
Syllabus:
Verstelpompen  
met slimme regelaars



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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In de hydrauliek kennen we drie basisbegrippen die bij 
elkaar horen, maar ook onderling verward worden:
• Flow (debiet / opbrengst), de hoeveelheid olie die per 

tijdseenheid verplaatst wordt. In de hydrauliek drukken 
we dat uit in l/min. De flow wordt bepaald door de 
pomp en de gebruikte componenten.

• Druk, de weerstand die de olie in een hydraulisch 
systeem ondervindt. Die wordt bepaald door de last, 
tenzij de last een te hoge druk veroorzaakt en er een 
drukbegrenzingsklep aangesproken wordt. Druk wordt 
aangegeven in bar. De CI eenheid voor druk is Pascal:  
1 bar = 100.000 Pascal. Omdat dat erg grote getallen 
geeft, hanteren we in de hydrauliek nog steeds de 
eenheid bar.

• Vermogen, is de hoeveelheid energie die nodig is om 
een hoeveelheid olie tegen een bepaalde druk in te 
verplaatsen. Vermogen wordt uitgerukt in kW. Het 
vermogen in kW is  

Hierbij is Q de oliestroom in l/min en p de druk in bar.

Plunjerpomp
Een plunjerpomp begint als een cilinder, met bodem en 
stangzijde. Als de cilinder mechanisch uitgetrokken wordt 
dan ontstaat er een onderdruk onder de zuiger. Zouden we 
die ruimte verbinden met een oliereservoir dan is die 
onderdruk voldoende voor de luchtdruk om ons heen om 
de olie onder de cilinder te duwen. De ruimte wordt gevuld 
omdat er luchtdruk op het reservoir staat, niet omdat de 
cilinder aan de olie trekt. Heb je wel eens geprobeerd om 
aan een vloeistof te trekken? Dat lukt niet, je kunt er alleen 
op drukken.

En daar maken we bij de plunjerpomp ook gebruik van. Op 
enig moment heeft die cilinder zijn slag gemaakt en de 
ruimte eronder is gevuld met olie. Wat gebeurt er nu als de 

cilinder mechanisch weer ingedrukt wordt? Dat lukt alleen 
maar als de olie die er zit ook weg kan. Als de cilinder weer 
ingedrukt wordt, dan stroomt de olie dus gedwongen door 
de zuiger weg. Als we dit proces herhalen ontstaat een 
cyclus van cilinder in- en uitbewegen en daarbij het aanvul-
len van de ruimte onder de cilinder en vervolgens weer 
wegdrukken. Daarmee is de plunjerpomp een feit.

Plunjerblok
Een cilinder die op en neer gaat is niet praktisch. Plunjer-
pompen hebben meerdere cilinders, plunjers genaamd, 
meestal een oneven aantal. Deze plunjers zitten in een huis, 
het plunjerblok. Constructief zitten de plunjers parallel aan 
de as in een plunjerblok. Als de as ronddraait, draait het 
plunjerblok mee. Per omwenteling wordt iedere plunjer in- 
en uitbewogen. De plunjers staan op het juiste moment in 
contact met de tank, daar de ruimte onder de plunjers 
gevuld kan worden. Dat heet de zuigzijde. Worden de plun-
jers naar beneden gedrukt dan moet de olie eruit kunnen 
en moet deze ergens naar toe kunnen stromen. Dat heet de 
perszijde. De olie wordt vanuit de pomp in een hydraulisch 
systeem geperst. Steeds staat de helft van de plunjers in 
contact met de zuigzijde, de andere helft met de perszijde. 
Niet helemaal, vanwege het oneven aantal (meestal 9) staan 
er 4 met de pers in verbinding en 5 met de zuiger. Hoe 
meer plunjers er in een pomp zitten, hoe rustiger de olieaf-
gifte van de pomp is.

Verstelpompen
met slimme regelaars
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De hoeveelheid olie die per omwenteling wordt verplaatst 
noemen we het slagvolume. Dit slagvolume is afhankelijk 
van een aantal variabelen:
• Het aantal plunjers
• De diameter van de plunjers
• De slag die de plunjers maken. 

In figuur 2 zie je een doorsnede van een plunjerpomp.  
De as (1) wordt aangedreven, de plunjers (2) zitten in het 
plunjerblok (3) en worden mechanisch tegen de schuine 
plaat (5) gehouden. De slag die de plunjer maakt wordt 
aangegeven bij (4). De as en het plunjerblok draaien, de 
schuine plaat staat stil. Spiegelplaat (9) vormt de verbin-
ding tussen het draaiende plunjerblok en de vaste onder-
grond. In de spiegelplaat zitten de verbindingen naar de 
zuig- en persaansluiting.

Verstelbare pompen 
Wat is er verstelbaar? Als je naar de vergelijking kijkt, kun  
je de plunjerdiameter niet wijzigen tijdens gebruik en het 
aantal plunjers ook niet. Maar wel de slag die de plunjers 
maken. Daar gaan we mee variëren bij een verstelbare 
pomp. Als we tijdens gebruik de stilstaande schuine plaat 
kantelen, kunnen we daarmee de slag van de plunjers 
beïnvloeden en daarmee ook het slagvolume.

Het geheim 
Wat als we de schuine plaat kantelen zodat die haaks op de 
as staat? De as en dus het plunjerblok met plunjers draait 
ook. Maar maken de plunjers nog een slag? Nee, als de 
schuine plaat haaks op de as staat dan bewegen de plun-
jers niet meer heen en weer in het plunjerblok. Verplaatsen 
ze dan nog olie? Nee, in de formule hierboven is de slag 0 
geworden. Door nu te spelen met de stand van die schuine 
plaat kun je de slag beïnvloeden die de plunjers maken. Dat 
is nu het geheim van een verstelbare plunjerpomp.

Uit praktische overwegingen heeft die schuine plaat een 
maximum kantelhoek waarbij de plunjers de grootste slag 
maken. Dat is tevens het maximale slagvolume van de 
pomp.

Met een draaiende beweging moeten plunjers dus wegge-
drukt worden. Als je het krachtenspel dat daarbij hoort 
ontleedt, blijkt al snel dat er krachten optreden die door 
lagers opgevangen moeten worden. Dat komt goed uit.  
We monteren de as met schuine plaat en plunjerblok in  
een behuizing waarin we ook de lagers mee opnemen. 
Lagers hebben smering nodig, we zullen moeten zorgen  
dat de lagers in dat huis gesmeerd worden.

 

3 Pistons

6 Pistons

9 Pistons

 ◀ figuur 1
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gevuld is, de olie ergens naar toe moet. Daarom heeft 
iedere plunjerpomp een lekolie-afvoer. 

We hebben eerder gezien dat de plunjers tegen die schuine 
plaat gedrukt worden. Omdat die plaat stil staat en de 
plunjers bewegen, moeten we zeker stellen dat daar een 
smeerfilm tussen zit. Bovendien moet bij een veranderende 
stand van die schuine plaat de positie van de plunjer aange-
past worden. Om dat zeker te stellen maken we gebruik van 
glijschoenen. Die vormen de overgang tussen plunjerkop en 
schuine plaat. De plunjer heeft een bol aan dat uiteinde, de 
glijschoen een plaat die tegen de schuine plaat gedrukt 
wordt en een kom om de bol van de plunjer op te nemen. 
Om de smeerfilm zeker te stellen is de plunjer hol en zit er 
in het hart van de glijschoen ook een klein gaatje. Daardoor 

Lekolie
De plunjers bewegen in een boring in het plunjerblok. Om 
te kunnen bewegen is er een kleine tolerantie nodig. En een 
tolerantie is een kleine ruimte tussen plunjer en boring. 
Olie ziet dat als een lekspleet, een verbinding naar het 
pomphuis. Olie zoekt de weg van de minste weerstand. De 
olie aan perszijde heeft de keuze: of tegen de heersende 
werkdruk het systeem in stromen, of via die tolerantie / 
lekspleet naar het huis toe. Er zal een kleine hoeveelheid 
olie door die lekspleet naar het huis toe stromen. Deze 
hoeveelheid is niet groot en is amper merkbaar aan de 
perszijde. Dit noemen we lekolie.

Die lekolie verzamelt zich in het pomphuis en zal langzaam 
aan het pomphuis vullen. Het positieve is dat deze olie de 
lagers kan smeren. Het negatieve is dat als het pomphuis 

 ◀ figuur 2
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kan de olie uit de perszijde zorgdragen voor de smeerfilm 
tussen kop van de plunjer en de kom van de glijschoen, en 
tussen glijschoen en schuine plaat.

Glijschoen
Lekolie afvoer is belangrijk. Als de lekolie niet drukloos weg 
kan, krijg je stuwdruk. Die stuwdruk ontstaat ook in het 
pomphuis. Kijk dan weer even in detail naar één plunjer. Als 
die naar buiten getrokken wordt dan ontstaat er een onder-
druk onder de plunjer. Die trekt de plunjer naar beneden. 
De huisdruk werkt ook op die plunjer, en drukt hem ook 
naar beneden. Daarmee werken beide drukken als een 
gezamenlijke kracht in dezelfde richting. Deze kracht wordt 
opgevangen door het mechanisme, wat de plunjer tegen de 
schuine plaat moet houden. Die kracht werkt dus tegenge-
steld. Er is ergens een punt dat het krachtenspel zo groot 
wordt dat de plunjer, eigenlijk de glijschoen, los komt van 
die schuine plaat.

Als de glijschoen los komt van de schuine plaat, wordt de 
smeerfilm verbroken. Komt de glijschoen dan weer terug op 
de schuine plaat is er dus geen smering en is er sprake van 
direct metallisch contact tussen glijschoen en schuine 
schijf. Het materiaal van de glijschoen is het zachtst dus 
daar slijt een stukje vanaf. De glijschoen krijgt uiteindelijk 
een ronde rand. Daarmee kan de smeerfilm niet goed vast-
gehouden worden en zal smering afnemen. Dat bevordert 
weer de productie van lekolie.

We hebben eerder gezien dat de schuine plaat kan kantelen 
om het slagvolume te veranderen. Het medium om te kun-
nen kantelen en positioneren ligt voor de hand: hydrauliek. 
Een hydraulische cilinder verzorgt de positionering. Prak-
tisch gesproken is dit een enkelwerkende cilinder. Om goed 
en stabiel te kunnen positioneren heb je een regeling nodig. 

Er zijn twee oplossingen hiervoor:
1. Eén stelcilinder die verstelt, en één terugstelcilinder die 

voor een tegenkracht zorgt. De stelcilinder wordt aan 
bodemzijde van druk voorzien waardoor er een regel-
kracht ontstaat. Omdat de enkelwerkende cilinder niet 
kan trekken, wordt een extra enkelewerkende cilinder 
ingezet als terugstelcilinder. Dit samenspel garandeert 
een stabiele en snelle regeling.

2. Een stelcilinder die tegen een veer drukt. Nadeel is dat 
de kracht van de veer afhankelijk is van de mate van 
indrukking. Met andere woorden, als de pomp regelt, 
verandert de tegenkracht van de stelcilinder. Dat maakt 
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dat het stelsysteem minder dynamisch is ten opzichte 
van de variant met twee stelcilinders.

We hebben tot nu toe een kale pomp gezien die olie kan 
verdringen en waarvan het slagvolume verstelbaar is. Wat 
we nog niet weten, is dat iedere pomp voor een open sys-
teem in rust op maximaal slagvolume staat. Een veer onder 
de terugstelcilinder zorgt daarvoor. Dat verstellen gebeurt 
dus met een stelcilinder en een terugstelcilinder of veer. 
Maar wat zorgt er nu voor dat die stelcilinder van druk voor-
zien wordt om te kunnen verstellen?

Dat is de taak van de regelaar. Een regelaar is een ventiel 
dat zorgt dat er onder de stelcilinder een bepaalde druk 
komt, waardoor de pomp gaat verstellen zoals de regelaar 
dat wilt. De meeste regelaars zijn combinaties van basic 
regelaars. De drukregelaar wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt 
als drukafsnijding om de maximale druk in een systeem te 
begrenzen vanaf de pomp.

In deze syllabus zullen we een zestal regelaars bespreken:
1. Drukregelaar
2. Volumeregelaar met drukafsnijding
3. Drukregelaar met externe oversturing
4. Vermogens regelaar met drukafsnijding
5. Elektronische drukregeling
6. Elektronische volumeregeling met drukafsnijding

1  Drukregelaar
Een drukregelaar begrenst de druk die de pomp als tegen-
druk in een systeem ondervindt. Zoals we gezien hebben 
begint de pomp op maximaal slagvolume. De drukregelaar 
meet de druk in het systeem. Zolang die onder de inge-
stelde waarde is, doet deze regelaar niets.
Bereikt de druk echter de ingestelde waarde dan moet die 
vastgehouden worden. De stelcilinder wordt bediend waar-
door het slagvolume van de pomp gereduceerd wordt. Dit 
gaat net zolang door tot de druk weer net onder de inge-
stelde waarde komt. Het slagvolume van de pomp wordt 
zodanig aangepast dat er een druk vastgehouden wordt. 
Dat kan ertoe leiden dat de pomp zelfs naar nul-opbrengst 
gaat. Er wordt geen olie verplaatst maar de druk wordt 
vastgehouden.
De regelaar is een proportionaalventiel dat olie uit P haalt 
en over een stuurkant naar de stelcilinder stuurt. Neemt de 
druk in P af, dan regelt de regelaar weer terug en laat olie 
ontsnappen onder de stelcilinder, waardoor de pomp weer 
slagvolume kan opbouwen.

De rode lijn is P, de blauwe T en oranje is de olie die vanuit 
de regelaar naar de stelcilinder gaat. Groen is lekolie en 
wordt afgevoerd naar het pomphuis. De veer in de stelcilin-
der zorgt voor meer slagvolume in rust.
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2  Volume regelaar met drukafsnijding
Dit is wat we de Load Sense (LS) regelaar noemen. De 
drukafsnijding werkt zoals de drukregelaar hierboven. De 
volume regelaar werkt overeenkomstig. De volume regelaar 
is voorzien van een zwakke veer, meestal instelbaar tussen 
10 en 20 bar. De regelaar heeft een aansluiting voor de 
LS-leiding die vanaf het kleppenblok komt. Zie het kleppen-
blok als een verstelbare smoring. De druk na de smoring  
(lastdruk), wordt als LS terug gekoppeld op de rechter zijde 
van de regelaar. Daar zit ook de instelbare veer. Deze veer-
druk wordt opgeteld bij de LS druk en beide samen druk-
ken de regelaar naar links. Aan de rechterzijde staat de 
pompdruk uit P. De regelaar zorgt er nu voor dat de pomp 
net zolang regelt tot de druk in de pers gelijk is aan de LS 
druk plus de ingestelde veer. Dat zijn dus de drukken voor 
en na het kleppenblok. En die verschildruk is de waarde van 
de veer. Omdat die waarde constant blijft stroomt er nu 
een constante flow door het kleppenblok. De combinatie 
kleppenblok en volume-regelaar samen zijn nu een tweeweg 
drukgecompenseerde stroomregelklep geworden.

3  Drukregelaar met externe drukregeling
Wat te doen als je een systeem hebt waarbij je niet de flow 
maar de druk wilt kunnen regelen? En dan niet door aan de 
pomp te draaien, maar met een veiligheid ergens in een 
cabine of montagepaneel. Een typisch voorbeeld van een 
centrifugaal aandrijving. Denk aan een waterpomp of een 
ventilator. Daar regel je het toerental op systeemdruk.
We maken gebruik van een regelaar die erg op een LS 
regelaar lijkt. Een geïntegreerde drukafsnijding begrenst de 
druk aan de bovenkant. De instelbare drukregeling wordt 
intern gevoed vanuit P en over een smoring naar buiten 
gebracht. Als die aansluiting van een veiligheidsklepje 
voorzien wordt, bepaalt die de ingestelde druk in de gele 
lijn. Die druk staat samen met een veer aan de rechterzijde 
van de regelaar, aan de linkerzijde staat de systeem druk. 
De regelaar regelt net zolang met de stelcilinder totdat de 
druk links en rechts van de regelaar gelijk is. Links de sys-
teemdruk, rechts de extern ingestelde druk plus de veer-
druk.

De verbinding tussen de gele en de rode druk is een  
smoring. In de doorsnede van de regelaar is die terug te 
vinden in de boring in de bovenste regelplunjer.
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4  Vermogens regelaar met drukafsnijding
Doel van een vermogensregelaar is het begrenzen van het 
opgenomen vermogen van de pomp. Vermogen wordt 
bepaald door koppel en toerental. Omdat in onze mobiele 
wereld gewerkt wordt met variabele toerentallen, is dat 
geen maat. Koppel blijft over. Met andere woorden, we 
moeten dus proberen het opgenomen koppel constant te 
houden. Bij een pomp is koppel een afgeleide van druk en 
slagvolume. En slagvolume is weer een afgeleide van de 
positie van de stelcilinder.
Zolang de combinatie van druk en slagvolume onder de 
ingestelde waarde blijft, is er sprake van een volumerege-
laar met drukafsnijding. Pas als de combinatie te groot is, 
wordt het slagvolume aangepast. Het slagvolume zal dus 
teruglopen bij toenemende belasting.
   

5  Elektronische drukregeling
De elektronische drukregeling is de luxe variant van de 
standaard druk regelaar. Basis is weer een regel plunjer die 
links de systeemdruk meet. Aan de rechterzijde staat een 
veer. De systeemdruk wordt via een smoring naar de veer-
kamer gebracht. Tevens heeft de regelaar een elektrisch 
proportioneel drukbegrenzingsventiel aan boord.  
Die regelt de druk van de olie in de gele ruimte.
   

Daarmee hebben we een variant van de drukregelaar met 
externe aansturing, echter nu met geïntegreerde aanstu-
ring. Er zijn twee varianten beschikbaar. Het verschil zit in 
de aansturing:
• Positieve karakteristiek, meer aansturing/meer stroom/ 

meer druk
• Negatieve karakteristiek, meer aansturing/meer 

stroom/minder druk
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Positieve karakteristiek is wat je verwacht. Geen aansturing 
is geen druk. Maximale aansturing is maximale druk. Nega-
tieve karakteristiek doet hetzelfde, maar dan andersom. 
Geen aansturing is maximale druk. Maximale aansturing is 
geen druk.

Beide hebben hun toepassing. Positieve karakteristiek is 
gelijk aan de druk regelaar met externe aansturing. Nega-
tieve karakteristiek wordt gebruikt daar waar je in noodge-
val (storing, besturing valt uit, kabelbreuk etc.) toch maxi-
male druk wilt hebben om bijvoorbeeld zeker te stellen dat 
ook in geval van nood de ventilator van een koeling blijft 
draaien.

6  Elektronische volume-regeling met drukafsnijding
Met deze regelaar wordt elektronisch een slagvolume geko-
zen. De pomp houdt deze instelling vast, onafhankelijk van 
de systeemdruk. Deze regelaar kan ook gecombineerd 
worden met een drukafsnijding die de maximale werkdruk 
begrenst. Of een elektrisch proportionele drukregelaar 
waarmee de maximale druk begrensd kan worden.
 
De regelaar pakt druk uit de pers (rood) en brengt een 
gereduceerde druk naar de grijze kap links op de regelaar. 
De grijze neus van de regelaar wordt daardoor uitbewogen 
waardoor de schuine plaat mee gaat volgen en het slagvo-
lume van de pomp aangepast wordt.
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