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I.  INLEIDING 

A.  Valvan Baling Systems 

Valvan Baling Systems is een bedrijf dat 

gespecialiseerd is in het vervaardigen van 

hydraulische persen. Deze machines persen 

verschillende soorten vezels. Omdat deze machines 

heel dikwijls 24u op 24 werken, kan een 

efficiëntieverbetering een betekenisvolle 

energiewinst betekenen. Daarom is het belangrijk 

om deze energetische studie uit te voeren. 

B.  Hydraulische pers 

Hydraulische installaties hebben als kenmerk dat ze 

energetisch slecht zijn. Het grote voordeel is wel dat 

er met relatief kleine componenten zeer grote 

krachten kunnen uitgevoerd worden. Door de 

stijgende energieprijzen wordt energie-efficiëntie 

een zeer belangrijk gegeven.  

Op figuur 1 is een principeschets weergegeven van 

de hydraulische pers. Deze pers bestaat uit een 

bufferruimte (1) met textiel die van de hakker komt. 

Dan gaat het textiel naar de voorpers (2). Deze voert 

ongeveer zeven slagen uit (naargelang het gewicht 

dat al bereikt is). Als de baal gevormd is, komt de 

persplaat tot juist onder de groene cilinders (3). 

Deze sluiten en de pers kan dan niet met de stempel 

hoger dan de onderkant van de groene cilinder. 

Daardoor heeft de voorpers geen voedingsdruk 

meer nodig om de positie te handhaven.  

 

                                                           
 

De baal gaat naar de hoofdpers (5) via de pusher 

(4). Deze drukt de baal nog één maal stevig aan. 

Vervolgens wordt de cilinder van de hoofdpers 

volledig ingetrokken. Dit is nodig om de folie er te 

kunnen rondleggen. Dan gaat de baal eruit. De 

hoofdpers positioneert zich op een lagere positie. 

De hoofdpers perst iets dieper dan wat het volume 

moet zijn van de baal. Dan ontlast hij even tot hij op 

de nodige hoogte komt om af te binden. Dit doet 

men om meer te comprimeren zodat de strips 

minder kans hebben op breken. Ondertussen is de 

voorpers ook al terug bezig met zijn eerste slagen.  

 

 

figuur 1: principeschets 
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II.  DOELSTELLINGEN 

In deze masterproef moet er onderzocht worden hoe 

de hydraulische pers nog minder energie kan 

verbruiken zonder aan productiviteit in te boeten. 

De grootste energie verbruiker is de voorpers die 

zeven keer op en neer moet bewegen om één baal te 

persen. Daarom wordt er extra aandacht besteed aan 

de voorperscilinder. Deze cilinder is verticaal 

opgesteld.  

Eerst wordt de huidige situatie onderzocht. Het 

PLC-programma van de pers wordt daarom grondig 

bestudeerd. Dit is nodig om de programmastappen 

te kennen en om te weten welke ventielen er 

aangestuurd worden. Tegelijkertijd wordt het 

hydraulisch schema kritisch geanalyseerd 

Een vermogenmeting is essentieel om inzicht te 

krijgen in de vermogenflow.  

De marktstudie is een belangrijke stap om te 

ondervinden welke systemen op de markt zijn om 

de energie-efficiëntie van een hydraulische 

installatie of hydraulische pers te verbeteren. De 

opdracht bestaat erin om de firma Valvan een 

concept aan te reiken dat voor de pers geschikt is. 

Men kan de resultaten van deze studie ook 

gebruiken om op andere persen bepaalde 

efficiëntieverbeteringen na te streven. 

III.  RESULTATEN 

A.  Vermogenmeting 

Op figuur 2 is een vermogenmeting weergegeven. 

De rode curve stelt de persdruk voor van de 

voorpers. De blauwe curve stelt het gemeten actief 

vermogen voor.  

 

 

figuur 2: Vermogenmeting 

De vermogenmetingen geven een constant beeld 

weer van het verbruik tijdens de verschillende 

slagen. De eerste drie slagen komt de pers niet op 

druk (rode pijl). Vanaf de vierde slag creëert de pers 

een bepaalde drukopbouw. Toch is het 

vermogenbeeld van de eerste drie slagen gelijk aan 

het vermogenbeeld van de laatste slagen. Er is zelfs 

een vermogenpiek aanwezig bij het stijgen van de 

cilinder. Er is tijdelijk een drukverhoging in de 

stangzijde. Dit komt door het gewicht van 1000kg 

dat aan de cilinder hangt en het eigen gewicht van 

de stang dat 500kg is.  

B.  Concepten 

Er werd een marktstudie uitgevoerd op het internet, 

papers en door te vergaderen met toeleveranciers 

van hydraulische componenten en toebehoren. Een 

eerste concept maakt gebruik van een variabele 

pomp. Dit is een axiale plunjerpomp. Door de hoek 

van de slagplaat te wijzigen, kan het debiet 

gewijzigd worden. De pomp is aangedreven op een 

constant toerental door een inductiemachine. De 

motor kan zo nominaal mogelijk belast worden. 

Door een lage druk kan er veel meer debiet geleverd 

worden (P= constant). Naarmate de druk stijgt, daalt 

het debiet. Het slagvolume wordt dan verkleind 

door de slagplaat onder een kleinere hoek te 

plaatsen. Het grote nadeel is dat deze pompen duur 

zijn, zeker bij hoge slagvolumes. De pomp op zich 

kost meer dan de hydraulische groep die nu 

aanwezig is op de pers. 

 

 
figuur 3: Constante vermogenregeling van variabele axiale 

plunjerpomp 

 

Een tweede concept gebruikt een vast slagvolume 

pomp die gevoed wordt met een drive motor 

combinatie.  
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De frequentie omvormer maakt een variabel 

toerental mogelijk toerental zodat het debiet kan 

geregeld worden.[1]  

Op figuur 4 staat de koppelcurve van een frequentie 

gestuurde asynchrone motor. 

Er moet rekening gehouden worden met deze curve 

om te weten hoe er optimaal gebruik kan gemaakt 

worden van deze technologie. Een belangrijk 

aandachtspunt is dat druk rechtstreeks in verband 

staat met koppel. Doordat de pers bij Valvan zo snel 

mogelijk naar beneden moet onder kleine druk, kan 

een toerental gekozen worden die groter is dan het 

nominaal toerental. De motor komt in het 

veldverzwakkingsgebied. De maximum druk die 

kan bereikt worden is lager doordat het koppel recht 

evenredig in verband staat met de druk. Daardoor 

zal de elektromotor nominaler belast worden en 

kunnen de componenten van de installatie kleiner 

gekozen worden. De hoogste druk mag dan heersen 

bij het nominale toerental.  

 

 
figuur 4: Koppelcurve frequentie gestuurde motor 

 

In sommige installaties gaat men lager dan het 

nominale toerental omdat er iets op constante druk 

moet gehouden worden maar er is geen debiet 

nodig. Op zo’n installaties (bv. spuitgietpersen) 

kunnen er dan enorme besparingen gebeuren. 

 

Het derde concept maakt het mogelijk om energie te 

recupereren bij dalende lasten.  

Op figuur 5 is er een principeschets gemaakt om dit 

principe te verduidelijken. Dit is een mooi concept 

maar bij de pers bij Valvan is dit niet mogelijk. De 

druk die heerst op de stangzijde is 15Bar. Dit is te 

weinig om de mechanische componenten en de 

verliezen te overbruggen om energie eruit te halen. 

[2] 

 

Het beste concept is een frequentie omvormer 

plaatsen om zo het debiet van de vaste pomp te 

regelen. Het toerental kan groter zijn dan het 

nominale bij lage druk. Dit resulteert in kleinere 

componenten doordat er meer debiet kan geleverd 

worden bij lage druk. Het toerental kan gereduceerd 

worden bij stilstand van de installatie.  

 
figuur 5: Energierecuperatie 

IV.  BESLUIT 

Bij Valvan is er op de pers al bepaalde 

besparingsmanieren toegepast zoals een hogedruk 

en lagedrukpomp die via ventielen gestuurd 

worden. Indien pomp niet gebruikt gaat het debiet 

drukloos naar de tank. Dit vereist energie. Als de 

motor op een gereduceerd toerental draait, zal de 

warmteontwikkeling kleiner zijn. Zo is er minder 

koelvermogen nodig en minder energie verbruikt. 

Tijdens de neergaande beweging (kleine druk) 

draait de motor aan een verhoogd toerental. De 

motor is dan effectiever belast. Dit heeft als 

voordeel dat een kleinere pomp en motor kan 

gedimensioneerd worden. Als de motor nominaal 

belast is, heeft ze een beter rendement. 

V.  REFERENTIES 

[1] D. Dallefrate, “Efficiency in hydraulic systems Contents Bosch 
Rexroth – The drive & control company Rexroth 4EE – Rexroth for 

Energy Efficiency Focus on energy on demand Practical Examples,” 

pp. 1–25, 2012. 

[2] “Hydraulic servopress works without valves.” [Online]. Available: 

http://hydraulicspneumatics.com/200/TechZone/HydraulicPumpsM/
Article/False/86491/TechZone-HydraulicPumpsM.  



 4 

 


