Syllabus:
Motion Control
in open systemen
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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.

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-

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.

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?

Om de essentie per workshop nog eens
in het Nederlands over te brengen,
hebben we een naslagwerk gemaakt
van de besproken onderwerpen.

• 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
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Motion Control
in open systemen
Onder motion control verstaan we letterlijk het gecontroleerd
laten bewegen, stoppen en vasthouden van lasten.
De componenten die hiervoor gebruikt kunnen worden

Symbool

hebben een veelvoud aan benamingen: remklep, balanceer

Figuur 1 is het symbool van een remklep.

klep, over-center valve, counter balance valve, Senk Brems

Standaard heeft een remklep drie aansluitingen:

Ventil, Sperr Q Meter etc. In deze uitleg gebruiken we de

Poort C2 – hierop rust de last van de cilinder

naam remklep.

Poort V2 – deze aansluiting gaat naar het kleppenblok
Poort Pil – dit is de aansluiting voor een stuurleiding

Op basis van de definitie van een remklep kunnen we al
nadenken over welke eisen en/of verwachtingen we stellen
aan een remklep:
•

Hij moet in rust in staat zijn de last vast te houden.
Daarvoor hebben we een lekdichte afsluiting nodig.

•

De last moet gecontroleerd kunnen zakken. De snelheid
wordt bepaald door het kleppenblok, maar de remklep
moet zorgen dat de last niet kan voorijlen.

•

De last moet gecontroleerd kunnen uitbewegen. De
snelheid daarvan wordt weer bepaald door het kleppenblok en bij voorkeur moet de remklep daar niets
aan doen.

•

De remklep moet ook een soort van maximale drukbegrenzing hebben. Wordt de installatie zwaar overbelast,
dan moet de remklep de constructie kunnen beschermen tegen deze overbelasting (anti shock functie)

•

De remklep moet een zo klein mogelijke hysterese

◀◀ figuur 1

hebben. Het gedrag bij openen en sluiten moet repeteerbaar dicht bij elkaar liggen.
•

De remklep moet betrouwbaar kunnen werken, ook bij

Wat verder opvalt in figuur 1 is dat de Pil aansluiting

tegendruk.

en de lastdruk samen op de rechterkant van het symbool

De remklep moet kunnen samenwerken met een klep-

samenkomen. Aan de linkerzijde komen een instelbare veer

penblok met open of gesloten middenstand.

en de druk tussen remklep en kleppenblok samen. Dat

•

De remklep moet stabiel gedrag vertonen.

geeft al een beeld van de werking van de klep. Om de klep

•

Remmen betekent energie vernietigen. Dat willen we zo

heen zit een terugslagklep die als bypass dient.

•

veel mogelijk beperken.
•

Er zijn toepassingen waar het wenselijk is om een
remklep aan beide zijden van de last te hebben. Ze
moeten dan kunnen samenwerken.

•

Er zijn toepassingen waar we een cilinder differentiaal
willen uitsturen. De remklep moet hier aan mee kunnen
werken.
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Doorsnede
Figuur 2 is een doorsnede van zo’n klep. De veer met stelbout zit links, rechts de neus van de klep bij de Pil aansluiting. De hoofdplunjer van de klep heeft een schuine conus
waartegen de bus van de terugslagklep afdicht. De veerkamer staat in verbinding met aansluiting V2. De lastdruk op
aansluiting C2 staat direct op de conus van de regelplunjer.
Ook staat de lastdruk aan de rechter zijde van de bus die
de terugslagklep vormt. De lastdruk duwt daarmee de
terugslagklep tegen de hoofdplunjer. Ook de druk op de Pil
aansluiting helpt daaraan mee. De hoofdplunjer wordt
daardoor naar links gedrukt.
De veer achter de hoofdplunjer houdt hem tegen, samen
met de tegendruk in aansluiting V2. Uiteindelijk wint de
grootste kracht. Normaal gesproken is dat de veer.
◀◀ figuur 3

Praktijkschema
Figuur 3 is een schema van een praktijkvoorbeeld van een
cilinder, met aan bodemzijde een remklep die beide
bediend worden met een kleppenblok met open middenstand (open middenstand is in rust ABT met elkaar verbonden).
In rust de last lekvrij vasthouden
In rust is er geen druk op Pil en houdt de veer de last op
C2, mede met behulp van de terugslagklep, tegen. Omdat
◀◀ figuur 2

de terugslagklep op de hoofdplunjer een zitting heeft, is de
lekvrije afdichting gerealiseerd.
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De last uitbewegen
Om de last te kunnen heffen moet er olie van V2 via C2 naar

klep te openen. Hij werkt nu als een direct werkende veilig-

de bodemzijde van de cilinder stromen. De olie moet dus

heid (4). Olie kan afgevoerd worden van C2 naar V2 waar-

over de terugslagklep. Dat kan alleen als de druk in V2 hoog

door de druk in C2 begrensd blijft tot de openingsdruk.

genoeg is om de lastdruk op de terugslagklep en C2 te

Gevolg is wel dat de last nu gaat zakken. De redenering

overwinnen. Omdat de druk in V2 ook in de veerkamer

hierachter is dat je bij overbelasting accepteert dat de last

staat helpt die de veer om de hoofdplunjer op zijn plaats te

zakt in plaats van dat er iets kapot gaat.

houden (3). De remklep blijft dus staan terwijl de olie over
de terugslagklep stroomt.

Zakt de druk tot onder de openingsdruk dan sluit de klep
weer en is er weer sprake van lekvrij vasthouden.

Stopt de aanvoer van olie vanaf V2, dan sluit de lastdruk
samen met de veer de terugslagklep en staat de cilinder

De last laten zakken

weer lekvrij stil.

Om de last te laten zakken wordt er vanaf het kleppenblok
olie toegevoerd naar de stangzijde van de cilinder.

Overdruk functie
In rust wordt de last op C2 dus tegengehouden door de

Uit de bodemzijde van de cilinder moet er olie terug naar

terugslagklep en de hoofdplunjer. Eigenlijk door de veer

tank over de remklep. Aan het begin van de beweging is die

achter de hoofdplunjer die de hoofdplunjer tegen de terug-

dicht. Wordt er olie toegevoerd naar de stangzijde dan zal

slagklep drukt.

die druk oplopen omdat de cilinder niet kan bewegen
(wordt tegengehouden). Deze drukopbouw aan stangzijde

De terugslagklep heeft links een vaste aanslag. Hij kan door

gebruiken we om de remklep aan te sturen.

de druk op C2 niet verder naar links. De druk op C2 werkt

Op de Pil aansluiting wordt deze druk teruggekoppeld.

daardoor niet op de gehele diameter van de hoofdklep,
maar slechts op het oppervlak binnen de terugslagklep.

De druk op Pil plus de druk op C2 drukken nu tegen de

Dit oppervlak noemen we het drukbegrenzingsoppervlak

veer. En de sterkste wint. Is de druk op Pil groot genoeg

(relief area). De veer heeft een afstelling, uitgedrukt in

dan wordt de hoofdplunjer tegen de veer in naar links

[bar]. Dat is de waarde van de druk op C2 waarbij de veer

gedrukt en kan er olie van C2 naar V2 en uiteindelijk door

net ingedrukt gaat worden. Dit noemen we de crack pres-

naar tank stromen.

sure, de afstelling bij een doorlaat van ca. 100-150 cc.
Standaard afstelwaardes bij 5 l/min. Als de last op C2 deze

De veer wordt door de druk op C2 en Pil ingedrukt. Dat

waarde bereikt wordt de veer ingedrukt en begint de rem-

geeft een bepaalde opening van de remklep. Hoe hoger de
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druk op C2 en Pil, hoe verder de veer ingedrukt wordt en

sluit de remklep iets, neemt de druk toe dan gaat de klep

hoe groter de opening van de remklep wordt.

verder open.

Als de cilinder gaat bewegen kan de druk aan stangzijde

Wil de last gaan voorijlen dan zakt de druk aan stangzijde

gaan variëren. Daarmee wordt de druk op Pil dus ook beïn-

en dus ook op Pil en sluit de klep. Daarmee wordt de onge-

vloed. De variaties op die druk worden direct omgezet naar

wilde voorijlende beweging van de last dus direct gecom-

een andere opening van de remklep. Neemt de druk af dan

penseerd (2).
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Overdrukfunctie
De openingsdruk om de remklep onder last te openen is nu
als volgt te bepalen:

◀◀ figuur 4

Voorbeeld:
Last 150 bar, ps 350 bar

Hysterese en veer instelling

Bij opstuurverhouding 4 : 1, Ppil = 50 bar

Om zeker te stellen dat de klep weer volledig gesloten is bij

Bij opstuurverhouding 11: 1, Ppil = 18.2 bar

de ingestelde werkdruk, wordt de veerwaarde (ps) ingesteld op 130% van de werkdruk (5).

Algemeen

Dit wordt afgesteld met de Pil aansluiting onbelast op tank

Kleine opstuurverhouding R ≤ 4: stabiliteit, geschikt voor

en bij een flow van 5 l/min.

variabele lasten (bijvoorbeeld cilinders).

Let op, de maximaal toelaatbare werkdruk van de klep moet

Hoge opstuurverhouding R ≥ 8: efficiënter, maar kan tot

altijd hoger zijn dan pS.

instabiliteit leiden. Meer geschikt voor constante belasting
(bijvoorbeeld motor).

Werking in detail
De druk op Pil werkt niet 1 op 1 tegen de veer. Omdat de

De keuze van de opstuurverhouding is dus een compromis.

werking van de klep gebaseerd is op oppervlakte verschil-

Is de klep of de beweging instabiel, kies dan voor een

len (differential areas) zit er een verhouding in. Zie figuur 4.

lagere opstuurverhouding.

De verhouding is de verhouding tussen het oppervlak van

Tegendruk

de Pil ten opzichte van het drukbegrenzingsoppervlak.

Tot nu toe hebben we de tegendruk op V2 buiten beschou-

Deze verhouding noemen we de opstuurverhouding R.

wing gelaten. We hebben eerder gezien dat de druk in V2
ook in de veerkamer staat en de veer dus mee helpt de

Standaard waarden voor deze opstuurverhouding zijn 3, 4,

hoofdplunjer naar rechts te drukken. Tegendruk heeft

8, 10 of 11 op 1. Afhankelijk van de toepassing.

daarmee dus invloed op het gedrag van de remklep.
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De gevolgen van tegendruk zijn merkbaar op zowel de crack

Wat als we de verbinding van de veerkamer met V2 afslui-

pressure van de klep als op de stuurdruk om de klep te

ten? Dan zit de olie daar opgesloten en kan de hoofdplunjer

openen.

niet bewegen. In dit geval moeten we de veerkamer dus

Voor de crack pressure geldt:

kunnen ontlasten.
Dat kan op twee manieren:
•

Voor de stuurdruk om de klep te openen geldt:

ontlasten naar de tank, de klep krijgt dan een extra
poort waarmee de veerkamer kan ademen naar de
tank. Deze poort moet drukloos naar de tank. Iedere
stuwdruk in deze leiding zal zich weer als tegendruk
melden bij de hoofdplunjer met alle vervelende gevolgen van dien.

•

Ontlasten naar de buitenlucht. Air vented, een groef in

Voorbeeld

de buitenomtrek met een o-ring erop en een kleine

ps = 320 bar

boring naar de veerkamer. De o-ring zorgt voor een

pC2 = 200 bar

lichte voorspanning, zodat er wel olie uit kan, maar

R=4:1

geen vuil in kan komen. Nadeel is dat deze klep altijd

Bij geen tegendruk:

Bij 20 bar tegendruk:

“nat” is. Hij zweet olie. Dat trekt stof aan en vormt een

pR = pS = 320 bar

pR = 420 bar

koek van olie en vuil.

pP = pPil = 30 bar

pP = 55 bar
Een extra leiding is niet altijd mogelijk (denk aan een rem-

Gevolg hiervan is dat de crack pressure dus verhoogd

klep ergens op de giek van een kraan) en een air vented

wordt, waardoor de cilinder niet meer beschermd is.

variant is niet altijd wenselijk. Wat dan?

De pS was immers afgesteld op 320 bar.
De stuurdruk, nodig om de last te laten zakken, is ook

Denk even terug aan de eerdere opmerkingen over opper-

gestegen. Dat gaat ten koste van de efficiëntie.

vlakte verschillen. We zagen eerder al dat de remklep werkt
met oppervlakte verschillen (differential areas). Zouden we

Zoals hiervoor besproken is dit het gevolg van de aanwezig-

in staat zijn de werkzame oppervlakte in de veerkamer te

heid van de druk in V2 in de veerkamer. Zouden we die druk

compenseren?

kunnen tegen houden dan werkt de klep alsof er geen
tegendruk is.

Ja, we kunnen een remklep zo samenstellen dat de veerkamer gecompenseerd wordt.
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Zie deze doorsnede van een VSBP patroon.

Het symbool laat ook zien dat de veerkamer nu gecompenseerd is door de stippellijnen vanuit V2 naar de boven en
onderkant van het symbool.
De cilinder is nu weer beschermd tegen overdruk en de
stuurdruk blijft gelijk aan de situatie zonder tegendruk.
Heeft de keuze van het kleppenblok invloed op de keuze of
de werking van de remklep? Laten we dat eens onderzoeken. Het gaat dan om de middenstand / ruststand van het
kleppenblok. Grofstoffelijk hebben we te maken met twee
symbolen:
A en B afgesloten, de zogenaamde gesloten middenstand.
De verbindingen van P en T zijn niet van belang.
A en B verbonden met T, de zogenaamde open middenstand. De verbinding van P is niet van belang.
Afgeleid daarvan A, B, P en T verbonden, een H-middenstand, kan bij genoeg flow het effect van retourdruk geven.
Wordt gebruik gemaakt van een gesloten middenstand, dan
is er geen sprake meer van een beveiliging tegen overbelasting. Al zou de klep open gaan, de olie kan niet weg over
het kleppenblok. Omdat de olie niet weg kan ontstaat er
tegendruk, wat de waarde van de klep weer verhoogt en de
klep zichzelf steviger sluit. In dat geval zijn andere shock

C2 wordt hier voorgesteld door 1, V2 door 2 en pPil door 3.

ventielen nodig, bijvoorbeeld als secundair veiligheden in

De druk op C2/1 staat via de holle hoofdplunjer ook in de

het kleppenblok.

veerkamer.

Alleen als er een open middenstand gebruikt wordt, kan er

Nu is het een kwestie van oppervlakten vergelijken:

gebruik gemaakt worden van de veiligheidsfunctie.

Ar is het oppervlak wat de druk op C2 meet en die afzet

Uitzondering is gebruik maken van een remklep met externe

tegen de veer.

veerkamer ontlasting of een gecompenseerde variant. Die

Ap is het oppervlak waarop de stuurdruk werkt.

trekt zich niets aan van tegendruk en opent zoals verwacht

A’b en A”b heffen elkaar op. Daardoor is deze klep niet

bij overbelasting, waarna de externe shockventielen de olie

meer te beïnvloeden door tegendruk. Voordeel van deze

moeten afvoeren.

variant is tevens dat er geen extra leidingen of air vents
nodig zijn.

Een remklep met externe veerkamer ontlasting mag niet
gebruikt worden in combinatie met een open middenstand.

10
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◀◀ 1

◀◀ 2

◀◀ 3

Iedere stuwdruk op de retour kan de klep al openen, waar-

Differentiaal (regeneratief) uitsturen

door de last ongewild zal kunnen zakken. De CC versie is

Soms moet een cilinder differentiaal uitgestuurd worden.

slechts deels gecompenseerd, de veiligheidsfunctie is

Dat kan en wordt mogelijk gemaakt in hetzelfde huis waar

gecompenseerd, de pilot niet. De retourdruk komt bij de

ook de remklep in zit. De differentiaalverbinding wordt

veerkamer en zal dus niet in staat zijn de klep te openen.

tussen cilinder en remklep gemaakt. En daar valt ook weer
mee te spelen. Er zijn drie situaties mogelijk:

Algemeen genomen
Een remklep met externe veerkamer ontlasting is meer

1 - Altijd differentiaal uitsturen

geschikt voor belastingen aan lange masten (denk aan een

Tussen aansluiting C1 en V1 (beide aan stangzijde van de

tele handler), ABT middenstand en alle invloeden van druk

cilinder) zit een terugslagklep. Boven deze terugslagklep zit

op de veerkamer uitsluiten. Hoge flow.

een extra remklep als schakelaar die opent zodra de cilin-

Een remklep in gecompenseerde uitvoering is meer

der uitgestuurd wordt. Insturen gaat buiten de remklep om

geschikt voor gebruik met belastingen die dichterbij gehan-

over de terugslagkleppen.

deld worden (denk aan een autolaadkraan) ABT of gesloten
middenstand (wel rekening houden met shock functie

2 - Differentieel stand uitschakelen op druk

retourolie) waarbij de shock functie gecompenseerd dient

De werking is vergelijkbaar met de variant die altijd diffe-

te zijn. Lagere flows.

rentiaal uitstuurt. Alleen zit hier een extra klep in die systeemdruk meet en bij een bepaalde waarde het differentiaal

Bouwvorm

deel afsluit. Gevolg is een normaal werkende uitgaande

Remkleppen hebben we in twee bouwvormen:

beweging. De retourslag gaat weer over de terugslagklep-

•

pen en buiten de remklep om.

Patronen die in een huis of manifold geschroefd worden. Voordeel is dat er gebruik gemaakt wordt van

•

standaard UNF of SUN cavities. Eenvoudige montage en

3 - Differentieel stand uitschakelen elektrisch

instelling, standaard performance.

De werking is vergelijkbaar met de variant die altijd diffe-

Parts in Body (PIB), waarbij het huis of manifold een

rentiaal uitstuurt. Alleen zit hier een extra klep in die de

onderdeel van de klep is. Draai je het patroon eruit dan

elektrisch het differentiaal deel afsluit. Gevolg is een nor-

heb je een handjevol losse onderdelen. Voordeel van

maal werkende uitgaande beweging. De retourslag gaat

het PIB concept is dat er in een vergelijkbare bouw-

weer over de terugslagkleppen en buiten de remklep om.

grootte meer capaciteit beschikbaar is, het gedrag van
openen en sluiten is beter te fine tunen, de opstuur

Afkortingen

verhouding kan aangepast worden en de werking klant

C2

aansluiting bodemzijde cilinder

specifiek bepaald kan worden.

V2

aansluiting kleppenblok voor bodemzijde

ps

instelling veer [bar]

We hebben tot nu toe slechts enkele remkleppen bespro-

pR	verhoogde instelling van de veerdruk als gevolg van

ken. Er zijn ook toepassingen waarbij de lastrichting kan

tegendruk [bar]

wisselen waardoor een dubbele remklep nodig is. Maakt u

R

gebruik van een dubbele remklep in één behuizing dan

Ppil stuurdruk [bar]

bespaart u dat weer leidingwerk, omdat de stuurleidingen

pP	verhoogde stuurdruk als gevolg van tegendruk [bar]

intern al worden gemaakt.

opstuurverhouding = opp Pil / drukbegrenzings opp
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