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Voorwoord: 
 
Voor u ligt het boek Hydrauliek. 
 
De betekenis van dit boek spreekt voor zich. 
Het boek bevat enerzijds basiskennis die minimaal noodzakelijk is om 
op verantwoorde wijze om te gaan met de hydraulische installatie en 
haar componenten. 
Anderzijds biedt dit boek ook dat praktisch inzicht wat nodig is om de 
verschillende componenten, deel uitmakend van hydraulische systemen 
beter te kunnen begrijpen. 
Het boek is op verzoek van geraadpleegde potentiële gebruikers 
daarom zo opgebouwd dat het gebruikt en geraadpleegd kan worden 
door studenten, docenten, constructeurs en technici om hun meer 
inzicht te verschaffen over het “hoe, wat en waarom” van hydraulische 
installaties. 
Ik heb dan ook getracht de over het algemeen versnipperde kennis 
over dit vakgebied zoveel mogelijk bijeen te brengen en te selecteren 
op de praktische en theoretische bruikbaarheid. 
In de tweede druk zijn diverse grafieken en tabellen duidelijker 
gemaakt, tevens is op verzoek van de gebruikers een hoofdstuk 
toegevoegd over het open en gesloten systeem. 
Grote dank is verschuldigd aan onderstaande bedrijven die hun 
welwillende medewerking en waardevolle kennis beschikbaar gesteld 
hebben voor de totstandkoming van dit boek. 
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15.0 Open en gesloten systeem 
 
In de hydrauliek kennen we een aantal systemen, ook wel kringlopen 
genoemd, deze zijn: 

- Open kringloop of open systeem 
- Gesloten kringloop of gesloten systeem 
- Halfgesloten kringloop of halfgesloten systeem 

 
We beperken ons in dit hoofdstuk tot het open en het gesloten 
systeem. Het halfgesloten systeem wordt namelijk gebruikt als 
volumecompensatie bij nazuigkleppen moet gebeuren, denk hierbij aan 
differentiaalcilinders. 
 

15.1 Het open systeem 
 
Het open systeem heeft een aantal typische kenmerken, deze zijn: 

- De zuigleidingen hebben grote diameters en zijn zo kort 
mogelijk uitgevoerd. 

- De grootte van de schuifkleppen is afhankelijk van de 
volumestroom. 

- De afmetingen van koelers en pers en retourfilters zijn 
afhankelijk van de volumestroom. 

- De tankinhoud in liters is een veelvoud van de volumestroom in 
liters.  

- De pomp is altijd naast of onder het reservoir of tank geplaatst. 
- Het toerental van de aandrijving wordt beperkt door de 

zuighoogte. 
 
“Open” bij het open systeem betekent over het algemeen dat de 
zuigleiding van de pomp in een tank zit die verbonden is met de 
atmosferische druk. De pomp zuigt de vloeistof, olie, aan en pompt 
deze via stuurschuiven naar de verbruiker en van de verbruiker 
stroomt de vloeistof weer terug de tank in. Het open systeem wordt 
ook wel als het standaard systeem gezien. Op afbeelding 15.1 is een 
eenvoudige weergave van het systeem weergegeven, terwijl op 
afbeelding 15.2 een uitvoeriger open systeem is weergegeven.  
 

 
 
Afbeelding 15.1: Eenvoudige weergave open systeem. 
 
We zien hier dat de vloeistof door de pomp wordt aangezogen, naar de 
verbruiker wordt gepompt en van de verbruiker rechtstreeks de tank in 
wordt gevoerd. 
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Afbeelding 15.2: Uitvoeriger weergave van een open systeem. 
 
In afbeelding 2 zien we dat de pomp via een filter uit de tank, 
reservoir, zuigt en dit via een elektrisch 4/3 ventiel naar een cilinder 
perst. Tijdens het in of uitsturen van de cilinder wordt de olie 
rechtstreeks naar de tank teruggevoerd. Als de cilinder volledig uit of 
in is gestuurd, opent het veiligheidsventiel 1, in dit geval is het een 
volgorde ventiel, dit heeft tot gevolg dat de hydraulische motor nu 
wordt aangedreven. De olie wordt weer via de stuurschuif naar de tank 
teruggevoerd, kenmerkend voor het open systeem.  
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15.2 Het gesloten systeem 
 
Het gesloten systeem heeft een aantal typische kenmerken, deze zijn: 

- Kleine nominale grootte van de stuurschuiven met betrekking 
tot de voorsturing. 

- Voor filters en koelers hebben we te maken met kleine 
volumestromen, dus kleine afmetingen. 

- De tank is relatief klein, de maat hoeft enkel op de 
volumestroom van de “hulppomp” ook wel voedingpomp 
genoemd, te zijn afgestemd. 

- Er kan met hoge toerentallen gewerkt worden omdat de olie 
“onder druk” aan de pomp wordt toegevoerd. 

- De aandrijving is volledig omkeerbaar door de nulstand. 
- De lastondersteuning vindt plaats door de hydraulische motor. 
- Terugvoer van de remenergie. 

 
 
“Gesloten” bij het gesloten systeem wil zeggen dat de vloeistof die van 
de verbruiker terugkomt direct weer aan de pomp wordt toegevoerd. 
Er is in dit systeem een hoge druk en een lage druk zijde die wisselt 
afhankelijk, van de belastingsrichting. 
 
In dit systeem dient enkel de lekolie die van de pomp en motor naar de 
tank terugstroomt vervangen te worden, dit geschiedt door de 
voedingpomp. Deze voedingpomp is aan de hoofdpomp gekoppeld en 
zuigt uit een relatief klein reservoir en perst de “lekolie” dit een 
terugslagklep naar de lage druk zijde van het gesloten systeem. In het 
open systeem is een zogenaamd spoelventiel opgenomen die een deel 
van de olie via een filter en koeler terugvoert naar de tank. Op deze 
manier wordt voorkomen dat de olie in het gesloten systeem te warm 
wordt. Deze systemen hebben over het algemeen een hoger 
rendement dan het open systeem omdat de zuigdruk wat hoger is. 
 
Op afbeelding 15.3 is een eenvoudige weergave van een gesloten 
systeem weergegeven. Op afbeelding 15.44 is ook een gesloten 
systeem weergegeven, maar nu met de minimaal benodigde 
componenten. 
 

 
 
Afbeelding 15.3: Eenvoudige weergave van het gesloten systeem. 
 
Op afbeelding 15.3 zien we dat de pomp de vloeistof naar de 
verbruiker pompt en dat het van de verbruiker rechtstreeks in de zuig 
van de pomp wordt teruggevoerd. Het zal duidelijk zijn dat eventuele 
lekolie gecompenseerd moet worden en dat er constant olie uit het 
systeem gevoerd moet worden om gekoeld te worden. 
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Afbeelding 15.4: Uitvoerige weergave van het gesloten systeem. 
 
De hoofdpomp (1) perst de vloeistof via de leiding naar de motor (6). 
Omdat er altijd een kleine lekkage van de motor en de pomp 
plaatsvindt, is er voorzien in een voedingspomp (2). De voedingpomp 
(2) zuigt de olie via het zuigfilter (10) uit de tank en voert het via een 
van de terugslagkleppen (5) in de lage druk zijde van het systeem. Als 
de olie steeds rond staat te pompen zal het systeem veel te warm 
worden, om die reden is voorzien in een spoelventiel (3). We nemen 
aan dat de pomp via de bovenste leiding olie naar de motor voert, de 
voedingpomp perst dan via de onderste terugslagklep (5) olie naar het 
lage druk gedeelte. Het spoelventiel (3) zal via de stuurleiding 
“omlaag” gedrukt worden, uit het hoge druk gedeelte van het systeem 
wordt nu olie via het spoelventiel afgevoerd, de olie stroomt nu via 
veiligheid (7) door de oliekoeler (8) en retourfilter (9) terug naar de 
tank. Op deze manier wordt voorkomen dat het systeem te warm 
wordt. 
 
Op afbeelding 15.5 is tenslotte een schematische weergave te zien van 
het half gesloten systeem. Ook hier wordt de terugstromende olie van 
de hydromotor rechtstreeks in de zuig van de pomp gevoerd. Een 
eventueel tekort aan olie, lekkage of andere oorzaken, wordt via de 
nazuig terugslagkleppen uit de tank aangezogen. 
 

M MlastE

 
 
Afbeelding 15.5: Halfgesloten systeem, schematische weergave. 
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15.3 Voorbeeld van een hydraulische kraan 
 
Op afbeelding 15.6 en 15.7 is een schema weergegeven van een 
hydraulische kraan. 
 

 
Afbeelding 15.6: Schematische weergave van een hydraulische kraan. 
 
 
 

 
Afbeelding 15.7: Schematische weergave van een hydraulische kraan. 
 
De beide schema’s zien er in eerste instantie hetzelfde uit, enkel zijn 
de componenten 13, 14 en 15 op een andere plaats aangesloten. 




