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Je gaat met allerlei mankementen aan je DS gewoonlijk 

naar je vertrouwde DS-garage. Maar er blijven altijd 

kleine ergernissen waar je best eens zelf mee aan de slag 

kunt gaan. Sleutelen aan je DS is ook leuk en bevredi-

gend als het je lukt om een probleempje op te lossen.
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Zet enkele DS-rijders bij elkaar en al gauw gaat het 

gesprek weer over die fantastische vering. Zo kwam 

het gesprek tijdens een van onze sleutelmiddagen uit 

op de stelling hoe lang een DS nu hoog moet blijven 

staan nadat je de motor uitgezet hebt. De antwoor-

den variëren van meer dan een dag tot slechts enkele 

minuten. Uiteindelijk maakt dit niet zo heel veel uit, 

want het gaat niet om het comfort als de wagen stil 

staat maar als ze rijdt. Alhoewel, als een hoogterege-

laar echt lekkage vertoont, heeft dit onherroepelijk 

gevolgen voor het functioneren van de andere onder-

delen in het hydraulisch systeem. Het gesprek spitste 

zich toe op de vraag hoe de hoogteregelaar eigenlijk 

werkt.

«  Hoe komt het dat die hoge druk zich  
zo makkelijk laat verdelen over de  
verschillende rijstanden? »

De werking van hydraulische onderdelen is niet echt 

moeilijk te snappen. Zij het dat de optelsom van aan 

elkaar gekoppelde en van elkaar afhankelijke of elkaar 

beïnvloedende elementen het systeem best complex 

maken. Mijn devies is dan ook: neem de onderdelen 

apart van elkaar in beschouwing. De DS gebruikt hy-

draulische olie om hoge druk door te geven via een 

leidinkje naar een aangesloten element om een be-

paalde actie uit te voeren. Bijvoorbeeld het vullen van 

een veercilinder waardoor de wagen omhoog komt. 

De hoogteregelaar is een onderdeel dat van grote in-

vloed is op het welzijn van ons veersysteem. 

De vering en de hoogte-instelling zijn onlosmakelijk 

met elkaar verbonden. De veercilinder met veerbol 
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combineert beide functies. Vering ontstaat in de bol 

door het samendrukbare gas boven het membraan 

in de bol. De hoogte-instelling wordt geregeld door 

iets meer of iets minder hydraulische olie in de ci-

linder toe te laten. In de principeschets is dit weer-

gegeven, het wiel staat op de weg en de veercilinder 

zit vast aan de wagen. De beweegbare zuiger in de 

cilinder verbindt het een met het ander. In stand A is 

de wagen ingezakt tot in de laagste stand; in stand B 

(de 3 rijstanden) is er steeds iets meer hydraulische 

olie in de cilinder gepompt, de wagen komt om-

hoog; in stand C is de veercilinder volgepompt en 

staat de wagen in de hoogste stand. In alle rijstanden 

is in de veercilinder nog voldoende vrije slag om de 

wagen te laten veren. In de beide uiterste standen is 

die vrije slag verdwenen en stuitert de wagen over 

de weg.

 Kortom, de hoeveelheid olie in de veercilinder bepaalt 

de hoogte-instelling van de wagen. De hoogteregelaar 

regelt dit. Het is niets anders dan een ‘schakelaar’ in 

de leiding die steeds een keuze maakt tussen bijvul-

len van de veercilinder met hogedruk(HD)-vloeistof 

of ontlasten van de veercilinder via de retourleiding.

Schematisch weergegeven in drie stappen:

 

Principe vullen – ontlasten

In ons hydraulisch systeem is deze schakelaar een re-

gel-asje met sleufjes dat heen-en-weer kan schuiven 

en zo de vloeistof de ene of de andere kant uit laat 

stromen. Om dit systeem uit te tekenen in een techni-

sche tekening is het handig als je weet hoe een hoog-

teregelaar eruit ziet. Op de foto’s hiernaast staan de 

uitgebouwde hoogteregelaar, de technische doorsnede 

en de uitgenomen regel-as naast elkaar afgebeeld.

 

De verdunningen oftewel verjongingen in het asje 

vormen de sleuven of poorten waarlangs de olie van 

de ene leiding naar de andere kan stromen. In de neu-

trale middenstand wordt er geen verbinding gelegd, 

is de stand iets naar de ene of naar de andere kant dan 

verbindt het de verschillende leidingen.

In de technische doorsnede is het bewegende deel 

in rood weergegeven, de drie standen maken duide-

lijk hoe de hydraulische olie kan stromen. Indien de 

regel-as naar links geduwd wordt, opent de poort om 

de veercilinder te vullen. Als de regel-as teruggetrok-

ken wordt, schuift deze naar de neutrale stand en zijn 

Principe combinatie vering en hoogteregeling

Uitgebouwde  

hoogteregelaar

Doorsnede  

hoogteregelaar

Regel-as
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Dit zou de instelling van de wagenhoogte heel onrustig 

maken. Het verschuiven van de regel-as moet dus sterk 

gedempt worden. Dat is opgelost door aan beide zijden 

een kamer te creëren met een stevig rubber membraan. 

De opgesloten hydraulische olie in deze kamers zal met 

het bewegen van de regel-as moeten verhuizen van de 

ene naar de andere zijde. Daarvoor is een dun kanaaltje 

geboord. De doorstroming wordt echter sterk vertraagd 

door het dunne kanaaltje en de dempende schotel. Het 

gevolg is dat de regel-as dus slechts traag zal verschuiven 

waarmee plotselinge stromingswisselingen in de hoge-

drukleiding naar de veercilinder voorkomen worden. 

Tussen de kamers en de hogedrukleidingen heerst een 

groot drukverschil waardoor langs de as een minimale 

hoeveelheid hydraulische olie naar de beide kamers kan 

lopen. Deze lekstroom, die nagenoeg nihil is (althans 

hoort te zijn), moet uit de kamers kunnen ontsnappen. 

Daarvoor is nog een tweede kanaaltje tussen de beide ka-

mers geboord. Deze is voorzien van plaatjes met minus-

cule gaatjes. In het midden van dit kanaaltje zit de open 

eerst beide leidingen weer gesloten. Wordt de regel-as naar 

rechts getrokken, dan gaat de ontlastleiding naar de retour 

open.

Met dit inzicht is gemakkelijker weer te geven hoe de 

stand van het regel-asje bepaalt in welke richting de hy-

draulische vloeistof kan lopen en dus of de veercilinder 

gevuld wordt of dat deze weer leeg mag lopen. Beter ge-

zegd: met het naar links of naar rechts bewegen van het 

regel-asje wordt de wagen opgeheven of mag deze zakken. 

Het schuiven van het regel-asje gebeurt mechanisch. Het 

dalen of stijgen van de wagen wordt door stangen en arm-

pjes doorgegeven in een trek- of duwbeweging op de be-

dieningskogel aan het einde van de regel-as. Dit is gecom-

bineerd met de handinstelling die de regel-as gemiddeld 

iets meer of iets minder olie ofwel basishoogte laat geven.

Nu is de bewegingsslag van het regel-asje slechts drie mil-

limeter, dus een minimale verschuiving is al voldoende 

om de poorten wel of niet open te zetten. Iets te wild en 

de hoge druk knalt de andere richting uit. 

Werkstanden regelas

Regel-as met membranen en schotels

Detail 

stromingsroute 

tussen de 

kamers
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verbinding naar de lekleiding. Door dit labyrint loopt 

normaal slechts een enkele druppel naar de leklei-

ding.

Gedemonteerd zijn de beide kanaaltjes goed zichtbaar

«  Het goede functioneren van de hoog-
teregelaar is voor een belangrijk deel 
afhankelijk van het labyrint van dunne 
kanaaltjes en dempers met minuscule 
gaatjes. Het is gevoelig voor verstop-
pingen. Helaas drijft er door ouderdom 
nogal eens een hoop rubber stof in het 
systeem rond dat zich in de hoogtere-
gelaar ophoopt om daar het openen en 
sluiten van de regel-as stevig tegen te 
werken. »

Opgehoopte stof stroomt uit een 50 jaar oude hoogte-

regelaar.

De hoogteregelaar is een belangrijk onderdeel in het 

op hoogte houden van de wagen. Echter het is niet 

het enige element dat de duur van het in stand hou-

den van de hoogte bepaalt, nadat de wagen is stilgezet. 

Lekkages kunnen op meerdere plekken van invloed 

zijn. Daar wil ik in een volgend artikel op ingaan.

Opmerkingen:

•  Dit is een vereenvoudigde uitleg van één van de 

elementen in het hydraulisch systeem. In prak-

tijk heeft Citroën bijzondere details ontworpen 

waardoor het hydraulisch systeem van de DS 

steeds soepeler kon functioneren. Om meer te 

leren over de hoofdlijnen én de details, verzorgt 

de club uitgebreide cursussen rond het hydrau-

lisch systeem die zeer de moeite waard zijn.  

Neem contact op met de Technische Commissie 

van de club voor meer informatie.

•  Het hydraulisch systeem van de DS werkt onder 

zeer hoge druk en kan gevaarlijk zijn, ook als de 

motor uitgezet is!

•  Sleutel niet aan het hydraulisch systeem van de 

DS als je niet beschikt over voldoende kennis en 

kunde. 

•  De Technische Commissie van de club helpt je 

graag tijdens de sleuteldagen in de Espace Tech-

nique Rob Lageveen en op de dinsdagavonden 

als het magazijn geopend is. 

E-mail: technischecommissie@citroeniddsclub.nl


