Numer 42, Styczeń 2014

Kwartalnik wydawany przez Parker Hannifin Sales Poland Sp. z o.o.

W jaki sposób zapewnić długi okres eksploatacji układu
hydraulicznego?
Układy hydrauliczne są powszechnie stosowane,
począwszy od wywrotek, przez koparki i żurawie samojezdne, po maszyny rolnicze, sprzęt
stosowany w leśnictwie, agregaty przemysłowe
i wyposażenie tartaków. W każdym z tych przypadków układ hydrauliczny stanowi podstawowy
element urządzenia, a nierzadko decyduje
o prawidłowym działaniu całego przedsiębiorstwa. Nieuzasadnione byłoby zatem narażanie
go na ryzyko poprzez nieprzestrzeganie lub
nieprawidłowy dobór parametrów technicznych odpowietrzników.

We wszystkich zbiornikach z odpowietrzeniem
wzrostowi i spadkowi poziomu płynu towarzyszy
pobór lub oddawanie odpowiedniej objętości
powietrza. Utrzymanie czystości napływającego
powietrza ma zasadnicze znaczenie dla kontroli
zanieczyszczeń, a tym samym niezawodności
układu hydraulicznego.
Zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu
mogą powodować korozję, zwiększać zużycie
urządzeń oraz pogarszać działanie płynu. I choć
problemom tym można zapobiec poprzez stosowanie odpowietrzania, tradycyjne metody
odpowietrzania zapewniają jedynie ograniczoną
kontrolę. Z drugiej strony nowoczesne odpowietrzniki są w stanie zapewnić skuteczną
ochronę układu hydraulicznego, odfiltrowując
szkodliwe cząstki.
Pozornie mało istotny odpowietrznik może
być jedną z najtańszych części układu hydraulicznego, warto jednak zastanowić się, czy nie
jest elementem jednym z najbardziej istotnych.
Jeśli odpowietrznik ulegnie zapchaniu albo,
co gorsza, nie zostanie umieszczony ponownie
na swoim miejscu po konserwacji, do układu
hydraulicznego może przedostać się ogromna
ilość zanieczyszczeń. Niepożądanym następstwem takiej sytuacji jest przedwczesna awaria
elementów hydraulicznych i konieczność

wymiany filtrów hydrauliki, które stają się
całkowicie zapchane.
Jeśli filtr zostanie zablokowany, powietrze nie
będzie mogło się przez niego przedostawać,
co może prowadzić do powstania częściowej
próżni w zbiorniku. To z kolei może spowodować
kawitację w pompie. W kontakcie z wyższym
ciśnieniem pęcherzyki par płynu implodują
(zapadają się). W takiej sytuacji dochodzić
będzie do poważnej korozji wżerowej ścian
elementów, w których następuje kawitacja,
a także do przegrzania. Pompa hydrauliczna
działająca powyżej zalecanego zakresu temperatury wewnętrznej prawdopodobnie ulegnie
przedwczesnej awarii.
Dowiedziono, że zanieczyszczenie płynu hydraulicznego jest główną przyczyną zużycia elementów i skrócenia żywotności płynu w układach
hydraulicznych. Płyn hydrauliczny utrzymywany
w czystości będzie służył kilkakrotnie dłużej.
Mimo to jednak stan odpowietrzników rzadko
jest sprawdzany, nie mówiąc już o ich wymianie.
Poza tym wiele tanich odpowietrzników zawiera zabudowane i pozbawione możliwości
wymiany elementy z papieru lub pianki
(10-40 μm), przy czym nie są one wyposażone
we wskaźnik informujący o ich całkowitym
zanieczyszczeniu, uniemożliwiającym skuteczne
działanie. Decyzja o wymianie takiego urządzenia
leży wyłącznie w gestii techników obsługi
na podstawie przypuszczeń, a wtedy całe urządzenie przekazywane jest do utylizacji.

Najnowsza technologia produkcji odpowietrzników oferuje rozwiązanie znacznie wydajniejsze
i bardziej przyjazne dla środowiska. Wiele
odpowietrzników ma na przykład wskaźniki
wizualne informujące techników obsługi, kiedy
należy wykonać czynności konserwacyjne,
co sprzyja zachowaniu czystości i sprawności
układu hydraulicznego.
Wyeliminowanie niepewności z jakiejkolwiek
procedury konserwacyjnej przekłada się bezpo-

średnio na mierzalny wzrost produktywności.
Przejawia się to na przykład w bardziej przewidywalnych czasach działania, mniejszym oporze,
większej zgodności i lepszych wynikach. Ponadto
wymiany wymaga tylko jeden element, co oznacza
bardziej ekonomiczną i ekologiczną technologię.
Odpowietrzniki tego typu, na przykład serie
EAB lub ABL firmy Parker, mogą zapewniać
filtrację na poziomie nawet 1 μm. Jednocześnie
gwarantują niewielki spadek ciśnienia i dużą
zdolność utrzymywania zanieczyszczeń przy
prędkości przepływu powietrza do 1500 l/min.
Warto pamiętać, że już cząstki o rozmiarach
10 μm (ziarnko piasku jest rozmiaru od 75
do 150 μm) mogą prowadzić do poważnych
uszkodzeń układu hydraulicznego.
Poza tym wymieniane elementy (z włókna poliestrowego lub szklanego) można utylizować
w sposób przyjazny dla środowiska. Jest to
szczególnie ważne w czasach, kiedy coraz więcej
klientów domaga się, by zakłady przemysłowe
przedstawiały dowody pro-ekologicznych
sposobów prowadzenia działalności. Dzięki
zastosowaniu tego typu odpowietrzników
konstruktorzy układów hydraulicznych, producenci sprzętu oryginalnego oraz użytkownicy
końcowi mogą mieć pewność, że cały asortyment
oferowanych systemów przenośnych i przemysłowych przyczynia się do ochrony środowiska.
W przypadku rozwiązań technologicznych
stosowanych w odpowietrznikach kompromis
nie jest uznawany. Urządzenia te są tanie i mają
ogromny wpływ na wydajność i trwałość układów hydraulicznych
Wybór modelu wydajnego, łatwego w eksploatacji i przyjaznego dla środowiska naturalnego
ma ogromny sens pod względem komercyjnym.
Układy hydrauliczne są łatwe w obsłudze i konserwacji i z pewnością mogą charakteryzować
się większą trwałością, jeśli ich konserwacja
będzie odbywać się w sposób prawidłowy,
z zachowaniem wymogów w zakresie obsługi
zapobiegawczej.

Generatory gazów:
Dlaczego warto zamienić dotychczasowe
butle z azotem lub wodorem na generator
Parker domnick hunter?
W ofercie grupy domnick hunter nieustannie
pojawiają się nowe wersje urządzeń do wytwarzania gazów - i to zarówno do zastosowań
typowo laboratoryjnych, jak i dla przemysłu.
W praktyce oznacza to, że Parker może zaproponować optymalne i energooszczędne rozwiązanie
dla większości aplikacji korzystających z gazów
technicznych o wysokiej czystości. Najpopularniejszymi i cenionymi przez klientów od lat są
takie serie, jak:
• Laboratoryjne:
- H2PEM/H/H2PEMPD
Generatory wodoru o czystości nawet
do 99,99999+ %, wydajność do 1300 ml/min.

- LCMS
Generatory azotu, o czystości do 99,5 %,
wydajność do 50 litrów/min., w tym m.in.
modele z wbudowaną sprężarką.
- UHPZA oraz UHP
Generatory ultra czystego azotu / bez węglowodorów, do 99,999%, wydajność do 30 l/min.

- FID
Kompletne stacje FID (wodór oraz Zero Air
w jednej obudowie).
• Przemysłowe azotu - modułowe (z możliwością rozbudowy w przyszłości):
- MaxiGas oraz MidiGas
- w technice adsorpcyjnej, modułowe o czystości do 10 ppm (O2) i wydajności do 148 m3/h.

- Membrany HiFluxx oraz SmartFluxx
- w technice membranowej, umożliwiające budowę stacji wytwarzania azotu z możliwością
komponowania w zestawy o bardzo dużych
wydajnościach zależnie od potrzeb użytkownika.
Istotne jest, że domnick hunter produkuje i dostarcza także odpowiednie, precyzyjnie dobrane
do aplikacji urządzenia do uzdatniania sprężonego powietrza (osuszacze i filtry). Sprężonym
powietrzem zasilane są zwykle np. generatory
azotu. W efekcie użytkownik otrzymuje kompletny system zasilania w gaz o wymaganej
czystości.
Jako jedyny producent w tym zakresie Parker
oferuje także TransAir - niezwykle wygodny
i lekki system rur i złączek umożliwiający budowę sieci przemysłowej sprężonego powietrza,
azotu a także wody.

Dlaczego lepiej zrezygnować z butli
z wodorem lub azotem?
Są 4 podstawowe czynniki:
1. Bezpieczeństwo
Butle zawierają standardowo ok. 8-9 tys. litrów
gazu sprężonego pod ciśnieniem do 250 bar.
jedna butla waży 75-95 kg. Wymagany jest
dodatkowy osprzęt butli na potrzeby instalowania w przypadku zmiany butli (reduktor,
regulator ciśnienia).
Obecnie przepisy wymagają ustawienia butli
w osobnym pomieszczeniu (np. poza laboratorium). Ciśnienie 250 bar oznacza zagrożenie
wybuchem lub pożarem w razie uszkodzenia,
lub zagrożeniem zdrowia i życia w przypadku
nagłego rozszczelnienia (azot = brak tlenu,
wodór = gaz łatwopalny). Natomiast generator
wytwarza azot lub wodór pod ciśnieniem
zwykle do 6-7 bar.
W przypadku laboratoryjnych generatorów
wodoru – potrzeba aż 7 dni, aby wytworzyć
stężenie H2 zagrażające wybuchem. Ponadto
generatory H 2 posiadają układy detekcji
nieszczelności.
2. Wygoda użytkowania
Przy potrzebach rzędu 3-6 butli dziennie wymagane jest zwykle przełączenie węża do kolejnej
butli. Nie mówiąc o uciążliwym przenoszeniu

butli w razie potrzeby. Przy wymianie butli
operator traci czas, proces/produkcja wymaga
zatrzymania, w laboratoriach dodatkowo należy
np. ponownie kalibrować aparaturę.
Generator zwykle umieszcza się w pobliżu
miejsca aplikacji i podaje on gaz „na żądanie”
w ilości i pod ciśnieniem (zwykle do 6-7 bar)
wymaganym przez obsługiwane urządzenie.
3. Koszty
Oprócz ceny samego gazu (którego zwykle
pozostaje ok.10% w „pustej” już butli), należy
pamiętać o kosztach wynajmu butli, transportu
i kosztach ukrytych – związanych z przełączaniem i eksploatacją butli, osprzętu i węży. Często
butle z gazem trzeba każdorazowo zamawiać
u dostawcy.
W przypadku wyczerpania się gazu z butli – może
dojść do przerwy w produkcji czy w badaniach.
4. Czystość gazu
Wydaje się, że gaz z butli zapewnia stałą, wymaganą czystość. Jednak doświadczenie wskazuje,
że przy przełączaniu butli następuje wprowadzenie zanieczyszczeń (np. tlen z powietrza),
a często występują też nieszczelności na
połączeniach – czego efektem jest dużo niższa
czystość gazu doprowadzonego do aplikacji.

Wymagana czystość N2 czy H2 w butli byłaby
gwarantowana tylko wtedy, gdyby indywidualny certyfikat dla każdej butli był dołączony
przez dostawcę.
W przypadku generatora otrzymujemy bezpiecznie i wygodnie osuszony gaz o kontrolowanej,
zaprogramowanej czystości.

Nowy rozdzielacz hydrauliczny ﬁrmy Parker VP120 zapewnia
użytkownikowi podwyższoną wydajność i większą kontrolę.
Technologia Flow sharing sterowania rozdziałem
natężenia przepływu niezależenie od obciążenia
zapewnia znaczące oszczędności paliwa, dochodzące nawet do 30% w zastosowaniach mobilnych,
natomiast modułowa konstrukcja pozwala
na elastyczne wykonanie instalacji.

Firma Parker Hannifin wprowadziła nowy
rozdzielacz hydrauliczny, przeznaczony
do zastosowań mobilnych, jako kolejny krok
w rozwoju zaawansowanych i wydajnych
układów regulacji load sensing w porównaniu
do nadal powszechnie stosowanych konwencjonalnych układów typu open centre. VP120
uzupełnia obszerną gamę zaworów firmy Parker
i wykorzystuje współczesną technologię flow
sharing w celu rozwiązania powszechnie występujących problemów związanych z pracą układu
w warunkach przekroczenia parametrów
brzegowych pomp.

Nowy zawór, który może być sterowany ręcznie,
hydraulicznie zdalnie lub przy pomocy proporcjonalnych zaworów elektrohydraulicznych,
jest przeznaczony do zastosowania w maszynach
takich jak kompaktowe ładowarki kołowe oraz
minikoparki, dźwigi, urządzenia do transportu
bliskiego, podnośniki koszowe, śmieciarki oraz
inne specjalistyczne urządzenia zabudowane
na podwoziach samochodów ciężarowych.
W porównaniu do układów typu open centre,
VP120 może zapewnić uzyskanie oszczędności
paliwa do 30% i jest zaprojektowany do stosowania w układach o maksymalnym natężeniu
przepływu z pompy o wielkości 160 litrów
na minutę (LPM) oraz przepływie wyjściowym
z sekcji roboczych do odbiorników w zakresie
pracy od 15 do 120 LPM. Wielkość ciśnienie
w układzie zasilania na jaką został zaprojektowany rozdzielacz wynosi 280 bar, a z sekcji
roboczych do odbiorników uzyskujemy 320 bar.
Sekcje robocze nowego rozdzielacza z układem
kompensacji ciśnienia posiadają indywidualne kompensatory dzięki czemu uzyskujemy pełną kontrolę
szybkości wykonywanych równolegle ruchów
roboczych (kojarzenie funkcji) bez względu na zmiany ciśnienia lub obrotów silnika spalinowego.

Modułowa konstrukcja zapewnia wysoki stopień
elastyczności zabudowy i podłączenia oraz umożliwia proste dodawanie lub demontaż elementów
składowych, co pozwala na dopasowanie do konkretnych aplikacji. Gniazda wejście/wyjście mogą
być skonfigurowane i wykonane na obu końcach
zespołu rozdzielacza VP120, co pozwala na zasilenie
układu z pompy przez płytę wejściową i wyjściową.
Inne kluczowe cechy nowego rozdzielacza firmy
Parker obejmują wybór trybu sterowania na poziomie początkujący/ekspert, który umożliwia
niedoświadczonym użytkownikom korzystanie
z maszyny przy zredukowanej wydajności, oraz
indywidualne ograniczanie ciśnienia na sekcjach
roboczych do odbiorników, co wpływa wydatnie
na zwiększenie wydajności pracy maszyn i redukcję straty energii.

Przewody hydrauliczne Parkera w laboratorium Instytutu
Pojazdów Politechniki Warszawskiej
W październiku 2013 roku Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki
Warszawskiej obchodził jubileusz 60-lecia.
Parker Hannifin jako uznany producent
napędów i sterowań, jak również podmiot
wspierający, został zaproszony do udziału
w tych uroczystościach.
Biuro handlowe wspiera głównie działania
Instytutu Maszyn Roboczych Ciężkich poprzez
np. dostarczanie do laboratoriów przykładów
najnowszych rozwiązań, bądź coroczny udział
w konkursie na najlepszą pracę dyplomową,
łącznie z fundowaniem nagród pieniężnych
w zakresie hydrauliki.
PRZED WYMIANĄ
zbędne elementy przewężenia

niewłaściwe prowadzenie, zagniecenie

W trakcie obchodów można było wysłuchać
kilku wykładów dotyczących np. historii
wydziału ale również trendów rozwojowych
czy planów dotyczących innowacyjności i nowoczesnych technologii z punktu widzenia
władz państwowych z możliwością wykorzystania funduszy europejskich. Wśród prelegentów
głos zabrał absolwent wydziału, premier
Waldemar Pawlak.
Poza dyskusjami panelowymi znaleziono też
czas na zwiedzanie laboratoriów. Skutkiem
tego była złożona przez Parkera oferta dla
Instytutu Pojazdów, opiewająca na wymianę
wysłużonych elastycznych przewodów hydraPO WYMIANIE

ulicznych na nasze wyroby. Oferta została
przyjęta entuzjastycznie, szczególnie z uwagi
na pilną potrzebę wymiany przewodów
po przeglądzie BHP w laboratorium.
Prac inwentaryzacyjnych, a potem samej
wymiany dokonał specjalistyczny Serwis
HOSE DOCTOR®. Poza poprawą estetyki,
uzyskano pożądane bezpieczeństwo i bezprzeciekowość połączeń, jak również usunięto
pojedyncze błędy w zakresie prowadzenia
przewodów. Po zakończeniu prac przyjęliśmy
gorące podziękowania od Dyrektora Instytutu
Pojazdów, dr hab. inż. Jana Mateja.

Uszczelnienia dla producentów siłowników pneumatycznych
Parker przez dekady zdobywał doświadczenie
w produkcji uszczelnień. Owoc wielu lat ciężkiej
pracy został doceniony przez naszych klientów,
którymi są firmy wiodące w swojej dziedzinie.
Nasi inżynierowie projektują i wprowadzają
na rynek uszczelnienia, zwracając szczególną
uwagę na ich zachowanie się podczas pracy
w ekstremalnych temperaturach, ciśnieniach,
czy pracując z agresywnymi mediami.
Parker proponuje kompletny zakres rozwiązań
dla producentów siłowników pneumatycznych:
• Uszczelnienia tłoka
• Uszczelnienia tłoczyska
• Zgarniacze
• Uszczelnienia jedno i dwustronnego działania
• Kompletne tłoki
• Kombinacje uszczelnień ze zgarniaczem
Mieszanki naszej produkcji są nieustannie
dostosowywane do aktualnych potrzeb pojawiających się na rynku. Szczególną uwagę
zwracamy na efekt tarcia jak i zużycia, aby
maksymalnie wydłużyć żywotność uszczelnień.
Projektanci szukający rozwiązania mają
do dyspozycji szeroką gamę profili jak i mieszanek. Na tej podstawie mogą sami dobrać
odpowiednie uszczelnienie do swojej aplikacji.
Szczegółowy opis znajduje się w naszym katalogu uszczelnień dla pneumatyki (PDE3351GB).
Nasze rozwiązania są przewidziane i sprofilowane
pod konkretne rynki. Oto najważniejsze z nich:
1. Przemysł spożywczy
Uszczelnienia przewidziane do zastosowania
w siłownikach pneumatycznych w przemyśle
spożywczym, muszą być dopuszczone do kontaktu z żywnością, odporne na kwasy czy środki

czyszczące. Świetnie pasuje tutaj mieszanka
poliuretanowa P5500, która posiada wszystkie
wymienione właściwości jak również jest wyjątkowo odporna na korozje. Posiada atest FDA.
Zintegrowany zgarniacz uszczelnienia pasuje
rozmiarem w otwory dla profili EU czy EL.
2. Przemysł chemiczny
Dla aplikacji pracujących w ekstremalnych
temperaturach oraz wymagających odporności
na substancje żrące, występujące w przemyśle
chemicznym, Parker opracował profil E8
Flexiseal. Składa się on z części wykonanej
z PTFE oraz elementu sprężynującego. Profil
świetnie sprawdza się w zastosowaniu z agresywnymi mediami jak i wysokimi temperaturami
(do 200°C). Jednostajna praca powoduje iż nie
występuje efekt pracy pulsacyjnej. Dodatkowo,
E8 posiada właściwości niskotarciowe. Mieszanki
są dopuszczone przez FDA. Czas przechowywania jest nieskończony.

4. Siłowniki narażone na prace w zanieczyszczeniach
Nie zawsze przy okazji zanieczyszczenia
mówimy o piasku czy kurzu. Czasem zdarza
się że siłownik pneumatyczny jest narażony
na działanie zanieczyszczenia takiego jak sól
czy kryształki lodu. I w tym przypadku możemy
zaoferować zintegrowane uszczelnienie wraz
ze zgarniaczem. Szereg twardych mieszanek
niejednokrotnie potwierdził ich skuteczność.
W przypadku pojawienia się dodatkowych
pytań prosimy o bezpośredni kontakt z nami.

3. Ekstremalne temperatury
W zależności od zapotrzebowania, nasze
uszczelnienia mogą być wyprodukowane
z różnych mieszanek. Dla temperatur -40°C
mamy dostępne mieszanki z gumy NBR jak
i poliuretanu PU. Dla wysokich temperatur
posiadamy mieszanki FKM dla zastosowania
dynamicznego (do 150°C). Dla temperatury
+200°C rekomendujemy profil E8 Flexiseal.
Najszerszy zakres spośród -35°C do +120°C
osiągamy dzięki zastosowaniu mieszanki HNBR.

