de oorlog een ver
gelijkbare ontwikkeling door. Kreeg zij, als 'relaistechniek', in de vijftiger jaren nog 
bet voordeel van de twijfel, in de zestiger jaren werd zij goeddeels verdrongen door 
de pneumatiscbe besturing. Pas in de zeventiger jaren kon de elektrotecbniek, na een 
snelle ontwikkeling van componenten, de pneumatiek op bet gebied van de besturing 
weer serieus beconcurreren. Grote voordelen van de pneumatiek waren de eenvoud, 
de lage aanscbafprijs, de bedrijfszekerbeid onder extreme omstandigbeden, de lage 
opleidingseisen aan bet personeel en vooral de mogelijkheid van de automatiseerder 
om zelf zonder al te veel kennis logiscbe systemen op te bouwen of aan te passen. 
V oordelen van de elektroniscbe besturing waren baar snelbeid, baar rendement en 
haar betrouwbaarbeid, voordelen die pas in de zeventiger jaren belangrijk werden. 

Sinds ca. 1975. 
Halverwege de zeventiger jaren wordt de invloed van bet systeemdenken duidelijk 
merkbaar. Men wilde met pneumatiek vrij kunnen positioneren. Het besturingssys
teem bleef een logiscb systeem, maar werd uitgebreid met een terugkoppeling. De 
aandacbt ging daarmee uit naar regeltecbniek. Zie figuur 82. 
Nieuwe aandachtspunten werden de ontwikkeling van servoventielen en sensoren en 
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de verwerking van informatie. In plaats van een diff erentiatie was er nu sprake van 
een integratie van functies. De belangrijkste gebeurtenis in de ontwikkeling van de 
pneumatiek na ca. 1975 was 'bet huwelijk' van de pneumatiek met de elektronica. De 
elektronica kon de pneumatiek aanvullen. De elektronica kon zorgen voor de 
verwerking van informatie en daannee helpen bij de realisatie van een hogere 
kwaliteit pneumatiek, de systeempneumatiek. Warnecke en Berger schrijven in 1989, 
terugkijkend op de ontwikkelingen en vooruitkijkend naar nieuwe tendensen [91]: 

"Neben der Mikroelektronik, die bereils einen hohen technologi.schen 
Stand e"eicht hat, zeichnen sich auch die Mikromechanik und die 
Mikrooptik als ergiinzende Technologiestriinge ab. Die Verbindung von 
elektronischen, optischen und mechanischen Funktionen eroffnet damit 
neue Arbeitsf elder, deren physikalische Grenzen noch sehr weit von jetzt 
behemchten Stand der Technologie entfemt sind. Ermoglicht durch 
Innovationen in dieser Feldem und aus der Forderung nach hOherer 
Flexibilitiit und rascherer Reaktionsfiihigkeit heraus, zeichnen sich drei 
Tendensen bei der Gestaltung und dem Betrieb von automatishchen 
Produktionssystemen ab: 

Figuur 82 
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Integration von Aufgaben, Funktionen und Prozessen zur Reduzierung 
der Anzahl von Schnittstellen. Dies fUhrt zu kil.rzeren Durchlaufzeiten, 
hOherer Qualitiit der Produkte und groflerer Transparenz ders betrieb
lichen Geschehens. 
Dezentralisierung von .Informationen und Verantwordung. Dies fUhrt zu 
kleinen und schnellen Regelkreisen und zum Abbau von Hierarchiestufen. 
Vereinfachung von Produkten und Produktionenstrukturen durch modu
laren Aujbau (Produkte in Baugruppen, Produktionen in Arbeitsgruppen 
und Fertigungszellen)." 
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2. De tweede visie 

2.1. Automatiseringsdrang 

De drang tot automatiseren kent verscbillende oorzaken. 
In tijden van stagnatie wordt men gedwongen te besparen op produktiekosten. Een 
grate kostenplaats in de produktie zijn de arbeidskosten. Een drang tot automati
seren, gevoed door de stagnatie, is vaak een paging de arbeidskosten te drukken. 
Kostendruk is dan de oorzaak van de automatiseringsdrang. Vanzelfsprekend za1 de 
automatiseerder zoeken naar een automatiseringstechniek die lage investeringskosten 
vraagt, die minstens zo bedrijfszeker is als de arbeiders, die erdoor vervangen warden 
en die eenvoudig is, zodat de noodzaak tot bij- en omscboling van bet resterende 
personeel beperkt blijft. 
In tijden van hoogconjunctuur kan er een tekort ontstaan aan (betaalbare) ar
beidskracbten. Een drang tot automatiseren za1 dan een paging zijn zo'n tekort op te 
beffen. 

2.2. De pneumatiek en de automatiseringsdr2~g 

Al voor de oorlog veranderde de pneumatiek in een besturingstecbniek. Er ontstond 
in de dertiger jaren beboefte aan besturingen van gereedscbapswerktuigen. In 1939 
ontwikkelde Bellows Co. een besturingssysteem voor booreenheden. Dit be
sturingssysteem was een bydropneumatiscb-systeem, een slimme combinatie van 
nauwkeurige bydrauliek en snelle pneumatiek. Het bydropneumatiscb-systeem leek de 
oplossing te warden voor besturingsmecbaniseringsproblemen en was in die zin een 
antwoord op de in de dertiger jaren ontstane automatiseringsdrang. Bij de ontwikkel
ing van bet bydropneumatiscb-systeem was de pneumatiek bet uitgangspunt. Aandrij
ven gebeurde door de lucbtcilinder. De bydrauliek was in de vonn van een rem
cilinder aan bet systeem toegevoegd. 
Na de oorlog kon de besturingspneumatiek expanderen door de enonne capaciteit
suitbreiding van de industrie tijdens de wederopbouw. In de zestiger jaren profiteerde 
de pneumatiek van een automatiseringsdrang veroorzaakt door grate arbeidstekor
ten *. De stagnatie in de zeventiger jaren laat de pneumatiek wederom profiteren, nu 
van een diepgaandere automatisering. Gobner: 

• Gastarbeiders, die in grote getale West-Europa binnengehaald werden, kunnen 
hier gezien worden aJs een concurrent van de pneumatiek. Een groot voordeel 
van gastarbeiders was dat zij goedkoop waren. 
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" Wurde in den 60er Jahren in der Wutschaft vie/ Geld fUr den Ausbau der 
KapazitiiJen ausgegeben, so stehen in den 70er Jahren die Rationali
sierungsmajJnahmen im Vordergrund." 

Van de honderd industriele ondememingen noemden er 53 automatiseren als doel 
van bun investeringen. 21 Ondememingen noemden uitbreiding, 26 vervanging. Van 
de 53 automatiserende bedrijven zeiden er 41 dit te doen ter vermindering van de 
loonkosten. [34] Zo'n veertig procent van de Duitse industriele ondernemingen was 
dus baar besturing aan bet mecbaniseren. 
Door de concurrentie van de pneumatiek met gelijksoortige tecbnieken moest de 
pneumatiek zich ontwikkelen tot een steeds betrouwbaardere en snellere be
sturingstecbniek. Een steeds terugkomend probleem bij die ontwikkeling is bet nadeel 
van pneumatiek, dat lucbt compressibel is. Zonder een hulptecbniek is de pneuma
tiek nog niet in staat geweest vrij te positioneren en snelbeden te controleren bij 
wisselende belasting. 
Sinds 1939 maakt de pneumatiek gebruik van de bydrauliek om een deel van dit 
nadeel op te heffen. In de zestiger jaren kon de pneumatiek, zonder hulpmiddelen, 
door baar eenvoud, baar relatief boge kracbtdicbtbeid, haar prijs en haar on
gevoeligheid voor extreme temperaturen en magnetiscbe velden de concurrentie de 
baas blijven. In de zeventiger jaren kwam bet nadeel weer naar voren, met de grotere 
eisen van de automatisering. Nu werd de micro-elektronica als bulptecbniek in
geroepen. Deze tendens wordt door sommigen gezien als een reeks van capitulaties, 
waaruit de ongescbiktbeid blijkt van de pneumatiek als besturingssysteem en 
waarmee de pneumatiek baar ondergang uitstelt. Sommigen zien deze tendens van 
integraties met andere technieken als de kracbt van de pneumatiek om zicb door 
middel van steeds betere integraties te profileren als steeds idealere besturingstecb
niek. De toekomst zal uitwijzen wie de juiste visie op deze tendens beeft, maar 
voorlopig lijkt de voor de pneumatiek meest positieve visie van de twee, gezien de al 
veertig jaar alleen maar groter wordende omzetten, gelijk te krijgen. 

Tenslotte wordt bier opgemerkt, dat gedurende de gebele ontwikkeling van de 
pneumatiek na de oorlog, er een tendens kan worden waargenomen van miniaturiser
ing van onderdelen. 
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3. Stromingen 

Welke visie men ook aanhangt, de rationalisatievisie of de automatiseringsvisie, er 
kunnen vier stromingen in de pneumatiek worden onderscheiden. 
Een eerste strorning is die van de diff erentiatie. Kenmerk van deze stroming is de 
aandacht voor componenten. Parallel aan deze strorning is er een tweede stroming, 
die van de normalisatie. Beide stromingen bereiken hun hoogtepunt rond 1970. Van 
groot belang zijn deze stromingen in de tijd van de hoogconjunctuur voor 1975 
De integratie of bet buwelijk van pneumatiek en elektronica is de derde strorning. 
Deze stroming lijkt baar boogtepunt nog niet te bebben bereikt. Zij is voor de 
pneumatiek belangrijk in de periode van stagnatie na 1975. 
Tenslotte is er de miniaturisering als vierde stroming. Voor 1975 is deze miniaturiser
ing nauw verbonden met de diff erentiatiestrorning, na 1975 met de integratiestrom
ing. 
In figuur 83 zijn voor beide visies deze strorningen weergegeven. Vanzelfsprekend 
zijn beide grafieken de presentatie van ~~n en dezelfde geschiedenis. 

15Y9teemdenken 

1960 11170 1980 

steg115tle 

1<.MIO 11170 1980 

Figuur 83 
Stromingen in tk pneumatiek 
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Hoofdstuk 3 

Besturingstechniek · diff erentiatie 
[7, 21, 25, 37, 46, 60) 

1. Fluidics 

1.1 Logische schakelingen 

De aanval op Pearl Harbor in 1941 bracht de Verenigde Staten in de tweede 
wereldoorlog. Behalve een serie militaire veldslagen betekende deze oorlog voor de 
Amerikanen een industriele veldslag. De Amerikaanse industrie werd, be roof d van 
haar in militaire dienst geroepen mannelijke personeel, voor bet probleem gesteld 
grote hoeveelheden, nieuwe, nauwkeurige produkten te leveren. Zij slaagde erin dit 
probleem op te lossen door een grootschalige inzet van vrouwen en door een 
inventieve wijze van automatiseren. De werkende vrouw werd bekend onder de naam 
Rosie the Riveter, de wijze van automatiseren, na de oorlog, onder de naam low
cost-automation. Waar de pneumatiek in de oorlog aanwezig was, was zij aanwezig 
als aandrijftechniek voor relatief lichte arbeid, als vervanger van (vrouwelijke) 
spierkracht. De besturing werd, indien gemechaniseerd, verzorgd door elektromag
netische ventielen en relais. Midden jaren zestig ontstond daarnaast een mechaniser
ing van besturing door pneumatische componenten. 
De ontwikkeling van pneumatische besturingen werd aanvankelijk gedragen door 
militair onderzoek. Voor de besturing van raketten, zonder kans op vijandelijke 
beYnvloeding, zocht men naar andere dan elektrische mogelijkheden. Enorme 
hoeveelheden geld kwamen beschikbaar voor onderzoek naar altematieve besturin
gen, zoals pneumatische besturingen. 
Resultaat van bet onderzoek was een nieuw soort pneumatiek, die later bekend zou 
worden onder de naam fluidics. Deze nieuwe pneumatiek was een technologie, die 
het tot stand brengen van digitale en analoge schakelingen met behulp van luchtstralen 
die elkaar onderling befnvloedden zonder enige mechanische beweging in de schakelele
menten zelf [25] betrof. 
Begin 1960 verscheen de eerste publikatie over de aspecten van fluidics van de hand 
van de Diamond Ordnance Fuse Laboratories, een wetenschappelijk onderdeel van 
bet Amerikaanse leger. De naam fluidics werd voor bet eerst geschreven in een 
artikel in Missiles and Rockets van februari 1965. 
Fluidics ontketende een rage in de industrie. Alleen in de Verenigde Staten hielden 
zich rond 1965 ca. driehonderd bedrijven bezig met de ontwikkeling van pneuma
tische componenten voor pneumatische besturingen. De investeringen in de Verenig
de Staten in deze ontwikkelingen bedroegen tussen 1960 en 1964 driehonderd 
miljoen dollar per jaar. [7] De aandacht ging niet alleen uit naar componenten 
zonder bewegende delen, maar ook naar componenten met bewegende delen. De 
verwachtingen van de componenten zonder bewegende delen waren hoog. Toch bleek 
later de betrouwbaarheid van deze componenten, die uit moesten blinken door hun 
oneindige levensduur, beperkt. De geregistreerde betrouwbaarheid van lage druk
componenten met bewegende delen was beter dan 10 -a storingen per component per 
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uur, terwijl lage druk-componenten zonder bewegende delen, rond 1975, 10 ., 
storingen per component per uur juist naderden (25]. Verontreinigingen in de 
luchtstroom waren oorzaak van veel storingen. 

1.2 Over de term fluidics 

De definitie van fluidics, zover die bestaat, is in de loop der jaren steeds ruimer 
geworden. Aanvankelijk omvatte de term alleen componenten en schakelingen met 
componenten zonder bewegende delen. Daarmee waren fluidics een onderdeel van 
de pneumatiek, vergelijkbaar met de elektronica als onderdeel van de elektrotech
niek. Helm en Marton (20] spreken in 1971 in dit kader van Pneumonik, naar 
analogie met de term Electronik. Deze term Pneumonik duikt weer op in 0 + P van 
augustus 1988, waar de term overeenkomt met de term besturingspneumatiek. 
De ontwikkeling van deze componenten en schakelingen gaf ook een verdere 
ontwikkeling van de traditionele kleppen-techniek een impuls. Componenten zonder 
en met bewegende delen werden in bun functies vergelijkbaar, dat wil zeggen, 
logische schakelingen konden worden opgebouwd uit beide typen componenten. 
Uiteindelijk is men alle componenten met een 'logische functie' fluidics gaan 
noemen. Baumann: 

[25] 

"In de eerste plaats wordt het begrip zodanig 'verwaterd~ dat het niet meer 
mogelijk is de benaming ['fluidics'] uitsluitend te gebruiken voor de 
genoemde nieuwe techniek. In de tweede plaats ontbreekt nu iedere 
'begrenzing' omdat tenslotte elk willekeurig, pneumatisch ventiel een 
zogenaamde 'logische funktie' tot stand brengt." 

Het is echter onzinnig, sprekende over pneumatische besturingen, dus logische 
schakelingen, vast te houden aan de oorspronkelijke inhoud van bet begrip, aan
gezien er nauwelijks schakelingen voorkomen, waarin alleen componenten zonder 
bewegende delen zijn toegepast. 
DIN 1342, deel 1, 'Viskositat, Rheologische Begriffe' definieert het woord Fluid als 
Oberbegriff fUr Gase, F/Ussigkeiten und Diimpfe. Fluidtechnik wordt in 0 + P, 1 - 1989 
[90]gedefinieerd als techniek, waarbij een Fluid via leidingen of kanalen doelgericht 
een apparaat aandrijft of slechts belnvloedt. Deze definitie is wel zeer ruim. Fluidics 
zijn hierin de verzameling van stoomtechniek, hydro- en hydrauliek en pneumatiek. 
Een definitie als deze toont bet resultaat van normalisatiestreven. 
Om toch, binnen de nieuwere definitie van fluidics, een scheiding aan te brengen in 
componenten met een zonder bewegende delen heeft men voor beide typen nieuwe 
namen verzonnen. De componenten in de oorspronkelijke fluidics, die zonder 
bewegende delen, zijn dynamische componenten genoemd. Aile andere componenten 
zijn statische componenten genoemd. Deze benamingen zijn gebaseerd op het gedrag 
van het medium in de componenten. De werking van dynamische componenten 
berust op continue stromen. De werking van statische componenten berust op een al 
dan niet aanwezige druk. 
In Frankrijk gebruikt men andere benamingen. Componenten zonder bewegende 

pagina 130. 



Fluidics 

delen heten daa.r statische componenten, alle andere heten dynamische componenten. 
De benamingen zijn gebaseerd op bet al dan niet bewegen van delen van de 
componenten. Het herkomst van deze, eveneens logische, maa.r alternatieve wijze van 
naamgeven kan zijn afgeleid van de term 'static switching', die in de Verenigde 
Staten werd gebruikt ter aanduiding van contactloos elektronisch schakelen. • 

• Ter afsluiting van deze sub-paragraaf zou de opmerking over het kwistig gebruik 
van tennen, uit paragraaf 1 van hoof dstuk 2 herhaald kunnen worden. Ook hier 
is nL een eenduidig, consequent en logisch gebruik van tennen ver te zoeken. In 
de volgende paragrafen zijn ter aanduiding van componenten de begrippen 
dynamische componenten en statische componenten (in hun niet-Franse 
definitie) gebruikt, omdaJ deze tennen, sinds hun introductie, hun betekenis 
hebben behouden. De tenn jluidics is inmiddels een ''gevaarlijke tenn" geworden 
en is daarom verder venneden. Verwezen wordt ook naar noot 45, waarin alle 
tennen op een rijtje worden gezet. 
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2. Dynamische componenten 
(6, 7, 11, 17, 18, 20, 25] 

Dynamische componenten, zijnde componenten zonder bewegende delen zijn 
ontwikkeld in bet begin van de jaren zestig. De fysische verschijnselen, die eraan ten 
grondslag liggen zijn al veel langer bekend. Genoemd worden bier de studies van 
Bernoulli (1700-1782), gepubliceerd in Hydrodynamica seu de viribus fluidorum 
commentarii, van Navier (1785-1836), van Stokes (1819-1903), gepubliceerd in 1849 
en van Reynolds (1842-1942). Dynamische componenten maken in bun werking 
gebruik van eigenschappen van luchtstromen, de wijze waarop de omgeving deze 
luchtstromen bei'nvloedt en de wijze waarop luchtstromen elkaar bei'nvloeden. 
Men onderscheidt passieve en actieve componenten. Actieve componenten komen 
voor als wandstraalelementen en turbulentieversterkers. De werking van passieve 
componenten en turbulentieversterkers is besproken in Bijlage I. Wandstraalelemen
ten krijgen ook hier aandacht. 
Vrijwel alle belangrijke basisoctrooien op dynamische componenten waren in handen 
van bet Amerikaanse bedrijf Bowles Eng. Corp.. Aan onder meer Bendix Corp., 
Corning Glass Works, General Electric Co., Honeywell Inc., Imperial Eastman en 
Sperry Rand Co. zijn licenties verstrekt. In Duitsland was Knorr Bremse GmbH de 
eerste licentiehouder. Latere belangrijke licentiehouders in Europa waren Automa
tion mechanischer Systeme GmbH, Bosch GmbH, CPOAC, Electrosil Ltd., Maxam 
Pneumatic GmbH, Samsmatic GmbH, Sunvic, Societe d'Instrumentation Schlum
berger, Techne Ltd. en Westinghouse. 
Met dynamische componenten dacht men dat bet mogelijk werd pneumatische 
geintegreerde schakelingen te maken. Zeker met dynamische lage druk componenten 
gaf dit grote mogelijkheden. Werden zij aanvankelijk ingezet in bedrijfsituaties waar 
besturingen onder invloed stonden van o.m. extreme temperaturen en elektromag
netische velden, al snel werden zij een logische aanvulling op de pneumatische 
aandrijvingen. Perslucht was reeds beschikbaar en bet personeel wist met pneumatiek 
om te gaan. Wei bleek dat dynamische componenten hoge eisen stelden aan de 
kwaliteit van de perslucht. Verontreinigingen maakten de componenten storingsge
voelig (zie paragraaf 1.1). Verder bleek bet bouwen van ge"integreerde schakelingen 
erg moeilijk. Het aaneenschakelen veroorzaakte problemen. De componenten 
be"invloedden elkaar. Dat zijn ook de redenen geweest dat in de tachtiger jaren de 
dynamische componenten uit de pneumatiek vrijwel verdwenen zijn. 

2.1 Wandstraalelementen 

De werking van wandstraalelementen berust op bet Coanda-effect. Dit effect werd 
ontdekt door de Roemeense vliegtuigbouwer Henry Coanda (1886-1975). In 1932 
kreeg hij in Frankrijk octrooi op bet effect op zich en in 1934 kreeg hij in Frankrijk 
octrooi op de invloed van secundaire luchtstralen op een primaire luchtstraal •. 

• 
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De verklaring van bet effect is de volgende: 
Een uit een opening, vrij en turbulent stromende luchtstraal neemt steeds luchtdeel
tjes uit de omgeving mee, waardoor een secundaire luchtstroom, radiaal op de 

Figuur84 
Het Coanda-effect 

turbulente stroming ontstaat. Zie figuur 84a. Wordt langs de turbulente stroming een 
wand geplaatst, dan zal er, door het meeneemeffect, tussen deze wand en de 
turbulente stroming een onderdruk ontstaan. De turbulente stroming zal naar de 
wand toe afbuigen. Zie figuur 84b. 
Door nu aan beide zijden van de turbulente stroming een wand te plaatsen en via 
openingen in deze wande~ in de ruimte tussen wand en stroming een druk te 
creeren kan de richting van de turbulente stroming belnvloed worden. Figuur 85 
toont iets dat lijkt op een zgn. Wandstraalelement, waarin dit effect is toegepast. De 
turbulente stroming gaat Of van Y naar A, Of van Y naar B. Is er alleen de stuur
stroom x2' dan zal de turbulente stroming van Y naar A gaa~ is er alleen de 
stuurstroom x11 dan gaat de turbulente stroming van Y naar B. 

x. - ::==::::=;I..- ~ 
~' ~'~' ~-t 

y 

Figuur85 
Een wandstraalelement 

Wandstraalelementen .kunnen werken bij overdrukken van 25 mbar tot 1,5 bar. 
Door op verschillende manieren kanalen te ordenen .kunnen verschillende logische 
schakelingen gerealiseerd worden. Deze schakelingen verzorgen logische functies, 
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zoals EN- en OF-functies. In Bijlage I zijn verschillende voorbeelden gegeven. 
Aanvankelijk waren de wandstraalelementen groot. Later zijn ze, onder invloed van 
de concurrentie met de veel kleinere elektronica, geminiaturiseerd. 
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(13, 14, 16, 18, 20, 25, 32, 84) 

Statische componenten 

Statiscbe componenteo zijn componenteo die met behulp van mecbaniscbe onder
delen scbakelen. Het stuursignaal komt meestal in een afgesloten ruimte terecbt. Om 
deze ruimte onder scbakeldruk te brengen is een geringe volumestroom nodig en na 
bet scbakelen is geen volumestroom meer oodig. 
''Daarmee is in statische systemen en bij zeer lage schakelfrequenties het belastingsgetal 
theoretisch onbegrensd", aldus Baumann [25]. Een bezwaar van statiscbe componenten 
is dat de doorlaat van de componenten klein wordt gehouden, waardoor, als gevolg 
van lekverliezen, maar een beperkt aantal componenten aaneengeschakeld kunnen 
worden [25]. De enorme vlucht die statische componenten geoomen hebben, zou 
voomamelijk veroorzaakt zijn door bet feit, dat statiscbe componenten de over bet 
algemeen werktuigkundig georienteerde gebruiker beter aanspreken dan de abstrac
tere dynamische componenten [25]. De enorme vlucht van statiscbe componenten wu 
kunnen zijn veroorzaakt door die van dynamische componenten. Overigens zijn 
statische componenten, hoewel niet onder die naam, al zeer oud. Zie bijvoorbeeld 
deel C boofdstuk 3 (over orgels) of dee] B boofdstuk 4.5 (over remmen). Dat zij bij 
de gebruiker (constructeur) beter aanspreken kan zijn oorzaak vinden in dat feit. 

Figuur 86 
Een direldgestuurd 3/2-~nntiel (NW 
2) 

Figuur 87 
Een 3/2-wegventiel (Herion) 
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Een voordeel van statische boven dynamische componenten, dat de ontwikkeling van 
beide in ieder geval duidelijk bei'nvloedde, was de grotere betrouwbaarheid ervan (zie 
paragraaf 1.1 ). Beter is overigens te spreken van tegenvallende prestaties van 
dynamische componenten. Sinds dit feit goed tot de pneumatiek is doorgedrongen 
(laatste helft jaren zeventig) heeft men de dynamische componenten goeddeels laten 
vallen. Verder konden statische componenten gecombineerd worden met elektrische 
of elektronische besturingen. Zij kunnen immers elektrisch gestuurd worden. 
Dynamische componenten kunnen dat niet. Alleen daarom was de overlevingskans 
van statische componenten groter. 
De enorme vlucht waarvan sprake is zette halverwege de jaren zestig in. Ruchser 
[32]: 

"Ende der 50er Jahre wuchsen die Anfordenmgen an die 3/2- und 5/2-
Wegeventile bezilglich noch kilrzerer Umschaltzeiten, sehr hoher Schalt
hiiufigkeit, einer Lebensdauer von ca. 20 Millionen Schaltungen, kleinerer 
Baumaf3e und Gewichte. Damit setzte bis in die Mitte der 60er Jahre eine 
stilnnische kon.snuktive Entwicklungsphase ein, aus der GeriiJe einer 
neuen Generation hervorgingen_ " 

3/2-Wegventielen zijn ventielen met drie aansluitingen en twee schakelstanden, 5/2-
wegventielen hebben vijf aansluitingen en twee schakelstanden. Dergelijke ventielen 
zijn oud, maar werden voor bet eerst met deze naamgeving in of juist voor de tweede 
wereldoorlog ontwikkeld. Voorbeelden van een 3/2-wegventiel geven figuur 86 en 87. 

Figuur 88 
Een Herion 5/2-wegventiel uit 1961 
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Slalische componenten 

Een eerste nieuwe ontwikkeling, waannee voldaan werd aan de in bet bovenstaande 
citaat genoemde eisen, was die van een staand 5/2-wegventiel in 1961. Zic figuur 88. 
Hoge schakelsnelheden, geringe vennogensopname van de stuurspoelen en een voor 
inbouw gunstige vormgeving maakten deze component tot een standaardcomponent 
in de pneumatiek. Kort na 1961 werden lijsten ontwikkeld waarop een hele batterij 
wegventielen kon worden bevestigd (figuur 89). Voor verdere ontwikkelingen werd de 
vonngeving vrijwel gehandhaafd. Er kwamen verbeteringen in de eigenschappen en 
de componenten werden verkleind. 

a) SELP-USEPPA d) SAMSOMATIC 

x, 

b) SUNVIC-DRELOBA e) ECKARDT 

X1 Y X2 (Pz) 

c) UNIPP f) TRANSIFLUX 

Figuur 'XJa-f 

De statische componenten werden in de vijftiger en begin zestiger jaren in principe 
elektrisch gestuurd. Met de komst van de pneumatische schakelingen kwam de 
pneumatische besturing naar voren. De elektronica bracht de elektrisch gestuurde 
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ventielen weer in grotere belangstelling. Wei moesten de gevraagde stuurvermogens 
van de ventielen aan de door de elektronica gestelde eisen worden aangepast, dat wil 
zeggen sterk worden verkleind. 
Pneumatisch bestuurde statiscbe componenten werden toegepast in zuiver pneuma
tiscbe schakelingen en functioneerden daarin als logiscbe componenten. Belangrijk 
waren de bouwstenen in de systemen ussEPA, DRELOBA, UNIPP, SAMSOMATIC, ECKARDT en 
TRANSIFLUX. Zie figuur 90a-f. Het USSEPA-systeem werd ontwikkeld in de Sovjet-Unie, 
bet DRELOBA-systeem in de DDR en bet UNIPP-systeem in Tsjecboslowakije. Deze 
systemen werden ca. 1968 gei"ntroduceerd. De bouwstenen zijn zgn. membraan-relais
systemen. De SAMSOMATic-bouwstenen, of Mikroscbalter 736 zijn ontwikkeld door de 
Duitse firma Samson AG. Evenals de door de Duitse firma Eckardt AG ontwikkelde 
bouwstenen zijn dit membraancomponenten toegerust met een veer. Het TRANSIFLux
systeem werd gebouwd door Sapi AG (Scbaffbausen). Bij deze componenten wordt, 
via een membraan, door een kogel gescbakeld. Een ander type bouwsteen werd 
ontwikkeld door Glatti, een Zwitser, die met zijn ingenieursburo verscbillende 
bijdragen geleverd beeft aan de ontwikkeling van de na-oorlogse pneumatiek. Glatti's 
bouwsteen is een scbuifelement, zie figuur 90g. 
De bier genoemde statiscbe componenten voor logische scbakelingen waren redelijk 
populair. Opvallend is dat een aanzienlijk deel van deze componenten in bet 
Oostb!ok werd ontwikkeld, terwijl de ontwikkeling van dynamiscbe componenten voor 
logiscbe scbakelingen voomamelijk in de Verenigde Staten en Gr.Brittannie plaats
vond. 
Een overzicbt van de vele typen statiscbe componenten geeft verder Bijlage I. 

Figuur 90g 
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4. Low-cost.automation 
[12, 13, 15, 18, 25, 37, 46, 73, 91] 

Low-cost-autOfnation 

De term low-cost-automation staat voor goedkoop, eenvoudig en betrouwbaar 
automatiseren met universele componenten. De behoefte aan een dergelijke automa
tisering ontstond in de oorlog. De term werd in Nederland gemtroduceerd door 
Baumann en Croon, begin jaren zeventig. 
In de jaren zestig was de low-cost-automation sterk verbonden met de pneumatiek. 
Bij de low-cost-automation hoorde een filosofie, de meccan.o-fi/osofie. De automati
seerder koopt componenten, die hij nodig den.kt te hebben om een automatiserings
probleem op te lossen. Deze componenten bouwt hij zelf samen tot een systeem. Wil 
hij zijn systeem wijzigen of wtbreiden, dan koopt hij nieuwe componenten en voegt 
die aan zijn systeem toe. 
Automatiseren volgens deze filosofie was vooral goedkoop. Met pneumatiek was het 
daarbij simpel en overzichtelijk*. Verder zijn de schakelingen eenvoudig te wijzigen 
en kunnen de componenten worden hergebruikt. Dit maakte de systemen zeer 
flexibel en daarmee op langere tennijn nog goedkoper.'Het is deze filosofie, die van 
de jaren zestig bet tijdperk van de differentiatie maakt. Pneumatische apparaten (hier 
'systemen') waren niet meer een geheel, maar een samenstelling \·~'1 losse componen
ten, die, hoewel onderdelen van een systeem, te vervangen waren door andere cq. 
nieuwere (betere, modemere) componenten met dezelfde functie en opnieuw te 
gebruiken waren in een heel ander systeem. 
Beperkingen had de meccano-filosofie ook. Moeilijke automatiseringsproblemen kon 
de automatiseerder niet zelf oplossen. Daarbij wist de automatiseerder bij het 
doorlopen van de door de leverancier geadviseerde logische stappen tot de realiser
ing van een systeem (zie Bijlage I), niet altijd de meest eenvoudige oplossing te 
vinden. 
Begin jaren zeventig ontstond het eerste onderwijs voor automatiseerders. In 
Nederland werden de eerste cursussen opgezet bij lNO, door Baumann en Croon. 
Veel later begonnen ook bedrijven cursussen te verzorgen. De eerste cursussen 
kwamen van Martonair. Momenteel is PESTO marktleider in cursussen. PESTO<- 47) heeft 
daartoe een volledige afdeling opgericht: PESTO-Didactic. Doelstellingen van de 
bedrijfscursussen waren behalve reclame voor het eigen produkt, de afnemers te 
scholen in het gebruik van componenten en de ontwikkeling van systemen. Zo werd 
een pneumatisch besturingssysteem nog goedkoper. 

• Automatiseerders werkten makkelijker met pneumatische dan met elektronische 
componente1L Pneumatiek beweegt immers, je kunt zien of en dat het werkt. 
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N ormalisatie 

Begin zestiger jaren waren leveranciers van pneumatische componenten niet geor
ganiseerd. Componenten waren niet genormaliseerd. Pneumatische componenten, 
ingebouwd in machines die werden geexporteerd of in bet buitenland werden 
gefustalleerd, konden moeilijk worden nageleverd. Pneumatische componenten van 
bet ene fabrikaat konden niet worden vervangen door die van een ander fabrikaat. 
Standaardisatie, ofwel nonnalisatie van pneumatische componenten was dus gewenst. 
Nonnalisatie was een voorwaarde voor een succes van de meccano-filosofie. Nor
malisatie werd een wens van afnemers van pneumatisch componenten. 
De nonnalisatie werd ter hand genomen door instituten, organisaties van fabrikanten. 
Er voltrok zich een nonnalisatie op verschiUende gebieden. De belangrijkste daarvan 
moest de nonnalisatie op bet gebied van componenten worden. Echt goed van de 
grond gekomen is deze echter nooit, omdat, toen de normalisatie van componenten 
vonn kreeg, de behoefte eraan al was verdwenen. Grote fabrikanten van pneumati
sche componenten konden inmiddels over de hele wereld leveren (eind jaren 
zeventig) en zij beschikten over een breed en volledig programma en konden dus 
alles leveren. Belangrijk voor de meccano-filosofie, bet doe-het-zelf-idee, was de 
nonnalisatie van symbolen. Er moesten symbolen genonneerd worden voor alle 
bestaande componenten, die gebruikt konden worden voor de modellering van een 
besturingssysteem, een van de logische stappen in bet realiseringsproces. Ten 
behoeve van de communicatie werden verder eenheden, tennen en parameters 
genonnaliseerd. 
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1. Instituten 
[11, 26, 30, 91) 

1.1 CETOP 

Het Europese instituut Comite Europeen des Transmissions Oleohydrau/iques et 
Pneumatiques (CETOP) is ontstaan op initiatief van Frankrijk. Frankrijk was al vroeg 
met normalisatie bezig en boopte met deze voorsprong via een Europese samenwerk
ing, Europese landen te bei'nvloeden. 
Een eerste bijeenkornst vond plaats in oktober 1959. Deelnemende landen waren 
Belgie, Frankrijk, Gr.Brittannie, Italie, Oostenrijk en Zwitserland. Deze vergadering 
leidde tot de opricbting van bet CETOP in Stockholm in 1962. Momenteel werken in 
bet CETOP twaalf landen samen. Bij de opricbtingsvergadering was een vertegenwoor
diger van de Amerikaanse National Fluid Power ksosiation (NFPA) als gast aanwezig. 
Frankrijk's invloed viel al snel in bet niet bij Duitsland's invloed. Duitsland was bezig 
's werelds pneumatieknatie no. 1 te worden en in de voor bet van de grond komen 
van normalisatie belangrijke jaren 1964 - 1968 zetelde bet boofdsecretariaat van bet 
CETOP bij de VDMA in Duitsland, in welke jaren de Duitsers bun stempel drukten op de 
organisatie en baar resultaten. 
Belangrijk voor bet CETOP was dat zij normen ten beboeve van de 1so voorbereiden en 
aanleverden. Een eerste resultaat in die zin was de ovemame door de ISO commissie 
TClO van de CETOP-aanbevelingen 'symbolen voor bydrauliscbe en pneumatiscbe 
apparaten'. De verzelfstandiging van automatiseringspneumatiek en bydrauliek, begin 
jaren zestig, leidde in 1970 bij de 1so tot de opricbting van de commissie TC131 Fluid 
Power Systems and Components. Het CETOP leverde normen aan voor Europa, de NFPA 

voor Amerika. 
Nu kwam er eind jaren zeventig kritiek op bet werk van bet CETOP. De beboefte aan 
vergaande normalisatie was verdwenen, men vond de CETOP traag en star. Genor
maliseerd U/aren alleen componenten, die ouderwets genoemd konden worden; 
modeme, veelal kleinere componenten waren nog niet genormaliseerd. In de 
tacbtiger jaren ging men zelfs zover CETOP's acbterstand een rem op de verspreiding 
van nieuwe produkten te noemen. Maar de kritiek ging verder. Men begon bet CETOP 
een organisatie te noemen van fanaten, die het doel volledig uit bet oog verloren 
badden: beboefte aan normalisatie was er niet meer. 

1.2 VDMA Fachgemeinschaft Olhydraulik und Pneumatik 

Met de snelle opkomst van de bydrostatiscbe en pneumatiscbe aandrijvingen na de 
tweede wereldoorlog steeg bet aantal fabrikanten van bydrauliscbe en pneumatische 
componenten. Hydrauliek en pneumatiek werden een nieuwe stroming in de macbi
neindustrie. Bij fabrikanten ontstond de behoefte zicb te organiseren en bepaalde 
problemen samen op te lossen. Een eerste aanzet voor een samenwerking werd 
gegeven door o.m. Mascbinenbau AG Bakke, Pumpenfabrik Uracb, Rexrotb en 
Teves begin 1955. 
Op de Hannover-Messe van 1956 werden andere fabrikanten voor bet idee van 
samenwerking gewonnen en op 14 september 1956 vond, op uitnodiging van de 
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VDMA-vakgroep Pumpen und Verdichter, in Bad Harzburg een vergadering van zestien 
fabrikanten plaats. Men werd bet eens over de doelstellingen, die een samenwerk.ing 
moest hebben en over bet terrein waarbinnen samenwerking moest plaatsvinden. Als 
terrein werd de bydrauliek en de pneumatiek gekozen, waarbij de nadruk moest 
liggen op de bydrauliek. Doelstellingen waren de verkenning en bestudering van de 
markt, de bestudering van gemeenschappelijke bedrijfseconomische problemen, 
normalisatie en de verzameling van bet vakgebied betreffende techniscbe grondbegin
selen. In Bad Harzburg besloot men tenslotte binnen bet VDMA een vakgroep 
Olhydraulik op te richten. .. 
De opricbting van de vakgroep Olhydraulik vond plaats op 2 oktober 1956 in 
Wiesbaden. Becker (Pumpenfabrik Uracb) werd voorzitter en Remmel (Kracht) en 
Rexroth (Rexroth) werden lid van een voorlopig bestuur. Een aanzet werd gegeven 
tot de normalisatie van eenheden, termen en symbolen. Verder deed men voorstellen 
voor de oprichting van een Duitse versie van bet Amerikaanse tijdschrift Applied 
Hydraulics. 
In november 1957 werd bet bestuur van de vakgroep tot vijf personen uitgebreid en 
werd Remmel tot voorzitter gekozen. Als eerste resultaat werd VDMA-Einheitsblatt 
24300 'Olhydraulische Anlagen - Sinnbilder - Benennungen' gepresenteerd. 
In de jaren 1958 en 1959 werd samenwerking gezocht met Europese collega-fabrikan
ten, m.n. Frankrijk, en met de DOR. De behoefte aan een Europese samenwerking 
werd ingegeven door problemen die de industrie verwachtte ten gevolge van de 
oprichting van de EEG in 1958. 
Bij de ledenvergadering op 30 oktober 1959 in Wiesbaden waren voor bet eerst 
fabrikanten van pneumatische componenten uitgenodigd. In deze vergadering werd 
besloten bet 5a!11enwerk.ingsverband uit te breiden en de naam van de vakgroep te 
veranderen in Olhydraulik und Pneumatik. Op dat moment waren 47 fabrikanten bij 
de vakgroep aangesloten, in 1961 waren dat er 90. De totale omzet in 1960 schatte 
men op minstens 132 miljoen OM voor de hydrauliek en 35 miljoen DM voor de 
pneumatiek. 
De VDMA beeft in Duitsland na de oorlog een belangrijke rol gespeeld in onderzoek 
en normalisatie. Door haar veel bredere werkterrein beeft zij nu niet de problemen 
van bet CErOP, min of meer uitgerangeerd te zijn. Een 'concurrent' van de VDMA op 
normalisatiegebied is de vo1, die zich in de zestiger jaren ook op grote schaal met 
normeren bezighield. 
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2. Normalisatie van eenheden. 
[5, 28, 60) 

[5] 

"Eines Tages wird die Zeit kommen, dajJ der Techniker sich von der 
althergebrachten technischen Krafteinheil /Ost. Er wird und muf3 die 
bi.sher verwendeten Begriffe wie das Kraftkilogramm, d.h. das Kilopond, 
als technische Krafteinheit und auf3erdem seine aus dem Gewicht als 
Kraft eines Kilogrammstiickes, dividiert durch die F allbeschleunigung, 
hergeleitete Masseneinheit (kp s2 /m) bei.seite legen. 
Heute massen Physiker und Techniker Probleme gemeinsam /Ossen, bei 
denen jeder au/ Mitarbeit und Hilfe des anderen Partners angewiesen i.st. 
Dieses Zusammenearbeiten kann aber nur dann erspriej3liche Ergebni.sse 
aufwei.sen, wenn beide die gleiche Sprache reden und sich ohne Mi.s
verstiindni.sse bei ihren Berechnungen verstehen kOnnen. Dazu gehort die 
Verwendung ein und desselben Einheitsystems. Dieses fiJr Natur
wi.senschaft und Technik international vereinbarte System wird das 
Internationale Einheitensystem sein." 

Dit internationale systeem voor natuurwetenschappen en techniek, het Systeme 
International d'Unites, werd in 1960 uitgebracht door het al in 1875 opgerichte 
Com.ite International des Poids et Mesures. Het SI omvat drie soorten eenheden: 
basiseenheden (m, kg, s, A, K, cd en mol), aanvullende eenheden (radiant en 
sterradiant) en afgeleide eenheden. Afgeleide eenheden zijn eenheden, die gebruikt 
worden in de plaats van veelvoorkomende combinaties van basiseenheden (zoals N 
voor kg.m.s·2 en Pa voor Nm-2

) en eenheden, waarvan men bij voorbaat de hoop had 
opgegeven die ooit nog uit te bannen (bv. minuut en liter). 
De doelstellingen van ~e CIPM waren duidelijke communicatie tussen technici uit 
verschillende vakgebieden of van verschillende nationaliteiten mogelijk te maken 
(met andere woorden het vakjargon uit te bannen), bet voorschrijven van het gebruik 
van fysisch logische eenheden en bet uitbannen van dubbelzinnige en onjuiste 
termen, gebruikt naast fysisch onlogische eenheden (krachtcentrale moest ener
giecentrale zijn, gewicht moest Of massa Of kracht zijn). 
De gevolgen voor de pneumatiek waren niet gering. Het gebruik van eenheden in de 
pneumatiek was voor 1960 op bet vaste land van Europa redelijk eenduidig. Al
gemeen gebruikte eenheden waren atm, liter, minuut, uur en pk. Een duidelijke 
communicatie hoefde dus niet mogelijk gemaakt te worden; die was mogelijk. 
Met de invoering van het SI-systeem diende druk te worden uitgedrukt in Pa of in 
bar. De bar was daarbij praktischer, omdat de Pa een erg kleine maat is. Beide 
eenheden waren in de pneumatiek absoluut ongebruikelijk. Om een druk aan zijn 
eenheid herkenbaar te houden werd voor de bar al snel de eenheid technische atm 
ingevoerd. 1 bar was 1 technische atm en 1 technische atm was 0,981 atm. De 
technische atm presenteerde men ronder de toevoeging technische, waardoor 1 atm 
gelijk was aan 0,981 atm. De doelstellingen van de CIPM duidelijke communicatie 
mogelijk te maken en dubbelzinnige termen uit te bannen werd hier niet bereikt. 
Om het verschil tussen een technische en een gewone atm duidelijk te maken stelt 
men in sommige publikaties voor aan een van beide eenheden een puntje toe te 
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voegen. Welke van de twee eenheden van een puntje moet worden voorzien is niet 
duidelijk. Adviezen daarover wisselen per publikatie. 
Groter werd de verwarring door voor de oude, in de pneumatiek in Europa overigens 
nauwelijks gebruikte eenheid kp / cm2

, de eenheid at te schrijven. Compleet werd de 
verwarring met de invoering van verschillende eenheden voor absolute en overdruk. 
Zie figuur 91, maar ook Bijlage I. 

1 Pa 1 N/_m2 
bron: SI 

1 bar 10 N/m2 
SI 

1 atm 1 bar 1,013.lOj N/m2 

1,013 bar 9,81.10' N/m2 
Hasebrink, 1984 

0,981 bar 9,81.10' N/m2 
Atlas Copco 

1 al 1 kp/cm2 9,81.10' N/m2 
Alias Copco 

1 ala 0,981 bar 9,81.JO' N/m2 
Hasebrink, 1984 

1 atU 1,981 bar Hasebrink, 1984 

Figuur 91 
Eenheden voor drulc 

De overgang van pk naar kW ging eenvoudiger. Deze overgang was zelfs een zeer 
plotselinge. De eenheden mi~ b en 1 zijn altijd gebleven. Met de uiteindelijke 
acceptatie van de bar was de normalisatie van eenheden afgerond. De rust was 
weergekeerd. De situatie was die van voor 1960. Het gebruik van eenheden was op 
bet vaste land van Europa redelijk eenduidig. De Britten en de Amerikanen gebrui
ken nog altijd bun eigen eenheden. Er zijn maar twee verschillen: de oorspronkelijke 
atm beet nu 0.981 bar en voor pk gebruikt men kW. 
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3. Normalisatie van symbolen. 
[11, 26, 30] 

Begin zestiger jaren ontwikkelde tal van instituten ta1 van symbolen, die bet tekenen 
van pneumatische besturingen moesten normaliseren. Eind zestiger jaren bestonden 
er zeker tien systemen met elk bun eigen symbolen. 
Het verloop van de nonnalisatie van symbolen lijkt daarmee op dat van de nor
malisatie van eenheden. Toch zijn er duidelijke verschillen. Voor 1960 gebruikte men 
al eenheden terwijl symbolen voor pneumatische componenten nog niet bestonden. 
Verder za1 de behoefte aan eenduidige, logische en leesbare symbolen, zeker bij 
gebruikers van pneumatiek, groter zijn geweest, dan de behoefte aan SI-eenheden. 
De gebruiker van pneumatiek za1 over bet algemeen tevreden zijn geweest met zijn 
eenheden. De nonnalisatie ervan werd verzorgd door wetenschappers, ie minder 
tevreden waren. De nonnalisatie van symbolen is ter hand genomen door instituten, 
die de fabrikanten van pneumatiek vertegenwoordigden. Tenslotte was de ontwikkel
ing van een symboliek voor pneumatische componenten riskant, omdat de pneuma
tiek aan bet begin stond van een stonnachtige ontwikkeling. 
Desalniettemin verliep bet normalisatie-proces van symbolen niet erg gestructureerd. 
Technici zullen zich steeds hebben afgevraagd, wat de meest positieve bijdrage aan 
de nonnalisatie zou zijn: bet minst slechte van alle bestaande voorstellen kiezen en 
daarin meegaan, of aan een breed scala van voorstellen een beter voorstel toevoegen. 
Onderstaande citaten uit een artikel van Kohl [11), een van de weinige goede 
artikelen over normalisatie in 0 + P, geven aan dat deze een technicus was, die 
daarover nog geen keuze heeft kunnen maken. 

"Bis jetzt beschaftigen sich noch nicht zu viele Institutionen mit dieser 
Technik, so dajJ eine Einigung auf bestimmte Bezeichnungen und 
Symbolik, zumindest im nationale Bereich, noch /eicht erscheint. " 

"Da die Notwendigkeit einer spiileren Normung k1ar zu erkennen ist, so/lie 
man sich schon entsprechende Vorschliige zur Diskussion stellen. " 

"Es ist keinsfalls notwendig, fur eine neue Technik auch eine neue Funk
tions-Symbolik zu erfinden." 

"Abgesehen von diesen grundsiilzlichen Bedenken gegenuber den NFPA

Logiksymbolen soil hier nur am Rande erwiihnt werden, dajJ die NFPA

Empf ehlungen in ihrer jetzigen Form noch nicht genugend durchdacht 
sind und noch einiger wesentlicher Anderungen bedilrf en. " 

"Einen grojJen Vortei/ bei kilnftigen Normungsfragen stellen die vie/en 
Berilhrungspunkte der Fluidik mit anderen bereits genormten Tech
no/ogien dar. So /assen sich ohne weiteres bereits bestehende Normen aus 
dem Gebiet der Inf ormationsverarbeitung, der Elek:Jrotechnik und der 
Olhydrau/ik und Pneumatik unveriindert ilbemehmen." 

"Bei alien Normungsbestrebungen auf dem Gebiet der Fluidik sollte 
versucht werden, bereits bestehende genormte Begrijf e und Symbole zu 
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Ubemehmen und so wenig wie moglich neue Begriff e und Symbole zu 
schaffen." 

"Die Schaffung von besonderen Funktionssymbolen fUr die Fluidik, wie es 
z.B. in den USA geschah, erscheinJ [] nicht sehr zweckmiijJig. Viel 
wichtiger erscheint es, eine /dare Terminolgie und Symbolik zu schaff en, 
die [] das Arbeitsprinzip der Elemente kennzeichnen. " 

"Zusammenfassend liijJt sich f eststellen, daft auf Gnmd verschiedenartiger 
Normungsbestrebungen derzeit eine Einigung auf inJemationaler Ebene 
fraglich erscheinJ. " 

De Verenigde Staten bielden zicb als eerste bezig met bet normeren van pneumati
scbe symbolen. Aanvankelijk beperkten zij zicb tot fluidics. Aanvankelijk beperkten 
zij zicb tot fluidics, componenten zonder bewegende delen. Een eerste systeem van 
symbolen werd voorgesteld in 1962. Dit voorstel omvatte symboliek voor fluidics. Het 
basissymbool was een cirkel. Met lijnen werd de werkwijze van bet element aan
gegeven. Zie figuur 92. Er kon onderscbeid worden gemaakt tussen analoog en 
digitaal werkende componenten, tussen actieve en passieve componenten en tussen 
componenten m~t en componenten zonder gebeugen. Symbolen voor netwerkelemen
ten werden ongewijzigd overgenomen uit de Joint Industrie Conference-Symbology. 
Zie figuur 93. 
In januari 1965 kwam er een tweede voorstel, dat bebalve symboliek, oplossing gaf 
voor de normalisatie van termen, eenheden en parameterdefinities. De symboliek in 
dit voorstel was ongewijzigd overgenomen uit bet eerdere voorstel. Het boofdstuk 
terminologie omvatte definities van begrippen als element, digitaal, analoog en flip 
flop. Als juiste eenheden stelde men SI-eenheden voor. Gedefinieerde parameters 
waren weerstand, capaciteit, inductie, versterking etc. 

- - ---cD- x 

-Q ®-- ~· O'lfioe 

~ ---c=r- --a::o::>-
......_ ...... ~1ware -stancl lnlt.cile 

® ® -0- ~ _ .. _. ~t81t [)ejay LN 

® ® Figuur 93 
..,._., -.,.__. 

JIC-symboliek 

Figuur 92 
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Sinds februari 1965 hield de National Fluid Power Association zich, onder leiding van 
de USA Standards Institute, met normalisatie bezig. De NFPA fonneerde vier werk
groepen, een voor terminologie, een voor symboliek, een voor kwaliteitsnonneringen, 
een voor Power Supply. In januari 1967 presenteerde de NFPA haar eerste resultaten. 
Er werd een symboliek voorgesteld, die uitging van de basissymbolen cirkel, vierkant, 
driehoek, boog, pijl, lijn,punt en kruis. Men onderscheidde drie symbooltypen: 
symbolen die de functie van componenten beschrijven, symbolen die samenstellingen 
van componenten beschrijven en symbolen die de werkwijze van componenten 
beschrijven. Zie figuur 94, 95 en 96. 

s s 

D CDC 0 cQc 
0 0 

basissyrrt>ool 
in- en uitgangen 

basissymbool 
irr en uitgangen 

D D 0 0 
lngang blJ lrgarg bl J lrgarg blj lrgarg bl J 

9Ctleve can-p. passleve c::.cn1). actleve oc:n'fl. passleve corrp. 

EJ EJ E) 8 
geheugen geen geheugen geheugen geen geheugen 

Figuur 94 Figuur 95 
Funkliesymbolen nQQI' NFP A-aanbevelingen Werkwijzesymbolen naar NFPA-aanbevelingen 

-0-
cai;ia<;iteit 

lndi.ctle 

X K 

Figuur 96 
Netwerkelementen flQQI' NFPA-aanbevelingen 
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In Europa kwam de normalisatiediscussie pas later op gang. Op Europees niveau 
opereerde de CEroP en op nationaal niveau opereerde nationale organisaties zoals de 
VDMA in West-Duitsland. De invloed van de VDMA op bet Europese nor
malisatiegebeuren was groot. Duitsland had zich ontpopt tot de grootste en belang
rijkste producent van hydraulische en pneumatische componenten in Europa en het 
secretariaat van de ccroP zetelde van 1964 tot 1968 bij de VDMA. 

Het aantal in de loop van de zestiger jaren voorgestelde symbolen was groot. Zowel 
de VDMA, de VDI, DIN, CETOP en verschillend wetenschappers brachten voorstellen in de 
discussie. Figuur 97 toont de belangrijkste symbolen. 

A rbe1tsp11nZ•P· Symbo le Arbe11spr mz1p- Sym bole 

nach NFPA· nach DIN 40 700 
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Figuur 97 
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Resultaten 

4. Resultaten 

Als er in de geschiedenis van de pneumatiek iets slecht verlopen is, dan is het wel de 
normalisatie. De normalisatie voltrok zich in een periode (vooralsnog) van zo'n dertig 
jaar (1960-1990), terwijl zij zich in een periode van vijf, hoogstens tien jaar had 
moeten voltrekken. In plaats van dat de normalisatie aan een afronding toe was, 
kwam zij, met bet verdwijnen van de behoefte eraan, juist goed op gang. Etc. 
Diegenen die deel uit maakten van normalisatie irtstituten hebben geleden aan twee 
veel voorkomende kwalen. Zij luisterden, eenmaal gestart, niet meer naar 'de mar kt' 
en zij deden het 'veel te goed', dat wil zeggen zij verloren aan doelmatigheid en 
pragmatisme. De gevolgen van deze kwalen waren, dat zij niet merkten, of er zich 
geen rekenschap van gaven, dat de behoefte aan normalisatie verdween; dat zij traag 
en star werkten, dat zijn van normen wetten poogden te maken en dat de normen 
vaak op de dag van presentatie al verouderd waren. 
Een gevolg van deze, zo te zien nog steeds niet helende kwalen, dat momenteel 
problemen oplevert, is dat ongewenste en achterlopende normalisatie het op de 
markt brengen van nieuwe produkten kan bemoeilijken. Opmerkingen met deze 
strekking komen steeds frequenter in periodieken naar voren. • 

• Afnemers van pneumatische componenten zijn nog altijd geneigd zich aan de 
bestaande normen voor componenten te houden, met andere woorden alleen 
normcomponenten te kopen. Een toekomstvoorspelling, die buiten het kader van 
deze studie valt, is dat na het verdwijnen van de behoefte aan normalisatie van 
f abrikanten, ook deze neiging van afnemers zal verdwijnen naannate de, in het 
volgende hoof dstuk besproken integratie verder doorzet. Hoe meer f abrikanten 
volledige systemen, inclusief onderhoud, onderwijs etc., leveren en hoe beter 
f abrikanten vervangingsonderdelen over de hele wereld kunnen aanbieden, hoe 
overbodiger de normalisatie en standardisatie van componenten en symbolen 
wordt. Normalisatie en standardisatie zal dan alleen nog plaatsvinden op kleine 
schaal (FESTO-normen, SMC-normen etc.)en zover de betreffende fabrikant 
dat, om aan zijn service-verplichtingen te voldoen, noodzakelijk acht. 
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De elektronica 

Hoofdstuk 6 

Besturings- en regeltechniek - integratie 

1. De elektronica 

De snelle ontwikkeling van pneumatiscbe besturingen in de zestiger jaren maakte bet 
voor de pneumatiek mogelijk de markt voor besturingen op de relaistechniek te 
veroveren. De nog snellere ontwikkeling van de elektronica bracbt in de jaren 
zeventig de positie van de pneumatiek ecbter serieus in gevaar. 

[91] 

"Die F iihigkeit der Electronik, komplexe Verknilpfungen um den Preis 
eines ausgiebegen Abendessens anzubieten, hat diesen Zweig der Pneu
matik - zumin.dest aus der Sicht Auftenstehender - praktisch amputiert 
und die Pneumatik auf ihre klassische Funktion der Zylindersteuerung 
zurackgeworfen. Manche haben sogar behauptet, daft die Tatsache, daft 
viele Pneumatikfinnen elektronische Steuergeriite mit in ihr Programm 
aufgenommen haben, einer Kapitulation vor der Elektronik gleichkommt." 

1.1 De ontwikkeling van de elektronica 
[21, 42, 45, 46, 50, 51, 53, 54, 65, 91] 

In 1906 vond Robert von Lieben de elektronenbuis uit en zette daarmee de eerste 
stap in de ontwikkeling van de elektronica. De elektronenbuis was een elektroniscb 
scbakelelement. Door aaneenscbakelen van buizen konden elektroniscbe systemen 
gebouwd worden, computers. De eerste computer, de ENIAC, ontworpen en gebouwd 
tussen 1943 en 1945 berbergde 18.000 elektronenbuizen. De ENIAC werd gebruikt voor 
de berekening van kemsplijtingskettingreacties. De ENIAC was daarmee een onderdeel 
van bet militaire apparaat. 
In bet Bell-laboratorium werd in 1947 bet transistor-effect ontdekt. In 1949 volgde de 
ontwikkeling van de eerste (pnp-)transistor. De transistor was, qua functie, niet 
anders dan een elektronenbuis. Door de elektronenbuis te vervangen door de veel 
kleinere transistor, werd bet mogelijk kleineren en betere computers te bouwen. 
Rond 1950 vond er een overgang plaats van de ontwikkeling van zgn. special
purpose-computers (t.b.v. militair onderzoek) naar die van general-purpose-computers 
(voor zakelijke toepassingen. 
Onderzoek naar de integratie van transistoren, na 1950, leidde in 1964 tot betaalbare 
IC's (Integrated Circuits). Nu konden computers ontwikkeld worden voor industriele 
toepassingen. Rond 1950 werd ook een start gemaakt met de industriele produktie 
van transistoren en diodes. Doel van alle ontwikkelingen was componenten goed
koper te maken en de toepassingsmogelijkheden te vergroten. 
De integratie van transistoren en diodes in een component maakte bet mogelijk 
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logiscbe bouwstenen te maken, die logiscbe functies als EN- en OF- functies konden 
uitvoeren. De bekendste op dit gebied waren de CMos- en TIL-bouwstenen, later de 
Philips 60-serie (norbits; ook we] 'grafzerken' genoemd) en nog later de Siemens/Phi
lips 30-serie ( ofwel PZH-serie ). T11..-bouwstenen waren snel, maar storingsgevoelig. 
CMos-bouwstenen waren minder snel, maar ook minder storingsgevoelig. Norbits 
werden gei'ntroduceerd in 1965 en geproduceerd tot 1981. 
Met de Tll..- en CMos-bouwstenen en zeker met de norbits had de pneumatiek als 
besturingstechniek een serieuze concurrent gekregen. De besturingen die met norbits 
gebouwd konden worden, waren in functie gelijkwaardig aan pneumatische besturin
gen. De elektroniscbe bouwstenen werden op printplaten gemonteerd en vormden zo 
besturingen met hetzelfde voordeel van flexibiliteit als de pneumatische besturingen. 
De besturingen konden eenvoudig worden gewijzigd en de componenten konden 
worden bergebruikt. De norbits maakte elektroniscbe besturingen zelfs zeer betrouw
baar. De norbits waren veel minder storingsgevoelig dan de Tll..- en CMos-bouwstenen. 
Verder waren zij klein en goedkoop. 
Voordelen van pneumatische besturingen bleven, dat zij robuust, ongevoelig voor 
storingen van buiten en begrijpelijk voor bet personeel waren. Er ontstond een strijd 
tussen fabrikanten van elektroniscbe en pneumatiscbe componenten om wie de meest 
optimale automatisering met de grootste doorzicbtigheid kon leveren. De pneumatiek 
leek in deze tijd bet onderspit te delven. Zij werd als besturingstecbniek langzaam 
verdrongen en tussen 1976 en 1979 stopten de meeste bedrijven vrij abrupt met de 
ontwikkeling van pneumatiscbe besturingscomponenten. De snelbeid waarmee de 
elektronica zicb ontwikkelde en betaalbaar werd was niet voorzien en de resultaten 
van dynamische componenten vielen uiteindelijk tegen en leidden tot een commer
cieel deb~cle. 

1.2 De PLC 
[39, 42, 45, 46, 47, 50, 53, 54, 57, 65, 73, 91, 92) 

Een steeds groter nadeel van zowel pneumatische als elektronische besturingen was 
de geringe flexibiliteit ervan. Waren de besturingen, in de vorm van scbakelingen van 
logische componenten, aanvankelijk als flexibel bestempeld, omdat de gebruikte 
componenten geisoleerd in de scbakelingen aanwezig waren en dus hergebruikt 
konden worden in andere gewijzigde scbakelingen, nu werden deze besturingen 
inflexibel genoemd. Het wijzigingen van schakelingen, noodzakelijk door veranderin
gen in bet produktieproces, maar ook wijzigingen, die nodig waren om fouten te 
herstellen, kostten veel kostbare tijd en leidden doorgaans tot een rommelig leiding
net of een rommelige bedrading. Voor een kleine wijziging of aanvulling waren 
immers meestal ingrijpende veranderingen in de scbakeling nodig. De rommelige 
schakeling, die bet gevolg was van kleine wijzigingen, was daarbij weer een nieuwe 
bron vo~! fouten, die juist door bet rommelige resultaat weer moeilijker op te sporen 
waren. Uberhaupt de tijd die nodig was om van een fabrieksklare besturing een 
werkelijk functionerend gebeel te maken was lang en tenslotte bleek bet moeizaam 
om na bet ingebruiknemen een goede en met de werkelijkheid overeenkomende 
documentatie sarnen te stellen. Met niet eens al te veel pecb kon in een automati
seringsproject de aan deze zaken besteedde tijd, als onvoorziene kosten, bet meren
deel van de (low-cost-)automatisering gaan uitmaken. 
Er ontstond behoefte aan programmeerbare besturingen. Computers waren eind jaren 
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zestig al volop in gebrui.k, maar zij bleken voor de toepassing als flexibele besturing 
weinig robuust, vooralsnog duur, en moeilijk te programrneren. 
In 1969 kwam de PLC (Programmable Logic Control er) op de mar kt. De PLC verenigde 
de gewenste flexibiliteit met de mogelijkheid van eenvoudig programmeren. Elektro
nische schakelingen konden worden vervangen door PLC's en daarmee was de vrees 
voor bet verdwijnen van de pneumatische besturing compleet. De pneumatiek zag 
haar marktpositie in ingewikkelde besturingen verdwijnen en met bet goedkoper 
worden van de PLC, bet eenvoudiger worden van de installatie, de behoefte aan steeds 
ingewikkelder besturingen en de stijging van de loonkosten, kon de elektronica haar 
marktpositie naar steeds eenvoudigere automatisering uitbouwen. 
In de jaren zeventig narnen steeds meer pneumatiekfabrikanten elektronica op in bun 
programma. De strijd tegen de elektronica gaf men op, de logische schakelingen 
verdwenen en de PLC moest de pneumatiek helpen haar marktpositie uit te breiden 
cq. te heroveren. Pneumatische ventielen werden elektro-pneumatische ventielen, 
aangepast aan de eisen van de PLC. Werkten de elektro-pneumatische ventielen tot nu 
toe met een aanstuurvermogen van 10 tot 16 W, nu moest aangestuurd worden met 
vermogens kleiner dan 1 W. 
Een bezwaar van de PLC-besturingen gecombineerd met pneumatiek was de drem
pelvrees bij de (werktuigkundig georienteerde) afnemers. De constructeurs moesten 
wennen aai1 de elektronica, hoewel kennis van de elektronica niet verlangd werd. "Bij 
de meeste gebruikers van radio en televi.sie kan gevoeglijk worden aangenomen, dat zij 
niet op de hoogte zijn van de inJeme hui.shouding van deze apparaten, waannee zij -
niettemin - dagelijk.s omgaan" [ 45). Er kan worden aangenomen dat de drempelvrees 
van de constructeurs eigenlijk een vrees was over te gaan op een andere denktrant. 
Het 'schakelinzichtelijk'-denken, als aspect van de meccano-filosofie moest nu 'black 
box' - denken worden. Deze overgang heeft enige tijd geduurd. Zij heeft de opkomst 
van de PLC enigszins geremd en de pneumatiek-leverancier ertoe gebracht PLC's te 
leveren, die uitblonken in bedieningsgemak en aansluitgemak en de service bij 
leverantie uit te breiden. De meccano-filosofie werd daarmee langzaam verlaten. 
Een voorbeeld van een bedrijf dat op deze wijze, bewust inspeelde op de drem
pelvrees van haar afnemers is FESTO. Tot de Hannover-Messe van 1979 had PESTO nog 
geen eigen PLC op de markt geYntroduceerd, hoewel de PLC-besturingen in de pneuma
tiek al enige tijd bekend waren. Wei degelijk had FESTO zich al vroeg met de ontwik
kelingen op dit gebied beziggehouden (Berendse, (39)), maar men had zich er op toe 
gelegd een PLC te ontwikkelen, die door iedereen, zonder veel extra kennis, gemak
kelijk gemonteerd en geprogrammeerd kon worden. Het systeem, dat aan deze eis 
moest voldoen en dat in 1979 op de Hannover-Messe geYntroduceerd werd, noemde 
men de FPC. FPC staat voor Vrij Programrneerbare Compactbesturing (39). Voor de 
programrnering was gekozen voor een als ... dan ... -taal, waarmee bet systeem 
uitblonk in eenvoud. 
Parallel aan de introductie van de FPC, dus van de elektro-pneumatiek bij FESTO werd 
de organisatie PESro-Didactic opgezet. Deze organisatie moest, in de vorm van 
aanvullend beroepsonderwijs, de juiste service leveren en daarmee de drempel voor 
de gebruiker verlagen. FESTO ging er ook toe over ingewikkelde automatiseringsop
gaven uit de handen van de klant te nemen en besturingssystemen als geheel en 
werkend te leveren. Deze integratie van ontwerp, produkt, installatie en onderwijs 
noemt men bij FESTO Consulting. 
Andere pneumatiek-leveranciers zetten gelijksoortige stappen en daarmee was de 
meccano-filosofie verlaten en de zuiver pneumatische besturing vrijwel verdwenen. 
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2. Integratie 
[46, 65, 73, 76, 81, 91, 92] 

Dynamische componenten waren uiteindelijk tegengevallen en met de komst van de 
elektronica, ontstond bij de pneumatiek de vrees voor het verdwijnen van de 
pneumatische besturing. Fabrikanten namen, om bun marktpositie te behouden, 
elektronica op in hun programma, een keuze die aanvankelijk als capitulatie afges
childerd werd. Toch bleek deze keuze een goede keuze te zijn geweest. 

[73] 

"Op het pessimisme volgde dan ook al snel een aarzelend optimisme, dat 
zich langzaam maar zeker ontwikkelde tot een kleine euforie die tijdens 
de Hannover Messe van 1985 duidelijk herkenbaar was. De pneumatiek, 
in combinatie met de modemste, op elektronica gebaseerde technieken 
was weer helemaal terug, zelfs sterkere dan voorheen. " 

Het in het begin van de jaren tachtig herlevende optimisme was het gevolg van een 
serie integraties, die de al genoemde integratie van pneumatiek e~ elektronica 
mogelijk maakte, waarmee de pneumatiek "sterker dan voorheen" leek te kunnen 
word en. 
Door de elektronica in te passen in de pneumatische besturing werd het mogelijk 
veel snellere, ingewikkeldere en nauwkeurige besturingen te maken. Men hoefde zich 
niet meer te beperken tot sequentiele schakelingen, maar kon nu ook com
binatorische schakelingen bouwen. • Dat opende de weg om ingewikkelde denkpro
cessen met pneumatiek te mechaniseren. 
De snelheid en de capaciteit van de elektronica maakte bet bovendien mogelijk, 
behalve bewegingen uit te voeren, deze ook te controleren. Posities, snelheden, 
drukken en stromen konden worden gemeten en de gegevens konden weer aan de 
elektronica worden aangeboden. Besturingen waren daarmee geen causale processen 
meer, maar processen met terugkoppelingen. De systeemtheorie vond haar toepassing 
in de pneumatiek en daarmee werd de pneumatiek systeem-pneumatiek. Deze 
integratie van systeemdenken en pneumatiek gaf de pneumatiek de mogelijkheid, 
behalve goedkoop, robuust en eenvoudig, ook nauwkeurig en flexibel te worden. Het 
werd dus mogelijk stuurketens te vervangen door regelkringen. 

• 
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Sequentiele schakelingen zijn die, waarbij sprake is van een vaste volgorde van 
diverse bewegingen. Bij combinatorische schakelingen is ieder uitgangssignaal van 
de besturing het gevolg van een meer complexe combinatie van voorwaarden. 
[45/ 



lntegratie 

Het verlaten van de meccano-filosofie, door aandrijf- en besturingssystemen als 
volledig pakket te leveren, dat wil zeggen tot aan bet gebruik ervan te begeleiden 
was o.a. een gevolg van de steeds stijgende complexiteit van bet geheel. Ontwerp, 
produkt, installatie en bediening werden ondersteund met advies, ontwerpprogram
ma's en onderwijs, bet zogenoemde consulting. Deze vergaande vorm van integratie 
van produkt en service had veel succes. Service, oorspronkelijk een randgebeuren, 
werd verheven tot een essentieel onderdeel van bet produkt. Uit bet feit, dat de 
oorspronkelijke afdeling PFS:ro Didactic inmiddels is uitgegroeid tot een aparte 
organisatie (in Nederland Fesro Didactic BV), met per jaar meer dan 20.000 cursis
ten, een sys teem met 27 verschillende seminars, een zelf de cursusaanbod bij 32 
vestigingen over de gehele wereld en een jaarlijkse omzet van meer dan 10 miljoen 
DM, moet worden geconcludeerd dat bet belang van service (bier in de vorm van 
onderwijs) zeer hoog wordt geacht. 

Figuur 98 
Integratie 

Verder vonden er integraties plaats van componenten en hulpapparatuur van 
componenten. PESTO verwierf in 1983 een octrooi op de integratie van leidingen tot 
platen met daarin gecompliceerde netten van kanalen. Er kwamen hulpstukken op de 
markt waarop elektro-pneumatische ventielen konden worden bevestigd. Deze 
hulpstukken bevatten alle pneumatische en elektrische leidingen, zodat losse leidin-
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gen en koppelingen overbodig werden. 

"Wo frilher noch Schliiuche waren, werden die Leitungsverbindwi6gen in 
Kunststofplatten integriert und uber einen gemeinsamen Stecker an
geschlos.sen. Wo Sie friiher noch einzelne Magnerspulen anschlief3en 
mujJen, verdrahten Sie heute nur noch den Stecker." 

[94](zie figuur 98) 

Aldus FFSro in een folder. Later ging men nog verder, door de stekker met haar vele 
draden te integreren. 
Aan een processor, gekoppeld aan de tot een blok gei'ntegreerde ventielen, worden 
stuursignalen serieel aangeboden. De processor verdeelt de stuursignalen over de 
juiste ventielen. Zie figuur 99. 

Figuur 99 
Integratie 

PROCESSOR VENTIELEN 

.__P_R_OC~E_s_sOR~_:~~:li=c=ON==V==E=R=T=E=R::::!::====~V==E=N=T=IE=L=E=N::dJll 
blok 

Tenslotte maakt deze nieuwe en zeer modeme, gei'ntegreerde elektro-pneumatiek 
een integratie mogelijk van het complete fabricageproces: de CIM. Behandeling 
hiervan past momenteel nog in een verhandeling over de toekornst van de pneuma
tiek. 
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3. Positioneren 
[49, 56, 58, 69, 72] 

Positioneren 

Een nadeel van pneumatiek is de compressibiliteit en de geringe viscositeit van bet 
medium. Nauwkeurig positioneren en beheersen van de snelheid bij wisselende 
belastingen is met pneumatiek niet mogelijk. Positioneren en snelheidsbeheersing van 
een pneumatiscb aandrijfelement kan alleen gerealiseerd worden met zgn. hulptech
nieken. 
Bij bet hydropneumatische systeem van Bellows (1939) was de hydrauliek zo'n 
hulptechniek. Een hydraulisch circuit bestaande uit een cilinder en een weerstand 
moest de snelheid van de in principe pneumatische aandrijving beheersen. De 
hydraulische cilinder werd daarom ook wel remcilinder genoemd. 

Figuur J()() 

Positioneren met aanslagen 
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De simpelste vorm van positioneren van pneumatische aandrijvingen is positioneren 
tegen aanslagen. Deze vorm werd in de naoorlogse pneumatiek veelvuldig toegepast. 
De snelheid blijft ongecontroleerd en de aandrijf cilinder kan slechts tegen de 
aanslagen nauwkeurig tot stilstand worden gebracht. Hydraulisch of pneumatisch 
werkende buffers moesten bet positioneren vooraf laten gaan door een soepele 
remweg. De positioneemauwkeurigheid bij dit soort systemen was hoog. nl. beter dan 
0.1 mm. Figuur 100 geeft een voorbeeld. 
Positioneren tegen aanslagen is eenvoudig, goedkoop, maar niet erg flexibel. Het 
aantal posities dat gerealiseerd kan worden is beperkt door de grootte van de 
aanslagen, dus vrij positioneren, per definitie de meest flexibele vorm van positio
neren, kan geen sprake zijn. 
De integratie van de pneumatiek met de (micro-)elektronica maakte het wel mogelijk 
vrij positioneerbare systemen te ontwikkelen. Door vaak de positie van de bewegende 
cilinder te meten, deze informatie daaruit aan een microprocessor aan te bieden en 
deze regelsignalen te laten genereren en aan de regelcomponenten aan te laten 
bieden, kan een controle van snelheid en dus positie verkregen worden. 
Zo zijn bijvoorbeeld pneumatische cilinders gecombineerd met elektromagnetische 
bekrachtigde remmen, die door een microprocessor werden bestuurd. De nauw
keurigheid van dergelijke systemen was echter beperkt, omdat magneetventielen 
betrekkelijk langzaam schakelen. 
De beste vrij positioneerbare systemen lijken voorlopig de veel belovende servosys
temen te zijn. 

3.1 Servosystemen 
[10, 44, 48, 49, 56, 58, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 82, 87] 

Servosystemen zijn systemen van hulpwerktuigen voor het regelen van werktuigen. 
Deze definitie is erg ruim. Een minder ruime definitie voor pneumatische servosys
temen is de volgende: 

Figuur 101 
Het servosysteem 
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Pneumatische servosystemen zijn regelsystemen die de aan een aandrijfelement 
toegevoerde luchtstroom regelen, zodanig dat bet aandrijfelement in een bepaalde 
gewenste positie tot stilstand komt. 
Een servosysteem zal altijd bestaan uit een ventiel en een regeling. 
Een kenmerk van servosystemen is de gesloten regelkring, ofwel de terugkoppeling. 
Zie figuur 101. Het regelapparaat krijgt de opdracht, de cilinder in een bepaalde 
positie tot stilstand te laten komen, vergelijkt die opdracht met de werkelijke 
(huidige) positie van de cilinder, een meetwaarde, verwerkt deze tot een doelgericht 
regelsignaal voor bet ventiel, meet opnieuw de cilinderpositie enz. Het bier gepresen
teerde systeem is bet meest eenvoudige. Meestal zullen meer terugkoppelingen in de 
regeling zijn opgenomen. 
In tegenstelling tot de logiscbe systemen uit de jaren zestig en zeventig werken 
pneumatiscbe servosystemen analoog. Dat wil zeggen, dat een analoog regelsignaal 
resulteert in een analoge massastroom, waarmee de cilinder wordt aangedreven. Het 
ventiel is derhalve vrij positioneerbaar, is niet meer beperkt tot twee of drie standen 
en kan de massastroom varieren. 

JJP 

clllnder 

meetsye1eem 

Figuur 102 
Het servosysteem 

Een gevaar bestaat bij de ontwikkeling van vrij positioneerbare pneumatiek dat de 
systemen niet meer de bekende voordelen van boge snelheid en lage prijs bebben. 
Uitgangspunten bij de ontwikkeling waren daarom uiteindelijk uit te komen op een 
lage prijs (25 % onder die van elektroniscbe servosystemen), een hoge snelbeid 
(groter dan 3 m/s), een boge versnelling (groter dan 5 g) en een met conventionele 
aanslagen-pneumatiek vergelijkbare nauwkeurigbeid (beter dan 0,1 mm). De boge 
kracbtdichtheid van pneumatiek moest bet mogelijk maken de minder kracbtdichte 
elektrische servosystemen in prijs te onderbieden. Tenslotte eiste men, dat de 
ontwikkelde servosystemen positioneren zonder doorschieten moesten garanderen. 
Om dat te garanderen moet gebruik worden gemaakt van een zeer ingewikkeld 
regelalgorithme en daarvoor is een microprocessor nodig. Het servosysteem heeft 
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daarmee vaste vorm gekregen. Het bestaat uit meetinstrumenten, een microprocessor 
en een analoog ventiel, het servoventiel. Zie figuur 102. Het servoventiel is het 
centrale onderdeel van het systeem. 

Geschiedenis 
Vrij positioneerbare pneumatische servosystemen werden ontwikkeld door het Institut 
filr hydraulische und pneumatische Antriebs- und Steuerungstechnik (IHP) van de 
Technische Hogeschool Aken. Onder leiding van prof. Backe begon het IHP eind 
jaren zeventig met onderzoek naar pneumatisch servosystemen. In 1979 presenteerde 
het IHP een eerste resultaat. 
Eerder onderzoek naar pneumatische servosystemen werd gedaan door Shearer, 
Andersen, Burrows en McCloy [49], die resp. in 1954, 1967, 1972 en 1973 publiceer
den. Zij deden onderzoek naar analoog rekenen en de theoretische beginselen van 
servosystemen. 
In 0 + P van maart 1968 wordt een pneumatisch servosysteem van Westinghouse 
gepresenteerd<DOOI 48>. Zie figuur 103. Het gaat hier om een "kraftgesteuertes" servo
systeem met een mechanische regeling [10]. Van vrij positioneren in de zin van vrij 
programmeerbaar positioneren is geen sprake. Uit volgend citaat van Janshen [10] 
blijkt de probleemstelling, die in de zestiger jaren leidde tot de ontwikkeling van 
servosys temen: 

"Far die verschiedensten Einrichtungen in der lndustrie und im Verkehrs
wesen besteht die Forderung nach stufenlosen Wegsteuerungen. In vie/en 
Fallen ist bei solchen Steuerungen jedoch eine groj3ere Entfemung 
zwischen Sollwertgeber und Stellglied zu ilberbrilcken. 
Diese Steuerungen /assen sich mit mechanischen Bauteilen teilweise nur 
unter groj3em Aufwand oder gar nicht mehr befriedigend losen. Fur diese 
Aufgabe hat sich die pneumatische Steuerung als besonders vorteilhaft 
erwiesen, da der Aufwand gegenilber vergleichbaren elektrischen Steuerun
gen, bestehend aus Stellmotor, Getriebe, Potentiometer usw., in den 
meisten Fallen wesentlich geringer ist. Sofem die vom Stellglied zu 
leistende Arbeit noch mit pneumatischen Geriiten zu lOsen ist, trifft diese 
Feststellung zum Tei/ auch fUr vergleichbare hydraulische Steuerungen zu. 
In diesem Zusammenhang sei kurz daran erinnert, daj3 derartige pneu
matische Steuerungen im Vergleich zur Hydraulik keine Rilcklaufleitungen 
benotigen, und daj3 in der Mehrzahl der Einsatzfalle auch das Steuermit
tel Druckluft bereits vorhanden ist. 
[) 
Einrichtungen, bei denen Kraftiinderungen wiihrend des Betriebes auftre
ten, oder bei denen der Anteil der Reibungskrafte verhiiltnismaj3ig groj3 
ist, /assen sich mit pneumatischen Geriiten stuf enlos steuem. Es ist hier 
aber erf orderlich, Stellglieder einzusetzen, die bis zur Grenze ihrer jeweilig
en Belastbarkeit unabhiingig von der Art und Groj3e der Belastung und 
deren Schwankungen arbeiten. " 

Van scherpe concurrentie met de elektrotechniek lijkt hier nog geen sprake te zijn. 
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Figuur 103 
Servosysteem van Westinghouse 

Het eerste elektronisch geregelde, vrij positioneerbare servosysteem werd op de 
markt gebracht door Kienzle Apparate GmbH. Het systeem ontwikkelde Kienzle in 
samenwerking met het IHP. Een prototype werd gepresenteerd op de Hannover
Messe van 1983. Op de Hannover-Messe van 1985 waren er al verschillende servosys
temen te zien. 
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Het servoventiel 
In de bebandeling van bet servoventiel wordt uitgegaan van de ontwikkelingen van 
bet instituut voor bydrauliscbe en pneumatiscbe aandrijf- en besturingstecbniek (IHP) 
van de T.H. Aken. 
Het IHP is in baar onderzoek uitgegaan van de al bestaande bydrauliscbe servosys
temen. Bestudering van de van bydrauliscbe afwijkende pneumatiscbe eigenscbappen 
resulteerde in eisen aan de dimensionering van bet ventiel. Het hydraulische ventiel 
kon nu gemodificeerd worden tot een pneumatisch ventiel. [49] Zie Bijlage I. 

Ablutt 

Figuur 104 
Servoventiel (/HP) 

Prallplatte 

Zentne<kolben 

Pe<monenl magnet 

Eonstellschroube 

Steue<kolben 

Het door bet IHP ontwikkelde pneumatiscb servoventiel is dubbelwerkend en bestaat 
uit een boofdtrap en twee voortrappen. De boofdtrap is bet eigenlijke (weg)ventiel, 
bestuurd door een mecbaniscb of pneumatiscb signaal. De voortrappen, waar er, als 
gevolg van bet feit dat de boofdtrap dubbelwerkend is, twee van zijn, zijn apparaten 
die het regelsignaal van de processor omzetten in pneumatische of mechanische 
signalen voor de hoofdtrap. Figuur 104 toont een servoventiel zoals dat door het IHP 
werd ontwikkeld. De voortrappen zetten bier bet signaal om in een pneumatisch 
signaal. Een schematische voorstelling geeft figuur 105. Deze voorstelling geeft 
duidelijk de voortrappen en de hoofdtrap aan. De werking is nu als volgt (zie figuur 
106): 
Het elektrische signaal i komt van de microprocessor en is het resultaat van de 
gewenste waarde µ en de meetwaarde. De voortrap zet het elektrische signaal i om 
in een membraanverplaatsing x. Membraanverplaatsing x wordt omgezet in druk p11 , 

die weer resulteert in ventielverplaatsing y. De positie van het ventiel tenslotte 
bepaalt de massastroom van A en B (mAB). In figuur 106 is ook de cilinder meegeno
men. De zuigerpositie Z is naar de microprocessor teruggekoppeld. Zie verder 
Bijlage I. 
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Figuur 105 
Servoventiel (/HP) 
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Figuur 106 
Het servosysteem (/HP) 
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Duidelijk zal zijn dat een en ander snel moet verlopen om pos1t10neren met de 
gestelde eisen mogelijk te maken. De maximale frequentie (de grensfrequentie) van 
de slag van de ventielschuif moet groter zijn dan 60 Hz [72]. Verder moet bet ventiel 
een redeiijke doorstroomcapaciteit hebben om de hoge snelheden te kunnen halen 
Bijvoorbeeld 700 liter/min [72]). 
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Hoofdstuk 7 

Miniaturisering 

1. Minipneumatiek 
[31, 55, 80, 85, 88] 

Mini-pneumatiek 

In de tachtiger jaren meende de technische journalistiek een trend waar te nemen, 
die rond 1970 inzette en die de toekomst van de pneumatiek zou bepalen. 
Kuhnke (1977) [31]: 

"Es hat sich gerade in den /etzten Jahren bei emf angreichen pneumatis
chen Steuenmgsanlagen gezeigt, daft bei immer groj3eren Verknil.pfungs
grad sich der Trend zur totalen Miniaturisienmg abzeichnete. " 

Reinke (1988) [80}: 

"In der /ndustriepneumatik ist ein Trend zu k/eineren Ventil- und Zylin
derabmessungen im Nonna/druckberiech zu beobachten." 

Leu en Beke (1989) [88]: 

" ... Een nevenverschijnse/ van de toename van pneumatische aandrij
f element en is de toename van persluchtschakelelementen []. Deze 
groeitrend vereist een stelling, dat de miniatuurpneumatiek a1s 'toekomst
technologie' gekenmerkt dient te worden." 

Onder miniatuurpneumatiek wordt verstaan, pneumatiek met kleine componenten. 
Wat kleine componenten zijn is arbitrair. Kuhnke [31] spreekt van Miniatur-Pneuma
tik en cilinderafmetingen tussen M8 en M20 mm. 
Hij bedoelt waarschijnlijk zuigerdiarneters, evenals Csulits (55], die cilinders met 
zuigerafmetingen tussen M8 en M20 Mini-Pneumatik noemt. Csulits ontleent zijn 
range aan de in november 1975 afgesproken norm ISO 3320, die diameters van 8, 10, 
12, 16, 18 en 20 mm beschrijft. Reinke (80] voegt aan bet geheel de diameters 2,5 - 6 
mm toe en noemt deze Micro-Pneumatik. Casas (85] spreekt ook van Microp
neumatique, maar bedoelt daarmee een range van 2,5 tot 40 mm. Leu en Beke [88] 
noemen aandrijfcilinders met een zuigerdiameter kleiner dan of gelijk aan 25 mm 
miniatuurpneumatiek en die met een zuigerdiameter groter dan 25 mm ar
beidspneumatiek. 
Duidelijk is in ieder geval, dat de miniatuurpneumatiek (8 - 20 mm), jaarlijks een 
belangrijke plaats inneemt (zie figuur 107) en toepassingen vindt in de elektronica
industrie, de elektromechanische industrie, de textielindustrie, de flexibele montage 
en in de robotica. Zie figuur 108. De micropneumatiek is nieuw. FESTO intro
duceerde onder deze term een produktprogramma in het voorjaar van 1988. SMC 
introduceerde een dergelijk programma al een paar jaar eerder. 
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Figuur 107 
Miniaturisering in de pneumatiek 

De terminologie van Leu en Beke is interessant en tegelijk (wederom) zorgwek
kend<DOOI 45). Zij geven kleine en grote pneumatiek een naam, waaruit de functie van 
beide soorten moet blijken: grote pneumatiek noemen zij arbeidspneumatiek, kleine 
pneumatiek (m.i. ook arbeidspneumatiek) noemen zij miniatuurpneumatiek. In de 
arbeidspneumatiek zien zij in de laatste jaren geen nieuwe trendmatige ontwikkelin
gen [88]. De taakstelling bij mechanische vraagstukken ligt namelijk in korte cyclustij
den, ruimtebesparing, procesbeheersing, service en informatie-terugkoppeling. Vanuit 
deze taakstelling ligt een ontwikkeling (de trend) in de miniatuurpneumatiek voor de 
hand, aldus Leu en Beke. Reinke [80] komt tot een soortgelijke conclusie en voegt 
eraan toe: 

"Auch die Fortschritt an den Schnittstel/en zw Elektronik, wie niedrige 
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Mini-pneumatiek 

Leistungsaufnahmen der Magnetspul/en un.d Vzelfach-EP-Wand/er, tragen 
zu diesem Trend bei." 

De trend van miniaturisering zette in rond 1970. De elektronica kwam op en 
beconcurreerde de pneumatiek als besturingstechniek. De elektronische componenten 
waren compacter dan de pneumatische componenten. Daarbij waren elektro-pneuma
tische ventielen nog afgestemd in hun aansturing op de oude relais-techniek. De 
elektronica werkte met kleinere vermogens. de ventielen moesten aan die vermogens 
aangepast worden. 
Men concentreerde zich, hoe groter de concurrentie van de elektronica werd, meer 
en meer op de miniaturisering van componenten. Ook de eisen van de automatiseer
ders, steeds compactere aandrijvingen te bouwen, droeg bij aan de trend. 
De komst van de PLC veroorzaakte een verdere miniaturisering. Ventielen moesten 
nu aangestuurd worden met vermogens kleiner dan 1 W. De opkomst van de 
medische en elektronische techniek stelde verdergaande eisen aan de aandrijvingen. 
V oor de produktie van medische apparatuur en elektronische componenten waren 
pneumatische aandrijfelementen (cilinders) nodig met diameters kleiner dan 8 mm. 
Micropneumatiekprogramma's moesten deze behoefte invullen. 
Voorlopig lijkt met de introductie van de micropneumatiek, cilinders met diameters 
van 2,5 tot 6 mm, nog geen eiud gekomen aan de miniaturisering. Een stap zou ook 
nog genomen kunnen worden in de miniaturisering van elektro-pneumatische 
ventielen. Bij de kleinste van deze ventielen wordt een groot deel van de omvang 
bepaald door de grootte van de elektrische aansturing, de elektromagnetische spoel. 
Verkleining van deze spoel, of de ontwikkeling van een verder te miniaturiseren 
principe zou de ventielen aanmerkelijk kunnen verkleinen. 

Elektronlca-lnduatrle 
Bljvoorbeeld In: 
- IC produktlemachlnes ten behoeve 

van componentenplaatslng, aan-af
voersystemen, transportsystemen, 
testsystemen; 

- produktleUjnen voor sensoren; 
- produktlestraten voor CD's. 

Elektro-mechanische lndustrle 
Bijvoorbeeld In: 
- relaisassemblage; 
- elektromotoren-assemblage. 

Meet- en beproevingsapparatuur 
Bijvoorbeeld blj : 
- justeren van contactveren 

en de contactbelasting; 
- soldeerverblndlngen; 
- flxeerlnrlchtingen. 

Figuur 108 
Toepassingen van tk minipneumatiek 

Bio-, medlsch .. nalysetechnlek 
Bijvoorbeeld in: 
- omsnoeringsapparatuur; 
- palletlseermachlnes; 
- dozenvouwlnstallatles. 

Textiellnd uatrle 
Bijvoorbeeld blj: 
- pneumatische draaddoorvoerlnstal

latle; 
- splnmachlnes; 
- naal- en stlkmachines. 

Fexlbele montage 

Systeem/Handllngtechnlek 

Robot lea 

pagina 169. 



Miniaturisering 

2. Een elektro-tbenno-pneumatische micropomp 
[93] 

Tegenwoordig doet men veel onderzoek naar microdoseersystemen, micropompen en 
microkleppen, componenten met afmetingen kleiner dan 100 micrometer. Toepassin
gen warden gevonden in de medische sector. 
In silicium warden kanalen, gaten en klepzittingen geetst, waarna door hechting van 
verschillende plakken op elkaar complete pomplichamen warden geconstrueerd. De 
ontwikkeling van een actuator voor deze componenten vormt bet grootste probleem. 
Meestal wordt gebruik gemaakt van piezo-elektrische principes, maar die zijn nog 
niet goed realiseerbaar. Men onderzoekt ook andere principes. Een van die principes 
is de hieronder in een citaat besproken elektro-thermo-pneumatische micropomp. 
Het is een voorbeeld van de grenzen van de micropneumatiek. Industrieel heeft het 
nog geen waarde. In deze studie is het als voorbeeld opgenomen; de lezer mag het 
eens vergelijken met de luchtpomp van Von Guericke. 

hol t• met luc:ht 

Figuur 109 
Een piew-e/ektrische element in de micropomp werkt met spanningen van ongeveer 100 volt. Bij sommige 
toepassingen, bijvoorbee/d medische, lean w'n hoge spanning probkmen opkveren. Drs. ing. Frans van de 
Pol ontwikkelde bij de vakgroep Transductietechniek en MaJeriaaJkunde aan de Universiteit Twente een 
pompje dal lean werken op een balterij. Deu pomp, die bestaat uit een pompkamer, twee kleppen, een 
membraan en een met lucht gevulde ho/te, word! aangedreven op een 'elektro-thenno-pneumatische' manier. 
Een elektrisch verwannin&rekment verwannt de lucht in de holte. Door de verwanning zaJ de lucht uitzetten 
en het flexibek membraan naar beneden duwen. Het membraan oefent op zijn beurt dluk uit op het medium 
in de pompkamer. Daardoor goat lcJep 2 open en word! medium uit de pompkamer naar de uitgang geperst. 
Klep 1 word! juist dicht geduwd wdal er geen medium terug lean stromen naar de ingang. De pompkamer 
word! in dez.e stap dus /eeggepompt. 
Bij uitschakeling van het verwannin&relement koelt de /ucht af en gaal het membraan omhoog. Klep 1 gaal 
hierdoor open en er word1 medium aangewgen door de ingang. Klep 2 wordJ nu juist dichtgeduwd wdal 
teru&rtroom vanaf de uitgang niet mogelijk is. Door beurtelin&r verwannen en afkoe/en van de lucht zaJ er 
medium van de ingang naar de uitgang worden gepompt. Voor het verwannin&rekment is een re/atief /age 
spanning van een paar volt vo/doende. {93} 
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Hoofdstuk 8 

Bedrijven 
[19, 20, 30, 91, 92, 96) 

Doel van dit korte boofdstuk is een beeld te geven van de concurrentieverhoudingen 
in het pneumatiek-bedrijfsleven in de periode na de oorlog. Bedrijven die zich 
bezighouden met de produktie van compressoren zijn buiten beschouwing gelaten. De 
belangrijkste bedrijven op dit gebied na de oorlog waren voor de oorlog al belangrijk. 
Genoemd kunnen worden Atlas Copco, Brown Boveri Cie. en Ingersoll Rand. 
De aandacht in dit boofdstuk gaat uit naar bedrijven die cilinders en besturingscom
ponenten leveren. Deze bedrijven leveren over bet algemeen geen compressoren, 
zoals compressor-fabrikanten over het algemeen geen cilinders en besturingscom
ponenten leveren. De fabrikanten van cilinders en besturingscomponenten zijn 
daarbij vrijwel allemaal na de oorlog met pneumatiek begonnen of na de oorlog 
iiberbaupt pas ontstaan. 
Toonaangevende bedrijven in de jaren zestig waren die bedrijven die voor de oorlog 
al als machinefabriek bestonden. Veel machinefabrie~~n gingen vlak na de oorlog 
pneumatische componenten maken, vaak ten behoeve van eigen toepassingen. Zij 
groeiden in de zestiger jaren uit tot pneumatiek-fabrikanten. Een voorbeeld van zo'n 
pneumatiek-fabrikant is FESTO. FESTO produceerde aanvankelijk hout
bewerkingsmachines en aangedreven handgereedschap. Dat is nu nog terug te vinden 
in bet programma FESTO-Tooltechnic [92). 
Europese bedrijven die zich al in de tweede wereldoorlog en daarvoor met pneuma
tiek bezighielden waren o.m. Martonair in Gr.Brittannie, de Duitse Westinghouse 
vestiging en Knorr-Bremse in Duitsland. Westinghouse en Knorr waren oorspronke
lijk fabrikanten van remsystemen. Zij hadden reeds ervaring met ventielen en 
cilinders. De Duitse vestiging van Westinghouse, Wabco-Westinghouse werd al 
opgericht in 1884. In 1948 startte men met de ontwikkeling van besturingen voor 
olieboorsystemen, in 1949 met die voor baggerwerktuigen en kranen, in 1951 met die 
voor diesellocomotieven en in 1953 met die voor schepen. Sinds 1955 is Westin
ghouse groot in de automatiseringspneumatiek. Knorr-Bremse maakte een ver
gelijkbare ontwikkeling door. Groot in de remtechniek startten zij na de oorlog de 
ontwikkeling en produktie van cilinders en besturingen voor automatiseringsdoelein
den. 
Een voorsprong in de automatiseringspneumatiek hadden de Verenigde Staten. 
Belangrijke bedrijven waren Bowles Eng. Corp., Bendix Corp., Sperry Rand Co. en 
Westinghouse. Toonaangevend in Europa was aanvankelijk Gr.Brittannie. Martonair 
was er het belangrijkste bedrijf. De vrij chauvinistische opstelling van de Amerikanen 
en de Britten maakten echter al begin jaren zestig een eind aan deze leidende 
positie. Duitsland dat in de vijftiger jaren de (inhaal)strijd inzette liep over de 
Verenigde Staten en Gr.Brittannie been en kon zich al voor 1965 het mekka van de 
automatiseringspneumatiek noemen. Duitsland nam een leidende rol in de ontwikkel
ing en de produktie en zou die leidende rol alleen nog maar versterken. Een 
belangrijke rol in Duitsland's inhaalslag speelde de VDMA en de bedrijven FESTO, 
Bosch en Wabco-Westinghouse. FESTO werd in Europa al in de zestiger jaren 
marktleider en ziet nu op de wereldmarkt alleen de Japanse firma SMC boven zich. 
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Frankrijk, voor de oorlog geen onbelangrijke natie voor de pneumatiek, heeft na de 
oorlog nauwelijks een rol gespeeld. Wel liepen zij voorop in de nonnalisatie. Al voor 
de oprichting van het CETOP hadden zij al de CNOMO-nonnen en bij de oprichting 
van de CETOP waren zij meer dan nadrukkelijk aanwezig. 
Japan startte later met de ontwikkeling en produktie van pneumatische componenten, 
maar was begin jaren tachtig al bij. De Japanse pneumatiekindustrie richtte zich tot 
op heden voornamelijk op baar eigen markt. Het toonaangevende bedrijf in Japan is 
SMC. Het is groter dan FESTO, terwijl in tegenstelling tot SMC, momenteel het 
merendeel van de omzet van FESTO buiten bet thuisland gemaakt wordt. Misschien is 
bet een geluk voor Europa, cq. de leidende Duitse bedrijven, dat Japan nog niet is 
begonnen met bet grootscbalig bewerken van de Europese markt. Zo'n begin hebben 
de Duitsers wel gemaakt: In 1987 opende FESTO een vestiging in Japan. 
Juist buiten deze studie van de geschiedenis van de pneumatiek valt de te verwachten 
spin-off in de pneumatiek-omzet, veroorzaakt door de verkapitalisering van het 
Oostblok. Deze spin-off zal merkbaar warden na de hereniging van de twee Duitslan
den, die aanstaande is. Van een grootscheepse modemisering, als er al geen sprake is 
van 'berindustrialisering', zal de pneumatiek ruim kunnen profiteren. Zeer grote 
vormen kan deze spin-of aan gaan nemen met een grootschalige modernisering van 
Polen, Tsjecboslowakije, Hongarije, Roemenie en de Sovjet-Unie, die onafwendbaar 
lijkt, wanneer West-Duitsland met de DOR als bruggehoofd klaar is. Voor FESTO is de 
verovering van het Oostblok al begonnen met de komst van Gorbatsjov. FESTO kon 
zich, als gevolg van zijn beleid, al op de Krim vestigen. 
Tenslotte zal de Europese eenwording een drempel weghalen. Verwacht wordt dat 
men de prijzen voor componenten gelijk zal trekken. 
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Hoofdstuk 9 

Omzetontwikkeling 
[96) 

Een graadmeter voor bet succes van de pneumatiek is de ontwikkeling van de omzet. 
Onder succes wordt bier verstaan, die ontwikkeling van de pneumatiek, die bet 
bedrijfsleven succesvol vindt. Omzetten kunnen pas ver na de oorlog als graadmeter 
gebruikt worden. Voor ca. 1965 waren er geen omzetcijfers bescbikbaar. Daarmee 
kan een vergelijking van succes v66r en succes na de oorlog niet gemaakt worden. 
Een erg goede graadmeter zijn omzetcijfers niet. Omzetontwikkelingen zijn een 
resultaat van economiscbe groei, prijsstijgingen, brancbsucces etc. Dat de omzet van 
de pneumatiek in de jaren na de oorlog continu is gestegen is daarmee een logiscb 
gegeven en op zicb geen reden tot groot optimisme. Een presentatie van om
zetontwikkelingen in guldens, DM, dollars etc. is dus niet zinvol. Een presentatie in 
indexcijfers lijkt zinniger, want zij maakt vergelijkingen en correcties mogelijk. Zie 
bijvoorbeeld figuur l lOa, met bet omzetverloop in DM en figuur l lOb met dat in 
indexcijfers en na 1970 gecorrigeerd voor prijsstijginge1~. 
Ook vergelijkingen van de pneumatiekomzet met die van andere tecbnieken is 
discutabel. Omzetvergelijkingen in guldens, DM, dollars etc. zullen tot andere 
conclusies leiden dan omzetvergelijkingen in aantallen. In beide gevallen blijft bet 
zelfs al moeilijk te bepalen wat moet worden vergeleken en zal bet vaak onmogelijk 
zijn van wat moet worden vergeleken cijfers te verkrijgen. 
In dit boofdstuk is er daarom voor gekozen de groei van de pneumatiek zelf en 
verscbuivingen binnen de pneumatiek te bescbouwen. Vergelijkingen zullen worden 
gemaakt met de bescbreven ontwikkelingen in de pneumatiek. 
De voor de bescbouwingen gebruikte omzetcijfers zijn die van de Duitse pneumatiek
industrie. De cijfers zijn afkomstig van de VDMA en overgenomen uit verscbillende 
jaargangen van 0 + P. De leidende rol van Duitsland is een legitimatie voor deze 
keuze. Aile cijfers zijn gepresenteerd als indexcijfers, waarbij de omzet van 1966 op 
bonderd is gesteld. De gepresenteerde cijfers zijn nergens voor gecorrigeerd. De 
VDMA splitst de totale omzet in zeven groepen, te weten motoren, cilinders, ven
tielen, stuurcomponenten, overigen, leidingen en koppelingen en ver
vangingsmateriaal. Van deze indeling is dankbaar gebruik gemaakt. 
Ontwikkelingen in de pneumatiek, die we graag in de cijfers zouden willen terugzien, 
zijn die in de zestiger jaren, met de pneumatiek als low-cost-automatiseerder, bet 
pessimisme rond 1980 en bet nieuwe optimisme na 1983. Als deze ontwikkelingen de 
omzetten duidelijk be'invloed bebben, zullen zij 'vertraagd' in de cijfers terug te 
vinden zijn. 
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Van bet feit, dat de pneumatiek in bet bijzonder gescbikt leek voor de automatiser
ing van lineaire bewegingen, zou men kunnen verwachten in de omzetcijfers een 
grotere groei in de omzet van cilinders, dan een in de omzet van motoren te kunnen 
zien. Figuur 11 la presenteert deze vergelijking. De omzetgroei van motoren blijft 
aanvankelijk licbt, maar na 1978 sterk acbter bij die van cilinders. De groei van de 
omzet van cilinders heeft zich in stappen voltrokken. Een plotselinge versnelling in 
de groei zet zich in na 1972, na 1978 en na 1983. Deze laatste versnelling volgt na de 
kleine recessie tussen 1980 en 1983, die overigens in de hele machinebouw merkbaar 
was [91]. 
Een vergelijking van de omzetgroei in aandrijfelementen met die van overige 
pneumatiek kan gemaakt worden door de indexcijf ers van cilinders en motoren te 
delen door de indexcijfers van de totale pneumatiekomzet. Een daaruit volgend 
verloop geeft figuur 11 lb. Het verscbil tussen de omzetontwikkeling van cilinders en 
van motoren komt hier nog sterker naar voren. Terwijl de omzet van cilinders 
gemiddeld de groei van het totaal volgt, blijft de omzet van motoren duidelijk achter. 
Figuur 115 geeft een idee van het aandeel van de omzet van aandrijfelementen in de 
totale pneumatiekomzet. Werden er rond 1966 nog zo'n vier maal zoveel DM in 
cilinders dan in motoren omgezet, ca. 1985 waren dat er zo'n tien maal zoveel. 

Een pneumatiscb 3ysteem bestaat doorgaans uit cilinders, ventielen, besturing, 
leidingen en koppelingen. Figuur 112a toont de omzetontwikkeling van cilinders, 
ventielen en stuurcomponenten. De omzetontwikkeling van ventielen lijkt gelijke tred 
te bouden met die van cilinders, betgeen niet verwonderlijk is'. De stuurcomponenten 
maken daarentegen een explosieve groei door in de periode 1976-1980 en 1983-1986. 
Ook hier blijkt weer sprake te zijn van een kleine recessie tussen 1980 en 1983. Voor 
de teruggang na 1986 kan voorlopig geen verklaring gegeven worden. De explosieve 
groei zou veroorzaakt kunnen zijn door de komst van de PLC. 
Figuur 112b geeft een wezenlijk ander beeld. De omzetontwikkelingen zijn net als in 
figuur 11 lb vergeleken met de totale omzetontwikkeling, zodat de totale groei 
geelimineerd is. Uit deze figuur blijkt dat de omzet van stuurcompcnenten na 1981 
niet meer heeft kunnen mee groeien met de totale omzet, zoals dat ook geldt voor 
de omzet van ventielen. Ook blijkt dat de groei van de omzet van stuurcomponenten 
na 1973 veel groter was dan die van de overige componenten. Erg veel zekerheid 
over bet blijven bestaan van pneumatische besturingen geeft dit niet. 
Uit figuur 112a, maar ook uit figuur 115, blijkt dat de omzet in stuurcomponenten in 
1985 bijna tachtig keer zo hoog was dan in 1966. Dit is een gemiddelde stijging van 
400 % per jaar. Daar moet aan toegevoegd worden dat het aandeel van stuurcom
ponenten in de totale omzet in 1985 toch maar 5,4 % bedroeg, dat is iets meer dan 
een achtste deel van het aandeel van ventielen. 
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Toch blijkt uit figuur 113b, dat de omzet van ventielen de totale omzet niet heeft 
kunnen volgen. 
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Een beeld van de omzetten van leidingen en koppelingen geven figuur 114 a en b. 
De omzetgroei van leidingen en koppelingen houdt gelijke tred met die van stuur
componenten. Het verloop bevestigd de behoefte aan steeds ingewikkelder besturin
gen. Sinds 1979 is de omzetgroei van leidingen en koppelingen ongeveer gelijk aan 
die van de totale pneumatiek. Uit figuur 115 blijkt dat de omzet in leidingen en 
koppelingen in 1985 ongeveer een veertiende van de totale omzet bedraagt. 

Opgemerkt moet word en dat omzetcijf ers en aantalten verschillende grootheden zijn. 
Stijgingen en dalingen in de omzet hoeven niet direct dezelfde stijgingen en dalingen 
in aantallen te zijn. Prijsstijgingen en nieuwe componente~ bijvoorbeeld k.leinere 
componente~ kunnen veel invloed hebben op de omzetcijfers. Tenslotte geldt dat 
tien koppelingen goedkoper zijn dan tien cilinders. 
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DEEL D 

Conclusies 



Stromingen 

Hoofdstuk 1 

Conclusies 

1. Stromingen 

Uit de in deze studie verzamelde informatie lean worden geconcludeerd dat de 
geschiedenis van de pneumatiek zich grofweg laat verdelen in drie stromingen. Deze 
stromingen kennen een periode van bloei, waarin zij het gezicht en de toekomst van 
de pneumatiek duidelijk be'lnvloeden, zo niet bepalen. Ook be'lnvloedden zij in deze 
bloeiperioden (een deel van) de maatschappij. 

De eerste stroming 
be eerste stroming is die van de pneumatiek als wetenschap, of als experimentele 
techniek. De bloeiperiode van deze stroming is die van ca. 1630 tot ca. 1700. 
Belangrijk in deze periode is het vacuum, ontdekt als experimentele realiteit en de 
luchtpomp als essentieel laboratorium-instrument. Opvallend was dat de "pneumatici" 
in die tijd niet gei'nteresseerd waren in de toepassing van pneumatiek. Het past, 
gezien de afwijkende mening van veel anderen, dit nogmaals te onderstrepen: 
Von Guericke, bijvoorbeeld, deed zijn experiment met de Magdenburger bollen om 
te laten zien wat "de kracht van het vacuum" was, niet om deze (later) te gebruiken. 
Dit is essentieel. Zijn uitgangspunt was wetenschap en zijn doel was wetenschap. Aan 
pneumatische overbrengingen heeft Von Guericke (openlijk) nooit gedacht. Daarin 
was hij overigens geenszins bijzonder. Nagenoeg de hele intellectuele wereld, cq. 
nagenoeg alle "pneumatici", was ge'lnteresseerd in wetenschap en niet in de toepas
sing. 
Een aanwijzing voor deze laatste stelling is de miskenning van Papin. Papin was een 
uitzondering. Hij investeerde een groot deel van zijn ]even en zijn volledige vermo
gen in het vinden van pneumatische toepassingen. Papin werd door zijn tijdgenoten 
miskend en helaas wordt ook nu zijn werk slordig en negatief beoordeeld. Een 
voorbeeld daarvan is gegeven in deel B, hoofdstuk 3.5. 
De invloed die de bloeiperiode op het wetenschappelijke denken heeft gehad is 
ongekend. De discussie over het juiste wereldbeeld bracht de intellectuele wereld en 
de Kerk in een conflictsituatie. De discussie over en later de experimentele realiteit 
van het vacuum maakte van deze conflictsituatie een openlijk en hard gevoerde strijd. 
Deze strijd won de intellectuele wereld en daarmee kwam er een omwenteling in het 
wetenschappelijke denken. Vrij onderzoek werd mogelijk en nieuwe ideeen waren 
minder ketters dan dat zij waren geweest. Dat op de beslissing van de strijd, die 
overigens, wat betreft de pneumatiek, maar zo'n 10 jaar duurde, een luchtpompen
rage volgde, is niet verwonderlijk. Het aantal experimenten leek onbegrensd. De 
experimenten zijn overigens niet door iedereen even positief beoordeeld, zoals mag 
blijken uit de kaftillustratie. 
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De tweede stroming 
De tweede stroming is die van de industriele toepassing en in het bijzonder die van 
de toepassing van pneumatiek als aandrijftechniek. Bloeiperiode van deze stroming is 
de periode ca. 1850 tot ca. 1920. Belangrijk in deze periode is de ontwikkeling van 
compressoren, de ontwikkeling van persluchtgereedschap en de ontwikkeling van 
remmen. De pneumatiek werd toegepast voor zware taken, om haar veiligheid, om 
haar milieuvriendelijkheid en om haar prijs. De belangrijkste projecten zijn pres
tigieus te noemen. V oorbeelden zijn de bouw van tunnels en persluchtcentrales. 
Opvallend in deze bloeiperiode is dat de ontwikkelingen zich steeds concentreerden 
op perslucht. Aanvankelijk werd gepoogd gestelde doelen met behulp van "vacuum" 
te bereiken, maar altijd werd snel daama de stap gemaakt naar overdruk. Daarmee is 
niet gezegd dat de kennis van vacuilmtechniek niet meer gebruikt werd. Dat bewijst 
paragraaf 3. 
Opvallend was verder dat de besluiten bij projecten (Mt.Cenis, persluchtcentrales) 
perslucht toe te passen niet op technische gronden werden genoemd. De toepassing 
van pneumatiek bij de doorboring van de Mt.Cenis was het gevolg van een politieke 
beslissing. 
Op technische gronden had Henri Maus, 'chef van studien', gekozen voor "kabels 
zonder einde", maar de invloedrijke minister Paleocapa besliste anders. Somrneiller 
kreeg een kans zijn hydraulische rammen 'uit te proberen'. 
De bouw van persluchtcentrales werd mogelijk, in Parijs door de boge prijzen van 
water en kolen en in Dresden door een verbod op stoomketels in de stad. 

De derde stroming 
De derde stroming is die van de pneumatiek als automatiseringstechniek. De 
bloeiperiode startte ca. 1960 en duurt vooralsnog voort. Wanneer deze bloeiperiode 
voorbij zal zijn is niet te voorspeUen. Het is zelfs moeilijk te bepalen of de periode 
vooralsnog voortduurt of toch al afgelopen is. 
Hoe het ook zij, de stroming wordt gedragen door een pneumatische component: de 
cilinder. De cilinder wordt toegepast ter automatisering van bet produktieproces. 
Opvallend is dat de cilinder in de bloeiperiode constant aanwezig is geweest. Er 
waren weinig wijzigingen in bet concept van de rechtlijnige beweging, geen recessie, 
geen progressie (zie figuur 111), de cilinder is de constante in deze stroming. Terwijl 
de besturing van deze cilinder een bijna tegenovergesteld bestaan had. Grote 
wijzigingen zijn opgetreden, gesproken mag worden van gedaanteverwisselingen. De 
relaistechniek maakte plaats voor de pneumatische logica, die weer plaats maakte 
voor de elektronische logica, die plaats maakt voor de programrneerbare besturing. 
Altematieve (andere dan pneumatische) besturingstechnieken hebben, weliswaar de 
zuiver pnewnatische besturing, maar niet de pneumatiek uit de automatisering 
kunnen verdringen. Dat komt omdat bij de keuze van een automatiseringstechniek de 
besturingstechniek van secundair belang is. Van primair belang is de beweging in bet 
te automatiseren proces en wat voor het automatiseren daarvan de beste (sterkste, 
goedkoopste, schoonste, veiligste, ..... ) oplossing is. Geconcludeerd kan worden dat de 
pneumatiek uit de automatisering zou kunnen word verdrongen, wanneer de beweg
ing niet meer primair de keuze van de automatiseringstechniek bepaald, of wanneer 
er in bet automatiseringsproces geen rechtlijnige bewegingen meer voorkomen, of 
wanneer de cilinder een concurrent krijgt, die niet alleen even eenvoudig voor de 
constructeur, goedkoop, robuust, sterk, schoon, veilig etc. is, maar die op een punt 
boven de cilinder uit stijgt. Maar wanneer dat zo is ..... ? 
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2. De ontwikkeling van compressoren 

Deze paragraaf presenteert een lijn in de ontwikkeling van compressoren, die nog 
nooit gepresenteerd is. 
Groothertog Casimo confronteerde Galilei met bet probleem dat waterzuigpompen 
slecht tot een bepaalde diepte konden putten (ca. 10 m). Met andere woorden: bet 
was niet mogelijk met een zuigpomp een waterkolom van meer dan ca. 10 m te 
realiseren. GaliJei concludeerde, aan de band van zijn theorieen, dat de 'inteme 
kracbt van bet vacuum' kennelijk zo groot was a1s bet gewicbt van een waterkolom 
van 10 m (pagina 23). Zie figuur 116a. 
In een brief van 11 juni 1644 kondigde Torricelli aan, dat bij door middel van een 
met kwik gevulde buis, waarin vacuum tot stand was gebracht, een opzienbarend 
experiment tot een succesvol einde had gebracht (pagina 24 ). Torricelli's experiment 
is een proef, waarbij een aan een uiteinde gesloten buis, van meer dan 76 cm lengte, 
gevuld met kwik, verticaal met bet open uiteinde in een bak met kwik geplaatst 
wordt. Het resultaat van de proef is, dat bet kwik in de buis zakt tot 76 cm boven de 
kwikspiegel in de bak. Boven de kwikspiegel in de buis bevindt zicb een vacuum. De 
verklaring van dit resultaat is, dat de omgevings(lucht)druk in staat is kwik tot een 
hoogte van 76 cm op te stuwen (noot 7). Zie figuur 116b. 
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De eerste luchtpompen waren de luchtpompen van Von Guericke. Zijn pompen 
waren ervoor bedoeld in een vat een vacuum te creeren. Een vacuum werd steeds 
gecreeerd door uit bet met water gevulde vat, met een cilinder en een ventiel water 
weg te pompen (pagina 26). Zie figuur 116c. 
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In 1856 kregen Grandis, Sommeiller en Grattoni toestemming en financiele steun 
voor bet uitvoeren van een experiment met perslucht bij bet Mt.Cenis-project. Zij 
hadden zgn. hydraulische rammen ontwikkeld. Het principe daarvan was bet vol
gende: water wordt in een verticale cilinder geperst en comprimeert de daarin 
aanwezige lucht. Deze lucht wordt vervolgens door bet openen van een klep aan de 
bovenzijde van de cilinder afgevoerd. Het water stroomt via een klep aan de 
onderzijde weg. Doordat de lucht in direct contact staat met water, kan een vol
doende koeling verkregen worden (pagina 50). Zie figuur 116d. 
Torricelli's experiment is een logische stap, volgend op bet probleem waar Galilei 
mee werd geconfronteerd. Het 'geniale' van Torricelli is bet gebruik van kwik in 
plaats van water. Deze conclusie ligt voor de hand en is ook vaker getrokken. Dat 
Von Guericke's luchtpomp weer een logische stap is op bet experiment van Torricelli 
is een minder voor de hand liggende conclusie. Men zou kunnen beweren dat hij 
gezien de hoge viscositeit, liever water dan lucht weg pompte, maar van dergelijke 
overwegingen is in zijn werk niets te vinden. Wei leidt hij zijn experimenten in met 
een verhandeling over waterkolommen van 20 Magdenburgse ellen, die over
eenkomen zouden komen met de atmosferische luchtdruk. Ook mat hij zelf zo'n 
waterkolom, door een vacuum in zijn luchtpomp te creeren, daar een verticale buis 
van meer dan 10 m aan te koppelen en te kijken hoe hoog bet water stijgen wil (noot 
18). 
Sommeiller bouwde de eerste grotere compressoren. Gezien de overeenkomst van 
zijn principe met dat van de luchtpompen ligt bet voor de hand te concluderen, dat 
Sommeiller teruggreep naar de kennis van luchtpompen. Hij vertaalde bet wegpom
pen van water om een vacuum te creeren in zijn constructie in bet toevoeren van 
water om een overdruk te creeren. 
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3. Bestaande historische beschouwingen 

Een studie van de volledige geschiedenis van de pneumatiek van blaaspijp tot 
servoventiel is eerder nooit gemaakt. Wel bestaan er deelstudies. Bepaalde periodes 
en bepaalde onderwerpen zijn bestudeerd. Voorbeelden daarvan zijn de werken van 
Arnold [B85} en Hasebrink [B109] m.n. over de negentiende eeuwse geschiedenis, 
van Dracbmann [B82] over Ktesibios, Heron, Vitrivius e.a., van Seager [B79] en 
Redondi [Bl 12) over Galilei, van Moeschlin [B68], Sandstrom [B78] en Suhling 
[B108] over mijn- en tunnelbouw en van Toepfer [Cl], Ellerborst [C2] en Klotz [C3] 
over orgels. Deze werken zijn bet resultaat van een bestudering van meer dan alleen 
de pneumatiek (behalve Arnold en Hasebrink) en zijn veel globaler dan deze studie 
van de volledige geschiedenis (behalve Redondi, Moescblin, Toepfer, Ellerborst en 
Klotz). 
Opvallend is bet steeds terugkerende uitgangspunt: "Niets negatiefs over pneumatiek". 
Dit uitgangspunt heeft m.i. tot veel fouten en misleidende voorstellingen geleid. Zo is 
er bij Hasebrink en Sandstrom veel enthousiasme voor de toepassing van perslucht 
cq. bet gebruik van de hydraulische rarnmen van Sommeiller bij de doorboring van 
de Mt.Cenis. Zelfs wordt de uiteindelijke duur van bet project, die ruim korter was 
dan die door de voorbereidingscommissie gepland, gezien als bewijs voor het succes 
van de pneumatiek. Deze conclusie is misleidend, want de graafsnelheid met de 
pneumatische gereedschappen was 40-45 cm per dag, tegen 65 cm per dag met de 
hand. Verder is niets vermeld over bet politieke spelletje van Sommeiller met de 
Turijnse regering. 
Een ander voorbeeld is dat van de verkeerde plaatsing van bet zgn. huwelijk van 
pneumatiek en elektrotechniek. Afgezien van de vele suggesties dat dit buwelijk 
plaatsvond rond 1960 of zelfs rond 1975, stelt men unaniem dat dit plaatsvond bij de 
ontwikkeling van de pneumatische rem en wel in 1887. Ten eerste vergeet men te 
vermelden, dat de introductie van bet elektro-pneumatiscb ventiel in 1887 (waar bet 
huwelijk uit zou bestaan) absoluut niet met enthousiasme werd ontvangen en daarom 
ook weer snel de ijskast in verdween om er pas na 1920 weer uit te komen. Ten 
tweede was dit buwelijk, als bet dat al was, niet het eerste. In 1867 presenteerde 
Barker al een elektro-pneumatisch ventiel. 
Veel waardering gaat er desalniettemin uit naar bet werk van m.n. Hasebrink, 
Redondi, Moescblin, Sandstrom en Toepfer. Hun werk getuigt van absolute klasse in 
vergelijking met de zeer matige historische beschouwingen die hier en daar in de 
periodieken na 1950 te vinden zijn. Hierop wordt in paragraaf 5 ingegaan. . 
Veel informatie, te vinden in bovengenoemde werken, gaat over de perioden ca. 100 
v.C. - ca. 100 n.C., 1800 - 1900 en 1955 - 1965. Over de periode 1630 - 1700 is 
aanmerkelijk minder op pneumatische gebied te vinden en over de perioden 1700 -
1800, 1900 - 1950 en 1965 - 1990 is vrijwel niets te vinden. Deze perioden lijken 
(nog) niet interessant te zijn. Vreemd is dat niet. De historische studies richten zich 
op toepassingen, nauwelijks op ontwikkelingen. Toepassingen zijn vooral te vinden in 
de perioden 1800 - 1900 en 1955 - 1965. De toepassingen van pneumatiek in de 
periode 100 v.C. - 100 n.C. worden als inleiding toegevoegd en gezien als de geboorte 
van de pneumatiek. Hiermee is bet verschil aangegeven tussen de meeste bestaande 
werken en deze studie van de volledige geschiedenis van de pneumatiek, die behalve 
op toepassingen vooral gericht is op ontwikkelingen. 
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4. Publicaties 

Media, de middelen tot overdracbt en verspreiding van kennis en infonnatie, zijn in 
de gescbiedenis van de pneumatiek veelvuldig gebruikt voor bet infonneren, maar 
veel minder voor bet communiceren. 
De zeventiende eeuwse wetenscbappelijke wereld was klein. Veel wetenscbappers 
kenden elkaar. Zij bielden er briefwisselingen op na of ontmoetten elkaar in 
vergaderingen van organisaties zoals de Royal Society. Verder waren er mensen zoals 
Mersenne, die zorgden voor mondelinge nieuwsverspreiding, propaganda en de 
coordinatie van politieke stappen. Van de boeken die de wetenscbappers scbreven 
was op bet moment van uitgifte de inhoud vaak al bekend (bijvoorbeeld Von 
Guericke's boek (1672), waarvan de inhoud al in 1654 bekend was). De media 
speelden dus nauwelijks een rol. 
De rol van de media in de laatste belft van de negentiende en de eerste belft van de 
twintigste eeuw was grater. Een belangrijk medium was bet tijdscbrift. Zo publiceerde 
bet K.Ivl in baar orgaan de notulen van vergaderingen waar leden en niet-leden 
werden uitgenodigd in een voordracbt te tonen waar zij mee bezig waren. Artikelen 
waren actueel, infonnatief, diepgaand en zeer uitgebreid. Het was mogelijk op 
verscbenen artikelen te reageren. Er bestonden nog maar weinig tijdscbriften. 
Gezaghebbende tijdscbriften waren The Engineer, Engineering en Zeitscbrift des 
Vereins deutscber Ingenieure. De tecbnicus kon door bet lezen van deze tijdscbriften 
volledig op de boogte blijven van wat er in de pneumatiek gebeurde. 
De laatste veertig jaar is er een teruggang waar te nemen in de rol van de media. 
Het aantal verscbillende tijdscbriften is sterk gegroeid. Tijdscbriften zijn vaktijdscbrif
ten geworden. Een communicatie-functie tussen vakgebieden lijkt daannee on
mogelijk door de periodieken vervuld te kunnen warden. 
Verder bebben bedrijven bun politiek sterk gewijzigd. Waren bedrijven voor 1950 nog 
redelijk open in bet verstrekken van inf onnatie (lees bijvoorbeeld Brown Boveri 
Mitteiluilgen), na 1950 brengen zij weinig tot niets naar buiten. Ecbt positief is zo'n 
ontwikkeling voor de periodieken natuurlijk niet. 
Gesteld wordt bier dat met name de sterke groei van bet aantal tijdschriften en de 
geslotenheid van bedrijven (en daannee een relatief gebrek aan infonnatie) oorzaak 
is van de vaak magere kwaliteit van artikelen. Artikelen zijn vergeleken met die van 
voor 1950 kort, ogenscbijnlijk specialistiscb,m aar oppervlakkig, weinig informatief en 
van een mindere kwaliteit. 
De relatieve geslotenheid van bedrijven beeft de boeveelbeid informatie verkleind, 
waannee concluderend gesteld kan warden dat 

kwaliteit • kwantiteit = bescbikbare informatie 

en dat met deze lager geworden kwaliteit de rol van de media in de communicatie 
tussen pneumatici erg klein is geworden. 
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Jnleiding 

Hoofdstuk 2 

Aanbevelingen 

1. Inleiding 

De omvang van bet onderwerp de geschiedenis van de pneumatiek is dermate groot 
dat bet niet mogelijk is gebleken op details erg diep in te gaan. Met andere woorden, 
men kan dit onderzoek nog zeker vijf jaar voortzetten zonder in berbalingen te vallen 
of te gedetailleerd te worden. 
In bet voorwoord bij dit verslag wordt aangebaald wat bet oorspronkelijke onderwerp 
was. Juni 1989 was bet de bedoeling de volledige aandrijftecbniek te bestuderen. 
Met deze twee gegevens wordt in dit boofdstuk gekomen tot een aantal aanbevelin
gen voor verder onderzoek. 
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2. Pneumatiek 

Een voortzetting van de studie naar de geschiedenis van de pneumatiek zou gedaan 
kunnen worden in vier onderdelen. De eerste drie onderdelen komen overeen met de 
in boofdstuk 1 van dit deel D besproken drie stromingen en moeten worden be
studeerd vanuit dezelfde invalshoek (zie deel A, boofdstuk 3). Het vierde onderdeel 
is de bedrijfsgeschiedenis van de pneumatiek. 

Pneumatiek en de wetenschap 
Basis voor dit eerste onderdeel zijn hoofdstuk 2 en 3 van deel B. De nadruk zou 
moeten liggen op bet vacuum-conflict en de luchtpompenrage. Interessante ontwik
kelingen zijn die van de luchtpomp en die van de apparaten van Papin. Belangrijke 
vragen zijn: 

Wat is de relatie tussen bet vacuum-conflict en de luchtpompenrage? 
Wie voedden de rage? 
Wat was de invloed van de luchtpomp op andere ontwikkelingen? 

Pneumatiek als aandrijftechniek 
De geschiedenis van de pneumatiek als aandrijftechniek start aan bet begin van de 
negentiende eeuw. Veel is er geschreven over pneumatische toepassingen in de 
negentiende eeuw. lnteressant is het daarom de ontwikkeling van compressoren 
(vooral na Riedler) en de mijn- en tunnelbouw nader te bestuderen. 

Pneumatiek als automatiseringstechniek 
Hoe langer wordt gewacht met een nadere beschouwing van de pneumatiek als 
automatiseringstech~ek, hoe eenvoudiger deze te schrijven is. Het lijkt vreemd, maar 
bet is verstandig voorbij te gaan aan persoonlijke indrukken, neergelegd in tijdschrif
tartikelen, van diegenen die de laatste veertig jaar meegemaakt hebben. Dergelijke 
persoonlijke indrukken zijn nooit objectief, zij zijn niet of nauwelijks op juistheid en 
objectiviteit te controleren etc. Het is interessanter af te gaan op interviews met deze 
personen, die in bet kader van bet onderzoek worden afgenomen, liefst door de 
onderzoeker zelf. De resultaten daaruit zijn veel beter te plaatsen en te controleren. 
Belangrijk is het wanneer de onderzoeker inzage krijgt in de overwegingen en 
beslissingen van pneumatici ( onderzoekers en beleidmakers) zelf, zoals die hopelijk 
te vinden zijn in bedrijfsarchieven. Inzage in deze zaken zal de onderzoeker helaas 
niet krijgen, zolang de betreffende bedrijven deze zaken niet hopeloos verouderd 
vinden. Dat zal voor vergelijkbare zaken bet ene bedrijf eerder vinden dan bet 
andere bedrijf, wat een dergelijk onderzoek bemoeilijkt. De ervaring, opgedaan in 
onderhavige studie, is dat bedrijven over de laatste veertig jaar nog nauwelijks open 
zijn en dat de verschillen in openheid van bedrijven erg groot zijn. Zo is bijvoorbeeld 
Atlas Copco zeer open en zeer gelnteresseerd in dit historisch onderzoek. Martonair 
daarentegen moest desgevraagd eerst overleggen of informatie over de oprich
tingsgeschiedenis van bet bedrijf wel openbaar mag zijn. 
Bemoeilijkt wordt bet verkrijgen van informatie ook door de over bet algemeen 
matige interesse bij bedrijven in historisch onderzoek. Of men vindt bet domweg 
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Spielerei, of men ziet er geen nut van. Een goede uitzondering vormen Atlas Copco 
en Ingersoll-Rand. 

Bedrijfsgeschiedenis 
De geschiedenis van de pneumatiek na ca. 1850 concentreert zich op een beperkt 
aantal bedrijven. Genoemd kunnen worden Ingersoll-Rand, Atlas Copco, Westin
ghouse, A Borsig, BBC, SRM, Knorr, Martonair, FESTO en Bosch. Een bedrijfshis
torisch onderzoek van deze firma's resulteert in dezelfde geschiedenis van de 
pneumatiek, maar vanuit een andere invalshoek, dan onderhavige geschiedenis. 
De problemen bij zo'n bedrijfshistorisch onderzoek zijn dezelfde a1s die beschreven 
zijn in paragraaf 2.3. Begin daarom Atlas Copco en Ingersoll-Rand te benaderen. 
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3. Aandrijftechniek 

Het nadeel van de geschiedenis van de pneumatiek, zoals die nu is beschreven is de 
ge'isoleerdheid ervan. Vergelijkingen met "concurrerende" technieken zijn door het 
gebrek aan kennis van de geschiedenis van die technieken niet gemaakt, omdat deze 
vergelijkingen m.i. nooit tot verantwoorde uitspraken konden leiden. De enige manier 
om de geschiedenis van de pneumatiek uit haar isolement te halen is haar te 
plaatsen in de geschiedenis van de aandrijftechniek. De geschiedenis van de aandrijf
techniek zou daarom geschreven moeten worden, maar daartoe moeten eerst alle 
daarin thuishorende technieken bestudeerd worden. 
De vraag is natuurlijk: Welke technieken zijn dat? Behalve de pneumatiek kennen 
we nu de hydrauliek, de elektrotechniek en de mechanische techniek. De basis van 
de aandrijftechniek is de overbrenging en al deze technieken komen voor als resp. de 
pneumatische, de hydraulische, de elektrische en de mechanische overbrenging. Een 
bestudering van de geschiedenis van de mechanische overbrenging moet voorafgegaan 
worden door een gedegen definitie ervan, bedoeld voor zo'n studie, omdat deze 
anders snel te omvangrijk wordt. 
Niet worden vergeten mogen de overbrengingen die in het verleden voorkwamen en 
nu niet meer, zoals de "stoom overbrenging". Een voorbeeld hiervan is de stoom
centrale van New York (pagina 66). 
De bestudering van de geschiedenis van de aandrijftechniek zou er op gericht moeten 
zijn de geschiedinisbeschrijvingen van alle technieken met elkaar in verband te 
brengen. 

pagina 194. 



DEEL E 

Bijlagen 



Bijlage 1 

Bijlage I 
[Bl, B2, B8, B9, B21, B22, B23, B23, B24, B25, B26, B29, B36, B44, B44, B47, B57, B62, B62, B63, B64, 
B65, B74, B81, B88, B95, B97, B98, BlOO, BlOl, B103, Cll, C17, C18, C20, C25, C38, C43, C48, C49] 

1. Begrippen, en de eigenschappen van lucht 

1. Begrippen 

1. Druk 
Druk is kracht per eenheid van oppervlak. Men onderscheidt onder- en overdruk. 
Beide zijn gerelateerd aan de omgevingsdruk. De omgevingsdruk is doorgaans de 
atmosferische druk aan het aardoppervlak en is ongeveer 

1 bar 

zijnde 

lOS Pa = 1()5 N/m2 

Oorspronkelijk mat men druk met de buis van Torricelli en werd druk uitgedrukt in 
mm kwikkolom. De omgevingsdruk werd gesteld op 1 atmosfeer (atm). Dit kwam 
overeen met 760 mm kwikkolom en werd genoemd 

760 Torr 

De eenheid Torr komt van Torricelli. De Torr is tot en met de achttiende eeuw in 
gebruik gebleven. In de negentiende eeuw, tot halverwege de twintigste eeuw werd 
druk uitgedrukt in atm. Met de behoefte aan organisatie en eenheid kwam de Pa, 
van Pascal, in gebruik. Er geldt: 

760 Torr = 1 atm = 1,013 bar = 1,013.lOS Pa 

Doorgaans kan men 1 atm gelijk stellen aan 1 bar. Britten en Arnerikanen gebruiken 
nog altijd minder praktische eenheden. Drukken geeft men daar in eenheden als 

Wereldwijde verwarring bestaat er door de verschillende presentaties van druk. Het 
is mogelijk druk te presenteren als overdruk, als onderdruk en als absolute druk. De 
absolute druk geeft het duidelijkste weer wat er bedoeld wordt. De presentatie in 
absolute cijfers heeft de laatste veertig jaar duidelijk terrein gewonnen. Oorzaken 
daarvan zijn de hang naar organisatie en eenheid en de populadteit van de Pa, die 
nauwkeurige presentatie in over- en onderdruk onpraktisch maakt. Druk, gepresen
teerd als overdruk laat minder duidelijk zien wat er bedoeld wordt. Een presentatie 
als onderdruk is onduidelijk. Een druk van 2 atm overdruk komt overeen met een 
absolute druk van 3 atm. Een hoeveelheid druk van 0,25 atm onderdruk kan 
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overeenkomen met een absolute druk van 0,25 atm en een van 0,75 atm. In de 
negentiende eeuw kwam het niet zelden voor dat men achterwege liet te vermelden 
of men van onder-, over- of van absolute druk sprak. 
Vrijwel alle pneumatiekboeken bevatten een tabel met "officiele" eenheden; voor 
absolute druk at of ata ( = 0,981 bar), atm ( = 1,013 bar) en (technische) atm ( = 1 
bar), voor overdruk ato of atil ( = 0,981 bar). Duidelijk is in ieder geval_waarom deze 
eenheden in een tabel worden ondergebracht. De gebruikers van deze eenheden zijn 
overigens zeldzaam. 

2. Volume 
In Europa drukt men het volume al zeker tweehonderd jaar uit in m3 en liter. Britten 
en Amerikanen gebruiken cubic feet, cubic inches, liters en gallons. Zouden volumen 
gebruikelijk groter zijn, dan zouden zij zonder meer ook cubic yards en cubic miles 
gebruiken. Een gemiddeld voorbeeld van onduidelijk gebruik van maten is het citaat: 

"A wheeled jumbo mounting six rock drills, served by six men, drilled a/together eighteen 
to twenty-five holes tot a depht of 4 ft. with a gauge of 35 to 40 mm." 

Sinds 1800 is het gebruik van lengte en inhoudsmaten er flink op vooruit gegaan. In 
de zeventiende en achttiende eeuw gebruikte men eenheden met een meer regionale 
bekendheid. De el werd gebruikt. Maar de ene el was de andere niet. Von Guericke 
bijvoorbeeld, gebruikte de Magdenburger el, dat is net zoiets als de Veldman el, die is 
317 mm. 

3. Volumestroom 
De beweging van een hoeveelheid lucht heeft men altijd gekwantificeerd als volume
stroom. In Europa gebruikelijke eenheden daarvoor zijn en waren: 

m3/s ; m3/min ; m3/h ; l/s 

De massastroom (kg/s) is, behalve ten behoeve van de theorievorming, in de 
pneumatiek nauwelijks gebruikt als kwantificering van de beweging van een hoeveel
heid lucht. 
Voor ca. 1800 hield men zich binnen de pneumatiek niet bezig met het kwantificeren 
van luchtstromen. 

4. Temperaturen 
Om de temperatuur uit te druk.ken zijn in de loop der jaren vier eenheden gebruikt, 
te weten de graden Celcius, de graden Fahrenheit, de graden Reamur en de Kelvin. 
De eenheden zijn genoemd naar de opstellers van de bijbehorende schalen, Ander 
Celcius (1701 - 1744), Gabriel Daniel Fahrenheit (1686 - 1736), Rene de Reamur 
(1683 - 1757) en William Thomson (sinds 1892 Lord Kelvin en Largs; 1824 - 1907). 
Us smelt bij 

O" C ; 32° F ; O" R ; 273,15 K 
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Water kookt bij 

100° C ; 212° F ; 80° R ; 373,15 K 

Dientengevolge geldt bij een temperatuurverhoging dat: 

1° C = l,8° F = 0,8° R = 1 K 

2. De eigenschappen van lucht 

1. Compressibiliteit 
Er gelden twee stellingen: 
Een afgesloten luchtvolume gedraagt zich elastisch, met andere woorden is compres
sibel. 
Een onder druk gebracht luchtvolume kan door uit te zetten arbeid verrichten. 
Het inzicht achter deze stellingen was reeds aanwezig bij Ktesibios (300 v.C.). De 
stellingen zijn voor het eerst geformuleerd door Heron (100 v.C.). 
l.Je compressiemodulus van lucht is 

dp 
E - - V ---

dV 

Een polytrope toestandsverandering verloopt volgens 

pVD = constant 

Hieruit volgt dat 

dp constantc • n 

== - ---------------
dV y<a+t> 

En 

E = np 

Ofwel de compressiemodulus van lucht is een functie van de druk p en de polytro
pische exponent n. 
Voor de veerstijfheid van een cilindrisch luchtlichaam, of de lucht in een cilinder, 
met lengte X en (zuiger-)oppervlakte A geldt: 

k = 
dF 

dx 

waarbij 
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dF = Adp 

en 

dV 
dx = 

A 

De veerstijfbeid is dus te schrijven als 

dp np 
k = - A 2 

---- = 
E 

A2 ---
V 

= A2 ---- = 
dV v 
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Figuur 117 

2. De viscositeit van lucht 
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De dynamische viscositeit van lucht is relatief laag en stijgt bij toenemende tempera
tuur. Zie figuur 117. Voordelen van de lage viscositeit zijn geringe wrijvingsverliezen 
in leidingen en lage visceuze drukveriiezen bij hoge stroomsnelheden. N adelen zijn 
relatief hoge lekverliezen bij relatief kleine ondichtheden en een laag dempend 
vermogen. 

3. Luchtvochtigheid 
Lucht is in praktijk nooit droog. Het vermogen van lucht om water op te nemen is 
afbankelijk van de druk en de temperatuur. Figuur 118 laat dat zien. Serieuze 
interesse in droge lucht ontstond pas na 1950. Riedler's compound-principe (1889) 
bracht een verbetering in deze kwaliteit van lucht, maar deze verbetering was niet 
beoogd. Men was destijds vooral gelnteresseerd in een deugdelijke koeling, ofwel een 
zo klein mogelijke verwarming van de lucht. 
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2. Thermodynamica 

De thermodynamica is een onderdeel van de natuurkunde, dat met behulp van de 
begrippen temperatuur, druk en volume een verband legt tussen warmte en andere 
energievormen. Wanneer de Wet van Boyle of van Mariotte wordt gezien als bet 
eerste resultaat van de thermodynamische wetenschap, dan is deze wetenschap ruim 
350 jaar oud. De belangrijkste thermodynamische f enomenen zijn ontdekt tussen 
1660 en 1900. 

De eerste wet is dus de Wet van Boyle of van Mariotte, oak wel de gaswet genoemd. 
Boyle (1627 - 1691) en Mariotte (1620 - 1684) formuleerden deze wet ongeveer 
terzelfdertijd, Boyle in Engeland in 1662 en Mariotte in Frankrijk in 1667•. 
Boyle: 
·~ ... what that pressure should be according to the hypothesis that supposes the pressures 
and expansions to be in reciprocal proportion. " 
[The Works of Robert Boyle, Vol 1, p 101] 
Mariotte: 
"It can be taken as a rule or a law of nature that the air is condensed in the proportion 
of weights under wich it is compressed. " 
[Oeuvres de M. Mariotte, p 152, vertaald door Kolin [B95]] 
Momenteel pleegt men de wet te formuleren in een formule: 

pV = constant, 

met daarbij de toevoeging dat de temperatuur constant dient te blijven. Er was in de 
publikaties van Boyle en Mariotte geen sprake van een temperatuur-voorwaarde, 
hoewel aangenomen mag warden dat tijdens bun experimenten geen verandering in 
de temperatuur optrad. Hieruit mag voorzichtig warden geconcludeerd, dat men 
destijds geen oorzakelijk verband zag in bet optre.<len van temperatuurveranderingen 
bij bet laten veranderen van de druk met experimentele luchtpompen, of zelfs dat 
men de temperatuurverandering niet opmerkte. 

Evenals bet verband tussen druk- en volumeveranderingen, werd bet verband tussen 
volume- en temperatuurveranderingen ongeveer gelijktijdig door twee wetenschappers 
gevonden; nl. door Jacques Alexandre Cesar Charles en door Louis Gay-Lussac (1778 
- 1850). Charles' werk is nooit gepubliceerd. Het werk van Gay-Lussac werd gepubli
ceerd in 1802, maarliefst 140 jaar nadat Boyle zijn werk publiceerde. 
Gay-Lussac stelde zijn wet naar aanleiding van experimenten met volumen bij 
temperaturen van het smeltpunt van water tot het kookpunt van water. Een vertaling 
[B95] van de originele tekst luidt: 
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"If the total increase of volume is divided by the number of degrees wich caused it, or by 
80, it will be found, considering the volume for each degree amounts to 1/223 or 
1/266.66 for every degree centigrade." 
Het getal 1/223 gebruikte Gay-Lussac naast de Reamur-schaal, bet getal 1/266.66 
naast de Celsius-schaal. Zo luidde de wet met gebruik van de Celcius-schaal: 

v 
--- = (267 + t)/267 
Vo 

Eigenlijk had Gay-Lussac, zonder zich daar overigens van bewust te zijn, het absolute 
nulpunt gevonden. Dat wil zeggen, uit zijn formulering komt de temperatuur -266.66° 
C naar voren als het absolute nulpunt. De werkelijke ontdekking van het absolute 
nulpunt deed Thomson in 1848. 
Pas 181 jaar na Boyle's ontdekking en 41 jaar na die van Gay-Lussac wist een 
wetenschapper de wetten van beiden te combineren tot een wet (1843). Deze 
wetenschapper was Benoit Clapeyron (1799 - 1864). Zijn resultaat luidde: 
"La Loi de Mariotte, combinee avec celle de Gay-Lussac, etablit entre ces quantiles 
diverses la relation 

Po Vo 
p v = -------------- (267 + t ), 

267 + t0 

ou posant simplifier, 

= R: 
267 + t0 

pV = R(267 + t)" 

Amadeo Avogadro di Quaregna (1776 - 1856) had zijn regel inmiddels 32 jaar 
geformuleerd (1811). Hij stelde dat in gelijke volumen van verschillende gassen bij 
gelijke druk en temperatuur steeds evenveel moleculen aanwezig zijn. 
Een afwijking in de Wet van Boyle (Mariotte)-Gay-Lussac werd pas in 1902 ontdekt 
door George Claude, die lucht vloeibaar probeerde te maken. 

Rond 1860 bracht Rudolf Clausius (1822 - 1888) het begrip entropie in de wereld. 
Het begrip kreeg praktisch nut met de ontwikkeling van temperatuur-entropie 
diagrammen door Belphaire in 1873 en Macfarlane Gray in 1889. Deze ontwikkelin
gen sloten een tijdvak af, waarin men zich het belang van systematisch meten en 
presenteren begon te realiseren. P,V-, T,p- en T,V-diagrammen werden gebruikt. De 
eerste stoomtabellen werden gemaakt (1847, 1862, 1870). In 1887 introduceerde 
Zeuner de term polytroop en de term polytropische exponent. Hiermee was het 
mogelijk isothermen, isobaren, isochoren etc. onder een noemer te brengen. Uit
gegaan wordt dan steeds van de vergelijking: 

p yn = constant, 

xxvii. 



Bijlage I 

waarbij n waarden kan aannemen van 0 tot oo, Isobaren zijn lijnen waarbij p = 
constant, n is dan 0. lsothermen {T = constant) zijn lijnen waarbij n = 1. Isochoren 
(V = constant) zijn lijnen waarbij n = oo. Tenslotte is er de isentroop. Dit is een lijn 
van constante entropie, daarbij is n = re en heeft re voor lucht de waarde 1,4. Een en 
ander kan worden gepresenteerd in een lnT,s-diagram, zie figuur 119. 
De lijnen van constante druk zijn voor te stellen als 

lnT 

s 

Figuur 3 

met 

de lijnen van constant volume door: 

met 

cp En c.. zijn specifieke warmten resp. bij constante druk en constant volume. Het 
verschil tussen cP en c.. is de gasconstante R. Het quotient is de exponent re, die 
groter is dan 1, waardoor de lijnen van constante druk minder steil lopen dan die van 
constant volume. 
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3. Zuigercompressoren 

Compressoren zijn apparaten met een generatorische functie in een pneumatische 
overbrenging. Deze overbrenging ziet er uit als in figuur 120. 
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Figuur 120 

1. De compressie 

De overwegingen m deze paragraaf zijn gemaakt aan de hand van een zmger
compressor. 
Theoretisch verloopt de compressie als voorgesteld in figuur 121. De voorgestelde 
drukken zijn absolute drukken. Stel dat de zuiger zich links bevindt en de zuigklep 
juist is open gegaan. Om naar rechts te bewegen, dus van 1 naar 2, zal arbeid 
verricht moeten worden, groot: 

Hierbij is aangenomen dat achter (of rechts van) de zuiger een vacuum heerst. Om 
vervolgens de zuiger van rechts naar links te bewegen zal allereerst, nadat de 
zuigklep is gesloten een arbeid 

3 

W13 = - I pdV 
2 

verricht worden. Wanneer tijdens deze beweging de te leveren druk wordt bereikt, 
opent zich de persklep en stroomt de lucht, met een constante druk en een snelheid 
bepaald door de snelheid van de zuiger, uit de cilinder en wordt een arbeid verricht, 
groot: 
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Figuur 121 

De drukverandering tengevolge van de richtingsverandering van de zuigerbeweging 
vraagt geen arbeid. Uit de som van de bovenstaande vergelijkingen volgt de theore
tische arbeid, geleverd door de compressor voor het doorlopen van een cyclus: 

3 

= { Vdp, 
2 

het oppervlak binnen de lijnen 1-2, 2-3, 3-4 en 4-1, maar dat is ook rechtstreeks uit 
de grafiek te lezen. 
De aanname betreffende de druk achter de zuiger kan uit de tekst worden verwij
derd, aangezien het effect van een willekeurige druk, mits constant, nul is op het 
resultaat. 
De beschouwing is te theoretisch voor een vergelijking met de realiteit. In het model 
is geen rekening gehouden met ondermeer: 

de schadelijke ruimte, dit is de ruimte tussen kleppen en zuiger; 
de drukverschillen, nodig voor het openen van pers- en zuigkleppen en het 
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aanzuigen en wegpersen van de lucht; 
traagheden in de constructie: 

De schadelijke ruimte 

Bijlage 1 

2 

Doordat, nadat cyclus-deel 3 - 4 is doorlopen, samengeperste lucht in de schadelijke 
ruimte achterblijft, zal het naar rechts bewegen van de zuiger, als begin van een 
volgende cyclus, aanvankelijk resulteren in het uitzetten van deze samengeperste 
lucht en pas daarna in het openen van de zuigklep. De grafiek ziet er dan uit als in 
figuur 122. De totaal te verrichten arbeid wordt dan: 

w = f 
3 

Vdp + 
2 

I f Vdp, 
• 

De drukverschillen 
Rond de eeuwwisseling zien we steeds meer wetenschappers, die p, V-diagrammen 
van de zuigercyclus tekenen en analyseren. De analyses spitsten zich toe op de 
trajecten waarbij zuig- en persklep opengaan, zijn of dichtgaan. Zo kwam men tot de 
ontdekking dat het diagram er in werkelijkheid bijvoorbeeld uitziet als in figuur 123. 
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Figuur 123 

E.W. Koster, een kleppen-specialist in zijn tijd, schrijft in januari 1904 een uitgebreid 
artikel [B23] over de effecten in traject 1 - 2 en 3 - 4 en over het effect van de 
schadelijk ruimte. Koster mat cycli bij compressoren met reservoir, zonder reservoir, 
met zuig- en persleiding en zonder zuig- en persleiding. Verklaringen voor de 
eff ecten kon hij eigenlijk niet geven. 

De traagheden in de constructie 
Ook analyses van de eff ecten van traagheden in de constructie van de compressor 
zijn rond de eeuwwisseling voor het eerst gemaakt. Koster [B23]: 
"Man muf3 mit RUcksicht auf die Beanspmchung des Triebwerkes zwei grundsii.tzlich 
verschiedene Antriebarten unterscheiden, nii.mlich diejenige durch einen Kurbelzapfen 
und diejenige durch die hin- und hergehende Kolbenstange des Motors. Zu der ersteren 
Art gehoren die Antriebe durch eine nebenliegende Dampf- oder Gasmachine [figuur 
124aj 
Bei diesen Antriebarten ist im allgemeinen das Triebwerk ungilnstig beanspmcht, und 
zwar deswegen, wei~ wie aus [figuur 124b en cf hervorgeht, die Dmckwechsel in der 
Nii.he des Totpunktes liegen und die Kurve der Massenkrii.fte die Krii.ftekurve unter sehr 
stump/en Winkeln (alpha, und alphaJ schneidet. Die Winkel werden um so stump/er, je 
kleiner der schiidliche Raum ist; denn desto steiler fiillt die Expansionslinie ab. Es stellt 
sich deshalb Leicht ein Stof3 in den Lagem ein. Dieser Stof3 ist bei bestimmter Umlauf-
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zahl am schiirfsten, wenn die Expansionskurve senkrecht abfiillt, wenn also der schiid
/iche Raum = 0 ist oder Druckausgleich durch Ueberstromung angewandt wird. Dann 
sind die entsprechenden Winkel T, und T 1' 

Veningem lii/Jt sich der StofJ, wenn die Umlaufzahl soweit gesteigert wird, daft die 
Massenkurve die Fortdrilcklinie schneidet, was unter spitzeren Winkeln stattfindet (/3 1 und 
JJJ. 
Bei den andem Antriebarten, welche durch /figuur 124d, e, f, g, h, ~ j] dargestellt sind, 
/iegen die verhiiltnisse wesentlich gilnstiger. Zur Besch/eunigung der Massen im Totpunkt 
steht die Summe der Luft- und Dampfkraft zur VerfUgung, wiihrend z.B. bei einer 
Betriebsmaschine nur der Dampfdruck und bei einer Wasserpumpe mit Dampfantrieb 
nur die Differenz zwischen Dampf- und Wasserdruck zur VerfUgung steht. 
/ Figuur 124m, o, q] Wenn die Dampfkraft zuzilglich der Luftkraft nicht zur Be
schleunigung der Massen ausreiclzt, so liegt der Druckwechsel ungilnstig. Bei Kompres
soren mit in einer Linie /iegenden Dampf- und Luftkolben reicht indes meistens die 
Summe der Dru.eke fUr die in Frage kommenden Umlaufzahlen aus, namentlich aber bei 
den durch /figuur 124g] dargestellten, von der Maschinenbau-A.-G. Pokorny & Wittekind 
eingefUhrten Differentia/kompressoren mit Tandemdampfmaschine. Die druckwechsel 
verlaufen sehr sanft, da der Schnittwinkel der Massenkurve mit der Kriiftekurve sehr spitz 
ist und um so spitzer wird, je grofJer die Umlaufzahl ist. 
In /figuur 124k, ~ m, n, o] ist die untersuchung der Spannungs- und Massenkriifte sowie 
der Druckwechsel fUr Umlaufzahlen von 50 bis 185 an einem mit Dampf betriebenen 
Kompressor nach /figuur 124e} von 850 mm Hub durchgefUhrt. 
Tatsiichlich findet man bei den Maschinen mit Riemen- oder elektrischem Antrieb oder 
mit nebenliegender Dampfmaschine sehr hiiufig ein heftiges StofJen, wiihrend die 
Maschinen mit starr verbundenen Dampf- und Luftkolben in Tandemanordnung im 
a/gemeinen sehr ruhig gehen. " 

De grootste bijdrage aan de tbeorieontwikkeling van de compressorbouw is wel die 
van Riedler (1889): Het traject 2 - 3 in de cyclus zou altijd nagenoeg adiabatiscb zijn. 
Riedler beweerde dat de warmteafvoer tijdens de compressie vrijwel gelijk aan nul 
gesteld kon worden. Verder zag hij een isothermiscbe compressie als ideale compres
sie. Alles wat de curve 2 - 3 van een isotbermiscbe curve zou afwijken duidde op 
verlies. Zie figuur 125. Om de temperatuurstijging enigszins in te perken en daarmee 
bet rendement van de compressie te verbogen, splitste men sindsdien de compressie 
in twee of meer trappen. Zie figuur 126. De zin van bet koelen van de lucbt tijdens 
de compressie wordt duidelijk met de formulering van de compressiearbeid. De 
algemene energievergelijking luidt: 

W + q = h,.,,.,r - bna + d(kin. cncrgic) + d(pot. cncrgic) 

Met de verwaarlozing van de kinetiscbe en potentiele energie en de veronderstelling 
dat lucbt een ideaal gas is, is de vergelijking te reduceren tot: 

w + q = cp(T3 - T,) 

Voor een polytropiscbe compressie geldt: 
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Figuur 125 

waarmee 

p3 n-1/n 

w = cp T 2[ ( --- ) - 1] - q 
P2 

Hieruit blijkt dat de compressiearbeid, behalve van de compressieverhouding, ook 
afbankelijk is van de begintemperatuur. Daarom heeft het zin de lucht "tijdens" de 
compressie tussen te koelen. 
De mate waarin een compressor isotherm comprimeert, wordt sinds de eeuwwisseling 
aangegeven met het isothermisch rendement, zijnde de verhouding tussen benodigde 
specifieke arbeid bij isothermische compressie en die bij de werkelijke compressie. 
Voor de arbeid bij isothermische compressie geldt, met 

xxxvi. 



Bijlage 1 

0. 

v 
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Voor bet isothermisch rendement geldt dus: 

== --------------------------------
p3 n-1/n 

cp T2 [ (---) - 1] - q 
P2 

xxxvii. 



Bijlage 1 

2. Regelingen op compressoren 

Regelingen op compressoren zijn ervoor bedoeld de compressoropbrengst aan te 
passen aan de behoefte. Men onderscheidt continue en discontinue regelingen. 
Continue regelingen zijn bijvoorbeeld toerentalregelingen. Een vroeg voorbeeld 
daarvan is de "reguleerinrichting" op de installatie Popp in Parijs (1888). Discontinue 
regelingen schakelen de compressor uit bij het bereiken van een bepaalde te hoge 
druk en weer in bij een bepaalde lagere druk. Er zijn verschillende principes bekend. 
Het is mogelijk een druksensor bij bepaalde drukken een signaal af te laten geven, 
dat de aandrijfmotor uit- of inschakelt. De toepasbaarheid van zo'n regeling is 
afhankelijk van het type motor. Mocht een toepasbare motor over een onvoldoende 
draaimoment beschikken om de compressor uit stilstand aan te drijven, dan zal de 
regeling moeten warden uitgebreid met apparaten, die gedurende het opstarten of de 
persklep(pen), of de zuigklep(pen) continu open houden. Ook is het mogelijk de 
motor te laten lopen en de compressor of door openhouden van de zuigklep(pen), of 
door de persleiding in de omgeving te laten uitmonden, buiten werking te stellen. 

3. Reservoirs en filters 

1. Rese1Voirs 
De functies van een reservoir zijn de realisatie van een voorraad ofwel een buffer in 
de installatie (in die zin werkt bet reservoir als accumulator), het vereffenen van 
stroomschommelingen (in die zin werkt een reservoir als demper) en het laten 
afkoelen van de lucht (waardoor water condenseert en afgezonderd kan warden). 
De grootte van een reservoir bepaalt men met behulp van een vuistregel. Deze luidt: 

Reservoirinhoud = K . effectieve compressoropbrengst per minuut 

De factor K is 1 of bijna 1 wanneer regelingen zijn toegepast die de aandrijfmotor 
uitschakelen en 0,5 wanneer regelingen zijn toegepast die de aandrijfmotor niet 
ui tschakelen. 
Na de Tweede Wereldoorlog heeft men bouw-voorschriften en controle-voorschriften 
opgesteld, aangezien er regelmatig reservoirs explodeerden. Oorzaken van het 
exploderen van reservoir zag men in de leeftijd van de reservoirs en de afwezigheid 
of het slecht functioneren van veiligheidskleppen. Beyl bespreekt een artikel uit Eng. 
& Min. Jrl. 1929 vol. 127 no.13, getiteld "Air-receiver Explosions - Their Cause and 
How to Avoid Them": 
'Ve schrijver blijkt een e1Varing ten aanzien van opgeblazen /uchtketels zoowel bij den 
mijn- als den scheepsbouw te hebben over ca. 30 jaren en deelt mede, dat in zulke 
gevallen in de officiee/e rapporten steeds de schuld gegeven werd aan "the old poor 
safety-valve, wich failed to function". In a/le gevallen had de ketel een veiligheidsk/ep en 
een 'unloader~ d.i. een toeste~ waardoor de lucht, zoodra een zekere gewenschte druk in 
den ketel is verkregen, in de atmosf eer wordt afgeblazen, m.a. w. de compressor onbelast 
kan doorloopen en de vastgestelde max. druk niet wordt overschreden. 
Hij noemt de vei/igheidsk/ep voor al die officiee/e rapporten een 'alibi' en het is zijn 
meening, dat, indien er honderd veiligheidsk/eppen op die ketels gestaan hadden, deze 
toch gesprongen zouden zijn. 
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Na beschrijving der kenteekenen aan de vemielde ketels, /eidt hij daaruit af, dat de 
exp/osie van binnen af heeft plaats gevonden en zegt, dat ais men in staat zou zijn, om 
in zoo 'n kete/ een exp/osie op te wekken, dan niettegenstaande de veiligheidsklep de ketel 
ook uiteengesprongen zou zijn. Jui.st v66r de explosie zal er in den ketel een ontplojbaar 
gasmengsel geweest zijn, geheel overeenkomstig zulks zich vormt in een cylinder van den 
motor van een automobieL Er zal een vonk bij dat mengsel zijn gekomen en de 
ontploffing had plaats. · 
Twee zaken waren dus verei.scht, te weten het ontplojbare mengsel en de vonk. 
Ten aanzien van het ontstaan van het gasmengsel geeft hij de volgende beschouwing. 
Een /uchtcompressor en een stoommachine werken jui.st tegengesteld. De laatste 
ontneemt stoom onder spanning aan een stoomkete~ laat ze expandeeren en blaast af in 
de atmosf eer. De luchtcompressor zuigt lucht uit de atmosfeer aan, perst ze zamen en 
blaast af in den /uchtketeL 
Nu vraagt hij de aandacht voor het feit, dat de meeste gebruikers van luchtcompressors 
meenen, dat ze deze op de zelf de wijze moeten smeeren, ais men stoommachines smeert 
en dit noemt hij glad verkeerd. 
De /uchtcompressor vertoont niet die schurende werking ais een stoommachine. Evenmin 
heeft een luchtcylinder zoo veel o/ie noodig ais een stoomcylinder en in het bijzonder 
moet men bedenken, dat ais een stoomcylinder te zwaar geolied i.s, dat de oliegassen te 
samen met den stoom afgeblazen worden i;i de atmosf eer, waartegenover bij een 
luchtcompressor die oliegassen in een gesloten ketel geblazen worden. 
Hij stelt vast, dat hij natuurlijk nooit de gelegenheid kon hebben gasmonsters te nemen 
onmiddelijk voor een ontploffing, doch gasanalyses gemaakt van samengeperste lucht 
genomen boven uit windketels, die met gestopte machine gedurende een half uur onder 
druk hadden gestaan, vertoonden dikwijls sporen van CH, en C)fbtJ· soms ook van CJ/14 

en van H Dikwijls heeft hij daarvan meer dan sporen vastgesteld en dit i.s voldoende om 
aan te nemen, dat die gassen ook we/ bij tijden in grootere hoevee/heid aanwezig zul/en 
kunnen zijn. 
Ten aanzien van de vonk word/ de volgende beschouwing gegeven. Een physi.sche 
beproeving van een smeerolie i.s de bepaling van haar ontv/ammingstemperatuur. Deze 
bepaling evenwel wordt gemaakt bij atmospherischen druk en niet bij zeer hoogen druk. 
Onze beginlessen in scheikunde leerden ons echter, dat een paraffine kaars onder een 
klok flauwtjes brandt ais de lucht wordt afgetapt en helder ais de luchtdruk toeneemt. 
Wordt zuurstof toegevoerd, dan brand de kaars zeer snel op. 
De vraag mag dus gesteld worden: Wat zal het ontv/ammingspunt van smeerolie zijn 
onder druk en bij toenemende temperatuur ais gevolg van dien toenemenden druk? en 
Wat zal dit ontvlammingspunt worden in geval van dampvorm of uiterst fijn-verdeelden 
toestand? en 
Wat zal geschieden ais sommige vluchtige gassen afkomstig van smeerolie gedreven 
worden in /ucht, die onder hoogen druk verkeert? 
lndien men denkt aan de ontplojbare stof, welke gevonnd wordt door vloeibare lucht te 
mengen met een koolstof-rijke stof - o.a. 'lamp-black' (roet), dan berust deze op 
spontane verbranding. Verbrandt men smeerolie aan de lucht, dan wordt roet gevormd, 
d. w.z. in smeerolie i.s koolstof aanwezig. Deze nu wordt door de compressie verwarmd en 
geblazen in een luchtmengse~ waarin ontplojbare gassen voorkomen onder druk. 
Bij a/le door Letzon Balliet onderzochte opgeblazen luchtketels vond hij op den bodem 
een laag, bestaande uit een kleven"g mengse/ van zware olie en stof. De bovenplaten van 
den ketel waren droog en schoon. Vermoedelijk waren deze schoon gebrand. Houdt men 
een schoon stuk wit goed op niet al te grooten a/stand van den windkete/ tegen een 
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ajblazenden stroom van samengeperste lucht, dan wordt die doek vuil en zal een vette 
vlek van verblazen olie vertoonen. Dit al/es wijst erop, daJ ontv/ambare mengse/s van 
koolwaterstoffen afkomstig zijn van smeerolie, aanleiding tot die ontploffingen waren." 

Filters 
In vrijwel alle luchtleidingen bevinden zich verontre1rugmgen, zoals stof en roest, 
water, dat door het afkoelen van de lucht is gecondenseerd, en smeerolie. Filters, die 
deze verontreinigingen moeten verwijderen, mogen geen hoge drukval veroorzaken 
en moeten de verontreiniging liefst automatisch afscheiden. 
Vaste verontreinigingen kunnen door messinggaas, bronsgaas of textiel gefilterd 
warden. Olie en water warden meestal door centrifugeren van de lucht gescheiden. 
De relatieve luchtvochtigheid kan warden verlaagd met absorptiefilters. Ab
sorptiemiddelen zijn fosforpentoxide, chloorcalcium, aluminiumgel en silikagel. 
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4. Stuurelementen 

1. Dynamische componenten 

Dynamische elementen zijn pneumatische componenten die in bun werking gebruik 
maken van stromingsmechanische fenomenen. Zij zijn er in passieve en actieve 
componenten. Passieve componenten hebben geen eigen energietoevoer, actieve 
componenten hebben die wel. Actieve componenten kent men als wandstraalelemen
ten en turbulentieversterkers. 

Passieve componenten 
Passieve componenten zijn componenten zonder eigen energietoevoer. Zij leiden de 
ingangssignalen slecht naar de uitgang, wanneer dat overeenkomt met de logische 
functie van de component. 

y 

--"' -
Figuur 127 

De werking van passieve componenten berust op de invloed die luchtstromen op 
elkaar hebben: de interactie tussen luchtstromen. Met andere woorden, twee 
luchtstromen komen elkaar tegen en oefenen, daar waar zij elkaar tegenkomen 
krachten op elkaar uit. Zie figuur 127. 
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Een OF-component waarin van dit principe gebruik is gemaakt geeft figuur 128. Een 
EN-component geeft figuur 129. 
Echt van groot belang zijn de passieve componenten nooit geweest. Belangrijker 
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waren de actieve componenten en met name de wandstraalelementen. 

W andstraalelementen 
Het wandstraalelement maakt gebruik van bet Coanda-effect: Een uit een opening, 
vrij en turbulent stromende luchtstraal neemt steeds luchtdeeltjes uit de omgeving 
mee, waardoor een secundaire luchtstroom, radiaal op de turbulente stroom ontstaat 
(zie figuur 130a). Wordt langs de turbulente stroming een wand geplaatst, dan zal er, 
door dit meeneemeffect, tussen deze wand en de turbulente strorning een onderdruk 
ontstaan. De turbulente strorning zal naar de wand toe afbuigen. Zie figuur 130b. 
Een wandstraalelement is vormgegeven als in figuur 131. De luchtstraal XY is de 
turbulente strorning. Drukverschillen tussen de kanalen A en B kunnen de turbulente 

Figuur 130 
Het Coanda-effect 

strorning sturen. Is de druk in kanaal B grater dan die in kanaal A, dan geldt de 
situatie van figuur 131. Is de druk in kanaal A grater dan in kanaal B, dan geldt de 
situatie van figuur 132. Het drukverschil tussen A en B hoeft niet grater te zijn dan 
0, 1 bar om het wandstraalelement te laten functioneren. 

A - -a A - -B 

I 1 1 I I 1 1 I 
t t 
x x 

Figuur 131 Figuur 132 
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Turbulentieversterkers 
Wanneer een laminaire stroming zijdelings geraakt wordt door een veel kleinere 
stroming, dan zal deze laminaire stroming een turbulente stroming worden. 
Een laminaire stroming uit een zenderkanaal stroomt in een in bet verlengde 
daarvan liggend ontvangerkanaal (figuur 133a). De afstand tussen beiqe kanalen is 
daarbij niet te groot, zodat nagenoeg geen turbulentie, door wrijving met de omgev
ing, optreedt. Wordt nu, zoals in figuur 133b, een stuursignaal aangebracht, dan zal 
de turbulent geworden stroming bet ontvangerkanaal niet meer bereiken. Hiermee is 
de werkwijze van een turbulentieversterker weergegeven. 
Een voorbeeld van een turbulentieversterker geeft figuur 134. 
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2. St.atische componenten 

Statische componenten kunnen wegventielen, drukventielen en stroomventielen zijn. 
Wegventielen bepalen de richting, het begin en bet einde van een luchtstroom. 
Drukventielen belnvloeden de druk en stroomventielen de stroom van de lucht. 
Stroomventielen zijn bijvoorbeeld terugslagkleppen, drukventielen zijn bijvoorbeeld 
drukbegrenzingsventielen en drukreduceerventielen. · 

Wegventielen 
De aanduiding van een wegventiel wordt opgebouwd uit twee getallen. Het eerste 
geeft bet aantal aansluitingen aan (2, 3, 4 of 5). Het tweede geeft het aantal schakel
standen aan (2, 3 of 4 ). 
Een 2/2-wegventiel werkt als AAN/UIT-schakelaar. Een 3/2-wegventiel is ook een 
AAN/UIT-scbakelaar, maar kan gebruikt worden voor bet sturen van een enkel
voudige cilinder. Voor dubbelwerkende cilinders is minstens een 4/2-wegventiel 
nodig. 3/3-, 4/3-, 5/2- en 4/4-ventielen zijn uitbreidingen van 4/2-ventielen. Zie 
figuur 135. 

2/2-wegventiel a) Lti,IJ 
b) [tJ 

p 

~ 3/2-wegventiel a) 
P R 

b) ~ P R 

4 /2-wegventiel ~~ 
p R 

3 /3-wegventiel ~ P R 

4/3-we-gventiel []fjXJ 
p R 

4/4-wegventiel ~~·l9~ II ii~ ~=1= I 
P R 

5 /2-wegventiel 
A I 

tlIZJ 
''R 

Figuur 135 
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Er bestaan verschillende mogelijkheden wegventielen te bedienen. Figuur 136 geeft 
deze mogelijkheden. 

Wegeventile 

direkt bt'ldtigt indirekl betdligl 
(durch E1gen-oder Fremdmechenl 

~ 
einstufig zwe1stuf1g 
~ Uur grolle Nlen,_itenl 

hand mechanisch pneumotisch elektro- t'it'k1ro- pneurnatisch elektro-
magnetisch rrognetiSCh magnetis.ch 

ol Hebel ol loster ol mit .Null· 
bl Pedol bl Rolle stellung 
cl Knopf cl lester- fled er -

rolle 1entrier1I 
mot Leer- bl impuls-
rUc:klouf gesteuer1 

Figuur 136 

olmitNull-
stellung 
(feder-
2entroertl 

bl impuls
betol1gt 

I 
o)m1t Null

stellung 
(leder
zentroertl 

bl 1mpuls
betatogt 

Wegventielen zijn er in vele constructies. Men onderscheidt membraan-zitting, 
membraan-klep, membraan-kogel, rolmembraan-klep, rolmembraan-veer, schuif en 
kogel-componenten, waarvan de membraan-zitting, de membraan-klep en de schuif
componenten de belangrijksten zijn. Met deze principes zijn logische functies en 
tijdfuncties te realiseren voor werkdrukken van 0.1 tot 8 bar overdruk. Het is vrij 
gebruikelijk een verdere onderverdeling te maken naar werkdruk. Zo onderscheidt 
men hogedrukcomponenten, middendrukcomponenten en lagedrukcomponenten. 
Hogedrukcomponenten zijn componenten, gebruikt in de krachtpneumatiek. Mid
dendrukcomponenten worden toegepast in de meet- en regeltechniek. Lagedrukcom
ponenten zijn vergelijkbaar met dynamische componenten. 
Ook maakt men bij wegventielen onderscheid tussen actieve en passieve componen
ten. Actief zijn componenten die een ingang voor voeding uit een net hebben. 
Passieve componenten hebben dat niet. Van actieve componenten kunnen passieve 
gemaakt worden door de voedingsingang als signaalingang te gebruiken. 

Het membraan-zitting principe 
Het membraan in een membraan-zitting-component heeft drie functies. Het fungeert 
als krachtversterking voor de stuurdruk, als zitting voor het openen en sluiten van de 
poorten en als veer. Figuur 137 geeft een voorbeeld van een hogedruk-geheugencom
ponenten. 
De eerste logische statische component van dit type werd in 1957 op de markt 
gebracht en was een universele component. Dat wil zeggen dat de verschillende 
logische functies kunnen worden gerealiseerd door de verschillende manieren van 
aansluiten van de component. Zie figuur 138, een middendrukcomponent. De 
verschillende manieren van aansluiten zijn gegeven in figuur 139a-f. Een ander 
uitvoering van hetzelfde principe is gegeven in figuur 140 en 141. 
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Het membraan-klep principe 
Het membraan in de membraan-klep-component fungeert slecbts als kracbtversterk
ing tussen stuurdruk en een klepsysteem en als veer. Het openen en sluiten van 
poorten wordt verzorgd door bet klepmechanisme. Figuur 142 geeft een voorbeeld. 

Het scbuifprincipe . 
Het scbuifprincipe is wellicht bet belangrijk.ste principe voor statische componenten. 
Aangezien in deel C boofdstuk 4.3 en deel C hoofdstuk 6.3.1 reeds ruim aandacht is 
besteed aan dit principe wordt dit in deze Bijlage verder niet besproken. 

109 ) ~ · ichllf'T'O l11 c hno1o; ·s.c'". ure- ·o 109 !:.<'"'" ro • n-1 -. •a 
( G'I C ; 

Figuur 139 

Y: .r , • M; 
IO C 1 iqt ) 

Y:~;i : 
; , • ; i 

( O< \ J Q I J 

y : ;: l ,., 

(PO!:. !:. •('f) 

Figuur 140 
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3. Servosystemen 

Voor de bebandeling van bet servosysteem wordt uitgegaan van de resultaten van bet 
onderzoek van bet instituut voor bydrauliscbe een pneumatiscbe aandrijf- en be
sturingstecbniek van de T.H. Aken (IHP). 

Een servosysteem is een re gel sys teem met een analoge werking en is · voorzien van 
een of meer terugkoppelingen. De analoge werking bestaat bieruit dat bet systeem 
een analoge, ofwel proportionele lucbtstroom genereert en aan bet aandrijfelement 
aanlevert. Een terugkoppeling is in ieder geval aanwezig van aandrijfelement naar 
regeling. Servosystemen bestaan uit een servoventiel, een processor en een of meer 
meetapparaten. Zie figuur 143. 

cilinder 

meetsys1eem 

Figuur 143 
Het servosysteem 

Voor de ontwikkeling van pneumatische servosystemen is uitgegaan van hydrauliscbe 
servosystemen. Hydraulische servosystemen kennen in principe dezelfde opbouw. 
Interessant is het servoventiel. Dit is feitelijk niets meer dan een gemodificeerd 
wegventiel, zie figuur 144. Het bestaat uit een boofdtrap (bet eigenlijke wegventiel) 
en een of twee voortrappe~ die bet elektronische signaal uit de regelaar omzetten in 
een mecbanisch of pneumatiscb signaal. Figuur 145 toont enkele bestaande voortrap
pen voor hydraulische servoventielen. 
Problemen bij de modificatie van een hydraulisch in een pneumatische servoventiel 
zijn de wezenlijk andere eigenschappen van lucht. Lucht is compressibel (E1uch, = 
7,14.10~ E 0 lic, bij 10 bar). Lucht heeft een lage viscositeit ('(.....,. = 0,17.10"3f 0 1ic). De 
golfsnelheid van lucht is aanmerkelijk lager dan die van vloeistoffen. Is de maximale 
golfsnelheid uit een opening bereikt, dan zal bij vergroting van de druk de stroom
snelheid niet meer toenemen. De temperatuurinvloeden op de luchtdruk kunnen 
aanzienlijk zijn. Lucht bezit van huis uit geen smerende eigenschappen. Kortom er 
ontstaan nogal wat problemen bij zo'n modificatie. Zeker wanneer de voordelen van 
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pneumatiek (snelheid, prijs) in het servosysteem behouden moeten blijven. 

l. 

Figuur 144 
Het servoventiel 

St••t••Clllw~tl\ 

Figuur 145 

m I I 

...... , 
l t•t•Of'\tl•Ot>• 

V oortrappen van hydraulische servoventielen 

Erfil!Qrt ion al mogl]fil 

"Im Vergleich zu hydraulischen Servoantrieben liegt der Wirkungsgrad 
pneumatisch betriebener Servoantriebe wegen der grofJen Kompressibilitiit 
von Luft etwa um die Hiilfte niedriger. Die Eigenfrequenz und Ansprech
geschwindigkeit kOnnen sogar um den Faktor 50 niedrieger liegen. Die 
Nachgiebigkeit ( z/ F J kann sich bei einem Pneumatiksystem ais 400mal 
so hoch erweisen wie bei einem Hydrauliksystem gleicher Baugro/Je. 
Trockenreibung an der Schubstange und am Ko/ben haben bei Lagere
gelungen stationi:ire Pehler zur Folge und wirken sich schwerwiegender a/s 
bei hydraulischen Antrieben aus. Die Ruheleistungsverluste sind bei 
pneumatischen Antrieben erheblich hoher ais bei hydraulischen, da sich 
auch bei geschlossenen Mitte/stellung des Steuerkolbens relativ grofJe 
Leckagen ergeben. Trotz dieser Nachteile liegen die wesentlichen Vorteile 
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pneumatischer Antriebe au/ Seiten ihrer einf achen Handhabung, geringen 
Jnvestitionskosten und kleinen und kompakten Bauweise." 
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Invloed op bet statische en dynamische gedrag van pneumatische servoaandrijvingen 
hebben de volgende parameters: · 
- De pneumatische eigenfrequentie en dempingsgraad. De eigenfrequentie kan door 

verhoging van de druk, verkleining van volumes en verkleining van de massa's 
verhoogd worden. 

- De zuigerdiameter. Een vergroting ervan vergroot de stijfheid van de aandrijving, 
maar verlaagt de drukstijgsnelheid. 

- De overdekking van de stuurschuif. Bij een te grote overdekking kan in de 
tussenposities een kortstondig blokkeren van de cilinder optreden. Dit vormt geen 
bevordering van de stabiliteit. 

- De golfuitbreidingssnelheid. Bereikt deze de maximale waarde, dan zal een 
snelheidsregeling niet meer functioneren. 

Prallplolte Pe<manel"lt magnet 

Menduse 

Ablutt 

•, 

·-· ~~~~ Membron-
feder 

Figuur 146 
Servoventiel (/HP) 

Zeni rierkolben 

Einstellsctlraube 

Steuerkolben 

Er worden dus nogal wat eisen gesteld aan bet systeem om tot een werkbare 
oplossing te komen. Om de stabiliteit en bet dynamische gedrag te verbeteren 
kunnen dempingsmaatregelen genomen worden. Dergelijke maatregelen zijn bijvoor
beeld: 
- Het creeren cq. toelaten van lekkage tussen de verdringingsruimten. 
- Het toepassen van een extra stabiliserend persluchtreservoir. 
- Het terugkoppelen van de lastdruk 
- Het terugkoppelen van de snelheid 
Een gevaar bestaat bij de ontwikkeling van vrij positioneerbare pneumatiek dat de 
systemen niet meer de bekende voordelen van hoge snelheid en lage prijs hebben. 
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Uitgangspunten bij de ontwikkeling waren daarom uiteindelijk uit te komen op een 
lage prijs (25 % onder die van elektronische servosystemen), een hoge snelheid 
(groter dan 3 m/s), een hoge versnelling (groter dan 5 g) en een met conventionele 
aanslagen-pneumatiek vergelijkbare nauwkeurigheid (beter dan 0,1 mm). Tenslotte 
eiste men, dat de ontwikkelde servosystemen positioneren zonder doorschieten 
moesten garanderen. Om dat te garanderen moet gebruik worden gemaakt van een 
zeer ingewikkeld regelalgorithme en daarvoor is een microprocessor nodig. 

Figuur 147 
Servoventiel (/HP) 

"\~ 

~ 
I 
~ .. 

De werking van het servoventiel 
Het door het IHP ontwikkelde pneumatisch servoventiel is dubbelwerkend en bestaat 
uit een hoofdtrap en twee voortrappen. De hoofdtrap is bet eigenlijke (weg)ventiel, 
geregeld door een mecbaniscb of pneumatisch signaal. De voortrappen, waar er, als 
gevolg van bet feit dat de boofdtrap dubbelwerkend is, twee van zijn, zijn apparaten 
die bet signaal van de processor omzetten in pneumatiscbe of mecbaniscbe signalen 
voor de hoofdtrap. Figuur 146 toont een servoventiel zoals dat door bet IHP werd 
ontwikkeld. De voortrappen zetten hier het signaal om in een pneumatisch signaal. 
Een scbematische voorstelling geeft figuur 147. De voortrappen zijn geconstrueerd 
naar bet Tauchspule-systeem, als elektro-mecbaniscbe omvormer, en het Diise
Prallplatte-systeem, als mecbanisch-pneumatische omvormer. Zie figuur 148. In figuur 
149 is de relatie tussen elektrisch signaal i en mechaniscbe signaal x van verscbillende 
Tauchspule-systemen weergegeven. In figuur 150 is de relatie tussen mecbaniscb 
signaal x en pneumatisch signaal p. weergegeven. 
De werking van het totale ventiel is nu naar figuur 152 als volgt: 
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De voortrap 
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De relatie tussen elektrisch signaal i en 
mechanisch signaai x 

Het elektrische signaal i komt van de microprocessor en is het resultaat van de 
gewenste waarde µ en de meetwaarde. De voortrap zet het elektrische signaal i om 
in een membraanverplaatsing x. Membraanverplaatsing x wordt omgezet in druk p., 
die weer resulteert in ventielverplaatsing y. De positie van het ventiel tenslotte 
bepaalt de massastroom van A en B (mAB). In figuur 152 is ook de cilinder meegeno
men. De zuigerpositie Z is naar de microprocessor teruggekoppeld. Figuur 151 geeft 
het verband tussen het signaal i en de uiteindelijke massastroom. 

Duidelijk zal zijn dat het beschreven proces snel moet verlopen om positioneren met 
de gestelde eisen mogelijk te maken. Figuur 153, 154 en 155 geven een beeld van 
deze snelheid. 

'• Q!>nm 

~
JE .... ,.. I • t •aJ,.,... • 

Psi • 

l 

Figuur 150 
De relatie tussen signaal x en signaal pst 

0 
0 02 

Figuur 151 
Het verband tussen het signaal i en de uiteindelijke mas
sastroom 
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Figuur 152 
Het servosysteem (lHP) 
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S. Logische schakelingen 

Een logiscbe scbakeling is een combinatie van logiscbe functies. Logiscbe functies zijn 
YES, NOT, AND, NANO, OR, NOR en INHIBIDON-functies. Deze functies 
kunnen met pneumatiscbe componenten gerealiseerd worden en zijn met Boleanse 
algebra te bescbrijven. In deze paragraaf worden deze functies besproken en een 
toepassing gepresenteerd van logiscbe functies in een pneumatiscb besturingssysteem. 

Logische Functies 
YES en NOT-functies bebben een ingangssignaal en een uitgangssignaal. Andere 
functies bebben meer dan een ingangssignaal. In- en uitgangssignalen kunnen twee 
waarden aannemen en zijn daarmee binaire signalen. In pneumatiscbe scbakelingen is 
de inhoud van deze waarden wel signaal (1) en geen signaal (0). 
Het YES-signaal is bet eenvoudigst. In- en uitgangssignaal zijn in waarde steeds 
gelijk. Het YES-signaal wordt geformuleerd als 

A= S 

Het NOT-signaal lijkt op bet YES-signaal en wordt geformuleerd als 

A= S 

De waarde van bet uitgangssignaal is steeds bet tegengestelde van de waarde van bet 
ingangssignaal. 
OR-functies bebben minstens twee ingangssignalen. Het uitgangssignaal neemt steeds 
de waarde aan van een van de ingangssignalen en geeft daarbij de voorkeur aan een 
1-signaal. De formulering is 

A+B=S 

De NOR-functie is een combinatie van een OR- en een NOT-functie en wordt 
geformuleerd als 

A+B=S 

AND-functies worden geformuleerd als 

AB= S 

Het uitgangssignaal is alleen een 1-signaal als alle ingangssignalen 1-signalen zijn. De 
NAND-functie is vergelijkbaar met de NOR-functie. Zij is een combinatie van een 
AND- en een NOT-functie en wordt geformuleerd als 

A.B = S 

Figuur 156 geeft een presentatie van de functies in combinatie met waarbeidstabel
len, CETOP-symbolen, DIN 24300-symbolen en formuleringen. 
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m 
I 

YES ADs -~ A-S 

m I 

ADs -~~ -
NOT A-S 

A B S A I 

0 0 0 ;vs ,a.., A·B-S ANO 0 1 0 
1 0 0 I I 

1 1 1 

A BS 

~ 
I 

0 0 0 l~I OR 0 1 1 A+B-S 
1 0 1 I I 
1 1 1 B 

A B S I 

0 0 1 »s r~~ -
NANO 0 1 1 A·B-S 

1 0 1 
1 1 0 B I I 

A B S 
I 

A 
0 0 1 ;vs r~· -

NOR 0 1 0 ,-~-, . A+B-S 
1 0 0 
1 1 0 I I 

A B S »-s I 

INHIBIT ION 
0 0 0 -~ A·B-S 0 1 0 
1 0 1 I 

1 1 0 B 

u: I I 

- ~-
A- Q 

MEMORY B- Q 
B Q 

Figuur 156 

De INHIBITION-functie is een AND-functie waarbij ingangssignaal A het uit-
gangssignaal van een YES-functie en ingangssignaal B bet uitgangssignaal van een 
NOT-functie is. Deze functie wordt geforrnuleerd als 

A.B = S 
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Voorbeeld 
Een sorteermachine is verbonden met drie lopende banden, die materiaal aanvoeren. 
Omdat deze sorteermachine onder halve belasting zeer onrendabel functioneert, 
wordt zij alleen ingeschakeld wanneer minstens twee banden materiaal aanvoeren. 
Voert maar een band materiaal aan, of zijn alle banden leeg, dan wordt de machine 
uitgeschakeld. Dit proces dient te worden geautomatiseerd. Een pneumatisch systeem 
moet, wanneer minstens twee banden materiaal aanvoeren een startsignaal aan de 
sorteermachine afgeven. Wordt er aan de machine geen startsignaal afgegeven dan 
schakelt deze uit. 
Het pneumatisch systeem, dat dit proces kan automatiseren bestaat uit componenten 
die materiaal detecteren, een component die de sorteennachine inschakelt en een 
logisch systeem. Dit logisch systeem wordt in zgn. "Logikschritten" opgebouwd. 
De eerste Logikschritt is het isoleren van bet rlogisch systeem. Het geisoleerde 
systeem kent een uitgangssignaal en drie ingangssignalen. De sorteermachine schakelt 
in, wanneer het uitgangssignaal de waarde 1 heeft. De ingangssignalen hebben de 
waarde 1 zolang er materiaal op hun banden aanwezig is. 
De tweede Logikschritt is het vullen van een waarheidstabel, die het gewenste 
resultaat geeft. Zie figuur 157. 

in uit 
c c 

a b c Al -
b 

0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 1 0 0 
0 1 1 1 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 1 0 1 
1 1 1 1 

Figuur 157 Figuur 158 

In de derde Logikschritt wordt de waarheidstabel vertaald in een Karnaugh-Veith
Diagram, zie figuur 158. Hierin worden alleen de waarden 1 van Al weergegeven. 
Er blijken maar drie mogelijkheden te bestaan waarin de sorteermachine moet 
starten. Of de ingangssignalen a en b moeten de waarde 1 hebben, of de ingangssig
nalen a en c moeten de waarde 1 hebben, of de ingangssignalen b en c moeten de 
waarde 1 hebben. 
In de vierde Logikschritt wordt dit resultaat vertaald in de formule 

a.b + a.c + b.c = Al (zie figuur 159) 

De vijfde Logikschritt is een simpele vereenvoudiging van de fonnule, die later, in de 
realisatiefase, componenten uitspaart 

a.(b + c) + b.c = Al (zie figuur 160) 

In plaats van vijf zijn er nu nog maar vier componenten nodig. 
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De laatste Logikschritt is een laatste vereenvoudiging. 
Zie figuur 161. 

c 
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Figuur 159 Figuur 160 
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Figuur 161 

tviii. 



Bijlage 1 

6. Rendementen 

1. Het isentropisch rendement van een compressor 

warmteafvoer. t.s<O <J---~er-----C> warmtetoevoer. t. s<O 

n=1.4 n= CD 

n=I 

lnT 

n=O s 

Figuur 162 

In een compressor wordt lucht op een hogere druk gebracht. Dit resulteert in een 
polytrope toestandverandering 

pV0 = constant, 

waarbij 1 < n < 1,4. Zie figuur 162. 
Het isentropisch rendement is gedefinieerd als de verhouding tussen de benodigde 
specifieke arbeid bij isentropische compressie en die bij werkelijke compressie. Het 
isentropisch rendement lijkt qua definiering op bet isothermisch rendement. 
Voor een isentrope drukverandering geldt: 
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T3 p3 r.-1/IC 
= (----) 

T2 P2 

en 

p3 r.-1/r. 
w. = cp(T3 -T2) = cpT2[(----) -1] 

P2 

Voor de werkelijke arbeid geldt: 

p3 n-1/n 
w = cp T 2 [ ( --- ) - 1] - q 

P2 

Zodat: 

p3 n-1/n 
[ (----) - 1] 

P2 
n, = 

p3 n-1/n q 
[ ( ---) - 1] - --------

P2 s, T2 

2. Het volumetrisch rendement van een zuigercompressor (I) 

Het theoretisch volumetrisch rendement van de zuigercompressor is bet quotient van 
bet aangezogen volume (V.) en bet cilindervolume (V) verminderd met de schade
lijke ruimte (V.), dus 

v. 
v - v. 

Het theoretisch volumetrisch rendement geeft de verhouding weer van bet volume 
lucht, dat wordt aangezogen tot bet volume, dat had kunnen worden aangezogen als 
er geen schadelijke ruimte was. 
Er geldt: 

P2V."' = P1(V - V.)"' 

Ofwel: 

Ix. 
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P2 11m 

v. = v - (----) v. 
p, 

Daarmee is: 

" 1 

V P2 11m V, 
(\.~b = ----------- - (----) 

V-V, 

Ofwel: 

P2 11m 

(\.~b = 1 + 0 ( 1 - ( ----) ) 
p, 

met 
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Figuur 164 

In werkelijkheid zal het aangezogen luchtvolume, gemeten v66r het de compressor in 
komt, kleiner zijn dan het bovenstaande doet vermoeden. De lucht wordt verwarmd 
door de wrijving in de zuigtuit en in de zuigklep en er kunnen lekverliezen optreden. 
Het werkelijke volumetriscb rendement is daarom: 

waarbij B = 0,95 .... 0,99, afhankelijk van de compressor. 
Met het volumetrisch rendement kan bet effect van de scbadelijke ruimte, dat het 
"naar recbts" bewegen van de zuiger aanvankelijk resulteert in bet uitzetten van de in 
de schadelijke ruimte achtergebleven samengeperste lucbt, numeriek zicbtbaar 
worden gemaakt. De compressorbouwers hebben rond 1900 dit effect pogen te 
verkleinen, door de zuigklep te voorzien van een overloopkanaal ( een term van 
Metsch [B44 ]). Het doel van zo'n overloopkanaal was (in de formulering van Metsch 
[B44]) bet uitbalanceren van de spanning, ofwel het realiseren van een Druck
ausgleicb ( een term van Heilemann [B24 ]). Door wanneer de zuiger zicb bevond in 
positie 4, via het overloopkanaal, de samengeperste lucht te laten stromen naar de 
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f 

I---------------- ----""'" ·1 

v 

Figuur 165 

andere kant van de zuigklep, kon de cycluslijn 4 - 1 nagenoeg een verticale rechte 
warden. Zie figuur 164. Dit zou het theoretisch volumetrisch rendement verhogen. 
Het gebruik van het overloopkanaal bij punt 2 van de cyclus, waar onderdruk heerst, 
leidde tot een soortgelijke verandering van de cyclus. Zie figuur 165. 
Reeds in het begin van de twintiger jaren werden compressoren met Druckausgleich 
nauwelijks meer gebouwd. Men was tot de conclusie gekomen dat het systeem het 
totale nuttig effect van de compressor verkleinde. "Het arbeidsvermogen, opgehoopt 
in de gecomprimeerde lucht, gaat bij het overstroomen nutteloos verloren." [B62] 

3. Het volumetrisch rendement van compressoren (IJ) 

Voor de volumestroom in een zuigercompressor geldt: 

waarbij 0 1 en 0 2 resp. visceuze en traagheidslekstromen zijn. Visceuze lekstromen 
zijn bijvoorbeeld lekstromen tussen zuiger en cilindermantel. Traagheidslekstromen 
zijn lekstromen door gaten en kieren. 
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Figuur 166 

01 
Een model voor een lekstroom 0 1 wordt voorgesteld door figuur 166. Als de lek
stroom onsamendrukbaar* en laminair is, kan warden uitgegaan van de vergelijking 
van Poiseulle (1799 - 1869) 

1 dp 
v = - --- ---- y(h - y) 

2µdx 

Voor een lekstroom geldt: 

01 = b,fld ff vdydz 

of 

* Vlgs. Mach tot 80 m/s. 
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Figuur 167 

1 dp 1 
---- (--h3)(7rd) 

2µ dx 6 

Over een afstand I is de druk -dp veranderd, zodat 

1 dp 
01 = ----- ----- h37rd 

12µ I 

Bij/age 1 

Er zijn verscheidene plaatsen waar een lekstroom kan ontstaan. De som van de 
lekstromen op deze plaatsen is de totale lekstroom 0 1: 

7rdp h3d 
01 = I: ------

12µ I 

02 
Een model voor een lekstroom 0 2 wordt voorgesteld door figuur 167. Er kan worden 
uitgegaan van de impulsvergelijking van Bernoulli ( 1700 - 1782; geformuleerd door 
Euler (1707 - 1783)), voor onsamendrukbare stroming langs een stroomlijn: 

v2 
2 

2 
= 

rho rho 

dp 
= 

rho 
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Nu is 

02 = . f v2dydz 

of 

2dp 
02 = J ----- . a 

rho 

en voor alle gaten en kieren naar buiten 

2dp 
0 = J ----- . I: a 

rho 

De totale volumestroom is nu te schrijven als: 

7rdp h3d 2dp 
O = Av + ----- I: ---- + j ----- I: a 

12µ I rho 

De beide dp's zijn niet vanzelfsprekend dezelfden. Wanneer de lagere druk van de 
eerste dp ongeveer de omgevingsdruk is, dan zijn zij dat wel en mag de eerste dp 
buiten het somteken worden geplaatst. 
Nu zijn er een aantal parameters en kentallen gedefinieerd, die iets zeggen over de 
compressor in bedrijf. De parameters zijn de zgn. bedrijfsparameters, 

visceuze wrijvingskrachten vµ 
f = ------------------------------------- = 

evenwichtskrachten dpJA 

traagheidskrachten rho.v2 
ai = ---------------------------- = 

evenwichtskrachten 2dp 

Kentallen zijn 

cl = ------------
12 J A3 

I: a 

A 

Hiermee is 
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C1Av CAv 
Q = Av + ------- + 

f (] 

Het volumetrisch rendement kan worden gedefinieerd a;s: 

Av 1 
n,, = = --.. ---------------------

Q 1 + C1/1 + C-z/o 

4. Het mechanisch rendement van een compressor 

Mechanische verliezen zijn wrijvingsverliezen en traagheidsverliezen. Wrijvingsver
liezen ontstaan langs zuig- en perskleppen en -tuiten, bij zuigercompressoren langs de 
cilindennantel, bij turbocompressoren langs raderen en wanden etc. Traagheidsver
liezen ontstaan bij zuigercompressoren bij het aanzuigen en wegpersen van de lucht, 
bij turbocompressoren bij het op snelheid brengen van de lucht etc. Door de vele en 
verschillende plaatsen waar mechanische verliezen ontstaan is het moeilijk deze 
overzichtelijk te fonnuleren. De meeste literatuur volstaat met de algemene defini
ering van het mechanisch rendement voor zuigercompressoren: 

Adp 

F 

5. Drukverliezen in leidingen 

Drukverliezen in een Jeidingnet zijn wrijvingsverliezen langs de Jeidingwand, verliezen 
bij koppelingen, in bochten en bij andere onregelmatigheden etc. In de laatste 140 
jaar zijn allerlei uitdrukkingen voor dit drukverlies gefonnuleerd. De toepassers van 
pneumatische spoorweg en buizenpostsystemen zijn de eersten, die met het drukver
liesprobleem werden geconfronteerd. Rond 1850 was iedereen ervan overtuigd, dat 
pneumatische installaties met lange leidingen zowel economisch als technisch 
onhaalbaar waren. Behalve Colladon, die beweerde berekeningen te hebben gemaakt, 
die het tegendeel bewijzen. [B2] 
In navolging van Colladon hebben vele anderen meer of minder empirische formules 
ontwikkeld, waarin het drukverschil tot uiting kwam: Johnson (American Mach., 
1899), Pole (Hiltte, 1899), Riedler en Guthermuth (Hiltte, 1899), Cox (American 
Mach., 1902), Unwin (1904), Rix (1905), Lorenz (Hiltte, 1905) en Fowl (de Pit
tsburgh-formule). Hier is de formule van Harris* (1912) gepresenteerd: 

• Van Harris z13n verder o.m. theorieen over de werking van de luchtlift 
bekend. 
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C.LQ2 
dp = 

r.IY 

waarin dp staat voor bet drukverlies, L voor de leidinglengte, Q voor de volume
stroom, D voor de inwendige leidingdiameter, r voor de compressieverbouding aan 
bet begin van de leiding en C voor een constante, groot 

154,34 
--------- [l'l.s) 
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Belangrijke ontwikkelingen in chronologische volgorde 

Bijlage II 

1. Belangrijke ontwikkelingen in chronologische volgorde 

500000 vC 
2500 vC 
1546 
1564 
1600 
1622 
1630 
1632 
1642 
1644 
1648 
1649 
1650 
1654 
1659 
1660 

1662 
1667 
1669 
1672 
1674 
1674 
1675 

1676 
1679 
1685 
1690 
1712 
1763 
1766 
1774 
1776 
1797 
1802 
1810 
1811 
1813 
1824 
1828 
1835 

Het vuur 
De blaasbalg 
De vetribus et novis metallis libri II (Agricola) 
Mijnventilatie-systeem met blaasbalgen 
De Magnete (Gilbert) 
II Saggiatore (Galilei) 
De hypothese van de luchtdruk (Baliani) 
Dialogo ... (Galilei) 
Discorsi... (Galilei) 
De barometerproef van Torricelli 
Het experiment van Pascal en Perler 
Vacuum proscriptum 
De eerste luchtpomp (Von Guericke) 
Het experiment met de Magdenburger bollen (Von Guericke) 
Eerste luchtpomp van Boyle (Hooke) 
New Experiments Physico-Mechanicall, Touching The Spring of the Air, 
and its Effects (Boyle) 
Wet van Boyle 
Wet van Mariotte 
Tweede luchtpomp van Boyle (Boyle, Hooke) 
Experimenta nova Magdeburgica de vacuo spatio (Von Guericke) 
Experiences du vuide (Papin) 
Verbetering van de eerste luchtpomp van Boyle (Huygens, Papin) 
Oprichting van de Accademia pubblica di scienze filosofiche e 
mathematiche 
Derde luchtpomp van Boyle (Papin) 
De snelkookpan van Papin 
Pneumatisch kanon (Papin) 
De atmosferische machine van Papin 
De atmosferische machine van Newcomen 
Mijnventilator aangedreven door een stoommachine (Polsunow) 
Ontdekking van waterstof (Cavendish) 
Ontdekking van zuurstof (Priestley) 
Lavoisier ontdekt dat lucht twee bestanddelen bevat 
Principe van de luchtlift (LOscher) 
Wet van Gay-Lussac 
Ideeen over de pneumatische spoorweg (Medhurst) 
Regel van Avogadro 
Eerste roterende luchtboormachine (Trevithick) 
Octrooi op de pneumatische spoorweg (Vallance) 
Octrooi op een persluchtlocomotief (Bombas) 
Systeem buizenpost (Ritter von Hohenblum) 
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1840 Eerste persluchtlocomotief tussen Parijs en Versailles (Andraud) 
1840 Eerste pneumatische spoorweg (Glegg, Samuda, Samuda) 
1843 Wet van Boyle-Gay-Lussac 
1847 Pneumatische spoorweg van Brunel 
1850 Pneumatisch orgelbesturingssysteem van Barker 
1851 Eerste luchtdrilboormachine (Sommeiller) 
1853 Eerste buizenpostinstallatie (I...onden) (Clarck) 
1854 Buizenpostinstallatie (Parijs) 
1854 Hydraulische ram van Sommeiller 
1854 Pneumatische spoorweg van Sommeiller 
1856 Introductie van perslucht in de tunnelbouw 
1857 Start van de bouw van de Mt.Cenis-tunnel 
1858 Tweede buizenpostinstallatie (Varley) 
1860 Introductie van het begrip entropie (Clausius) 
1863 Buizenpostinstallatie (Berlijn) 
1865 Procede van Le Chatelier 
1867 Ontwikkeling van de Rohrenpneumatiek door Sander 
1867 Electro-pneumatisch orgelbesturingssysteem van Barker 
1869 Eerste luchtrem van Westinghouse 
1872 Dry-compressor van Colladon 
1872 Start van de bouw van de St.Gotthard-tunnel 
1872 Tweede luchtrem van Westinghouse 
1873 Electrisch orgelbesturingssysteem van Weigle 
1876 Buizenpostinstallatie (New York) 
1880 Octrooi op een luchtlift (Frizzel) 
1882 Oprichting van de Compagnie des Horloges et Froce Pneumatiques 
1883 Geruisloze ventielen voor orgelbesturingssystemen (Schmole-Mols) 
1886 Octrooi op een luchtlift (Pohle) 
1888 Persluchtcentrale in Parijs 
1892 Persluchtr.entrale in Birmingham 
1897 Eerste luchthamer (Legner) 
1900 Turbocompressor van Rateau 
1901 Octrooi op een axiaalcompressor (Parsons) 
1904 Luchthamer van Flottmann 
1905 Eerste turbocompressor van de BBC 
1908 Porduktie van turbocompressoren door de BBC 
1934 Octrooi op een schroefcompressor (Lysholm) 
1939 Hydro-pneumatisch systeem van Bellows Co. 
1943 Eerste schroefcompressor 
1949 Modernisering van de Persluchtcentrale van Parijs 
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2. Tijdsbalk 

pag. 72 
pag. 73 
pag. 74 
pag. 75 
pag. 76 
pag. 78 
pag. 80 

600 v.C. - 360 v.C. 
400 v.C. - 160 v.C. 
200 v.C. - 40 n.C. 
0 - 240 
1400 - 1640 
1600 - 1840 
1800 - 1990 

Tijdsbalk 
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Pythagoras Socrates 

Anaximenes Anaxagoras 

Thales van Milete Parmedines Aristoteles 

I I 
-600 -450 -360 



I I 
-400 

Alexander de Grote 

Aristoteles 

~ ~ 
-3 0 -300 

Archimedes 

Hannibal 

Kteslbios 

-250 -160 



Julius Ceasar 

Heron van Alexandri~ 

Marcus Vitrivius Polio 

I I 
-200 -1'.)() Jo 



Claudius Ptolemaeus 

0 50 100 200 240 



Willem de Zwijger Marin Mersenne 

Georgius Agricola William Schakespeare 

Maarten Luther Galileo Galilei 

Michelangelo Joost van den Vondel 

Nicolas Copernicus Jan Pietersz. Sweelinck 

Desiderius Erasmus William Gilbert 

Christophorus Columbus Johannes Calvijn Johannes Kepler 

Leonardo da Vinci Pieter Breugel Horatio Grassi 

I I 15~0 1400 

1632: Dialogo ... 

1564: Mijnvcntilatie-systccm met blaasbalgcn 

1622: JI Saggjatorc 

1546: De vctribus ct novis mctallis libri II (Agricola) 

1600: De Magnctc (Gilbert) 



Albert Einstein 

Vincent van Gogh 

Rateau 

Eroest Hemniingway 

• • 
!Frédéric Chopin Lenin 

Beethoven RiedIer 

Arthur Schopenhauer Piet Mondriaan 

James Joule 

; von Goethe 

George Gershwin 

Charles Parsons 

I 

Karl Marx J. Oppenheimer 

Werner von Siemens 
LaPlaCe~-------~V"';;i-ct-e:->r':""_P""':O:-P-P-----

- . 
Watt Lev Tolstoj 

Charles Dickens 

E 
AIois Colladon • 
Charles Robert Darwin 

John Keynes 

Geot StepheDSOD Mahantma Gandhi 

Adolf Hitler 

Multatuli George OlWell 

Nelson Mandela 

Willy Brandt 

Jacquard George Westinghouse Martin Luther King 

Jean Poiseuille Franklin Roosevelt , 

Louis Gay-Lussac Sigmund Freud 

Abraham Uncoln 
----~--------------~------" I 

Winston Churchill 
.... --. _-.. _..,....---.... ---

avogadf(~ di Quaregna Henry Ford 

1800 18 0 

1872: Tweede luchtrem van Westlnghouse 

1990 

1847: Pneumatische spoorweg van Brunei 1939: Hydro-pneumatisch systeem van Bellows Co. 

1872: Dry-compressor wn Colladon 

1840: Eerste persluchtlocomotier tussen Parijs en Versallles (Andraud) 1934: Octrooi op een schroercompressor (Lysholm) 

-1869: Eerste luchtrem van Westinghouse 

1835: Systeem buizen~t (Rittervon Hohenblum) 1905: Eerste turbocompressor van de BDC 

1867: Ontwikkeling van de Röhrenpneumatiek door Sander 

1828: Octrooi op een persJuchtJocomotie( (Bom bas) 1904: Luchthamer van Flottmann 

1867: Electro-pneumatisch orgelbesturingssysteem van Barker 

1824: Octrooi op de pneumatische spoorweg (Vallance) 1901: Octrooi op een axiaalcompressor (Parsons) 

1854: Pneumatische spoorweg van SommeilIer __ _ . 

" 
1813: Eerste roterende Juchtboonnachine (Trevilhick) 1900: Turbocompressor van Rateau 

1854: Hydraulische ram van Sommeiller 

1810: Ideeën over de pneumatische spoorweg (Medhurst) 1897: Eerste luchthamer (Legner) 

1853: Eerste buizenpostinstallatie (Londen) (Oarck) 

1802: Wet vaf'l Gay-Lussac 1888: PersJuchtcentraJe in Parijs 

1851: Eerste Juchtdrilboonnachine (SommeilIer) 

1886: Octrooi op een luchtlirt (Pohlé) 

1850: Pneumatisch orgeJbesturingssysteem van Barker 

1880: Octrooi op een Juchtli~t (Prizzel) 



Ludwig van Beethoven 

Newcomen Arthur Schopenhauer 

Gottfried Wilhelm Leibniz Jospeh Priestley James Joule 

Isaac Newton Johann Wolfgang von Goetbe 

Christiaan Huygens Joseph Haydn ' Karl Marx 

Jan Steen Leonard Euler '-Siemens 

Robert Boyle 

Mi~hiel Adriaansz. de Ruiter 

Otto von Guericke 

t Rembrandt van Rijn 
i 

René f escartes 

Marin Mersenne 
! 

René de Réaumur 

Johann Sebastian Bach 

G.eorg Händel 

Pierre Laplace 

James Watt 

Antoine Lavoisier 

W. A Mozart 

Charles Dickens 

A10is Colladon 

Charles Darwin 
George Stephenson 

>eare Edme Mariotte Benjamin Franklin Sommeiller • 
Galileo Galilel Denis Papin Henry Cavendish Multatuli 

J 09st van den Vondel Anders Celsius Joseph Jac~uard 

Sweelinck Blaise Pascal Daniel Bernoulli Jean Poiseuille 

Evangelista Tonicelli 
i 

Antonio Vivaldi Louis Gay-Lussac 

Kepler Robert Hooke George Washington Abraham Uncoln 

Horati Grassl Jonathan Swift Amadeo avogadro di Quaregna 

I 

1750 
I I ~ I I I I I 

• 

1632: Dialogo ... (Galilei) 1712: De atmosferi,$Che machine van Newcomen 1797: Principe van de luchtlift (Löscher) 

1667: Wet van Mariotte 

1630: De hypothese van de lu.chtdruk (Baliani) 1690: . De atmosferische machine van Papin 1776: Lavoisier ontdekt dat lucht twee bestanddelen bevat 

1662: Wet van Boyle 

1622: 11 Saggiatore (Oalilei) 1685: Pneumatisch kanon (Papin) 1774: Ontdekking van zuurstof (Priestley) , 

1659: Eerste luchtpomp van Boyle (Hooke) 

1600: De Magnete (Gilbert) 1676: Derde luch.tpomp van Boyle (Papin) 

1654: Het experiment met de Magdenburger bollen (Ven Guericke) 

1674: Verbetering van de eerste luchtpOmp van Boyle (Huygens, Pap in) 

1650: . De eerste luchtpomp (Ven Guericke) 

1669: Tweede luchtpomp van Beyle (Boyie, Hooke) 

1644: De barometerproeC van Terricelli 



Noten 

1 Ho"or vacuz is de afschuw van de ledige ruimte. Het is een mythische 
opvatting dat de natuur een afkeer van ledige ruimten zou hebben en deze dus 
tracht op te vullen (Aristoteles, Erasistratus). 

2 Heron schreef werken over de mechanica, de mechanische techniek, de 
pneumatiek, de hydrauliek en de wiskunde. De mechanica is te vinden in 
Mechanica, de pneumatiek en hydrauliek in Pneumatica en de wiskunde in 
Definitiones metrica. 

3 Gilbert is grondlegger van het magnetisme en het aardmagnetisme. Een en 
ander is beschreven in zijn boek De Magnete (1600). 

4 Ceci tuera cela: Dit zal dat doden. Woorden van Claude Frollo in Hugo's Notre 
Dame de Paris, waarmee Frollo bedoelde dat het gedrukte woord machtiger 
zal blijken dan de Kerk. 

5 De strijd met de Kerk is van grate invloed geweest op het doen en denken en 
de progressie in de wetenschap. Het is echter discutabel of deze strijd de 
ontwikkeling vertraagd of versneld heeft. Door de dreiging die van de Kerk uit 
ging werd men behoedzamer in zijn werk en publicaties en werd de ontwikkel
ing misschien vertraagd. Door de openlijk gevoerde strijd werden er waar
schijnlijk wel meer wetenschappers tot het onderwerp aangetrokken, hetgeen 
de ontwikkeling zou hebben kunnen versneld. 

6 II Saggiatore Ne/ quale Con bilancia esquisita e guista si ponderano le cose 
contennte nella libra astronomica e filosofica de Lotario Sarsi Sigensano ... , Rome 
1632: betekenis onbekend. 

7 Dialogo di Galileo Ga/ilei Linceo ... sopra i due massimi sistemi de/ mondo 
Tolemaico, e Copemicano ... , Florence, 1632: Dialoog van Galileo Galilei met 
Linceo over de twee grootste systemen van Ptolemaeus en Copernicus ... 

8 Discorso al serenissimo Don Cosimo II. Gran Duca di Toscana lntomo a/le cose, 
che Stanno in ru l'acqua, o, che in quella si muovono ... , Florence, 1612: 
Verhandeling voor de hoogvereerde Don Casimo II, groothertog van Toscane, 
over de dingen die in het water zijn en zich daarin bewegen. 

9 Torricelli's experiment is een proef, waarbij een aan een uiteinde ges1oten 
buis, van meer dan 76 cm lengte, gevuld met kwik, verticaal met het open 
uiteinde in een bak met kwik geplaatst wordt. Het resultaat van de proef is, 
dat het kwik in de buis zakt tot 76 cm boven de kwikspiegel in de bak. Boven 
de kwikspiegel in de buis bevindt zich dan een vacuum. De verklaring van dit 
resultaat is, dat de omgevings(lucht)druk in staat is kwik tot een hoogte van 76 
cm op te stuwen. 
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Noten 

10 Marin Mersenne (8.9.1588-1.9.1648) was een Frans wijsgeer en musicoloog. Hij 
was een vriend van Descartes en lid van de minimenorde. Mersenne's invloed 
op de denkers van zijn tijd is zeer groot geweest als geestelijk instigator en 
speciaal als verdediger van de waarheid. Hij is wel genoemd 'de secretaris
generaal van geleerd Europa'. 

11 Experiences nouvel/es touchant le vide: Nieuwe experimenten omtrent de ledige 
ruimte. 

12 Recrit de la grande experience de l'equilibre des liquers: Herzien geschrift van de 
grote experimenten van het evenwicht van vloeistoffen. 

13 Pref ace pour un traite du vide: Inleiding tot een werk over de ledige ruimte. 

14 Demonstratio ocularis loci sine corpuris succesive moti in vacua lumini nu/Ii 
corpori inhaerenti: Zichtbaar bewijs, dat licht niet aan een deeltje gebonden is 
door haar voortgaande beweging zonder deeltjes door vacuum. 

15 Experimenta nova (ut vacantur) Magdeburgica de vacuo spatio: Nieuwe (zoge
naamde) Magdenburgse experimenten met de ledige ruimte. 

16 Tycho Brahe (1546-1601) was een Deens astronoom. Hij was van betekenis als 
observator. Hij deed systematische waarnemingen, waarmee Kepler later 
berekeningen deed. 

17 Plato (428-348 v.C.) wordt gezien als de grootste der Griekse filosofen. Hij was 
leerling van ondermeer Socrates en Euclides en meester van Aristoteles. 

18 Von Guericke spreekt van een Magdenburgse el. Er is aangenomen dat deze 
0.5 m bedraagt. Hij stelt nl.: ''Das Gewicht der Luft lastet auf dt, Erdoberflache 
ebenso schwer wie das einer Wassersaule von 20 Magdenburger Ellen hohe." [1] 
Later doet hij zelf proeven met een waterkolom en komt tot 19 ellen. 

19 Sir Robert Boyle (15.1.1627-31.12.1691) was een Engels fysicus, chemicus en 
natuurfilosoof. 

20 Robert Hooke (1635-1703) was een Engels natuurkundige. 

21 Het gaat hier om de eerste van de zeventien drukken. In de tweede druk is 
met 'Pneumatical Engine' de verbeterde versie van de luchtpomp bedoeld (zie 
verderop in de tekst). 

22 Experiences du vuide: Experimenten met vacuum. 

23 De Royal Society groeide uit de Oxfordse studentengroep The Invisible 
College, opgericht door Boyle. De Royal Society verzamelde wetenschappers. 
Leden waren ondermeer Boyle, Hooke, Huygens en Papin. 

24 Ainsi finit la comedie: Zo eindigde de komedie, dat was het slot (fabels van La 
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Fontaine). 

25 Combinaties van de systemen zijn ook mogelijk. Momenteel wordt bijvoor
beeld bij hamerboormachines aan de beitel ook een draaiende beweging 
gegeven. 

26 In 1874 startte Jose F. de Navarro en Henry Clark Sergeant de Ingersoll Rock 
Drill Company. Sergeant, die in 1883 een nieuwe klep voor. de drilboor
machine ontwikkelde, startte daamaast de Sergeant Drill Company. Later 
gingen deze bedrijven samen in de Ingerson Sergeant Rock Drill Company. In 
1902 presenteerde dit bedrijf de eerste portable compressor. De Ingersoll 
Sergeant Rock Drill Company was gespecialiseerd in tunnelboorapperatuur. 
Terzelfdertijd bestond er een bedrijf Rand Drill Company, opgericht door de 
broers Addison C., Jasper Raymond en Albert Rand. Dit bedrijf specialiseerde 
zich in mijnbouwapparatuur. 
In 1905 gingen beide bedrijven samenwerken onder de naam Ingersoll-Rand. 
Zij groeiden snel. In 1911 werden de rechten van Leyner gekocht. Zijn 
machines werden sinds 1903 geproduceerd onder de naam Jackhamer Drills. 
Begin van de twintigste eeuw werden luchtliften en pneumatische hand
gereedschappen aan bet programrna toegevoegd. De handgereedschappen 
werden door Sergeant ondergebracht in de Haesler-Ingersoll Pneumatic Tool 
Company en door de broers Rand in de Imperial Pneumatic Tool Company. 
Na de oorlog is Ingersoll-Rand schroef- en turbocompressoren gaan leveren. 
Momenteel is Ingersoll-Rand een gigant met 78 vestigingen over de hele 
wereld, waarvan 46 in de Verenigde Staten. 
[The Ingersoll-Rand Story, 1985; met dank aan Ingersoll-Rand Nederland] 

27 De bouw van de Mt.Cenis-tunnel duurde van 1857 tot 1871. Oorspronkelijk 
was er 25 jaar voor gepland. De conclusie, dat door gebruikt te maken van 
samengeperste lucht, 13 jaar winst werd geboekt voert wat ver. De planning 
voor de doorboring van de berg werd ver voor 1857 gemaakt. Men had in die 
tijd geen ervaring met de bouw van lange Alpentunnels. Een jarenplanning 
kon dus slechts als schatting gezien worden. Daarbij was de toepassing van 
perslucht niet eens een groot succes. De graafsnelheid werd er nauwelijks door 
verhoogt. Getallen daarover staan in de tekst. 
Tekenend zijn de uitlatingen van Prof. Colladon in [2], waaruit kan worden 
opgemaakt dat de toepassing van perslucht bij de doorboring van de Mt.Cenis 
veel weg had van een prestige-projekt van Somrneiller. Somrneiller was 
uitvoerder van de bouw. 

28 Daniel Colladon was een Zwitsers ingenieur en leefde van 1802 tot 1893. Hij 
was deskundig in de strorningsleer. 

29 De voorbereidingen van de doorboring van de St.Gotthard startten enkele 
jaren voor bet begin van de bouw van de Mt.Cenis-tunnel. De voorbereiders 
hadden bet voordeel dat zij konden leren van bet Mt.Cenis-projekt. De bouw 
van de St.Gotthard-tunnel duurde van 1872 - 1881 en werd gefinancierd door 
de betrokken Zwitserse staten en omliggende belanghebbende landen zoals 
Duitsland, Nederland, Belgie, Oostenrijk-Hongarije en Italie. De uitvoering 
was in handen van L. Favre. 
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De lengte van de tunnel is 14900 m. De uiteindelijke lengte week 33 cm af van 
de geschatte lengte. De bouw van de tunnel kostte 57.6 miljoen zwitserse fr., 
310 doden, 177 daarvan vielen in de tunnel, 877 mensen werden invalide, 
waarvan 400 bij werkzaamheden in de tunnel en 70 % van de 20000 werk
nemers werd slachtoffer van mijnziekten. De reistijd van Luzem naar Milaan 
was 27 uur en werd 5 en een half uur. Aanvankelijk reden er 30 treinen per 
dag door de tunnel, nu zijn dat er zo'n 200. 
Gesteld kan worden dat de bouw van dit soort tunnels tot de omvangrijkste en 
kostbaarste projekten van de negentiende eeuw behoren. 

30 Aktiebolegat Atlas werd opgericht in 1873, in de tijd van de "Zweedse Railway 
Boom", als fabrikant en verkoper van materialen en produkten ten behoeve 
van de spoorwegen. In 1876 telde AB Atlas reeds 700 werknemers en had het 
bedrijf 600 wagons geproduceerd. Aan dit succes kwam een einde. Tot ca. 
1890 verkeerde de Zweedse economie in een diepe recessie. De eerste 
direkteur Eduard Franckel had veel geld uitgegeven en een nieuwe geldschie
ter, AO. Wallenberg, moest AB Atlas van de ondergang redden. Wallenberg, 
bankeigenaar, moest de liquiditeit van AB Atlas met nog meer geld redden, 
maar concludeerde uiteindelijk dat het management van de firma niet deugde. 
''Before he died in 1886 he wrote to his son: '/ am not capable alone of clearing 
the Francke/ soup."' Zijn zoon K.A Wallenberg verving uiteindelijk Francke} 
door Oscar Lamm. Lamm verkocht het bedrijf aan een voor deze gelegenheid 
opgerichte firma Nya Aktiebolaget Atlas (Nieuwe AB Atlas). De oude 
activiteiten bleven bestaan en nieuwe activiteiten, o.a. machine- en perslucht
gereedschap, werden toegevoegd. De kennis werd o.m. gehaald bij Ingersoll
Rand in de Verenigde Staten. De produktie van persluchtgereedschap startte 
in 1901, onder leiding van Ryd en Jacobsson. 
In 1905 ontwikkelde de firma haar eerste persluchthamer, naar het idee van 
Leyner. Na 1917 stopte Atlas met de produktie van locomotieven, ketels, 
stoommachines en machinegereedschap en startte men de produktie van 
dieselmotoren. Men besloot in 1917 samen te gaan met AB Diesel Motorer. 
Zo ontstond AB Atlas Diesel. Ca. 30 jaar werden er dieselmotoren in licentie 
vervaardigd, maar in 1948 werd deze motorensector afgestoten en con
centreerde het bedrijf zich geheel op perslucht. Atlas Diesel werd Atlas Copco 
(1956). Copco komt van het Belgische Compagnie Pneumatique Commerciale. 
Wallenberg had Atlas door het diesel-tijdperk geleid en Walter Wehtje 
veroorzaakte de omwenteling. 
In 1967 steeg de omzet van Atlas over de miljard DM. In 1954 kocht Atlas 
Copco de rechten op Lysholm's schroefcompressor, in 1967 presenteerde Atlas 
de eerste portable schroefcompressor en rond 1970 startte Atlas Copco de 
ontwikkeling van hydraulische boorapparaten. Momenteel is Atlas Copco het 
grootste in perslucht gespecialiseerde bedrijf. 
[The First Hundred Years, 1873 - 1973, Atlas Copco AB, Stockholm 1973; met 
dank aan Atlas Copco Nederland] 

31 George Westinghouse leefde van 1846 tot 1914. Westinghouse stichtte in 1869 
de Westinghouse Air Brake Company. In 1884 volgde de oprichting van de 
Westinghouse-Gesellschaft, later Wabco-Westinghouse in Duitsland. Westin
ghouse produceerde remmen voor treinen en later ook voor vrachtwagens. 
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Baanbrekend werk verrichtte Westinghouse in de elektrotechniek met de 
Westinghouse Electric Company. Een bedrijf dat al snel zeer groot en 
toonaangevend was. 
Wabco-Westinhouse startte na de oorlog met de produktie van componenten 
voor de automatiseringspneumatiek, is nu onderdeel van REXROTII en hoort 
nu thuis in het rijtje FESTO, Norgren Martonair en Bosch. 

32 Het huwelijk tussen pneumatiek en elektrotechniek in de ontwikkeling van de 
luchtrem was voor deze ontwikkeling een revolutionaire stap, inaar voor de 
pneumatiek niet. Een huwelijk ontstond namelijk al twintig jaar eerder, nl. in 
1867. Barker presenteerde toen op de Wereldtentoonstelling van Parijs een 
elektro-pneumatische besturing voor orgels. Zie het Intermezzo tussen deel B 
en deel C. 

33 Volgens Engineering van 28 augustus 1891 [15] was het compuond-principe al 
eerder toegepast door Morrison, direkteur van de Markies van Lothianmijn in 
Newbattle, bij Edinburgh. 

34 Dat de Ingenieur van 24-8-1889 aandacht besteedt aan het rendement van de 
persluchtcentrale is vrij bijzonder. Aan de hoogte van het rendement van 
apparaten werd in deze tijd weining waarde gehecht. De haalbaarheid van de 
toepassing van perslucht bing vooral af var. politieke en maatschappelijke 
beslissingen. Weliswaar was er voor de persluchtcentrale van Parijs voor het 
eerst in de pneumatiekgeschiedenis een bovengrens gesteld aan bet kolen
verbruik per geleverde pk per uur, de periodieken hielden zich wat betreft 
rendementen op de vlakte. 

35 Opmerking over de huidige persluchtcentrale (maarliefst 10000 afnemers, zo'n 
145000 m3/uur, dus geen kleintje): Ga naar Parijs en probeer er eens achter te 
komen waar de centrales staan. Vraag bijvoorbeeld bij het vrij nieuwe, grote 
technische museum. Ontdek vervolgens dat niemand er ooit van gehoord heeft, 
terwijl in de metrostations de leidingen toch duidelijk te zien zijn. 

36 De werkelijke argumenten van Sommeiller om perslucht toe te passen bij de 
bouw van de Mt.Cenis-tunnel waren niet het versnellen of het veiliger maken 
van het graafproces. Sommeiller zocht een toepassing voor zijn hydraulische 
ram. De toestemming om hydraulische rammen toe te passen in combinatie 
met een pneumatische spoorweg en bij de bouw van de Mt.Cenis-tunnel had 
alles te maken met (vriendjes)politiek. 

37 Brown Boveri & Cie. is samengegaan met ASEA tot Asea Brown Boveri. 

38 Sir Charles Parsons was een Engels ingenieur en leefde van 1854 tot 1931. Hij 
is uitvinder van de stoomturbine. 

39 Auguste Rateau was een Frans ingenieur en leefde van 1863 tot 1930. 

40 Het werk van Toepfer [1] kan worden gezien als het standaardwerk van de 
orgelbouwkunst. Het is bedoeld voor orgelbouwmeesters. 

41 De technische ontwikkeling van compressoren is na 1950 in het kader van deze 
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studie niet meer revolutionair te noemen. Natuurlijk is er veel gebeurt in de 
ontwikkeling van de compressoren na 1950. Met deze opmerking is geenzins 
bedoeld het tegendeels daarvan te beweren. De opmerking is juist in het kader 
van de ontwikkelingen voor 1950 en met name die in de negentiende eeuw. 
De op elkaar volgende vindingen van de hydraulische ram (Sommeiller), de 
wet-compressor (Colladon) en de compound-compressor (Riedler) en de 
ontwikkeling van de turbo- en de schroef compressor hebben een zeer grate 
invloed gehad op de pneumatiek. De invloed van de ontwikkeling van snel(ler) 
draaiende compressoren mag oak nag groat genoemd warden. 
De komst van bijvoobeeld olievrije compressoren waren een logische en in 
verhouding kleine stap, volgend uit de eisen van bepaalde industrien, waar 
pneumatiek haar toepassing vond. De komst van olievrije compressoren was 
niet dermate essentieel voor het voortbestaan van de pneumatiek in z'n geheel 
als de komst van de hydraulische ram, de wet-compressor en de compound
compressor. 

42 De opmerking lijkt voor ingewijden zeer triviaal, maar is dat niet. Het concept 
van de hydraulische ram van Sommeiller (water als zuiger) is trivialer. Denk 
aan het principe van de eerste luchtpompen. 

43 Er is discussie mogelijk over de naamgeving van dit hoofdstuk, gezien de 
omvang ervan. Het zou oak Besturings- en regeltechniek - overzicht kunnen 
warden genoemd, maar dat maakt het niet veel beter. 

44 Causaal: het verband tussen oorzaak en gevolg. 

45 Steeds komt in deel C gewild en ongewild het op z'n zachtst gezegd verwar
rende gebruik van termen naar voren. Het vormt een aanzienlijk en niet 
onbelangrijk deel van de geschiedenis van de pneumatiek na 1950. Oorzaken 
van het verwarrende gebruik van termen zijn de deelnerning van veel technici 
met verschillende achtergrand aan de ontwikkelingen in de pneumatiek, de 
matige kwaliteit van periodieken indeze en het slordige gebruik van woorden 
door pneumatici. Is men eenmaal slordig met het gebruik van termen, dan zal 
men, omdat men juiste termen uit het oog is verloren, nieuwe termen verzin
nen, waarmee de cirkel rand is. 

lxxxvi. 

In deze noot warden juiste termen en termen, die in deel C zijn aangehaald, 
met hun betekenis naast elkaar gezet. 
Allereerst warden hier de termen, die betrekking hebben op ener
gieoverdracht, sturen en regelen behandeld. Pneumatiek is een aandrijftech
niek. Daarbinnen kunnen in de ontwikkeling ervan aandachtspunten naar 
voren komen, die energieoverdracht, sturen of regelen heten. De betekenis ligt 
in de woorden zelf opgesloten. Bij de termen sturen en regelen kunnen als 
kenmerkende woorden resp. keten en kring genoemd warden. Zander in 
onjuistheden te vervallen of verwarrend te warden kan iedereen de vrijheid 
nemen, het bij bijvoorbeeld sturen over besturing, besturingstechniek, be
sturingspneumatiek of pneumatische besturing te hebben. Foutieve termen zijn 
onderstaand weergegeven: 



Goed: 
Energieoverdracht 

Sturen 

Fout: 
Aandrijfpneumatiek [verscheidene 
literatuurplaatsen (v.l.p.)] 
Luchtdruktechniek [v.l.p.] 
Pneumatiek [88] 
Arbeidspneumatiek [90] 
Pneumatiek [v.l.p.] 
Aerodynamik [90] 
Miniatuurpneumatiek [88] 
Pneumonik [20] 

Veel verwarring is geschept met termen voor componenten met en zonder 
bewegende delen. In deel C is uiteindelijk gekozen te spreken van resp. 
statische en dynamische componenten, omdat (d.m.v. turven) is gekomen tot 
de conclusie dat dit de "gebruikelijke" termen zijn. Uit een dergelijke 
conclusie blijkt bet gebrek aan een gezaghebbende definitie voor de oor
spronkelijke termen, resp. k.leppen en fluidische componenten. De term 
fluidics [7] (of fluidica [25], of fluidische componenten) is hopeloos ver
waterd. Waren deze componenten oorspronkelijk wandstraalelementen, 
turbulentieversterkers etc., later waren bet alle schakelelementen. De 
definitie in 0 + P 1-1989 (deel C, hoofdstuk 3.1.2) wordt bier maar niet 
meer aangehaald. De term k.leppen Iijkt verouderd, de Nederlandse iiLeratuur 
spreekt nu slechts van ventielen. Het woord ventielen, hoewel op zich geen 
germanisme (bet woord komt voor in de woordenlijst van 1947), is waar
schijnlijk over genomen uit bet Duits. In Duitsland gebruikte men al Ianger 
( te pas en te onpas) dit woord. De termen: 

Oorspronkelijk: 
Kleppen 

Fluidische componenten 

Later: 
Ventielen 
Fluidische componenten 
Statische componenten 
Dynamische componenten (Fr.) 
Dynamische componenten 
Statische componenten (Fr.) 

De vraag is, hoe gekomen kan worden tot een eenduidig gebruik van termen. 
De normalisatieinstituten, die zich met deze vraag hebben beziggehouden, 
hebben daar niet bet goede antwoord op weten te vinden. Zij hebben nieuwe 
termen ge'introduceerd en oude termen nieuw leven ingeblazen. Toch is 
sindsdien de verwarring slechts groter geworden. 
Een verkeerde gedachte is, dat een term een fysisch juiste betekenis moet 
hebben om algemeen gebruikelijk te worden. Het herdefinieren van fysisch 
juiste termen of de introductie van nieuwe fysisch juiste termen zal (op zich) 
nooit leiden tot bet verdringen en eenduidig gebruik ervan of tot het 
verdringen van andere, onjuiste of minder juiste termen. De fysische juistheid 
van termen mag dan ook geen uitgangspunt zijn. 
Het is verstandiger technici (en vooral broodschrijvers) van bet zuiver 
omgaan met bun taal te overtuigen. Verder moet bet verzinnen van steeds 
nieuwere termen een halt worden toegeroepen. Wanneer men zover is, is bet 
werk bijna geklaard. Gezocht moet dan worden naar gezaghebbende termen, 
voor elk fenomeen slechts een term en termen die vooral qua woord en 
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definitie niet op elkaar lijken of een andere inhoud suggereren. Het zal 
blijken dat daarmee voor de meeste fenomenen zal worden uitgekomen of 
fysisch juiste termen. 

46 Het zeer grote aantal verschillende typen statische componenten dwingt tot 
het maken van keuzes. Er is dan ook in deze paragraaf niet ingegaan op 
constructiedetails en de ontwikkeling daarvan. Bijlage I schenkt · aandacht aan 
werkwijzen. 

47 FESTO werd in 1925 opgericht door Gottlieb Stoll. Het bedrijf produceerde 
houtbewerkingsmachines en aangedreven handgereedschappen. Stoll's zonen, 
Kurt en Wilfried Stoll stuurde het bedrijf na de oorlog in de richting van de 
automatiseringspneumatiek. Al snel groeide FESTO uit tot Duitsland's 
grootste automatiseringspneumatiek-fabrikant. 

48 Dit is een voorbeeld! Er zijn meer van dit soort systemen bekend. Beter: Er 
zijn meer systemen bekend met de naam servosysteem. Of al deze systemen 
in dit kader zo mogen heten is de vraag. Het is maar hoe je ze noemt. 

49 Sintering Metal Corporation Ltd. werd op 27 april 1959 opgericht. Het bedrijf 
vestigde zich in Tokyo en startte met een kapitaal van 5 miljoen yen ( = hfl. 
59400 (factor 1990)). Het oorspronkelijke bedrijfsplan was de produktie en 
verkoop van filters. Na 1963 begon men het bedrijfsplan uit te breiden met 
een breed scala pneumatische componenten, wat in 1970 leidde tot de 
produktie van industriele pneumatische componenten, zoals cilinders. 
Inmiddels waren in Japan twee fabrieken en acht verkooporganisaties 
geopend. Een eerste buitenlandse vestiging kwam er in 1967 in Australie. In 
1971 ging Sintering Metal Corporation technologische samenwerking aan met 
MAC VALVES Inc. in de Verenigde Staten. Maar de grootste uitbreiding 
vond plaats na 1974 met de opening van vestigingen in Azie, Europa, 
Oceanie en Noord-Amerika. In 1986 werd de naam van het bedrijf gewijzigd 
in SMC Corporation. Sinds 1988 staat SMC genoteerd op de beurs van 
Tokyo. In het bedrijf waren in 1989 4165 werknemers, waarvan 1393 part
timers in dienst. SMC werkte met een kapitaal van 21140 miljoen yen (1989) 
( = hfl. 251 miljoen) en behaalde in 1989 een omzet van 72200 miljoen yen 
( = hfl. 857 miljoen). Het bedrijf heeft verkooporganisaties in 30 landen en 
fabrieken in Japan, de Verenigde Staten, West-Duitsland, Australie en 
Singapore. [SMC, Company Guide, 1990; met dank aan SMC Controls BV] 
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