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Von l0 ïot en meï 14 september 1985 werd in Chino
een internotionool congres gehouden op het

gebied von Fluid Power Tronsmissions.
Een impressie.

CHINESE
FTUIDPOWER

hooÍdzokeliik uooÍ
notionodl gebÍuik

Prof. dr.ir. W.M.J. Schlósser
Werkeenheid Aandr i j Í techn iek,  Technische Hogeschool

Eindhoven

China mag zich verheugen in een groei-
ende belangstelling; niet alleen op het toe-
ristische vlak, maar ook in professioneel
opzicht. Althans, daar lijkt het op als we
afgaan op de deelnemerslijst aan de Inter-
national Conference on Fluid Power
Transmission and Control te Hangzhou.
Van de 336 deelnemers aan dit congres
kwam ruim 3090 uit heÍ buitenland.

Om een goed idee te krijgen van de po-
tentie van China als gebruiker/producent
van fluid power produkten is enige achter-
grond van land en volk nodig.

llieuw tijdperlr
Deze reis werd gemaakt in een tijdperk

van grote veranderingen in China. Het land
wordt op dit ogenblik geopend voor de rest
van de wereld. met de randvoorwaarde dat
de Sowjet Unie voor China schijnbaar niet
blijkt te bestaan. Tenminste voorlopig niet.
De leraren voor de Russische taal hebben
geen werk, omdat het Russisch niet meer
wordt onderwezen.

De maatschappelijke veranderingen zijn
groot. De grote zorg voor Deng Xiau Ping
is kennelijk het behoud van de huidige
koers als hijzelf van het toneel verdwenen
is. Tijdens ons verblijf in Beijing werden de
nieuwe leden van het hoogste partij-orgaan
bekendgemaakt als zijnde relatief jonge
mannen. De oude garde zorgt voor de ne-
gatieve achtergrondgeluiden voor Deng's
beleid. In deze hoek zit dan ook de bedrei-
ging van zijn idealen.

Verbazingwekkend is de grote snelheid
waarmee koersveranderingen in het politie-
ke beleid van dit immens grote land tot
stand gebracht worden. Een mogelijke ver-
klaring schuilt wellicht in het feit, dat het
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'Where there is  a dragon,
everyth ing is  possib le. '

Chinees gezegde.

overgrote deel van de bevolking in politiek
opzicht niet weet wat er gaande is. Ander-
zijds reageert dit volk positief op alles wat
direct gunstig effect heeft op de persoonlij-
ke welvaart. Het zelf ondernemer mogen
spelen, wordt direct in dank aanvaard. Of
dit privilege eventueel weer even makkelijk
zal worden afgestaan, valt te betwijfelen.
Met andere woorden, Deng Xiau Ping
heeft een onomkeerbaar proces in bewe-
ging gezet.

Een groot gevaar voor de plannen van
Deng Xiau Ping schuilt in het te snel te veel
willen. Niet vervullen van beloftes en het
niet bevredigen van gewekte verlangens
kan in dit land desastreuse politieke gevol-
gen hebben. Nu reeds dient zich het pro-
bleem aan om de snelle economische groei
van de laatste jaren te voorzien van de voor
de economie benodigde energiestromen.
Volgens officiële opgave produceert China
op dit ogenblik per jaar 375 miljard kWh
elektrische energie voor 1,2 miljard Chine-
zen, waÍ overeenkomt met 313 kWh per
Chinees per jaar. Voor Nederland bedra-
gen deze cijfers: 50.482 miljard kWh voor
13 mil joen inwoners, ofwel 3883 kWh per
inwoner per jaar. Wij hebben dus alleen al
12 keer zoveel elektrische energie per inwo-
ner ter beschikking dan in China.

In de provincie Zhejiang was de elektri-
sche energie-voorziening zeer krap beme-
ten. Bedrijven met een hoog energiever-
bruik mogen niet elke dag het volle beno-
digde vermogen aan het net onttrekken, dit
om overbelastins van het net te voorko-

men. Bij toerbeurt komt men aan zijn
trekken.

Congres
Bestudering van de Proceedings van het

congres leert ons een aantal zaken omtrent
onderzoek op het gebied van hydrauliek en
pneumatiek in China. Ik kom tot de vol-
gende constateringen:
- veel instituten werken aan onderwerpen
die met fluid power te maken hebben;
- hydrauliek krijgt veel meer aandacht
dan pneumatiek;
- men bestudeert zeer veel verschillende
onderwerpen;

ook de moderne methoden van
probleem-aanpak past men toe, zoals: ein-
dige elementen en bondgraphing;
- microprocessor-besturing van werktui-
gen staat sterk in de belangstelling;
- de theorie van de regeltechniek wordt
hartstochtelijk bestudeerd. Mathematische
modellen, al of niet met tweede en derde
orde effecten, worden diepgaand bestu-
deerd. Hierbi j  treden weinig remmingen
op, die meestal worden veroorzaakt door
de relativerende werking van metingen aan
hardware. In Oostblok-landen is dit ook
een veel voorkomend verschijnsel. Het ont-
breken van moderne meetapparatuur zal
daaraan wel debet zijn;
- voor geavanceerde technieken zal in
China wel 'ergens' een toepassing zijn, al is
het in de militaire hoek. Het marktpoten-
tieel voor de toepassing van hydrauliek
moet in de civiele sector blijkbaar nog wor-
den opgebouwd;
- het gehalte van de voordrachten was
zeer hoog te noemen, hoewel ook de com-
merciële verhalen van bekende westerse fa-
brikanten niet te weren waren. Vooral de

Aandr i j Í techniek,  maart  1986



Chinezen lieten zien dat ze wetenschappe-

iíi[;;" partij kunnen meespelen' Ingewik-

i.Ëlo. tàttt.*atische beschouwingen wa-

,.n ni. t  van de lucht. Dit staat in contrast

,ià, à. uun Chinese zijde gehoorde klacht'

áuïn , uit . t t t  moeil i jk bl i jkt te zi jn om de-

iJ-wetenschap te laten doorwerken in het

áÍ.áuugt. gebeuren van het Chinese be-

áïi l i t l . í .n.-Het gehele middenkader'  dat

J"ái a. vertaling moet zorgen van de theo-

, i .  nuut de dageli jkse prakti jk, bl i jkt nog te

ontbreken.

Chinese hydroulische
produkten

Vast staat dat als de Chinezen hydrauli-

sche componenten nodig hebben voor een

átóát-ona.tteeboot, dat ze die dan ook

tei besctritting hebben. Of de onderdelen

ili.ruoot dooi hun gemaakt worden of

*o.O.n ingekocht, is niet vast te stellen'

Hetzelfde geldt voor de hydraulische -coln-
pon.n,.n voor hun vl iegtuigen. al of niet

mil i tair van aarcl.
Moeilijker blijkt het te zijn gesteld met

de hvdraul ische componenten voor moDle-

le toepassingen' Deze zi jn schaars en toe-

passingen ervan.zi jn op sÍraat en in het da-

gel i jkse leven ntet te zren.

ln gereedschapwerktuigen past men la-

eedruÈ hydraul iek toe. Chinese produkten

ían deze-aard werden al 8 jaar geleden in

Japan met enige trots getoond' Vermoede-

lijk moet de eerste Chinese gereedschapma-

cËine echter nog in JaPan worden

verkocht.
Gesteld werd dat China in het buiten-

land niet de goedkoopst aangeboden- hy-

draulische componenten zal kopen' Men

koopt bij die fabrikant, 'die bereid is China

het meest te leren'. Dit is vermoedelijk de

reden van het vestigen van een licentie-

fabricage van Rexroth en van Vickers in

China.
Het accent ligt reeds duidelijk op de

elektrische toevoer van signalen aan het hy-

draulische systeem. De solenoÏde stuur-

Produkten

schuif staat in enkele uitvoeringen midden

in de rij van produkten op een tentoonstel-

i ine in enkelê vitr ines in het laboratorium

uàí p.ofessor Lu aan de Zhejiang Universi-

tv. 
'Een 

latgzaam lopende hydromotor'

vïn het radiale plunjer type, ligt er handge-

schilderd naast. Tandwielpompen' met.een

klein slagvolume, worden uit aluminium

6iótr..n iit vol materiaal gekotterd' Blijk-

baar ontbreekt de mogelijkheid - om

oi.. i t i . -gi. t*erk ter beschikking te kri j -

gen, dat voldoende dicht is '---Voorlopig 
zal men nog geen hydraul i-

sche compdnenten uit China naar het

W.rt.n .xpo.t"tett. De Chinezen ziin daar'

i" óóf niet werkelijk geïnteresseerd' Zij

*i[.n uoo. China produceren en houden

deze immense markt voor zich zelf' Voor

hun eigen behoefte is de kwaliteit van hun

hvdraul ische produkten alt i jd goed gengeg'

do d. int.tnàtionale markt zouden zij de

.o'ncu.tenti. nog niet overleven' De nood-

zakelijke deviezen kunnen worden ver-

ái.na'-.t de export van produkten, die

veel dichter aan grondstoffen gekoppeld

ziin en minder aan de veredeling van deze

siondstoffen. Een voorbeeld van zulk een

ïoor de Chinezen aantrekkelijke groep

orodukten vormen de homeopatische ge-

i""r*iOO.t.n. Grondstoffen zijn er in de

natuur in overvloed, evenals handen om

deze grondstoffen te oogsten' De weg van

i izereits tot een voor het Westen aanvaard-

Ëare tandwielpomp is veel langer en heeft

veel meer obstakels en hindernissen'

Onderroek
Het onderzoek in het laboratorium van

professor Lu gebeurt met een voor China

zeer goede uitrusting' Volgens westerse

normen is de beschikbare apparatuur
'slechts 60 tot 7590 modern'.

In dit laboratorium worden hydrauli-

sche componenten ontwikkeld, waarmee

àiektrisché besturing van hydraulische

svstemen mogeli jk is '  Professor Lu is in

, iuut ot hiei in nieuwe mogeli jkheden te

ontwikkelen. Zijn probleem schuilt echter

in het naar beneden doen doorwerken van

zijn ideeën. Naar het.buitenland werkt hij

*.t tiin ideeën, om zijn ontwikkelingen in

te ruilên voor westerse licenties'-- 
Èehalve het instituut van professor Lu

ziin er aan andere hogescholen in China

Áát Huio Power laboiatoria' veelal rich-

t.n d"r. Iaboratoria zich op een bepalde

rá"to.uun toepassingen' Voorbeelden hier-

uán á:"' de mijnbouw (Shanghai Research

rnitii,it" Centràl Academy of Coal Scien-

;;;: à. scheePsbouw (Shanshai Marine

Equipment Research lnst i tute) '  en gereeo-

*iuói*.t t tuig.n (Harbin lnst i tute of

ï..tt'*fogvl. ópvaliend is het groot aantal

m.d.*.rk-éit dàt te vinden is in deze in-

stituten.

Enkele instituten die zich bezig houden

met onderzoek aan hydraul ische overbren-

sineen zi in:
"- 

i taruin Inst i tute of Technology' Har-

bin. Niet lineaire servo-technieken' Ont-

wikkeling van pompen. Hydrostatische Ia-

geringen. Dynamisch gedrag van systemen'

óeluiásvermindering van plunjerpomper'

ioepassing van accu's voor de verminde-

rinq van drukpulsaties.
- bal ian Maiine College, Dalian' Stuur-

en regeltechnische aspecten' -.slm-ularles'
CAD 

-voor 
regeling van een dieselmotor'

Microprocessor sturing van een hydrostati-

sche overbrenging.
- Institute tór Étuia Power Research of

th.-É.ijine Institute of Technology, Bei-

i ine. Computer aided test ing van pompen'
'-  

ï tuiO Power Division of the Shanghai

Jiaotong University, Shanghai'. Load sen-

sing systemen, hydropneumatlscne accu-

mulatoren, bondgraPhing
- Shanghai Maiine Equipment. Research

Insti tute, Shanghai. High water base l luro

systemen. DYnamische gedrag van

systemen.
I lnstitute for Fluid Power Transmission

and Control, Zhejiang University, Hang-

zhou. Doet fundamenteel onderzoek aan

hydraulische aandrijvingen -in algemeen'

Siuur- en regelkleppen, leidingdynamica'

adaptieve regelingen, vibrator systemen'

servo systemen, I

Regelblok

Dat men z ich in China ook Í icht  op de.geavan'
ceeÍder melhoden voor besturing van hyoraull'
sche svslemen bleek ui t  de beschikbaarheid
vàniedetUtotten met opgebouwde ventielen en

;;Étrii tá" cartridge vén1ieten. (Foto: auteur')
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Ovenicht van de verschillende Chinese produkten op het gebied van de hydrauliek, zoals tenioon'

óóJiJià iiÉËii. áeini.rnarionár-èóniààic" on Ftuid' Powe-r Transmission ànd Control le Hanszou'
(Foto: auteur)
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