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Syllabus:
Load Sensing
en Flow Sharing
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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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Systeemveiligheid
Alle olie die een pomp opbrengt moet via het systeem 
afgevoerd worden, ook als er geen afname is. Dat kan op 
diverse manieren. Denk dan bijvoorbeeld aan:
• Een stuurschuif met PT middenstand
• Over de systeemveiligheid
• Over een “kortsluitklep” tussen P en T

Als er wel afname is kan het zijn dat de gevraagde hoeveel-
heid olie kleiner is dan wat de pomp opbrengt. Dan zijn de 
mogelijkheden alweer beperkter. Een kortsluitklep kan niet 
omdat er olie onder druk een gebruiker moet voeden. Een 
PT middenstand komt eveneens niet in aanmerking omdat 
er olie naar de gebruiker moet. De systeemveiligheid blijft 
uit het vorige rijtje als enige over. Nadeel is dat die pas 
open gaat bij een hoge druk. Maar er zijn meer mogelijkhe-
den. Denk bijvoorbeeld aan een 3-weg stroomregelklep. 
Alle niet gebruikte olie gaat dan tegen de heersende  
systeemdruk met een kleine offset terug naar het reservoir.
En natuurlijk kun je ook de opbrengst van de pomp aanpas-
sen met een verstelpomp.

Als je dit vertaalt naar hydrauliek voor mobiele toepassin-
gen  dan kun je daarin grofweg 3 verschillende systemen 
onderscheiden:
• 6/3-stuurschuiven met vaste pompen
• LS systemen met vaste of verstelbare pomp  

(open of closed center)
• Flowsharing, de doorontwikkeling van LS

6/3 stuurschuiven zijn doorontwikkeld uit 4/3 stuurschuiven 
en een kortsluitklep. Die kortsluitklep wordt niet elektrisch 
of hydraulisch bediend, maar puur mechanisch. De kort- 
sluitklep zit geïntegreerd in de plunjer als een extra verbin-
dingsset. Vandaar de 6 aansluitingen in plaats van 4. 

Hieronder een principe voorbeeld van een 2-voudige stuur-
schuif in 6/3 uitvoering.

Een pomp brengt olie naar 2 parallel naast elkaar werkende 
proportionele smoringen A1 en A2. Deze proportionele 
smoringen stellen de verbinding tussen P en gebruiker 
weer. Iedere smoring is mechanisch gekoppeld aan een 
tweede smoring. Dat is de kortsluitklep uit de eerdere 
voorbeelden. De kortsluitklep werkt omgekeerd evenredig 
aan zijn bijbehorende smoring.

Load Sensing en Flow Sharing

In de basis bestaat een hydraulisch systeem uit een pomp, 
stuurschuif en een veiligheid. De pomp haalt de olie uit een 
reservoir en de olie die uit het systeem komt gaat weer terug 
naar dat reservoir.
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Als A1 en A2 beide gesloten zijn, dan staan de beide kort- 
sluitkleppen helemaal open. Zoals te zien is staan deze 
kortsluitkleppen in serie. In deze situatie is er dus geen 
verbinding van P naar gebruiker A1 of A2, maar wel een 
verbinding van P via beide kortsluitkleppen terug naar  
het reservoir. Dit noemen we het omloopkanaal.
De door de pomp, in dit geval een pomp met vaste 
opbrengst, opgebrachte olie kan nu drukloos terug naar  
de tank.

De weg van de minste weerstand
Gaan we de cilinder achter A1 uitsturen, dan moet smoring 
A1 geopend worden. Tegelijkertijd gaat zijn kortsluitklep 
evenredig sluiten. De olie die door het omloopkanaal naar 
de tank terug wilt wordt nu gesmoord, waardoor de druk in 
die leiding oploopt. Olie zoekt de weg van de minste weer-
stand. Als het omloopkanaal maar genoeg gesmoord wordt, 
loopt de druk zover op dat de cilinder gaat bewegen. Er 
stroomt nu net zoveel olie naar de cilinder als er via smo-
ring A1 gevraagd wordt. De overige olie die de pomp 
opbrengt gaat nu via het omloopkanaal terug naar tank.

Als we enkel de cilinder achter A2 willen uitsturen geldt 
hetzelfde, maar nu voor A2 en zijn kortsluitklep. Wat nu als 
we beide cilinders tegelijk willen laten uitbewegen? Dan 
moeten smoring A1 en A2 openen en zal het omloopkanaal 
gesmoord worden. De olie van de pomp gaat nu naar A1 en 
A2. De druk voor beide smoringen is gelijk. De druk achter 
iedere smoring is de lastdruk van die cilinder.  De flow over 
de smoringen is een functie van de drukval over die smo-
ring en de doorlaat van die smoring. Als de belasting van 
een van de cilinders wijzigt, dan wijzigt dus ook de drukval 
over die smoring die ervoor zit, dus ook de flow naar die 
cilinder toe en daarmee ook de snelheid van die cilinder. 
Met andere woorden, de snelheid is afhankelijk van de 
belasting. 

In detail bezien is het begin van de beweging van de clinder 
afhankelijk van de lastdruk en de flow. De laagste gebruiker 
gaat het eerst, de zwaarste gebruiker gaat als laatste.

Daarmee is het 6/3 principe niet fout, maar het heeft aan-
dacht nodig. Het is een eenvoudig systeem, robuust en 
relatief goedkoop.

Als we die lastafhankelijkheid eruit willen hebben dan 
moeten we verder kijken. Even een stapje terug naar de 
theorie. De hoeveelheid olie die over een smoring stroomt 
is afhankelijk van de drukval over die smoring en de door-
laat van die smoring. Als we dus een constante flow over 
een smoring willen hebben, dan moeten we drukval en 
doorlaat constant houden. In theorie willen we dan een 
druk-gecompenseerde stroomregelklep hebben. Die bestaat 
uit een smoring met daaroverheen een drukbalans. Die 
drukbalans werkt als een soort van reduceerventiel. Hij 
meet de lastdruk en regelt (reduceert) de druk voor de 
smoring naar de lastdruk plus een vaste offset.
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Een open center LS systeem ziet er in theorie nu zo uit:

De lastdruk (groen) plus de veer staan nu tegenover de 
pompdruk (rood). Het open center is de uitweg van de olie, 
die niet nodig is, over de drukbalans. Voor de olie is het een 
open center als er geen afname is.

Verbeterde versie 
We meten dus de last. Vrij vertaald naar het Engels wordt 
dat load sensing, LS.  Maar er ontbreekt iets in dit schema. 
Waar blijft de olie die we niet nodig hebben? Die gaat nu 
via de veiligheidsklep terug naar de tank. Maar dat was niet 
de bedoeling.

Daarom hieronder een verbeterde versie. In theorie heet dit 
een 3-weg drukgecompenseerde stroomregelklep.

De drukval over de smoring is nu constant en heeft de 
waarde van de veer. Immers, de lastdruk plus de veer staan 
tegenover de systeemdruk.
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Maar dit is een vaste pomp. Hoe zit dat met een verstel-
pomp? Met een verstelpomp hebben we geen 3-weg druk-
gecompenseerde stroomregelklep meer nodig omdat de 
pomp zijn opbrengst aanpast aan de vraag. In theorie wordt 
het schema dan:

Omdat er geen drukbalans meer is zoals bij het open center 
systeem, noemen we dit een closed center systeem.

Hieronder een voorbeeld van twee gebruikers, een 2-voudig 
LS stuurschuif en een verstelpomp. De hoogste waarde van 
de lastdruk, 200 bar, wordt teruggekoppeld naar de pomp. 
Daar wordt 20 bar offset van de veer aan toegevoegd. 
Daarmee wordt de systeemdruk 220 bar.

Beide drukbalansen doen wat ze moeten doen; de druk 
voor de smoring aanpassen aan de druk na de smoring plus 
een offset. Die offset, in dit geval 9 bar, is de waarde van 
de veer in de drukbalans. Daardoor is de drukval over beide 
smoringen in de stuurschuif ieder 9 bar. Als de druk van de 
rechter cilinder nu wijzigt naar 175 bar, dan stelt zich aan 
de pomp een nieuw evenwicht in van 175 + 20 = 195 bar 
systeemdruk. De linker drukbalans blijft de druk regelen 
naar 149 bar, de rechter zal zich aanpassen aan de nieuwe 
lastdruk van 195 bar en regelt de druk voor de smoring 
naar 175 + 9 = 184 bar. Nog steeds is de drukval over de 
smoring gelijk. Als de smoring niet verandert blijft ook de 
flow over de smoringen gelijk.
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Meer mogelijkheden
We hebben nu dus een systeem gemaakt dat niet meer 
beïnvloed wordt door drukveranderingen.

Met dit systeem liggen er meer mogelijkheden open. Wat 
als we de lastdruk terugkoppeling in druk begrenzen?  
Zie het schema hieronder.

 

Met een kleine veiligheid begrenzen we de waarde van het 
LS signaal. De maximale waarde van het LS signaal is nu 
bepalend voor de terugkoppeling op de pomp en daarmee 
op de systeemdruk. Als de systeemdruk lager is dan de 
lastdruk dan beweegt de cilinder niet.  
Hoe werkt dat in de praktijk? 

We concentreren ons op de linker cilinder en smoring A1. 
Als de extra veiligheid er niet zou zijn, dan is de terugkop-
peling van de lastdruk zoals eerder beschreven. De lastdruk 
wordt bij de veerdruk opgeteld en dat is de waarde die de 
drukbalans probeert in te regelen voor de smoring. Als die 
druk begrensd wordt, wordt ook de druk voor de smoring 
begrensd op die waarde plus de veerdruk. Dat is de belas-
ting rechts op de drukbalans. Indirect werkt de echte 
lastdruk, over de smoring, ook mee en wel aan de linker 
kant. Die zorgt ervoor dat de drukbalans dichtgedrukt 
wordt. Zolang de lastdruk over de smoring de drukbalans 
dicht kan houden, kan de druk naar de gebruiker toe in 
ieder geval niet oplopen. Omdat de drukbalans sluit, 
stroomt er geen olie en regelt de pomp hierop automatisch 
terug. Met andere woorden het kost geen energie en er 
komt geen warmte bij vrij.
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Als we naar de energie balans kijken dan kunnen we de  
twee tot nu toe besproken systemen als volgt vergelijken:

• 6/3-systeem  kent minimale verliezen zolang de  
gebruikers ongeveer gelijk belast zijn. Loopt de belas-
ting uiteen, dan treedt er makkelijk verlies op omdat 
alle olie tegen de hoogste werkdruk opgebracht moet 
worden. Olie die naar een verbruiker met lagere last-
druk gaat heeft daardoor te veel energie meegekregen.  

• Open Center LS systeem. De vaste pomp moet ook hier 
alle olie opbrengen tegen de hoogste werkdruk. Net als 
bij een 6/3-systeem treden daar vergelijkbare verliezen 
op. Erger wordt het als er maar een deel van de 
opbrengst gebruikt wordt.  

• Closed Center LS is een ander verhaal. De pomp zorgt 
dat er nooit teveel olie gebracht wordt. Toch heb je 
hier alsnog verliezen: bij verschillende drukken en de 
constante drukval over de smoring.

 
Daarmee lijkt een LS systeem dé oplossing te zijn. Altijd 
goed regelbaar, verliezen zijn beperkt, lastonafhankelijk, 
ook bij meerdere gebruikers tegelijkertijd. Maar wat 
gebeurt er nu als we meer vragen dan de pomp kan  
leveren? Als de pompopbrengst niet meer toereikend is, 
dan zal er dus minder flow beschikbaar zijn per gebruiker 
dan gevraagd.

Als de pompflow lager is dan gevraagd, dan zal de drukba-
lans niet meer in staat zijn om de drukval over de smoring 
vast te houden. Als de flow afneemt dan zal de drukbalans 
open gaan om meer olie door te laten, om de drukval over 
de smoring weer naar de veerwaarde te brengen. Als dat 
niet lukt, blijft de drukbalans open staan en vervalt de 
stroomregeling. Omdat de stroomregeling vervalt is de 
situatie ontstaan van parallel geschakelde gebruikers. De 
lichtste gebruiker gaat eerst en de zwaarste verbruiker het 
laatst. 
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Dan heb je dus een LS systeem, maar het werkt als een 
6/3-systeem. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Kan dat anders? Laten we de theorie er weer bijpakken.
Een drukgecompenseerde stroomregelklep is een smoring 
waarover we de drukval constant houden. In ons voorbeeld 
zat er een reduceerventiel voor de smoring wat de druk 
voor de smoring regelde naar de waarde van de lastdruk, 
plus de offset van de veer. Die veerwaarde was dan de 
drukval over de smoring. Met andere woorden, we meten 
de druk na de smoring en regelen de druk voor de smoring.
Raar eigenlijk, de lastdruk staat direct op/na de smoring en 
de pompdruk gaan we per gebruiker aanpassen naar een 
waarde voor de smoring, om die vaste drukval te krijgen en 
te behouden. Als we flow tekort komen dan kunnen we die 
drukval niet vast houden. Maar in die situatie heb je wel 
voor iedere drukbalans dezelfde druk staan.

Met andere woorden, of de pomp nu wel of niet genoeg 
flow levert ten opzichte van wat je vraagt: de pompdruk is 
voor alle smoringen gelijk. Dat kunnen we ook als basis 
nemen om te gaan regelen. Als we per smoring regelen dat 
de druk na de smoring bij allemaal een vaste waarde heeft, 
lager dan de pompdruk, dan heeft iedere smoring dezelfde 
drukval. En dat onafhankelijk van de gevraagde versus de 
geleverde opbrengst. Om de druk na de smoring te regelen 
moet de drukbalans ook na de smoring zitten.

Even terug naar de praktijk. We hebben twee vaste gege-
vens: de pompdruk (gevolg van de belasting die de pomp 
“ziet”) en de LS-druk (de hoogste lastdruk die terug gekop-
peld wordt). Normaal gesproken wordt de LS-druk terugge-
koppeld naar de pomp en met een bepaalde offset vertaald 

naar een systeemdruk. Die systeemdruk staat voor de 
smoringen. De drukbalansen na de smoringen lezen het 
LS-signaal in en regelen hierop de druk na de smoring in 
met een offset op dat LS-signaal. Ook nu weer de waarde 
van de veer. De drukbalans zit tussen smoring en last. De 
druk voor de drukbalans wordt ingeregeld aan de hand van 
het LS-signaal, de druk na de drukbalans is de lastdruk. 
Iedere smoring heeft nu dezelfde drukval. Daarmee hebben 
we weer een drukgecompenseerde stroomregelklep fucntie 
gebouwd. Maar nu met de drukbalans achter de smoring. 
Een zogenaamde nageschakelde drukbalans.

Flow Sharing systeem 
Tot nu toe hebben we het LS-systeem iets aangepast, werkt 
het overeenkomstig, maar we zochten een antwoord op een 
andere vraag. We wilden weten of er iets van een stroomre-
gelfunctie mogelijk blijft als de pomp minder olie opbrengt 
dan gevraagd. Wat gebeurt er aan de pomp? Het LS-signaal 
wordt met een offset doorgegeven en vertaald naar een 
systeemdruk. Olie zoekt de weg van de minste weerstand. 
Als er minder olie stroomt dan gedacht, dan neemt de 
drukval over de smoringen ook af. Dat zorgt weer voor een 
verlaging van de systeemdruk. De druk voor de smoringen 
daalt, de drukbalansen blijven op basis van het LS-signaal 
op dezelfde waarde staan. Dan wordt de drukval over de 
smoringen dus lager. Maar bij allemaal evenveel lager.  
Er blijft nog steeds sprake van een stroomregelfunctie. 
Immers, de drukval over de smoringen blijft gelijk. Omdat 
de drukval lager is, zal er bij alle smoringen minder flow 
zijn. Gevolg is dat alle gebruikers blijven bewegen, zowel de 
lichtste als ook de zwaarste gebruiker. Omdat de drukval 
over de smoringen lager is, is ook de flow lager. Wat we nu 
gecreëerd hebben is een Flow Sharing systeem.
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Een voorbeeld
Een pomp kan max 100 l/min leveren. Er wordt slechts één 
gebruiker bediend, die vraagt 80 l/min. De pomp stelt zich 
nu in op 80 l/min. De eerste gebruiker wordt gestopt en 
een nieuwe gebruiker vraagt nu 50 l/min. De pomp stelt 
zich nu in op die 50 l/min.
Zodra beide gebruikers tegelijktijdig moeten werken zou er 
80 + 50 = 130 l/min nodig zijn. Er is maximaal slechts 100 l/
min beschikbaar. Die 100 l/min wordt nu evenredig per 
gebruiker verdeeld. De eerste gebruiker krijgt nu 80/130 * 
100 = 61.5 l/min. De tweede gebruiker 50/130*100 = 31,5 l/
min. Ze blijven samen bewegen, in onderling gelijke snel-
heidsverhouding.

Go with the flow
Bij een LS-kleppenblok zit de verstelbare smoring (mete-
ring) gecombineerd met richting bepalen. Bij een Flow 
Sharing variant wordt dat uit elkaar gehaald. De pompdruk 
is de rode druk bij P. Van rood naar oranje zit de verstelbare 
smoring. De oranje druk moet vervolgens door de druk- 
balans (compensator) en wordt dan over twee lasthoud-
kleppen (Load holding check valves) beschikbaar gesteld 
naar het gebied op de plunjer wat voor de richting zorgt 
(direction). Afhankelijk of de plunjer naar links of rechts 
beweegt krijg je dan een verbinding van P naar A of B.  
In de doorsnede is wel goed de stuurkant te zien van  
de retourflow. Hiermee kunnen we af te voeren flow  
ook inspannen.
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