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Både hydrauliska och pneumatiska system används för att överföra kraft från en position till 
en annan. De gör dock detta på olika sätt.  

Fluidsystem innefattar både hydrauliska system och pneumatiska system. Vad är då 
fluidsystem? Jo, fluidsystem är system som använder sig av antingen vätska eller gas för att 
överföra rörelseenergi. Till exempel så använder hydrauliska system sig av vätska, oftast olja 
eftersom det är bra för maskin-delarna, men nästan vilken vätska som helst funkar. Medan 
pneumatiska system använder sig av gaser, såsom luft.  

Tryck från en pump är avsedd att överföras genom fluiden till en hydraulmotor eller en så 
kallad hydraulcylinder. Ventiler, pumpar, slangar, motorer, ackumulatorer och regulatorer 
kan inte enbart styras på ett sätt men på olika sätt i dessa system. Det här ger upphov till flera 
olika användningar av dem. Slangarna eller rören ska även kunna motstå trycket från fluiden, 
men materialet av slangarna eller rören ska inte heller kunna påverka fluiden på så sätt att det 
kan ge försämrad precision eller andra felkällor. Pumparna kan vara antingen manuella eller 
mekaniska. Ifall  man använder mekaniska pumpar så använder man såklart elektronik också, 
med dem manuella behövs ingen elektronik alls därav så är de billigare. Men mekaniska 
pumpar kan vara enklare att styra och kan även ge en bättre kontinuerlig kraft. Motorerna är 
oftast hydraulmotorer eller hydraulcylindrar. Hydraulmotorer är som motorer som använder 
fluidens tryck och ger av sig rörelseenergi i formen av en roterande motor. Hydraulcylindrar 
använder dock en kolv som rör sig fram och tillbaka.  

Som sagt så använder sig hydrauliska system sig av vätskor medan pneumatiska system 
använder sig av gaser, men båda systemen bygger på Pascals princip.  
Alltså: F1/A1 = P = F2/A2.  
Vad detta betyder är att “kraft 1” på “arean 1” avger trycket “P” som då är samma sak som 
“kraft” på “area 2”. Detta menas att systemen kan använda sig av kraften från en kolv på en 
area av vätska/gas och därmed överföra trycket som uppstår, utan förlust till en annan kolv 
där arean är större och där kraften är större. Alltså, denna princip gör det möjligt att tillföra en 
låg kraft med en liten area för att utvinna en stor kraft med en större area. Ett bra exempel på 
detta är när man använder en domkraft för att lyfta en bil. 

Så både hydrauliska och pneumatiska system byggs på samma princip, men användningen av 
system är olika. Pneumatiska system används oftast för mindre system medan hydrauliska 
system oftast används för mer större maskiner då de kan utvinna sån pass stor kraft. Detta 
beror på att vätskor och gaser har olika egenskaper. Vätskor är flytande och molekylerna är 
kompakta. Då kan de alltså färdas på andra sätt än linjärt och de är ej komprimerbara. 
Volymen av vätskan kan alltså inte pressas ihop till en mindre volym av vätskan. Därmed så 
får hydrauliska system har mycket bra precision. Däremot så har gaser mindre kompakta 
molekyler än vätskor, de går alltså att pressas ihop. Då kan alltså precisionen sänkas beroende 



på hur högt trycket är i systemet. Så pneumatiska system är alltså bättre anpassade för system 
med lägre tryck. Motsvarande så är hydrauliska alltså bättre för system med högre tryck. 

Anledningen till att olja är den vanligaste vätskan i hydrauliska system är för att oljan hjälper 
till att smörja alla rörliga delar i systemet. Vatten kan istället få delarna att rosta. I 
pneumatiska system så är luft den vanligaste gasen. Anledningen till detta är för att luft är 
väldigt lätt tillgängligt. Pneumatiska system behöver inte heller underhållas lika ofta som 
hydrauliska system eftersom pneumatiska system inte har någon risk för läckage, rost och 
stelning, vilket hydrauliska system har. Man kan därmed dra slutsatsen att pneumatiska 
system är säkrare än hydrauliska system, ifall man t.ex tänker mot bränder då olja är väldigt 
lättantänt. Hydrauliska system tar inte alls upp lika mycket plats jämfört med kraften som 
utges, men pneumatiska system är ännu mindre och tar därmed upp ännu mindre plats.  

Mekanikens gyllene regel är också en viktig princip. “Det man vinner i kraft förlorar man 
iväg”. Alltså, ifall man använder mindre kraft så blir vägen längre, som i sin tur innebär: ifall 
man använder mycket kraft så blir vägen kortare. 
Principen definieras: W = F*s. “Mängden arbete är lika med kraften multiplicerat med 
sträckan”. Något som är viktigt för den här principen är att arbetet utövat på ena sidan av 
systemet är densamma som utvinns på andra sidan av systemet.  
Då innebär F1*s1 = F2*s2. Är t.ex F1 mindre än F2 kommer s1 vara längre än s2. Då 
förklarar det här att en liten kolv behöver färdas längre sträcka än en större kolv för att 
överföra samma volym vid samma tryck.  

Några exempel på hur de här systemen används i samhället: 

Hydrauliska system:  

- Fordon, såsom bilar, grävmaskiner, flygplan, fartyg (bromssystem, propellrar, kranar 
mm) 

- Verktyg, t.ex  byggarbeten, såsom hydraulpressar. 
- Mobilkranar, ex. vinschar.  

Pneumatiska system: 

- Automatisering av små system, såsom dörrar, tandläkarborrar, säkerhetsventiler och 
andra verktyg. 

Viktiga ord och begrepp: (Med begreppen så är det inte enbart mina ord) 

Komprimera: “Pressa ihop.” 

Pascals princip: “Innebär att tryck som utövas i någon del av en vätska i vila överförs utan 
förlust till alla delar av vätskan.” 

Tryck: “Innebär att en kraft fördelas över en yta.” 

Area: “Är en storhet som beskriver utsträckningen av en tvådimensionell yta.” 



Kraft: “En abstraktion för att förklara och beskriva orsaken till förändringar i ett systems 
rörelser”. 

Mekanikens gyllene regel: “Det man förlorar i kraft vinner man i väg, och tvärtom.” 

Ventil: “Är en anordning som används för att reglera öppnings-arean i ett fluidsystem.” 

Backventil: “Släpper fram gas eller vätska i ett rörsystem i enbart en riktning.” 

Domkraft: “Verktyg för att lyfta saker, oftast bilar. “ 

Kolv: “Är en maskindel som utför en fram- och återgående rörelse i en cylinder.” 

Cylinder: “Ja alltså…” 

Energi: “Rörelse, eller förmågan till rörelse. Finns många olika former av energi.” 

Pump: “En mekanisk anordning som använder tryck eller sugning för att flytta vätskor och 
gaser”. 
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