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	 							sensortechnologie	

Er zijn verschillende systemen om de verplaatsing van een hydraulische cilinder te kunnen 
volgen. Elk heeft zo zijn voor en nadelen. De nieuwe LTE-sensor van Turck is met name geschikt 
voor het registreren van de werkafstanden van hydraulische cilinders in mobiele machines en 
rekent af met een aantal nadelen van andere methoden.

Lineaire 
bewegingssensor
Speciaal	voor	mobiele	hydraulica

Mobiele hydraulica is een zeer omvangrijk werk-
gebied met heel veel verschillende toepassingen 
van deze technologie, maar in bijna alle gevallen 
gaat het om applicaties waarbij naast heel veel 
kracht ook vaak het niet echt noodzakelijk is om 
exacte posities elektronisch te kunnen meten. 
Neem bijvoorbeeld een graafmachine. De 
machinist weet veelal door jarenlange ervaring 
meer uit zijn machine te halen door simpelweg 
te kijken en te voelen dan je voor mogelijk zou 
houden. Toch is het kunnen registreren van de 
uitgeschoven lengte van een hydraulische cilin-
der in veel applicaties wel van belang. Wanneer 
machines kunnen omvallen omdat de uitgescho-
ven lengte te groot is en de massa onverwacht 
hoog is, dan is alleen al een waarschuwingssig-
naal heel erg wenselijk. Een meetsysteem dat de 
diverse parameters in de gaten houdt, hoeft dan 
niet een complete besturingscomputer te zijn de 
voor automatisering zorgt.

Hoe	te	meten
Hoe kun je meten hoe ver een hydraulische cilin-
der uitgeschoven is? Daarvoor zijn verschillende 
systemen beschikbaar. Aan de buitenkant kun 
je met diverse sensoren de lengte gaan meten, 
maar of dit verstandig is, is maar de vraag. We 
praten hier immers veelal over machines die nu 
niet bepaald in een schone en prettige omgeving 
aan het werk zijn. Alles buiten de cilinder kan 
daardoor defect raken of niet meer in staat zijn 
om te kunnen meten omdat modder en troep 
het meetsysteem onklaar gemaakt heeft. 
Buiten de cilinder meten mag dan niet handig 
zijn, binnenin kan dat ook niet zomaar met 
elke sensor. Temperatuur en druk zijn hier de 
beperkende factoren waar terdege rekening 
mee gehouden dient te worden. Ondanks deze 
beperkingen, zijn er diverse sensoren op de 
markt verkrijgbaar die in de cilinder gemon-
teerd kunnen worden en bestand zijn tegen alle 
denkbare invloeden. Eén van de leveranciers 
is Turck. Al een aantal jaren leveren zij mag-
netostrictieve sensoren die aan bijna alle eisen 

gen die veel voorkomen in land- en bosbouwmachines en kan schokken 
tot 100 g probleemloos doorstaat. Ook de druk in de cilinder alsmede de 
temperatuur van de olie is geen probleem. Doordat hij compleet inge-
bouwd is, is de sensor ook ongevoelig voor externe invloeden. De LTE 
is daarmee geschikt voor gebruik in de hydraulische cilinders van menig 
bouwmachine voor ruwe omgevingen.
Afhankelijk van het sensortype kan de gebruiker het meetbereik flexibel 
instellen. Dankzij de in de praktijk bewezen magnetostrictieve technologie 
heeft de slijtvaste LTE een hoge nauwkeurigheid, goede lineariteit en hoge 
herhaalbaarheid. De sensor levert analoge signalen, maar werkt intern met 
16 bits en biedt naast de gebruikelijke analoge uitgangssignalen van 0...10 V 
en 4...20 mA ook drie signaalbereiken voor mobiele machines (0...5 V, 
0,25...4,75 V, of 0,5...4,5 V). Hiermee is dit type niet alleen geschikt voor 
mobiele machines, maar is hij universeel toepasbaar binnen de machine-
bouw.                                             •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Lineaire bewegingssensor”.
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Afbeelding 4. De connector 
wordt aan de zijkant van de 
cilinder geplaatst waardoor 
hij ook toegepast kan wor-
den bij cilinders die met 
een oog aan de achterkant 
gemonteerd worden.

Afbeelding 1. Turck levert al jaren de senso-
ren uit de LTX-serie. Deze worden deels in 
de cilinder ingebouwd wat meteen ook een 
nadeel kan zijn.

voldoen. We hebben het dan over de sensoren 
uit de LTX-serie die te zien is in afbeelding 1. 
Hier ziet u meteen ook het nadeel van de sensor. 
Een belangrijk deel van de sensor bevindt zich 
buiten de cilinder precies in line met de zui-
gerstang. Dit houdt in dat dit type sensor niet 
bruikbaar is bij cilinders die aan de uiteinden 
gemonteerd worden. 
Met de nieuwe LTE-serie is met dat probleem 
afgerekend. Zoals in afbeelding 2 te zien is, 
gaat het om een sensor die geheel in de cilinder 
ingebouwd wordt. De sensor zelf (afbeelding 
3) bestaat uit een ronde behuizing die druk en 
temperatuurbestendig is en waarin de elektro-
nica verwerkt is. Aan de behuizing is een staaf 
gemonteerd die door de zuiger en de zuiger-
stang heen gaat en waarmee magnetostrictief 
bepaalt wordt waar een permanente magneet 
(die gemonteerd is op de zuiger) zich bevindt.
In de cilinder zelf moet een gat geboord worden 
waar de bedrading door gaat naar een connector 
die aan de hoogste eisen voldoet met betrek-
king tot mechanische sterkte en vuil en water-
dichtheid. De sensorbehuizing vormt hierbij de 
belangrijkste afdichting om te voorkomen dat 
de hydrauliekolie weglekt.

Toepassingen
Doordat de complete sensor in de cilinder inge-
bouwd is en er uitsluitend een connector op de 
zijkant gemonteerd moet worden, kan dit type 
in bijna elke applicatie toegepast worden. De 
magnetostrictieve sensor is bestand tegen trillin-

Afbeelding 2. De nieuwe sensor uit de LTE-serie wordt 
geheel in de cilinder ingebouwd.

Afbeelding 3. De sensorbehuizing vormt tevens de afsluiting 
waardoor de hydrauliekolie niet weg kan lekken via de con-
nector.


