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P. Retouropening
o. Retouropening

Fig.
De stuurhuizen type 8065 en 8066 vertonen v.w.b.
de constructie alleen inwendig verschillen. Dit is

niet van invloed op de principewerking ervan.
In de figuren die in dit hoofdstuk voorkomen, is
het stuurhuis in langsdoorsnede getekend terwijl
het ventielhuis nogmaals in dwarsdoorsnede,
precies loodrecht op de langsdoorsnede, boven
het stuurhuis staat weergegeven. Overdrukventiel
U, dat tot taak heeft om het systeem tegen
overbelasting te beschermen, kan zowel in
stuurpomp T als in stuurhuis A voorkomen.
Als het overdrukventiel in de stuurpomp
gemonteerd is, staat op het typeplaatje van de
stuurpomp de maximum systeemdruk vermeld,
Zit het overdrukventiel daarentegen in het
stuurhuis dan staat de maximum systeemdruk op
het typeplaatje van het stuurhuis vermeld.

StuurPomP

U. Overdrukventiel

V.

Haakse overbrenging

W. Ingaande as

X. TandwielDaar

Y. Kortsluitkleo
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De werking van stuurpomp T en van
stroombegrenzingsventiel H staat beschreven in
het hoofdstuk "Stuurpomp". Het wel of niet
aanwezig zijn van een haakse overbrenging op
het stuurhuis is niet van invloed op de
principewerking ervan.

In Fig. 1 staat de situatie weergegeven waarbij
het stuurhuis in de stand "rechtuit rijden" staat.
De olie komt van stuurpomp T het ventielhuis
binnen en kan, omdat de ventielen J en K
geopend zijn, via de toevoeropeningen L en M
aan beide zijden van zuiger B komen terwijl de
overtollige olie via de retouropeningen P en Q in
verbinding staat met de retourleiding en weer
terug kan stromen naar reservoir R.

F

Fig.

In Fig. 2 staat de situatie getekend waarbii
ingaande as W rechtsom gedraaid wordt. Indien
cje krachl aan de omtrek van het stuurwiel groot
genoeg is, zal torsiestaaf S, die aan de ene zijde
d.m.v. een passtift aan stuuras C verbonden is en
aan de andere zijde rn.b.v. een passtift aan worm
E, elastisch worden vervormd zoclat hierbij tussen
stuuras C en worm E een verdraaiing plaatsvindt.
De ventielen J en K, die d.m.v. een gaffel aan
stuuras C verbonden zijn, zullen uit de
neutraalpositie worden gebracht. Toevoeropening
L zal verder geopend worden, terwijl
toevoeropening M wordt gesloten.
Doordat afvoeropeninE Q eveneens gesloten
wordt, kan de olie niet meer vrii wegstromen
zodat via r'ingvormige groef N en een inwendige
boring in stuurhuis A aan de rechterzijde van
zuiger B druk opgebouwd kan worden
De olie aan de linkerzijde van zuiger B kan via
een inwendige boring in stuurhuis A in de
ringvormige groef O komen, die weer in
2

2

verbinding staat met de geopende afvoeropening
P. en kan terug stromen naar reservoir R.
Zodra het stuurwiel wordt losgelaten, zullen de
ventielen J en K weer in de neutraalstand
terugkeren waardoor de bekrachtiging weer wordt
opgeneven.

Kortsluitklep Y (Fig. 1) heeft tot taak om te
voorkomen dat, als de hydraulische
bekrachtiging uitvalt. het stuurhuis mechanisch
onbestuurbaar wordt.
Raakt b.v. de stuurpomp defect dan moet. zodra
aan het stuurwiel word gedraaid, de olie aan één
zijde van zuiger B teruggevoerd kunnen worden
naar het reservoir terwijl aan de andere zijde van
de zuiger geen onderdruk mag ontstaan.
ls het bovenstaande wel het geval dan zou de
mechanische besturing onmogelijk of zeer
moeilijk worden.
Kortsluitklep Y zal nu openen waardoor de
stuurolie inwendig in het stuurhuis kan circuleren
en de mechanische besturing mogelijk bliift.
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Fig. 3

Wordt het stuurwiel linksom gedraaid (Fig.3) dan
zal toevoeropening M verder worden geopend
terwijl toevoeropening L wordt gesloten'
Doordat afvoeropening P eveneens gesloten
wordt, kan de olie niet meer vrij wegstromen en
kan via de geopende toevoeropening M van
ventiel K in de ringvormige groef O komen en via
een inwendige boring in stuurhuis A druk
opbouwen aan de linkerzijde van zuiger B'
Zuiger B kan nu naar rechts bewegen omdat de
olie aan de rechterzijde via een inwendige boring
in stuurhuis A in de ringvormige groef N kan
komen. Doordat deze groef in verbinding staat
met de geopende afvoeropening Q van ventiel K

kan de olie terugstromen naar reservoir R.
Bij de figuren 2 en 3 ziin telkens situaties
getekend waarbij de ventielen J en K de
toevoeropeningen L en M resp. geheel openen en
sluiten en omgekeerd waardoor de oliedruk in het
systeem zal oplopen tot de maximum waarde die
door overdrukventiel H bepaald wordt.
In de praktijk zal echter veel meer de situatie
voorkomen waarbij deze ventielen slechts
gedeeltelijk openen en sluiten waardoor een
oliedruk in het systeem zal voorkomen die ligt
tussen de omloopdruk tildens de neutraalstand
van de ventielen J en K en de maximum druk.

Fig I
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Eindbegrenzingsventielen
Vooral bij veelvuldig manoeuvreren z€l het
dikwijls voorkomen dat de bestuurbare wielen
maximaal ingedraaid worden. De maximum
wieluitslag wordt meestal begrensd door een
instelbare aanslag op de vooras. Zodra deze
aanslag wordt bereikt, zal de stuurpomp de
maximum druk gaan leveren.
Als deze situatie lang blijft bestaan, kan de
stuurpomp onherstelbaar worden beschadigd.
Om dit te voorkomen, zijn in het stuurhuis twee
eindbegrenzingsventielen gemonteerd die, mits
ze goed ingesteld zijn, de druk in het systeem
reduceren zodra de maximum wieluitslag wordt
bereikt.
Er zijn v.w.b. het 8065 en 8066 stuurhuis drie
verschi I lende constructies.

In Fig. 4 en 5 staat het principe getekend dat
alleen voorkomt bij het 8065-stuurhuis waarbii de
eindbegrenzingsventielen in hel huis zijn
gemonteerd. Via inwendige boringen staat elk
ventiel in verbinding met één zijde van de zuiger.
De plunjers van de eindbegrenzingsventielen zijn
d.m.v. een tandsegment met de sectoras
verbonden (Fig. 4). Zodra de sectoras verdraait,
zal de ene plunjer omhoog en de andere omlaag
bewegen (Fig. 5). Als de maximum wieluitslag
wordt bereikt, zal de plunjer die in verbinding
staat met de drukzijde van de zuiger een opening
vrijgeven die d.m.v. een inwendige boring in het
stuurhuis in verbinding staat met de
retourleiding. De druk in het systeem zal dan
worden gereduceerd.
ls de druk bij het bereiken van de maximum
wieluitslag te hoog, dan moet het ventiel, dat in
verbinding staat met de drukzijde van de zuiger,
uilgedraaid worden om de druk te verminderen; is
de druk daarentegen te laag, dan moet men dit
ventiel indraaien.
Fig. 6 en 7 laten de constructie zien bij het 8065-
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stuurhuis als de eindbegrenzingsventielen in het
zijdeksel zijn gemonteerd.
Via inwendige boringen in het stuurhuis staat de
bovenzijde van elk ventiel in verbinding met eén
zijde van de zuiger. De ventielen worden d.m.v.
een drukveer en de oliedruk gesloten gehouden.
De onderzijde van de ventielen staat via
inwendige boringen in verbinding met de
retourleiding naar het reservoir. Als de maximum
wieluitslag wordt bereikt, zal een nok op de
sectoras het eindbegrenzingsventiel, dat in
verbinding staat met de drukzijde van de zuiger,
openduwen. De maximum druk in het systeem zal
hierdoor begrensd worden.
ls de druk in het systeem bij het bereiken van de
maximum wieluitslag te hoog, dan moet het
ventiel dat in verbinding staat met de drukzijde
van de zuiger ingedraaid worden. Bij te lage druk
moet met dit ventiel uitdraaien.

Fig.
In Fig. I is de situatie weergegeven zoals die
alleen voorkomt bij het 8066-stuurhuis. De
ventielen zijn hierbij in het ziideksel gemonteerd.
Deze constructie lijkt erg veel op die van het
8065-stuurhuis (Fig. 6 en 7), alleen de werking is
iets anders. De bovenzijde van elk ventiel staat in
'verbinding met één zijde van de zuiger. De
ventielen worden d.m.v. een drukveer en de
oliedruk gesloten gehouden.
De ruimte aan de onderzijde van de ventielen
staat nergens mee in verbinding.
Zodra de maximum wieluitslag wordt bereikt, zal
de nok op de sectoras het ventiel dat in
verbinding staat met de drukzijde van de zuiger,
openduwen tegen de veerdruk en de systeemdruk
in. De systeemdruk plant zich dan voort in de
ruimte onder de ventielen en zal dan het andere
ventiel openduwen. De bovenzijde van dit ventiel
staat in verbinding met de drukloze zijde van de
zuiger en de overtollige olie kan nu terugstromen
naar het reservoir. Op deze wijze wordt de
maximum druk gereduceerd.
ls de druk bij het bereiken van de maximum
wieluitslag te hoog, dan moet het ventiel dat in
verbinding staat met de drukzijde van de zuiger
ingedraaid worden. ls de druk te laag, dan
uiteraard uitdraaien.
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Terugwerkingsvenlielen
In Fig. I staat nogmaals een meer gedetailleerde
dwarsdoorsnede weergegeven van het
kleppenhuis dan in Fig. 1. In het kleppenhuis
kunnen nl. ook nog de zg. terugwerkingsventielen
1 en 2 voorkomen.
De werking hiervan is als volgt:
De ruimte rondom (b) staat in verbinding met de
ruimte rondom (c)terwijl de ruimte rondom (d) in

verbinding staat met de ruimte rondom (a).
Fig. 9 laat de situatie zien waarbij het stuurwiel
rechtsom gedraaid wordt. Zodra torsiestaaf S
wordt getordeerd zal ventiel J naar rechts
bewegen en ventiel K naar links waardoor druk
opgebouwd kan worden in de ruimte rondom de
ventielen. De ruimte rondom (b) staat, zoals reeds
gezegd, in verbinding met de ruimte rondom (c).
Het gevolg hiervan is dat het hydraulisch
krachtenspel op ventiel K in evenwicht is.
De situatie bii ventiel J is echter geheel anders.
De ruimte rondom (a) staat in verbinding met de
relourolie zodat daar de retourdruk heerst. De
rechterziide van terugwerkingsventiel 1 staat via
een boring in ventiel J in verbinding met de
ruimte rondom (a), dus met de retourolie. Aan de
linkerzijde van terugwerkingsventiel 1 staai
echter de systeemdruk.
Het krachtenspel op ventiel J is nu als voigt. Aan
de linkerzijde van ventiel J wordt
terugwerkingsventiel 1 l.g.v. de systeemdruk met
een bepaalde kracht tegen ventiel J gedrukt. Aan
de rechterzijde van ventiel J drukt dezelfde
systeemdruk echter op een veel groter oppervlak
waardoor een resulterende kracht naar links zal
optreden die ventiel J naar de middenpositie wil
drukken. Deze kracht wordt door de bestuurder
als een extra weerstand aan het stuurwiel
ondervondenDeze terugwerkende kracht is evenredig mel de

druk in het systeem, die weer afhankelijk is van
de weerstand die de wielen bij het sturen
ondervinden. Naarmate er meer systeemdruk
nodig is voor de besturing zal er een grotere

terugwerkende kracht optreden aan het stuurwiel.
Dit geeft de bestuurder enigszins het "gevoel"
hoe het contact van de bestuurbare wielen met
het wegdek is.
Hoe groler de diameter van de
terugwerkingsventielen 'l en 2 is, des te kleiner
zal de terugwerking ziin. ls de diameter echter
kleiner, dan zal de terugwerking groler worclen.
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