
Tijdens de laatste drie decennia dat wij in de industriële 
hydraulica vertoefden,  kregen wij de kans om van heel 
dichtbij de ‘hydraulica’ – gebruikers te observeren, van 
hen te leren hoe en welke fouten ze maken en of nalatig 
zijn bij het onderhoud van hun installaties.

Fout  nummer één:  
Vervangen van de olie

Er zijn slechts twee voorwaar-
den die het vervangen van de 
olie rechtvaardigen; het de-
graderen van de basisolie of 
het uiteenvallen van het addi-
tievenpakket. Omdat er zoveel 
variabelen zijn bij het vast-
stellen van de snelheid van 
oliedegradatie of additieven-
verbruik, is het vervangen van 
de olie op basis van het aan-
tal werkuren zonder verwijzing 
naar de actuele staat van de 
olie, meer iets zoals ‘schieten 
in het donker’.

Wegens hoge prijs van de olie, is het dumpen van olie, die eigen-
lijk nog niet moet vervangen worden, het laatste dat je wil hebben. 
Voort werken met gedegradeerde olie of opgebruikte additieven 
betekent het ondermijnen van de levensduur van iedere compo-
nent in het hydraulisch systeem. De enige manier om te weten 
wanneer een olievervanging zich opdringt is door de olie te (la-
ten)analyseren.

Na zoveel tijd zat het ons hoog en we konden het niet meer 
laten om een lijstje te maken van de zeven meest voorkomen-
de fouten die hydraulica-gebruikers maken, opdat u ze kan 
vermijden.

De Zeven Meest Gemaakte Fouten bij 
Hydraulische Installaties

Fout nummer twee:  
Vervangen van filters
Een gelijkaardige situatie doet zich voor bij de hydraulische filters. 
Als ze vervangen worden  volgens het rooster, dan worden ze of te 
vroeg of te laat vervangen. Indien ze te vroeg worden vervangen, 
vóór het vuilbevattingsvermogen is opgebruikt, dan is dit wegge-
gooid geld door onnodige vervanging. Worden ze te laat vervan-
gen, nadat de ‘by-pass’ heeft gewerkt, dan zal de verhoging van 
het aantal vuildeeltjes de levensduur van ieder component in het 
circuit ernstig verminderen en dreigt er een kostenverhoging op 
lange termijn.

De oplossing is dat een ver-
vanging van de filters (of filte-
relementen) enkel plaatsvindt 
wanneer  het vuilbevattings-
vermogen maximaal is, en  
dus vóór de werking van de 
‘by-pass’. 
Daarvoor is een mechanisme 
nodig dat juist dat ‘bijna vol 
punt’ meldt. In feite wordt het 
drukverschil over het filterele-
ment gemeten en geeft het 
een signaal bij het ‘bijna vol 

punt’. Dat kan een visueel signaal zijn of een elektrisch of geïn-
tegreerd in een ‘Condition Monitoring System’. Een ‘verstopte’ in-
dicator is de bruutste vorm van een dergelijk apparaat. Een veel 
betere oplossing is het voortdurend volgen (monitoring) van  de 
drukval over het filterelement.

Fout nummer drie: Warmlopen
Weinig installatie–eigenaars of –bedieners laten een verbran-
dingsmotor draaien die warmloopt . Spijtig dat niet hetzelfde kan 
gezegd worden bij hydraulische systemen die warmlopen. Maar 
zoals bij een verbrandingsmotor is het systeem laten warmlopen 
tot zelfs oververhitting de snelste weg om hydraulische compo-

De drukplaat (links) is zwaar beschadigd door luchtbellen die im-
ploderen; kan niet meer hersteld worden; de rechtse plaat is goed 
en is als vergelijking bijgeplaatst.

Luchtbellen in de olie in de 
pompinlaat die aan de uitlaat 
imploderen; goed te zien aan 
de uitlopers van de niervormi-
ge openingen.

Te hoge druk en te hoge temperatuur. Onherstelbaar.

De effecten van lucht- in-olie 
zijn gelijksoortig met die van 
cavitatie.
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nenten, dichtingen, slangen en zelfs de olie te vernietigen.
Hoe heet is te heet voor een hydraulische systeem? Het hangt 
voornamelijk af van de viscositeit en de viscositeitindex (de mate 
van viscositeitverandering met de temperatuur) van de olie and 
het soort hydraulische componenten in het systeem.
Wanneer de olietemperatuur verhoogt, dan daalt zijn viscositeit. 
Daarom is een hydraulisch systeem te heet, wanneer het de tem-
peratuur bereikt waarbij de olieviscositeit lager wordt dan nodig 
voor een adequate smering.

Een schottenpomp vereist bij-
voorbeeld een hoger minimum 
viscositeit dan een plunjer-
pomp. Daarom heeft het type 
van component dat in het sys-
teem gebruikt wordt, invloed 
op een veilige maximale werk-
temperatuur.

Los van het thema van een 
adequate smering, waarvan 

het belang niet kan overdreven worden, beschadigen werktempe-
raturen boven 82°C de meeste dichtingen en slangcombinaties en 
versnellen ze de afbraak van de olie. Maar voor redenen die we al 
hebben aangehaald, kan een hydraulisch systeem warmlopen ver 
beneden die temperatuur.

Fout nummer vier:  
Gebruik van verkeerde olie
De olie is de belangrijkste component in ieder hydraulisch sys-
teem. Hydraulische olie is niet alleen een smeermiddel, het is het 
middel om energie te transporteren door het hele systeem. Deze 
dubbele rol maakt van de viscositeit de voornaamste eigenschap 
van de hydraulische olie, want het beïnvloedt zowel de prestaties 
als de levensduur van de machines.

De viscositeit bepaalt in hoge 
mate de maximale en mini-
male olietemperaturen waarin 
het hydraulisch systeem vei-
lig kan werken. Wanneer een 
olie gebruikt wordt met een 
viscositeit die te hoog is voor 
het klimaat waarin de machi-
ne moet werken, zal de olie 
niet goed stromen of zal de 
smering onvoldoende zijn bij 
een ‘koud-start’. Wanneer een 
olie gebruikt wordt met een te lage viscositeit voor het heersende 
klimaat, zal de vereiste minimale viscositeit niet behouden kun-
nen blijven. Dat geldt ook voor een adequate smering, zelfs op de 
heetste dag van het jaar.
Maar, er is meer. Binnen de toelaatbare uitersten van de ver-
eiste viscositeit voor een gepaste smering, bestaat een smalle-
re viscositeitband waarbij verliezen geminimaliseerd zijn. Als de 
viscositeit hoger is dan het ideale, ontstaan nog meer verliezen 
door vloeistofwrijving. Als de viscositeit lager is dan het ideale,  
dan worden nog meer verliezen gemaakt door wrijving en interne 
lekken.

Wanneer verkeerde olieviscositeit gebruikt wordt, is
er niet alleen schade aan de smering. Er doet zich ook 
een voortijdig falen van de grootste componenten voor.
Verder verhoogt het verbruik in ernstige mate (diesel of elektrici-
teit). Twee zaken die niemand eigenlijk wil.
Ten slotte, wat men er ook zou van denken, het is niet vanzelfspre-
kend dat de correcte viscositeit in de handleiding van de machine-
bouwer staat.

 

  

Voornamelijk door cavitatie en aeration.  
Zeer moeilijk te herstellen.

Luchtbellen in de inlaat, excessieve temperatuur, misschien lage 
vloeistofkwaliteit.

Plaatselijk te hoge temperatuur.

Aeration effecten op de ver-
deelplaat.

Cavitatie waardoor slipper los komt- kan niet hersteld worden.



Fout nummer vijf:  
Verkeerde plaats van de filter(s)     
Iedere filter is een goede filter? Fout! Beter ‘een’ filter dan geen? 
Fout!
Er zijn twee plaatsen voor filters die meer kwaad dan goed doen 
en zo kunnen ze de componenten beschadigen die ze geacht wor-
den te  beschermen.
Een filterlocatie moet vermeden worden bij de pompinlaat en de 
lekleiding(en) van plunjerpompen en –motoren.  

We beseffen heel goed dat de traditionele wijsheid daaromtrent 
heel anders is. Een filter of eventueel een ‘zeef’ is gewoon nodig 
op de pompinlaat om op zijn minst de rotzooi tegen te houden. 
Eerst en vooral, de pomp krijgt zijn olie van een daarvoor ontwor-
pen reservoir, niet uit een vuilnisbak. Ten tweede, het is niet nor-
maal of aanvaardbaar om afval in het reservoir te krijgen.

Indien onze eerste betrachting is (en zou moeten zijn) de levens-
duur van de pomp maximaal te krijgen, dan is het voor de olie veel 
belangrijker om de pompinlaat vrij en volledig te vullen tijdens ie-
dere inname dan de pomp tegen moeren, bouten en 9/16 duim in-
stelbare steeksleutels te beschermen. Die vormen geen gevaar in 
een fatsoenlijk ontworpen reservoir, waar de pompinlaat tenmin-
ste vijf centimeter boven de bodem is geplaatst.

Onderzoek heeft vastgesteld dat een vernauwde inlaat de levens-

duur van een tandwielpomp  met 56% kan verminderen. En het 
is nog slechter bij schotten-  en plunjerpompen omdat de con-
structies niet zo goed zijn om te weerstaan aan de vacuüm ge-
induceerde krachten veroorzaakt door een vernauwde inlaat. 
Hydraulica-pompen zijn niet ontworpen om te ‘zuigen’.

Een ander  paar mouwen zijn de problemen die veroorzaakt wor-
den door de filters die op de lekleidingen van plunjerpompen  en 
–motoren geplaatst worden. Maar het resultaat is hetzelfde als 
de aanzuigzeven. Ze kunnen de levensduur sterk verminderen en 
hebben  catastrofale gevolgen voor deze dure componenten.

Fout nummer zes:  
Zelfvullend – Zelfsmerend?
Geloven dat hydraulische componenten zelfvullend en zelfsme-
rend zijn... Een verbrandingsmotor wordt nooit gestart zonder olie 
in het carter… meestal toch. En toch gebeurt het nog te veel bij 
veel hooggeprijsde hydraulische componenten.

Het is een feit dat als bij het starten de trapsgewijze procedure 
niet wordt gevolgd, de componenten ernstig kunnen beschadigd 
worden. In sommige gevallen zullen ze toch goed werken voor een 
tijdje, maar het kwaad is geschied bij de start en zijn ze gedoemd 
tot een prematuur falen.

Twee gedachten kunnen dit dilemma goedmaken: weten wat te 
doen en eraan denken om het te doen. Niet weten wat te doen is 
één ding. Het wel weten en vergeten het te doen, is afstompend. 
Men kan niet op de eigen rug tikken omdat men de pompcarter 
heeft gevuld met zuivere olie en toch vergeten om de stopkraan 
van de inlaatleiding open te maken vóór de opstart van de motor.

Fout nummer zeven:  
Geen opleiding in Hydraulica volgen
De bedoeling van dit artikel is te tonen dat, wanneer men, of eige-
naar is van, of werkt met, of herstelt, of onderhoud doet van een 
hydraulische uitrusting, men op de hoogte moet zijn van de laat-
ste en nieuwste onderhoudspraktijken omtrent hydraulische in-
stallaties. Een pak geld kan immers tussen de vingers wegglippen.

De negatieve effecten  
van aanzuigfilters
De functie van filters in een hydraulisch systeem is vloeistofzuiver-
heid te bereiken en te behouden. De doelstelling van het op peil 

Cavitatie een rolling effect op het raakvlak- kan niet hersteld  
worden.

Cavitatie met effecten op de houdplaat kan nier hersteld worden.

Cavitatie met 
hamereffect op 
schommelplaat.



houden van een vloeistofzuiverheid is om een maximum levens-
duur te bereiken van de systeemcomponenten. Het is goed om te 
begrijpen dat sommige filterlocaties het omgekeerde effect heb-
ben; de aanzuigfilter is zo’n voorbeeld.
De pompinlaat de ideale plaats voor een filtermedium. Het ontbre-
ken van zowel een hoge vloeistofsnelheid, die ingesloten deeltjes 
losmaken, als een hoge drukval over het filterelement, die het ver-
loop van de deeltjes door de media forceren, verhogen het filter-
rendement. Nochtans kunnen die voordelen teniet worden gedaan 
door de stroomrestrictie dat het element maakt in de aanzuiglei-
ding en het negatieve effect dat dit heeft op de levensduur van de 
pomp.
Aanzuigfilters nemen meestal de vorm aan van een 150μm (100 
mesh) zeef, die op de aanzuigleiding van de pomp is geschroefd 
in het reservoir. De stroomrestrictie door de aanzuigzeef, die zelfs 
vergroot bij lage vloeistoftemperatuur (hoge viscositeit) en als het 
element verstopt is, verhoogt de kansen op een partiële onder-
druk die zich ontwikkelt aan de pompinlaat. Excessieve vacuüm 
aan de pompinlaat kan cavitatie erosie en mechanische schade 
veroorzaken.

Cavitatie erosie

Wanneer een partieel vacuüm zich aan de pompinlaat ontwikkelt, 
kan de verlaging van de absolute druk  resulteren in de vorming 
van gas en/of dampbellen in de vloeistof. Wanneer deze bellen 
samengedrukt worden in de pompuitlaat, dan imploderen ze heel 
heftig. Implosiedrukken hoger dan 145.000 psi (1.000 bar) werden 
gemeten en als ‘microdieseling’ optreedt (verbranding van een 
mengsel van lucht/olie) zijn temperaturen zo hoog als 2.012°F
(1.100 °C) mogelijk. Wanneer bellen dicht bij een metalen opper-
vlak imploderen, ontstaat er erosie (figuur 1).
Cavitatie erosie beschadigt kritische componentoppervlak-
ken en vervuilen de hydraulische vloeistof met slijtagedeeltjes. 
Chronische cavitatie kan ernstige erosie veroorzaken en dat leidt 
tot pompfalen.

Mechanische Schade 
De creatie van een vacuüm in de pompholtes van een axiale plun-
jerpomp zet de plunjer-bol en het slipper-pad-holte onder trek-
spanning. Die verbinding is niet gemaakt om te weerstaan aan de 
spanning en dus komt de slipper los van de plunjerbol (fig. 2). 
Dat kan gebeuren ogenblikkelijk wanneer de onderdruk groot ge-
noeg is of na vele uren wanneer de trekspanning repetitief is. De 
houdplaat, die bedoeld is om de plunjer-slippers in contact te hou-
den met de schommelplaat, moet weerstaan aan de krachten die 

Figuur 1: Er ontstaat erosie.

de plunjer van de slipper willen losmaken. Die krachten kunnen de 
plaat doen knikken; daardoor kan de slipper contact verliezen met 
de schommelplaat tijdens de inlaat en dan terug op de schommel-
plaat gehamerd worden tijdens de drukfase. Het spreekt vanzelf 
dat de schade meestal niet te overkomen is en dus leidt naar een 
catastrofaal falen van de pomp.

‘Kniepompen’ kunnen beter weerstaan aan die trekkrachten,
maar kunnen evengoed kapot gereden worden. Bij schottenpom-
pen kunnen gelijkaardige fenomenen voorkomen. Hier komen de 
schotten los van de ring bij de inlaatfase en worden ze tegen de 
ring gehamerd bij de drukfase. Excessieve schade is het gevolg.
Tandwielpompen zijn mechanisch gezien het best gewapend te-
gen de spanningen veroorzaakt door cavitatie. Toch hebben
metingen uitgewezen dat, bij verstopte zuigfilter, harsige en oxi-
datiedeeltjes de levensduur tot 50% kunnen verminderen.

Waarom dan nog een aanzuigfilter plaatsen? Als de vloeistof en 
het reservoir professioneel zijn zuiver gemaakt en alle lucht en 
vloeistof dat in het reservoir komt adequaat is gefilterd, dan is 
zelfs een groffilter volledig overbodig. Er zijn hier misschien veel 
‘als-en’, maar wordt het niet zo uitgevoerd dan willen wij niet eens 
een verzekering aannemen.
Vergeten we niet dat de meeste aanzuigfilters zich in het reser-
voir bevinden, een enkele keer buiten het reservoir. Daardoor is 
het waarschijnlijk dat aanzuigfilters zelden onderhoud krijgen. 
Dergelijke filters vervangen geven immers aanleiding tot veel 
meer vervuiling in het reservoir.

Een extra: ‘aeration’

Deze term komt zelden voor in Europa, eigenlijk is het Amerikaans. 
Omdat het hetzelfde effect heeft als het effect van cavitatie, maar 
niet dezelfde oorzaak. Het gaat om luchtbellen in de olie die aan 
de drukzijde van de pomp imploderen, zoals bij cavitatie. Cavitatie 
ontstaat bij een zodanige onderdruk dat de dampspanning van de 
olie wordt bereikt en dampbellen ontstaan. Cavitatie kan meer-
dere oorzaken hebben zoals onder andere: [zie ook hoger] te 
hoge viscositeit (dikke olie); verstopte aanzuigfilter. te kleine aan-
zuigleiding; enz.
Luchtbellen in olie; meestal gaat men ervan uit dat olie altijd 
een hoeveelheid lucht in zich heeft. De andere oorzaken hebben 
te maken met slecht dichtingen. Omdat beschadigingen van hy-
draulische pompen dezelfde symptomen vertonen bij cavitatie als  
bij ‘aeration’ maken wij hier melding van en zijn ze ook in de foto’s 
te zien.   

[bronnen : Brendan Casey in machinelubrication (penton)—
Vickers ‘pump failure analysis’]

 

 

Figuur 2: De slipper komt los van de plunjerbol.
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