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Drive & Control Academy 
Opleiding van werknemers is voortdurend actueel en 
onmisbaar thema, vooral in de wereld van de techniek. 
Snelle nieuwe en verdere ontwikkelingen van aandrijf- en 
besturingssystemen en hun componenten vragen om  
medewerkers die op de hoogte zijn van de allerlaatste 
stand van de techniek. Alleen met uitstekend gekwalificeerd 
personeel kunnen bedrijven klantgericht reageren in dit 
wisselende economische klimaat en in onzekere tijden.
Bekijk daarom ook eens het Bosch Rexroth trainings- 
programma. Onze ‘Drive & Control Academy’ biedt een 
breed scala aan trainingen: www.boschrexroth.nl/training.

Voor u interessant: functionele veiligheid
Bosch Rexroth biedt ook trainingen over bijvoorbeeld  
functionele veiligheid. 
• Waar krijgt u mee te maken als fabrikant, maar ook  

als handelaar of gebruiker? 
• Welke specifieke eisen zijn er voor uw toepassing? 
• Wat is het verschil tussen een richtlijn en een norm? 
• Wat is een IIB verklaring precies? 

Wij helpen u om een begin te maken. De training geeft 
voorbeelden en handvatten om zelf aan de slag te gaan. 
Blijft het ondoorzichtig? Dan hebben we Safety Experts  
die U in uw specifieke toepassing kunnen adviseren.   
Functionele veiligheid betreft ons immers allemaal.

Graag tot ziens op een van onze trainingen!

Peter Delissen
Manager sales & application engineering
Mobile Applications
Bosch Rexroth B.V.
The Drive & Control Company

Inleiding

Deze syllabus is het toegezegde  
naslagwerk van de workshop van  
het Bosch Rexroth Knowledge  
Transfer Event voor mobiele  
toepassingen, gehouden op  
23 oktober 2014 bij PTC+ in Ede.

Ons doel was om kennis over open  
systemen met onze klanten te delen.  
De vele positieve reacties die we 
mochten ontvangen van deelnemers, 
bevestigen dat we daarin geslaagd zijn.

Om de essentie per workshop nog eens 
in het Nederlands over te brengen,  
hebben we een naslagwerk gemaakt  
van de besproken onderwerpen. 
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De pomp levert olie en die moet in het systeem afgevoerd 
worden. Ook als de gebruiker even niets nodig heeft. Dat 
kan op verschillende manieren. Denk dan bijvoorbeeld aan 
een stuurschuif met PT middenstand of een bypass klep die 
mee geschakeld wordt. De olie kan dan drukloos terug naar 
tank. Er wordt geen onnodige warmte opgewekt.

Maar nu moet de gebruiker gaan bewegen. Dan moet de 
bypass verbroken worden. Met een stuurschuif met PT 
middenstand gaat dat vanzelf. Met een bypass klep wordt 
dat lastiger. Daar is een extra actie voor nodig. Maar zijn er 
meer mogelijkheden?

Laten we eerst eens kijken naar welke basisprincipes we 
kennen. De drie meest gebruikte zijn:
• Standaard open center systeem
• Load Sensing systeem
• Flow Sharing

Load Sensing en Flow Sharing worden in een aparte  
syllabus besproken. Daarom gaan we in deze syllabus 
verder op open center systemen.

Open Center
Zoals de naam doet vermoeden heeft een open center 
systeem in rust een open verbinding tussen P en T. We 
maken dan ook gebruik van stuurschuiven met een extra 
verbindingspaar, die samen het bypass kanaal vormen. In 
plaats van vier aansluitingen (P, T, A en B) krijgen we dan 
zes aansluitingen. We hebben dan te maken met 6/3-stuur-
schuiven. Alle aansluitingen zijn verbonden met de plunjer. 
Beweegt die, dan moet er een verbinding van P naar de 
gebruiker gemaakt worden, en tegelijkertijd moet het 
bypass kanaal afgesloten worden.

In rust is er dus een directe verbinding tussen P en T. Als 
we een gebruiker gaan bedienen dan moet dat omloopka-
naal afgesloten worden. Gebeurt dat niet dan kunnen we 
geen druk opbouwen om de gebruiker te laten bewegen. 
Tegelijk gaan we er vanuit dat we niets extra’s hoeven te 
doen. We bedienen een handel en we verwachten dat er 
olie beschikbaar is om de gebruiker te laten bewegen. 
Laten we de handel los, dan moet er weer een open verbin-
ding zijn naar T. Maar wat nu als er twee gebruikers tegelij-
kertijd bediend moeten worden?

Om te zorgen dat er ook bij meerdere gebruikers olie 
beschikbaar is, moeten de gebruikers die niets hoeven te 
doen geen bypass functie creëren. Dat lukt uiteindelijk door 
die extra aansluitingen achter elkaar te zetten en zo een 
serieverbinding van P naar T te maken.

Tandwielpompen
en open center stuurschuiven

Een open center hydraulisch systeem bestaat minimaal  
uit een pomp, een voetklep of lasthoudklep, een stuurschuif, 
een gebruiker en een drukbegrenzingklep.
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Wordt nu ergens een stuurschuif bediend, dan wordt het 
omloopkanaal afgesloten en is er olie beschikbaar voor die 
gebruiker. Schematisch gezien ziet dat er dan zo uit:

In rust gaat de olie vanaf de pomp over het groene kanaal 
drukloos naar de tank. Wordt nu een gebruiker bediend, 
bijvoorbeeld de eerste wordt naar de A-stand bediend, dan 
wordt het bypass-kanaal afgesloten, waardoor de pomp 
weerstand ziet. Olie zoekt de weg van de minste weer-
stand. Er wordt nu druk opgebouwd zodanig dat de olie via 
de rode lijn naar boven gaat en op P van de eerste stuur-
schuif beschikbaar staat en de gebruiker kan bewegen. 
Loopt de druk te hoog op dan komt er een moment dat de 
systeemveiligheid ingrijpt. Zolang de gebruiker beweegt 
moet die systeemveiligheid echter gesloten blijven.

Snelheid regelen
In de praktijk willen we geen zwart/wit bediening, maar 
willen we de snelheid kunnen regelen met de handel van de 
stuurschuif. Daarom zijn deze stuurschuiven proportioneel 
uitgelegd. En de opening van het bypass kanaal zit gekop-
peld aan de opening van P naar de gebruiker. Als we de 
handel een beetje bedienen ontstaat er een kleine opening 

van P naar die gebruiker. Tegelijkertijd wordt het bypass 
kanaal een beetje geknepen (gesmoord) waardoor de olie 
meer moeite moet doen om via het bypass kanaal naar tank 
te stromen. Een beetje meer handel bewegen zorgt ervoor 
dat het bypass-kanaal steeds meer gesmoord wordt, waar-
door de olie nog meer moeite moet doen om naar de tank 
te stromen, waardoor de druk gaat oplopen. Op enig 
moment is de druk hoog genoeg om de gebruiker te laten 
bewegen. Er stroomt dan olie naar de gebruiker en de olie 
die niet nodig is gaat over het bypass-kanaal door naar 
tank. Hoe verder de handel bediend wordt, hoe meer het 
bypass kanaal gesmoord wordt. Uiteindelijk is het bypass 
kanaal geheel afgesloten en gaat alle flow naar de gebrui-
ker. Grafisch ziet dat er zo uit:

Addertje onder het gras
Een eenvoudig te bedienen maar robuust systeem. Maar 
daar zit een addertje onder het gras. Wat als we een 
tweede gebruiker erbij bedienen? Laten we even aannemen 
dat de eerste gebruiker volledig bediend wordt. Alle olie 
van de pomp gaat nu naar die gebruiker. Dan wordt de 
tweede gebruiker voorzichtig bediend. De olie ziet nu twee 
gebruikers. Maar olie zoekt ook de weg van de minste 
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Terug naar die fietsband. Als je een ventiel uit je band haalt 
terwijl de band opgepompt is, dan merk je dat er in het 
begin veel lucht ontsnapt. Hoe slapper de band wordt, hoe 
langer het duurt. Met andere woorden hoe harder de band, 
hoe sneller de lucht ontsnapt. De druk in de band speelt 
hierbij dus een rol. De lucht ontsnapt van de druk in de 
band naar de buitenlucht. Het drukverschil over het gaatje 
(of het ventiel) is dus de druk in de band ten opzichte van 
de luchtdruk buiten de band.

Daarmee hebben we 2 belangrijke factoren ontdekt die het 
gedrag van stroming beïnvloeden:
• Stroming is afhankelijk van hoe groot de opening is  

(het gat in je fietsband of je douchekop)
• Stroming is afhankelijk van het drukverschil  

over de opening

Er is nog iets wat stroming beïnvloedt. Wat gebeurt er als je 
een pot stroop op zijn kop houdt? Loopt er dan stroop uit? 
Niet direct, maar op den duur wel. Vergelijk dat met een 
fles schenkstroop. Dat gaat al veel sneller. Blijkbaar heeft 
de stroperigheid er ook iets mee te maken. Die stroperig-
heid noemen we in de hydrauliek de viscositeit. Dat is een 
maat voor de stroperigheid van de olie.

Samengevat kun je zeggen dat de hoeveelheid olie die er 
stroomt, afhankelijk is van de opening waarover die olie 
moet stromen, de verschildruk over die opening en hoe dik 
de olie is. Er zijn nog twee factoren die meespelen, maar 
misschien niet zo voor de hand liggen. De vorm van de 
opening is belangrijk. Is het een plaatje met een gat erin of 
is het een stelboutje met een doorlopend gat erin van 
dezelfde diameter. En aanvullend is het verband tussen 
drukval en hoeveelheid niet recht evenredig, maar zit er een 
wortelfunctie in.

weerstand. Als de tweede gebruiker een lagere belasting 
heeft dan de eerste, zal de olie naar die tweede gebruiker 
gaan stromen en blijft de eerste staan. Als het bypass- 
kanaal afgesloten is en er worden meerdere gebruikers 
bediend, dan hebben we te maken met een situatie van 
parallel bediende gebruikers. Olie zoekt de weg van de 
minste weerstand en de zwaarste gebruiker blijft nu staan.

Dat willen we nu juist niet. Wat dan te doen? Het enige wat 
je kunt doen is de handel van de lichtste gebruiker iets 
sluiten zodat de verbinding van P naar deze gebruiker meer 
gesmoord wordt. Zo kun je dus alsnog met je handel de 
snelheden van de diverse gebruikers regelen.

Fietsband
Hoe komt dat? Het klinkt logisch, maar wat gebeurt er?  
Een stukje theorie. Als een vloeistof stroomt, dat kan dus 
olie zijn maar ook gas, is er sprake van een drukverschil. 
Een vloeistof stroomt van een gebied met hogere druk naar 
een gebied met lagere druk. Het meest simpele voorbeeld 
is dat van een fietsband die leeg loopt. In de band zit lucht 
onder druk, die stroomt naar buiten omdat de druk daar 
lager is. Een ander voorbeeld is ons water uit de waterlei-
ding. Op de hoofdleiding staat een druk die er voor zorgt 
dat het water uit de kraan stroomt. Nu sta je te douchen en 
iemand anders draait de warme kraan open. Dat merk je 
direct. Je douchewater wordt kouder. Omdat ergens anders 
de warmwaterkraan geopend wordt, verdeelt het water zich 
tussen je douchekop en die andere kraan. Dat kan zelfs 
zover gaan dat je douche koud wordt.
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Als een hydraulisch systeem in gebruik is dan verandert  
de olie of de samenstelling van de olie niet. Als de olie op 
temperatuur is, dan blijft de viscositeit gelijk. Ook de stuur-
schuif verandert niet tijdens gebruik. De inwendige vorm 
wijzigt niet tijdens gebruik. Daarom vatten we deze beide 
factoren samen in een constante K. De formule voor stro-
ming over een opening is nu als volgt:

Q = hoeveelheid olie die er stroomt
K = factor voor vorm van de opening en viscositeit
A = oppervlakte van de opening
Δp = verschildruk (drukval) over de opening

Omdat K niet verandert, wordt de formule meestal vereen-
voudigd naar:

Als de opening gelijk blijft, maar de drukval tweemaal zo 
hoog wordt, neemt de flow Q dus toe met een factor 1,4. 
Als de opening wijzigt, wijzigt daarmee direct ook evenre-
dig de flow: 2 * A => 2 * Q.

Daar spelen we mee. Als voorbeeld bedienen we een 
gebruiker. De druk na de opening is de lastdruk, de druk 
voor de opening is de pompdruk. Zolang de veiligheid niet 
aangesproken wordt gaat alle flow dus naar een gebruiker. 
Er stelt zich nu een verschildruk in op basis van de opening 
van de stuurschuif. Wordt een tweede gebruiker bijgescha-
keld, dan heeft die ook een lastdruk en een pompdruk. Is 
er sprake van drukverschil dan stroomt er olie naar die 
tweede gebruiker. Hoeveel, dat is afhankelijk van de ope-
ning van de stuurschuif. Hiermee is dan verklaard wat er 
gebeurt als je met de stuurschuiven speelt om bewegingen 
in te stellen. Maar als de lastdruk verandert, verandert dus 
ook de snelheid van bewegen mee. Tot zover de theorie.

Terug naar de praktijk. In deze afbeelding ziet u een voor-
beeld van een eenvoudig hydraulisch systeem met een open 
center stuurschuif in doorsnede. Het schema eronder is van 
een meervoudige stuurschuif.
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De pomp levert zijn olie aan bij de stuurschuif, waar die via 
het bypass-kanaal terug kan naar de tank. In het schema is 
dat de rode lijn die helemaal door de stuurschuif loopt, van 
onder naar boven. Hebt u zich ooit afgevraagd wat die rare 
plug midden bovenin de doorsnede van de stuurschuif 
doet? Ziet u hem rechts in het schema ook terug? Inder-
daad, het is een terugslagklep. Welke functie kan die heb-
ben?

Lasthoudklep
Denk even terug aan stroming, van hogere druk naar lagere 
druk. Wat als de actuele pompdruk lager is dan de last-
druk? De theorie zegt dat er dan olie vanaf de hogere druk 
naar de lagere druk stroomt, vanaf de last naar de pomp. 
De last zou dan ongewenst kunnen zakken. En deze terug-
slagklep houdt dat tegen. Daarom noemen we het een 
lasthoudklep. Hij zorgt dat de last niet ongewenst kan 
zakken.

De kenmerken van een 6/3-stuurschuif samengevat:
• Simpele en robuuste constructie
• Weinig last van verontreinigingen
• In rust drukloze rondpomp naar de tank
• Lasthoud functie zodat de last niet ongewenst  

gaat zakken
• De olie die niet nodig is wordt over het  

bypass kanaal afgevoerd naar de tank
• Dat afvoeren van overtollige olie gebeurt tegen de  

dan aanwezige pompdruk, niet tegen de  
maximale systeemdruk

Stuurschuiven in open center constructie worden meestal 
in sectie-bouwwijze ontwikkeld. Daarmee kun je eenvoudig 
een samenstelling maken van het aantal gebruikers dat je 
wilt, met eventuele specifieke kenmerken voor die gebrui-
ker. Denk dan bijvoorbeeld aan een open (ABT verbonden) 
of gesloten (A en B afgesloten) middenstand of een andere 
bediening (handel, elektrisch, bowden kabel etc.). Een 
begin- en eindplaat zorgen voor aansluitingen van de pomp 
en herbergen de systeemveiligheid.

Je kunt je ook voorstellen dat het bypass-kanaal niet in alle 
gebruikers zit, maar enkel in de beginplaat. Dat maakt de 
constructie van de gebruikers eenvoudiger.  
 
Kijk naar de volgende afbeelding:

Links zit de ingang met daarin de systeemveiligheid. Maar 
ook de 2/2-klep die dienst doet als bypass klep. Deze klep 
is NO (Normaal geOpend). Is de magneet niet bediend dan 
is er een verbinding van P naar T. Rechts zit de eerste 
gebruiker. In dit geval een 4/3-stuurschuif met elektrische 
zwart/wit bediening. Als een van beide magneten bediend 
wordt én de bypass-klep, dan wordt de P-T verbinding 
afgesloten en de olie gedwongen naar de gebruiker te 
stromen. Heeft de gebruiker niet alle olie nodig, dan wordt 
die afgevoerd via de systeemveiligheid. 
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We hebben bereikt wat we willen, maar de systeemveilig-
heid gaat pas open bij een druk hoger dan de gevraagde 
maximale werkdruk. Met andere woorden de pomp moet 
tegen die druk in olie opbrengen. Dat kost energie. De olie 
die over de veiligheid gaat, zet die energie weer om in 
warmte. Die komt terecht in de tank en moet mogelijk weer 
gekoeld worden om die warmte kwijt te raken.

Kan het anders? Ja, er zijn nog wat mogelijkheden voor een 
open center systeem.
Een optie zou kunnen zijn een 3-weg stroomregelklep. Die 
stuurt de overtollige olie door naar de tank. 

Zie onderstaand schema:

Smoring
De olie vanaf de pomp gaat over een verstelbare meetsmo-
ring door naar de gebruikers. De druk na die meetsmoring 
wordt over twee smoringen teruggekoppeld op een com-
pensator. Tussen de twee extra smoringen zit een aftakking 
naar een 2/2-klep die aan de andere kant met de tank 
verbonden is. De compensator en de meetsmoring vormen 
samen de 3-weg stroomregelklep. De compensator krijgt 
aan de bovenkant de druk van de pomp teruggekoppeld. 
Aan de onderkant van de compensator wordt de druk na de 
meetsmoring teruggekoppeld en een smoring helpt daarbij. 

Loopt de druk vanaf de pomp op dan wordt die vergeleken 
met de druk na de meetsmoring, plus de veer. Is die pomp-
druk hoger/sterker dan wordt de compensator naar bene-
den gedrukt en kan er vanaf de pompzijde olie afgevoerd 
worden naar de tank. Dit gaat net zolang door, tot de 
pompdruk weer een evenwicht heeft met de druk na de 
meetsmoring. Gevolg is dat de drukval over de meetsmo-
ring constant gehouden wordt op de waarde van de veer. 

Als de drukval over een smoring gelijk blijft en de opening 
niet verandert, dan is de hoeveelheid olie die over deze 
smoring stroomt constant. Met andere woorden, met die 
smoring kunnen we nu instellen hoeveel olie we willen 
hebben.

Maar in dat linker blokje zitten nog een 2/2-klep en een 
veiligheid. Laten we beginnen met die 2/2-klep. Deze is NO 
en heeft dus een directe verbinding met de tank. Daardoor 
is de druk aan de onderzijde van de compensator ook 
drukloos en wordt de compensator enkel door de veer 
omhoog gedrukt. De olie vanaf de pomp kan nu, tegen die 
veerdruk in, de compensator open drukken en vrij naar de 
tank stromen. Wordt de 2/2-klep bediend, dan wordt de 
druk na de meetsmoring weer keurig aangeboden aan de 
onderzijde van de compensator en stelt er zich weer een 
flow in zoals gewenst.

Veiligheidsfunctie
Wat zou de functie van die veiligheid zijn? Die gaat open als 
de druk te hoog wordt. Met andere woorden, die veiligheid 
zorgt ervoor dat de druk in de veerkamer nooit boven een 
bepaalde waarde kan komen. Welke invloed heeft dat op de 
pompdruk of de druk na de meetsmoring? Omdat de druk 
aan de onderzijde van de compensator begrensd wordt, zie 
je dat ook terug in de druk na de meetsmoring. 
Die zal een maximale waarde hebben van de waarde van de 
veiligheid. De pompdruk zal dus een maximale waarde 
kennen die slechts de veerdruk hoger ligt.
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Een variant hierop:

De meetsmoring is nu vervangen door een proportionaal 
ventiel, waarmee op afstand de gevraagde flow ingesteld 
kan worden.

De laatste twee voorbeelden hebben als nadeel dat je 
ergens semi-handmatig de flow moet inregelen. Dat kan  
anders. We hebben telkens gezien dat we iets doen met  
de druk na de meetsmoring. Dat is eigenlijk de lastdruk.  
We “voelen de lastdruk”. Of op zijn Engels: Load Sensing. 
Daarmee kunnen we mogelijk het geheel slimmer maken.

Zie dit schema:

Compensator 
De olie vanaf de pomp gaat over een kleine voorspanklep 
en stroomt zo de pers in naar de gebruikers. Tevens staat 
die olie tegen een dichte poort van de compensator. Die 
pompdruk wordt teruggekoppeld op de bovenkant van de 
compensator. Vanaf iedere gebruiker wordt het last-signaal 
uit A en B met terugslagklepjes verzameld in de LS-leiding. 
Daar staat uiteindelijk het hoogste lastdruk-signaal. Dat 
wordt teruggekoppeld op de onderkant van de compensa-
tor. De pompdruk wordt nu vergeleken met de lastdruk plus 
de veer. Is de pompdruk hoger, dan opent de compensator 
en kan er net zolang olie wegstromen totdat de pompdruk 
gelijk is aan de lastdruk plus de veer. In de praktijk staat de 
compensator continu te regelen. Dat doet hij door steeds 
zijn opening aan te passen aan de nieuwe drukverhoudin-
gen. De verschildruk over de compensator is nu gelijk aan 
de veerdruk en daarmee constant. De pompdruk varieert 
nu mee met de gevraagde lastdruk. Zonder dat er iemand 
iets hoeft in te stellen. Nog steeds een open center systeem 
met het bypasskanaal, nu in de vorm van de compensator. 
De functie van de veiligheid is weer gelijk aan de vorige 
situatie. Ze begrenst de maximale druk van de olie naar de 
gebruikers toe.

Tot nu toe hebben we het gehad over open center stuur-
schuiven. Robuust en door zijn eenvoud relatief goedkoop. 
Bijna altijd worden open center stuurschuiven gebruikt in 
combinatie met een tandwielpomp. Laten we die nader 
bekijken.

Tandwielpompen
Tandwielpompen lijken commodities te zijn: op iedere hoek 
van de straat te koop en vaak nog wel met dezelfde aan-
bouwmaten. Daarmee lijkt het een low-tech product te zijn. 
Niets is echter minder waar. De tandwielpomp maakt nog 
steeds deel uit van een groot aandeel nieuwe systemen.
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Bovenstaande afbeelding laat de opbouw van een tandwiel-
pomp zien.

Tandwielen
Het aangedreven tandwiel neemt het gedreven tandwiel 
mee. Olie wordt meegenomen in de ruimtes tussen de 
tanden, buitenlangs. Daar waar de tanden in het midden in 
elkaar grijpen wordt de olie uit de pomp gedrukt waardoor 
stroming ontstaat. Tandwielen die ronddraaien en olie 
transporteren moeten wel enige vorm van afdichting heb-
ben. Ook is er een tolerantie nodig om de tandwielen te 
kunnen laten draaien in het huis. Olie onder druk zoekt een 
uitweg, daar naartoe waar de minste weerstand is. Er dient 
dus ook een afdoende afdichting te zijn aan de uiteinden 
van de tandwielen, axiaal gezien.

Axiale afdichtingen helpen het volumetrisch rendement te 
verhogen maar zorgen er tegelijk voor dat het mechanisch 
rendement verlaagd wordt. Afdichtingen zijn dan ook altijd 
een compromis op basis van de toepassing. Wat gebeurt er 
bijvoorbeeld als er druk opgebouwd wordt op de pers? Die 
druk staat ook op de tandwielen. Het geprojecteerde 
oppervlak waar de druk op staat met de druk samen resul-
teert in een kracht die de tandwielen schuin naar achteren 
drukken in de richting van de zuigaansluiting. Iedere tand-
wielpomp heeft zijn inlooptijd. Tijdens deze inlooptijd 
wordt het huis waarin de tandwielen lopen aan de zuigzijde 
“gepolijst” door de tandflanken. Daar wordt tijdens de 
productie al rekening mee gehouden. Een tandwielpomp 
heeft zijn beste rendement dan ook na een eerste aantal 
uren draaien onder belasting.

Een tandwielpomp is herkenbaar aan zijn geluid. Toeren-
tal/60 * aantal tanden is de frequentie die je hoort. Wat je 
feitelijk hoort is de olie die ingesloten wordt tussen de 
tanden in het midden.
 

Silence en Silence Plus
De tandflanken raken elkaar telkens op twee plaatsen. De 
olie daartussen is de boosdoener. Je hoort het samenper-
sen en ontlasten. Zolang de dieselmotoren genoeg herrie 
maken hoor je de tandwielpomp bijna niet. Omdat de 
dieselmotoren steeds stiller worden, moeten de pompen 
ook steeds stiller worden. Het verdringen van olie met 
tandwielen is verder geïnnoveerd. Dat heeft geleid tot stille 
en zeer stille tandwielpomp varianten. De stille heet bij 
Rexroth de Silence pomp, de zeer stille de Silence Plus.

De Silence pomp is de eerste doorontwikkeling. De tanden 
hebben een andere vorm, waardoor er een ander contact is 
tussen beide tandwielen. Geen lijncontact zoals bij de 
standaard evolvent vertande standaard pompen, maar een 
dubbele lijn met twee kleinere kamers. Gevolg is dat de 
ingesloten hoeveelheid olie kleiner is en daarmee het geluid 
gereduceerd is, maar ook de frequentie gereduceerd wordt 
met 35%. Daardoor kan het geluid in een gebied komen dat 
wij als mensen als minder erg en prettiger ervaren, vergele-
ken met een standaard tandwielpomp.

De grafiek hieronder geeft een goed beeld van de stan-
daardpomp ten opzichte van de Silence variant.



De volgende stap is de Silence Plus, de fluisterpomp. Daar-
bij is het roer helemaal omgegooid. In de wetenschap dat 
ingesloten olie de boosdoener is, was het de uitdaging om 
een concept te bedenken waarbij er geen ingesloten olie is. 
Dat kan dus enkel als de beide tandwielen elkaar maar op 
één plaats raken. Dat was op te lossen met een nieuwe 
tandvorm. Maar hoe krijg je zo een contactpunt dan rond? 
En hoe stel je zeker dat je een continue stroom olie kunt 
afgeven? Het antwoord is niet zo voor de hand liggend: 
schuine vertanding. Als je een tandvorm hebt die continu 
slechts één contactpunt heeft, dan verplaats je dat contact-
punt in langsrichting. Het schuift dan traploos naar bene-
den. Helemaal beneden gaat het bovenaan weer verder.
 
Axiale krachten
De geluidsproductie is tot een minimum beperkt. De 
mechanische geluiden en geluiden als gevolg van stroming 
overheersen nu. Schuine vertanding heeft een nadeel: er 
treden axiale krachten op. Dat is een nieuw fenomeen. 
Rechte vertanding zoals tot nu toe gebruikt, hebben geen 
axiale krachten. De grootte van de kracht is afhankelijk van 
de druk. Daar kunnen we wat mee. Als de druk toeneemt, 
neemt ook de axiale kracht toe. We kunnen dus de druk 
gebruiken om die axiale kracht te balanceren en op te 
heffen. We gebruiken de aanwezige druk om de optredende 
axiaalkracht op te heffen. En daarmee is het ontwerp voor 
wat betreft afdichtingen weer terug bij de standaard 
afdichtconcepten.

Uit de praktijk is bekend dat de tandwielpomp robuust is. 
Hij gaat niet gauw kapot, maar heeft op den duur wel last 
van slijtage. Net als alle hydraulische componenten, heeft 
een tandwielpomp ook zijn grenzen. Is het toerental te 
hoog dan loop je kans op cavitatie. Bij toerentallen < 500 
omw/min kan de smeerfilm van de lagering vervallen. Te 
hoge drukken zorgen dat het huis kan scheuren of extrude-
ren de afdichtingen naar buiten. Vervuiling werkt ook hier 
als schuurpoeder, met alle nare gevolgen van dien.

Wat veel mensen niet weten, is dat een tandwielpomp je 
open center systeem ook kan helpen. Een aantal van de 
besproken oplossingen voor stuurschuiven zijn ook op de 
tandwielpomp mogelijk. Enkele voorbeelden:

De pomp kan ingebouwde ventielen hebben die intern 
aangesloten zijn. Scheelt weer leidingwerk.
De 3-weg stroom regelklep laat, onafhankelijk van belasting 
en toerental, altijd dezelfde hoeveelheid olie door. De rest 
gaat intern terug naar de zuigaansluiting.
Het prioriteitsventiel zorgt dat de prioriteitsverbruiker altijd 
voorzien wordt van een bepaalde hoeveelheid olie, de rest 
gaat dan naar het systeem. Denk bijvoorbeeld aan prioriteit 
voor sturen en de rest voor de werkhydrauliek.

Een drukafsnijding beveiligt het systeem tegen te hoge 
drukken vanaf de pomp. Simpel en doeltreffend. Gaat de 
veiligheid open dan gaat de olie intern weer terug naar de 
zuigaansluiting.
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