Instrukcja obsługi nr 1110-M3/PL
hydraulicznych i pneumatycznych
cylindrów serii 3H i 3HD o średnicy 7”
i 8” oraz 2H, 2HD VH, HD, 3L i 2A

Identyfikacja części, instrukcja obsługi i zestawy uszczelnień
Zestawy naprawcze i zestawy uszczelnień
Potrzebne w procesie serwisowania zestawy naprawcze i zestawy uszczelnień są łatwe do zamówienia.
Zawierają gotowe do zabudowy podzespoły i są dostarczane z pełną instrukcją. W przypadku zamawiania
zestawów naprawczych bądź uszczelnień należy posługując się tabliczką znamionową umieszczoną na
cylindrze dostarczyć następujące informacje:
Numer fabryczny – Średnicę - Skok - Kod katalogowy - Typ płynu roboczego

Dławica serii 2H, 2H, VH,
3L i 2A

Patrz Biuletyn 1110-M4
dławic serii 2HD i 3HD

Wykonanie HD
Części:
1 Głowica
2 Stopa
14 Dławica
15 Rura cylindrowa
17 Tłok
18 Tuleja tłumienia
19 Szpilka
23 Nakrętka
26 Podkładka oporowa
(serie 7” i 8” 3H, VH i HD)
27 Płyta ustalająca (ustalacz w HD)
34 Tłoczysko
40 Pierścień zgarniając y dla 14
41 Uszczelnienie wargowe dla 14
42 Uszczelnienie wargowe, tłok
43 Podkładka oporowa uszczelki 41
(nie dla płynów klasy 1)
44 Podkładka oporowa
45 O-ring – dławica/ głowica
47 O-ring rury cylindrowej
1)
48 Pierścień żeliwny
69 O-ring śrub zaworów dławiącego i
zwrotnego
2)
70 Zawór dławiący, nastawa
tłumienia
2)
70a Zawór dławiący, nastawa
tłumienia- typu nabojowego
70b Śruba naboju
70c O-ring śruby naboju
70d Śruba dławiąca
70e Podkładka naboju
70f O-ring naboju
71 Kulka zaworu zwrotnego tłumienia
72 Korek zaworu zwrotnego
73 Pływająca tuleja tłumiąca
74 Pierścień ustalający tulei tłumiącej
115 Pierścień podporowy

Dławica serii HD

3)

119 Uszczelnienie tłoka do pracy w warunkach dużego obciążenia
3)
120
Pierścień podporowy uszczelnienia tłoka do pracy w warunkach dużego
obciążenia
121 Pierścień łożyskowy tłoka do pracy w warunkach dużego obciążenia i
wielkości 8” i 9” i większej do cylindrów serii 2A
122 Śruby ustalacza
1)

Dla serii 3L użyć należy 2 lub 3 pierścienie, dla wszystkich pozostałych 4 szt.
W niektórych przypadkach śruba nastawcza umieszczona jest w naboju
3)
Cylindry o wielkości 7”, 8” HD, 3H i 3HD mają jedynie jeden pierścień uszczelniający i
podporowy w tłokach do pracy w warunkach dużego obciążenia
2)

Tłok z pierścieniami
(wszystkie serie poza 2A)

Tłok z uszczelnieniami
wargowymi (wszystkie
serie)

Tłok do pracy w warunkach dużego
obciążenia (wszystkie serie poza 2A i
3L)

Tłok z pierścieniem łożyskującym
cylindrów serii 2A dla średnic 8,
10, 12 i 14”

Instrukcja obsługi nr 1110-M3/PL hydraulicznych i pneumatycznych cylindrów serii 3H i 3HD o
średnicy 7” i 8” oraz 2H 2HD, VH, HD 3L i 2A
Płyny robocze i zakresy temperatur
Poniższa tablica zawiera typy płynów używanych do pracy z cylindrami hydraulicznymi. Jeśli warunki pracy w
konkretnej aplikacji nie mogą być spełnione przez opisaną w tabeli klasę uszczelnień, proszę o skontaktowanie
się z producentem i dostarczenie szczegółowych informacji.
Klasa
płynów

Zakres temperatury pracy

Materiał uszczelnień

Medium robocze

1

Nitryl, poliuretan

Olej mineralny MIL-H5606, powietrze, azot

-23ºC do +74ºC

2

Nitryl, nitroxyl, elastomer
fluoro-węglowy

Woda, Emulsja wodno-glikolowa (HWCF) – patrz klasa 6
Emulsja olejowo-wodna Houghto-Safe 271, 6200, 5040
Mobil Pyrogard D
Shell Irus 905
Ucon Hydrolube J-4

-23ºC do +74ºC

5

Elastomer fluoro-węglowy
(FPM)

Wysoka temperatura,
Emulsja olejowo-wodna Hughto-Safe 271, 6200, 5040
Fyrquel 150, 220,300,550
Mobil Pyrogard 42, 43,53, 55
Uwaga: Uszczelnienia z FPM nie są przeznaczone do
pracy z Skydrolem, ale mogą być użyte z olejem
hydraulicznym

-23ºC do +121ºC (klasa 5
może być używana do
204ºC przy
zredukowanym okresie
trwałości)

6

Nitryl, nitroxyl, elastomer
fluoro-węglowy

H.W.C.F. – Houghton Hydrolubric 120B
Sonsol Lubrizol, dla innych płynów H.W.C.F. należy
skonsultować z producentem

+4ºC do +49ºC

Komplety naprawcze
Dławice i zestawy uszczelnień dławic

Tłoczysko
Ø

½”
5/8”
1”
1 3/8”
1 ¾”
2”
2 ½”
3”
3 ½”
4”
4½”
5”
5 ½”

Rodzaj uszczelnień
Cylindry serii 2H, 7’ i 8” 2H,VH i 3L*
Klasa 1
Klasa 2
Dławica z
uszczelnieniem
tłoczyska
RG2HLTS051
RG2HLTS061
RG2HLTS101
RG2HLTS131
RG2HLTS171
RG2HLTS201
RG2HLTS251
RG2HLTS301
RG2HLTS351
RG2HLTS401
RG2HLTS451
RG2HLTS501
RG2HLTS551

Uszczelnienie
tłoczyska
RK2HLTS051
RK2HLTS061
RK2HLTS101
RK2HLTS131
RK2HLTS171
RK2HLTS201
RK2HLTS251
RK2HLTS301
RK2HLTS351
RK2HLTS401
RK2HLTS451
RK2HLTS501
RK2HLTS551

Dławnica z
uszczelnieniem
tłoczyska
RG2AHL052
RG2AHL062
RG2AHL102
RG2AHL132
RG2AHL172
RG2AHL202
RG2AHL252
RG2AHL302
RG2AHL352
RG2AHL402
RG2AHL452
RG2AHL502
RG2AHL555

Uszczelnienie
tłoczyska
RK2AHL052
RK2AHL062
RK2AHL102
RK2AHL132
RK2AHL172
RK2AHL202
RK2AHL252
RK2AHL302
RK2AHL352
RK2AHL402
RK2AHL452
RK2AHL502
RK2AHL552

Cylindry serii HD**
Klasa 1
Dławnica z
uszczelnieniem
tłoczyska
RG1HDL0061
RG1HDL0101
RG1HDL0131
RG1HDL0171
RG1HDL0201
RG1HDL0251
RG1HDL0301
RG1HDL0351
RG1HDL0401
RG1HDL0451
RG1HDL0501
RG1HDL0551

Uszczelnienie
tłoczyska
RK1HDL0061
RK1HDL0101
RK1HDL0131
RK1HDL0171
RK1HDL0201
RK1HDL0251
RK1HDL0301
RK1HDL0351
RK1HDL0401
RK1HDL0451
RK1HDL0501
RK1HDL0551

*Kody uszczelnień i dławic kompletnych cylindrów serii 2H oraz 3H, VH i 3L o średnicach 7 i 8” przedstawionych w tabeli
odpowiadają uszczelnieniom klasy 1 i 2. W celu zamówienia uszczelnień klasy 5 lub 6 należy zamówić uszczelnienia z
ostatnim znakiem kodu 5 lub 6.
** W celu zamówienia innych dławic lub ich uszczelnień do cylindrów serii 2HD oraz 3HD wielkości 7 i 8” proszę posłużyć
się Biuletynem 1110-M4. Kody uszczelnień i dławic kompletnych cylindrów serii 2HD przedstawionych w tabeli są dla
uszczelnień klasy 1. W celu zamówienia uszczelnień klasy 1, 2, 5 lub 6 należy zamówić uszczelnienia z ostatnim znakiem
kodu 1, 2, 5 lub 6.
Zawartość i numery uszczelnień dławic (patrz rys. na str. 1)
Dławice kompletne zawierają części 14, 40, 41, 45, 115 (tylko seria HD), (43 tylko w klasie 2, 5 i 6).
Zestawy uszczelnień dławic zawierają części 40, 41, 45, 115 (tylko seria HD), (43 tylko w klasie 2, 5 i 6).
Zestawy zaworów tłumienia ruchu krańcowego - wykonanie wkręcane: 69, 70
Wykonanie nabojowe: 70b, 70c, 70d, 70e,70f
Zestawy tłumiąco-zwrotne zawierają: wykonanie wkręcane: 69, 71, 72.

Strona 2 z 8

Instrukcja obsługi nr 1110-M3/PL hydraulicznych i pneumatycznych cylindrów serii 3H i 3HD o
średnicy 7” i 8” oraz 2H 2HD, VH, HD 3L i 2A
Cylindry serii 2A
Tłoczysko
Ø

½”
5/8”
1”
1 3/8”
1 ¾”
2”
2 ½”
3”
3 ½”
4”
4½”
5”
5 ½”

Klasa 1
Dławica z
uszczelnieniem
tłoczyska
RG2AHL0051
RG2AHL0061
RG2AHL0101
RG2AHL0131
RG2AHL0171
RG2AHL0201
RG2AHL0251
RG2AHL0301
RG2AHL0351
RG2AHL0401
RG2AHL0451
RG2AHL0501
RG2AHL0551

Klasa 5

Uszczelnienie
tłoczyska
RK2AHL0051
RK2AHL0061
RK2AHL0101
RK2AHL0131
RK2AHL0171
RK2AHL0201
RK2AHL0251
RK2AHL0301
RK2AHL0351
RK2AHL0401
RK2AHL0451
RK2AHL0501
RK2AHL0551

Dławnica z
uszczelnieniem
tłoczyska
RG2AHL0055
RG2AHL0065
RG2AHL0105
RG2AHL0135
RG2AHL0175
RG2AHL0205
RG2AHL0255
RG2AHL0305
RG2AHL0355
RG2AHL0405
RG2AHL0455
RG2AHL0505
RG2AHL0555

Uszczelnienie
tłoczyska
RK2AHL0055
RK2AHL0065
RK2AHL0105
RK2AHL0135
RK2AHL0175
RK2AHL0205
RK2AHL0255
RK2AHL0305
RK2AHL0355
RK2AHL0405
RK2AHL0455
RK2AHL0505
RK2AHL0555

Kody kompletów naprawczych uszczelnień tłoków

Średnica
Ø

7”
8”

1”
1 ½”
2”
2 ½”
3 ¼”
4”
5”
6”
Poza 3H i 3HD
3H i 3HD
Poza 3H i 3HD
3H i 3HD
Średnica
Ø
1”
1 ½”
2”
2 ½”
3 ¼”
4”
5”
6”
7”
8”
10”
12”
14”
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Pierścienie tłoka
PR dla serii 2H,
2HD, 3H, 3HD,
VH, HD i 3L

PR102H0001
PR152H0001
PR202H0001
PR252H0001
PR322H0001
PR402H0001
PR502H0001
PR602H0001
PR702H0001
PR703H0001
PR802H0001
PR803H0001

Klasa 1 i 2 *
Uszczelnienia
Uszczelnienia
wargowe tłoka
tłoka do pracy w
PR dla serii 2H,
warunkach
2HD, 3H, 3HD,
dużego
VH, HD i 3L
obciążenia dla
serii 2H, 2HD, 3H,
3HD, VH, HD
PK102HLL01
PK152HLL01
PK152HK001
PK202HLL01
PK202HK001
PK252HLL01
PK252HK001
PK322HLL01
PK322HK001
PK402HLL01
PK402HK001
PK502HLL01
PK502HK001
PK602HLL01
PK602HK001
PK702HLL01
PR702H0001
PR703H0001
PK802HLL01
PR802H0001
PR803H0001

Uszczelnienia tłoka
Seria 2A klasa 1 Seria 2A klasa 5
PK1002A001
PK1002A005
PK1502A001
PK1502A005
PK2002A001
PK2002A005
PK2502A001
PK2502A005
PK3202A001
PK3202A005
PK4002A001
PK4002A005
PK5002A001
PK5002A005
PK6002A001
PK6002A005
PK7002A001
PK7002A005
PK8002A001
PK8002A005
PK9002A001
PK9002A005
PK9202A001
PK9202A005
PK9402A001
PK9402A005

Uszczelnienia
rury cylindrowej
dla serii 2H,
2HD, 3H, 3HD,
VH, HD i 3L

CB102HL001
CB152HL001
CB202HL001
CB252HL001
CB322HL001
CB402HL001
CB502HL001
CB602HL001
CB702HL001
CB703HL001
CB802H0001
CB803H0001

Uszczelnienia rury cylindrowej
Seria 2A klasa 5
Seria 2A klasa 1
CB102HL001
CB102HL005
CB152HL001
CB152HL005
CB202HL001
CB202HL005
CB252HL001
CB252HL005
CB322HL001
CB402HL001
CB502HL001
Należy użyć
CB602HL001
uszczelnienia
tłoka (PK) dla
CB702HL001
odpowiadających
CB802HL001
wielkości
CB902H0001
CB922H0001
CB942H0001

Instrukcja obsługi nr 1110-M3/PL hydraulicznych i pneumatycznych cylindrów serii 3H i 3HD o
średnicy 7” i 8” oraz 2H 2HD, VH, HD 3L i 2A
* Kody uszczelnień tłoków i rur cylindrów serii 2H, 2HD oraz 3H, VH i 3L o średnicach 7 i 8” przedstawionych w tabeli
odpowiadają uszczelnieniom klasy 1 i 2. W celu zamówienia uszczelnień klasy 5 lub 6 należy zamówić uszczelnienia z
ostatnim znakiem kodu 5 lub 6.
Zawartość i numery uszczelnień tłoków i rur cylindrowych (patrz rys. na str. 1)
Uszczelnienia wargowe tłoków (w tym uszczelnienia rur cylindrowych) zawierają po dwie części 47, 42 i 44 (26 tylko dla serii
3H, 3HD oraz 7 i 8” HD).
Uszczelnienia pierścieniowe tłoków (włączając w to uszczelnienia rur cylindrowych) zawierają po dwie części 47 (26 tylko
dla serii 3H, 3HD oraz 7 i 8” HD) oraz 4 szt. 48.
Uszczelnienia tłoków mocno obciążonych (włączając w to uszczelnienia rur cylindrowych) zawierają po dwie części 47, 119,
120 i 121 (26 tylko dla serii 3H, 3HD oraz 7 i 8” HD).
Uszczelnienia rur cylindrowych zawierają po dwie części 47 (26 tylko dla serii 3H, 3HD oraz 7 i 8” HD).

Modyfikacje i naprawy cylindrów
Cylindry w stanie, w jakim zostały wysłane z zakładu produkcyjnego, nie powinny być demontowane lub
modyfikowane. Jeśli cylindry wymagają wykonania modyfikacji, to prace mogą zostać przeprowadzone jedynie
w zakładach Parkera lub zakładach posiadających autoryzację Parkera. Dział Rozwoju Dywizji Cylindrów musi
zostać powiadomiony w przypadku mechanicznego rozerwania lub trwałej deformacji każdej części cylindra
(wyłączając uszczelnienia). Powyższe dotyczy rozerwanych tłoczysk, śrub, akcesoriów montażowych i innych
elementów cylindra. Powiadomienie powinno zawierać wszystkie szczegóły wszelkich działań i opis warunków
pracy. Te informacje będą użyte do przeprowadzenia profesjonalnej naprawy tak, aby zapobiec powtórzeniu
się uszkodzenia.
Dopuszczalny jest demontaż cylindra w celu wymiany uszczelnień lub zespołów uszczelnień, aczkolwiek praca
ta musi być wykonana dokładnie według wszelkich instrukcji opisanych w niniejszym biuletynie.
Chociaż cylindry hydrauliczne Parkera zostały zaprojektowane z myślą o serwisie w warunkach ich użytkowania
tak, aby czynności naprawcze były tak proste, jak to jest tylko możliwe, to kilka operacji może zostać
wykonanych jedynie w warunkach fabryki. Standardem jest procedura zwrotu cylindra do producenta w celu
wykonania naprawy. Po wymianie niezbędnych części, cylinder powróci w stanie tak dobrym, jak nowy. W
przypadku, gdy stan cylindra czyni naprawę nieopłacalną, użytkownik zostanie o tym powiadomiony.
Połączenie tłoka z tłoczyskiem jest uszczelnione i zabezpieczone za pomocą specjalnego kleju. To gwintowe
połączenie może być wykonane jedynie przez wyszkolony personel producenta.
Ostrzeżenie. Niektóre z cylindrów zawierają napięte sprężyny. Nieprawidłowy demontaż tych cylindrów
prowadzić może do obrażeń lub śmierci. Demontaż cylindrów zawierających sprężyny należy zawsze
prowadzić zgodne z instrukcją zawartą w Biuletynie 0805-G-TSD-1.
Po demontażu cylindra należy ostrożnie usunąć przewidziane do wymiany uszczelnienia w taki sposób, aby
uniknąć uszkodzenia lub zarysowania krawędzi podtoczeń i powierzchni współpracujących. Wszystkie części
należy staranie wyczyścić.
Nasmarowane uszczelnienia montuje się łatwiej. Do tego celu używać należy zawsze płynu, w którym pracuje
cylinder. Części cylindrów pneumatycznych należy smarować olejem Lub-A-Cyl. Ani hydrauliczne, ani
pneumatyczne cylindry wyposażone w uszczelnienia klasy 3 (EPR) nie mogą być smarowane, ani nie mogą
pracować z płynami na bazie produktów ropy naftowej.
Serwisowanie uszczelnień tłoka
Stan powierzchni tłoka i rury cylindra musi być starannie sprawdzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
wżerów, ubytków czy zarysowań, element musi być wymieniony.
W ramach gruntownego przeglądu cylindra wymagana jest wymiana uszczelnień tłoka. Rekomendujemy
wówczas też wymianę O-ringów rury cylindrowej. Wszystkie zestawy uszczelnień tłoka zawierają również dwa
O-ringi (47) uszczelnienia spoczynkowego rury cylindra, a dla cylindrów o średnicy 7 i 8” również pierścienie
podporowe (26).
Uszczelnienia rur cylindrowych

Wielkość 1” dla serii 2A i 3L
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Wszystkie inne serie i średnice

Średnice 7” i 8” serie 3H, VH i HD

Instrukcja obsługi nr 1110-M3/PL hydraulicznych i pneumatycznych cylindrów serii 3H i 3HD o
średnicy 7” i 8” oraz 2H 2HD, VH, HD 3L i 2A
Tłok z uszczelnieniem wargowym
Zestawy PK do tłoków z uszczelnieniem wargowym zawierają dwa uszczelnienia wargowe (42) i dwie
podkładki podporowe (44). Dodatkowo zestaw dla tłoków o wielkości 8” oraz większych cylindrów serii 2A
zawiera pierścień łożyskowy (121).
Nasmarować powierzchnię zewnętrzną tłoka oraz wszystkie podtoczenia.
Założyć uszczelnienie w podtoczeniu po stronie tłoczyska. Obie wargi tego
uszczelnienie powinny być zwrócone w kierunku zakończenia tłoczyska.
Założyć pierścień oporowy w to samo podtoczenie po przeciwnej stronie niż
wargi uszczelnienia. Nasmarować średnicę wewnętrzną rury cylindrowej i
wsunąć w nią tłok stroną beztłoczyskową w kierunku ruchu, aż do położenia
w którym pojawi się podtoczenie drugiej uszczelki. Następnie zamontować
drugą uszczelkę i pierścień podporowy w taki sposób, aby wargi skierowane
były na zewnątrz tłoczyska. Jeśli tłok ma podtoczenie do montażu pierścienia
łożyskowego, należy je zainstalować i nasmarować zewnętrzną
powierzchnię. Następnie wciągnąć tłok do rury cylindra.
Tłok z uszczelnieniami do pracy w warunkach dużego obciążenia.
Zestawy uszczelnień do pracy w warunkach dużego obciążenia zawierają dwa komplety uszczelnień cylindrów
serii 2H i 2HD oraz serii HD o średnicach od 11/2” do 6”. Zestawy dla cylindrów serii 3H i 3HD oraz 7-8”
cylindrów HD i VH zawierają jeden komplet uszczelnień. Każdy komplet składa się z uszczelnienia PTFE (119)
oraz elastomerowego pierścienia sprężystego (120). Zestaw zawiera również dwa pierścienie łożyskowe (121).
Zamontować pierścienie sprężyste w podtoczeniach uszczelnień.
Zainstalować pierścienie łożyskowe w podtoczeniach na obu końcach tłoka. Ręcznie naciągnąć pierścienie
uszczelniające PTFE, aż do stanu umożliwiającego przesunięcie ich nad pierścieniem łożyskującym.
Przesunąć uszczelnienia nad pierścieniami łożyskującymi i umieścić je w podtoczeniu tak, aby zacisnęły się na
pierścieniach sprężystych. Alternatywnie, w celu zaciśnięcia pierścieni uszczelniających PTFE można użyć
elastyczny przewód o dużej średnicy, który należy nasunąć na nie. W każdym przypadku należy uniknąć
zniszczenia uszczelnień. Przed montażem tłoka w rurze należy przez pewien czas utrzymywać zacisk
uszczelnień PTFE na pierścieniach sprężystych. Pomocny w montażu tłoka w rurze może okazać się przyrząd o
stożkowej średnicy wewnętrznej, przy czym mniejsza średnica powinna być taka, jak średnica wewnętrzna rury
cylindra.
Tłok z pierścieniami żeliwnymi
Zestaw uszczelnień tłoka z pierścieniami żeliwnymi zawiera cztery pierścienie (48). W większości cylindrów serii
3L używane są tylko trzy pierścienie, a przy większych średnicach nawet dwa. W cylindrach wszystkich
pozostałych serii używane są cztery pierścienie.
Pierścienie żeliwne rzadko wymagają wymiany. Jeśli powierzchnie pierścieni nie noszą na sobie znaków
zniszczenia lub nadmiernego zużycia, mogą być ponownie zastosowane.
Przy montażu tłoka z pierścieniami w rurze cylindra należy użyć oleju w celu wspomożenia procesu.
Montaż cylindra
Cylinder powinien być powtórnie montowany w następujący sposób:
1) Podkładki podpierające (o ile występują) i O-ringi powinny zostać lekko posmarowane i wciśnięte w
podtoczenia w głowicy i stopie cylindra bez skręcania. Rura cylindra z zespołem tłoka i tłoczyska
zmontowanymi wcześniej może zostać połączona ze stopą przez wsunięcie jej ponad O-ringiem, aż do
oporu. Rurę i głowicę dociskać z wyczuciem ze względu na kontakt metal - metal.
2) Lekko nasmarować uszczelnienia dławicy
3a) Cylindry wyposażone w dławice wkręcane (wszystkie poza serią HD)
Wkręcić dławicę w ustalacz jeden obrót przed tym, jak dławica osiągnie kontakt z głowicą. Przesunąć zespół
dławica/ustalacz po tłoczysku zwracając uwagę, aby nie uszkodzić uszczelnień dławicy. Ustawić otwory dużego
kwadratowego ustalacza nad szpilkami lub małego ustalacza nad gwintowanymi otworami montażowymi.
Nakręcić nakrętki nie używając klucza, aby zabezpieczyć odkręcenie się ustalacza.
3b) Cylindry serii HD
Nasunąć zespół dławica/ustalacz/głowica na tłoczysko zwracając uwagą aby nie zniszczyć uszczelnień.
4) Upewnić się, że głowica i stopa znajdują się w położeniu umożliwiającym montaż szpilek.
Uwaga: Niektóre wersje cylindrów mają szpilki wkręcane w elementy konstrukcyjne, a nie skręcane
nakrętkami (np.: głowica, stopa, płyta montażowa itd.). Zanim dokręcimy nakrętki pełnym momentem
należy farbą zaznaczyć szpilki. Upewnić się, że niepomalowane końce będą umieszczone od strony
połączeń komponentów.
Niezależnie od typu ustalacza wartości momentów dokręcania znajdują się w tabeli na str. 7. Szpilki należy
dokręcać stopniowo „na krzyż”, aby uzyskać równomierne napięcie. NIE WOLNO DOKRĘCIĆ JEDNEJ
SZPILKI CAŁKOWICIE, PO CZYM DOKRĘCAĆ KOLEJNE. Następnie, dla cylindrów z ustalaczem
dokręcanym śrubami, należy dokręcić śruby ustalacza zgodnie z wartościami podanymi na str. 7.

Strona 5 z 8

Instrukcja obsługi nr 1110-M3/PL hydraulicznych i pneumatycznych cylindrów serii 3H i 3HD o
średnicy 7” i 8” oraz 2H 2HD, VH, HD 3L i 2A
Wersja konstrukcyjna cylindra z czopami montażowymi
Pierścień z czopami montowany w podtoczeniu rury cylindra
- Dokręcić szpilki po stronie stopy momentem według tabeli, po czym dokręcić szpilki po stronie głowicy
momentami o tej samej wartości.
Pierścień z czopami wsparty jednostronnie na fazie rury cylindra
- Moment dokręcania szpilek po stronie większej średnicy stanowi ok. 10% momentu podanego w tabeli na
str. 7. Moment dokręcania po drugiej stronie jest taki, jak w tabeli.
Pierścień z czopami montowany na rurze cylindra bez ograniczników
- Założyć najpierw krótsze szpilki a następnie wykonać farbą znaczniki na rurze. Upewnić się, że czopy są
prostopadłe do rury, po czym dokręcić dłuższe szpilki momentem zgodnym z tabelą na stronie 7.
5) Dokończyć montaż cylindra dokręcając mocno dławicę do głowicy. Przydatny w tym może być zestaw klucza
do dławicy. Specjalnie zaprojektowany klucz z zaczepami pasującymi do kształtu dławicy zapewnia
samohamowny uchwyt podczas dokręcania. Dostępne są klucze do dławicy i klucze nastawne dostosowane
rozmiarami do średnic tłoczysk stosowanych w Parkerze (patrz tabela na str. 8).
Serwisowanie zaworów dławiących i zwrotnych
Przeciek spod pokrętła dławika lub śruby zaworu zwrotnego wskazuje, że zawór wkręcany lub nabojowy muszą
być wymieniowe. Zestaw naprawczy zawiera nowy O-ring.
Demontaż
Zespół zaworu wkręcanego/nabojowego odkręcić, gniazdo wyczyścić zwracając dużą uwagę na powierzchnie
współpracujące z O-ringiem.
Instalacja zaworu dławiącego
W przypadku zaworu nabojowego lekko nasmarować gwint śruby i dokręcić momentem podanym w tabeli na
str. 8. W przypadku obu typów śruba z łbem sześciokątnym wewnętrznym umożliwia dokonanie nastawy
tłumienia na żądanym poziomie.
Instalacja zaworu zwrotnego
Upewnić się, że kulka jest właściwie ułożona. Śruba zaworu powinna zostać wkręcona całkowicie, po czym
wykręcona o jeden obrót.
Serwisowanie uszczelnień dławicy
Przeciek na tłoczysku spod dławicy zwykle wskazuje zużycie się uszczelnień dławicy. Cylinder, o ile jest to
możliwe, powinien zostać skierowany do generalnego przeglądu, lub należy jedynie rozłączyć tłoczysko.
Demontaż
1) Kontrolując stan powierzchni tłoczyska należy upewnić się, że jest ona wolna od wżerów czy uszkodzeń, co
zapewni ślizganie się dławicy po tłoczysku.
Dławica wg projektu Parkera ma budowę wkładu złożonego z brązowego korpusu (14), pierścienia
uszczelniającego (41), pierścienia podporowego uszczelki (43) przeznaczonych do wszystkich klas uszczelnień
hydraulicznych oraz dwuwargowego pierścienia zgarniającego (40). Dla cylindrów serii HD zestaw dławicy
zawiera również O-ring (45) i pierścień podporowy (115), które uszczelniają połączenie dławicy z głowicą
cylindra. Dławice cylindrów serii HD są przeważnie mocowane za pomocą przykręcanych śrubami ustalaczy. W
kilku wersjach konstrukcyjnych dla średnic 1 1/2” do 4” z kodem tłoczyska 2 płytka ustalacza mocowana jest za
pomocą szpilek. Dla wszystkich innych serii cylindrów dławica jest wkręcana w płytkę ustalacza dławicy. Te
dławice są przeważnie demontowane bez rozkręcania napiętych właściwym momentem szpilek. W kilku
przypadkach, gdy w wielki kwadratowy ustalacz wkręcona jest wielka dławica, niezbędne może okazać się
poluzowanie szpilek w celu demontażu dławicy.
2) Gdy dławica wkręcona jest w kwadratowy ustalacz, do jej odkręcenia służy klucz do dławicy i klucz
nastawny wymienione na str. 8. Po odkręceniu dławicę można zsunąć z tłoczyska.
Gdy dławica wkręcona jest w okrągły ustalacz, odkręcić należy śruby mocujące dławicę do głowicy cylindra i
zsunąć z tłoczyska zespół dławicy i ustalacza. Następnie należy wykręcić dławicę z ustalacza.
3) Usunąć uszczelnienia za pomocą ostrego narzędzia zwracając uwagę, aby nie uszkodzić powierzchni
dławicy. Wyczyścić i skontrolować wewnętrzną powierzchnię dławicy oraz stan podtoczeń. W przypadku
występowania jakichkolwiek uszkodzeń, należy wymienić kompletny zestaw dławicy wyposażony w
uszczelnienia odpowiednie do klasy płynów.

Zainstalować w
podtoczeniu głowicy
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Koniec tłoczyska

Instrukcja obsługi nr 1110-M3/PL hydraulicznych i pneumatycznych cylindrów serii 3H i 3HD o
średnicy 7” i 8” oraz 2H 2HD, VH, HD 3L i 2A
Montaż
Sprawdzić powierzchnię tłoczyska poszukując uszkodzeń mogących prowadzić do przedwczesnego
zniszczenia uszczelnienia. Przy wkładaniu dławicy na tłoczysko należy wykonywać nieznaczne ruchy
obrotowe, które pomagają przeciwdziałać uszkodzeniom uszczelnienia. Dodatkowo należy osłonić gwint za
pomocą miękkiego materiału, aby osłonić wargi uszczelnień.
1) Upewnić się, że zestaw zawiera uszczelnienia właściwego rodzaju. Nasmarować dławicę i włożyć pierścień
zgarniający (40) w podtoczenie bliższe zewnętrznej stronie dławicy.
2) Dla materiałów klasy 1 w cylindrach hydraulicznych nie ma konieczności montażu pierścieni podporowych
w standardowych dławicach. Pierścień podporowy (43) wchodzi w skład zestawu uszczelnień dla innych
klas. Należy go umieścić w podtoczeniu przy ściance od strony pierścienia zgarniającego. Następnie
montuje się uszczelnienie wargowe (41) w tym samym podtoczeniu tak, aby wargi skierowane były w
ciśnieniową stronę dławicy (od strony cylindra).
3) Przed zainstalowaniem dławicy w cylindrach serii HD należy wymienić O-ring (45) i pierścień podporowy
(115). Nasmarować te elementy i założyć w podtoczeniu na zewnętrznej powierzchni dławicy. O-ring i
podkładka powinny być zorientowane tak, jak na rysunku na stronie 1.
Wszystkie pierścienie dławicy cylindrów serii HD, włączając w to uszczelnienia umieszczone na średnicy
zewnętrznej, muszą zostać przesmarowane przed ich zamontowaniem. Wsunąć dławicę na tłoczysko.
Umieścić płytkę ustalacza nad dławicą, założyć śruby montażowe i dokręcić momentem wskazanym w tabeli
na str. 7. Należy zauważyć, że niektóre wykonania konstrukcyjne przy średnicach 11/2” do 4” z tłoczyskami
opisanymi kodem 2 są używane z ustalaczem mocowanym nakrętkami szpilek.
4) Każdy zestaw uszczelnień z gwintowaną dławicą zawiera O-ring (45) zapewniający szczelność połączenia
dławicy z głowicą cylindra. Ten O-ring stanowi uszczelnienie stałe. Oryginał musi zostać usunięty, o ile jest
uszkodzony.
Uwaga: Niektóre zestawy uszczelnień zawierają więcej, niż jeden O-ring. W tym przypadku należy
wybrać jeden, identyczny co do wielkości i grubości z używanym dotychczas O-ringiem. Pozostałe
należy wyrzucić.
Wsunąć dławicę na tłoczysko aż do ustalacza. Dokręcić mocno do głowicy cylindra dławicę przy użyciu wkładu i
klucza nastawnego do dławic. W kilku przypadkach (zwłaszcza dla tłoczysk o dużych średnicach) konieczne
może okazać się odkręcenie nakrętek szpilek lub śrub ustalacza i zdjęcie ustalacza w celu wkręcenia dławicy
do końca na swoje miejsce Przesunąć zespół dławicy po tłoczysku tak aby nakierować otwory dużego ustalacza
na szpilki a otwory skręcanego śrubami ustalacza na gwintowane otwory montażowe. Oprzeć ustalacz o
głowicę cylindra i założyć śruby zabezpieczając skręcany śrubami ustalacz przez ręczne dokręcenie śrub.
Dokręcić momentem wg tabeli ze str. 7 w obu typach ustalaczy. Szpilki należy dokręcać stopniowo „na
krzyż” aby uzyskać równomierne napięcie. NIE WOLNO DOKRĘCIĆ JEDNEJ SZPILKI CAŁKOWICIE, PO
CZYM DOKRĘCAĆ KOLEJNE. Następnie, dla cylindrów z ustalaczem dokręcanym śrubami, należy dokręcić
śruby ustalacza zgodnie z wartościami podanymi na str. 7. Dokończyć montaż cylindra dokręcając mocno
dławicę do głowicy używając zestawu klucza do dławicy z kluczem nastawnym.
Uszczelnienia dławicy nie wymagają regulacji.
Proszę zapoznać się z Biuletynem 1100-M4 zawierającym instrukcji serwisową dławicy i uszczelnień cylindrów
serii 2HD i 3HD.
Momenty dokręcania szpilek
Gwinty szpilek należy przesmarować smarem przeznaczonym do dowierzchni silnie obciążonych (np. smar
molibdenowy), aby zmniejszyć tarcie i ograniczyć skręcanie szpilek.
Średnica
Ø
1”

2A
3L
1 ½”
2”
2 ½”
3 ¼”
4”
5”
6”
7”
8”
10”
12”
14”
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Momenty dokręcania
nakrętek szpilek cylindrów
2H, 2HD, 3H, 3HD, VH, HD*
Nm
lb.ft
24 – 25
18 - 19
61 – 67

45 - 49

163 -169
178 – 184
423 – 429
716 – 738
1085 -1107
1584 -1606

120 -124
130 -135
312 -316
528 – 544
800 - 816
1168 -1184

Momenty dokręcania
nakrętek szpilek cylindrów
3L, 2A
Nm
1,57 – 1,9
4,1 - 4,7
8-9

lb.ft
1,25 - 1,4
2,9 – 3,3
5-6

15 -16

11-12

34 - 35

25 - 26

81 - 87

60 - 64

81 - 87
149 -155
201 - 211
233 - 245
373 - 392

90 – 94
110-114
148 – 155
172 – 181
275 - 289

*Wartości momentu dokręcania w tej
kolumnie są przeznaczone do cylindrów
serii 2H, 2HD, 3H, 3HD, HD i VH
opracowanych do pracy pod ciśnieniem
do 3000psi. Należy skonsultować z
producentem wartości momentów
dokręcania śrub cylindrów serii 2H, 2HD,
3H, 3HD, HD i VH pracujących pod
wyższym ciśnieniem.

Instrukcja obsługi nr 1110-M3/PL hydraulicznych i pneumatycznych cylindrów serii 3H i 3HD o
średnicy 7” i 8” oraz 2H 2HD, VH, HD 3L i 2A
Momenty dokręcania zaworów nastaw tłumienia
Rozmiar śruby
M8
M10
M14

lb-ft
6–7
18 - 22
44 - 48

Nm
9 - 10
25 - 30
60 - 65

Moment dokręcania śrub ustalacza dla cylindrów z
okrągłym ustalaczem dławicy
Rozmiar śruby
lb-ft
Nm
#10
4,7 – 4,8
6,3 – 6,6
1/4
11 – 12
15 – 16
5/16
23 – 24
31 – 32
3/8
41 – 43
54 – 56
7/16
65 – 68
88 – 92

Narzędzia do przykręcania dławicy
Średnica tłoczyska
5/8”
1”
1 3/8”
1 ¾”
2”
2 ½”
3
3 ½”
4”
4 ½”
5”
5 ½”

Uwaga

Klucz do dławicy– symbol 63 (str. 6)
0695900000
0695910000
0695920000
0695930000
0695940000
0695950000
0695960000
0695970000
0695980000
0838770000
0695990000
0696000000

Klucz nastawny – symbol 63-A (str. 6)
0116760000
0117030000

0116770000

0116780000

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje niezbędne podczas użytkowania
w sposób bezpieczny i właściwy tych produktów, których dotyczy.
Przestrzeganie instrukcji pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa, kosztów naprawy,
przestojów oraz poprawi niezawodność i długowieczność produktu.
Użytkownik musi określić, czy cechy wybranego produktu odpowiadają wymaganym
funkcjom. Ze względu na różne funkcje i procesy układu, Użytkownik musi sprawdzić
i upewnić się, że charakterystyki produktu spełniają wymagania i warunki
funkcjonalności i bezpieczeństwa.
Instrukcja ta musi być dostępna w każdym momencie i miejscu, gdzie produkt jest
użytkowany. Każdy, kto ma dostęp do produktu, musi zapoznać się z tą instrukcją
i musi ją stosować.
Generalnie, konieczne jest potwierdzenie przestrzegania zasad bezpieczeństwa
i właściwych procedur pracy, a także uzupełniających tę instrukcję przepisów
zapobiegania wypadkom i ochrony środowiska, właściwych miejscu użytkowania.

Oferta sprzedaży
Części opisane w niniejszej instrukcji są oferowane do sprzedaży przez Parker Hannifin Corporation,
jej regionalne biura i autoryzowanych dystrybutorów. Ich oferta wraz z warunkami są określone
klauzulami dołączonymi do oferty sprzedaży.

Parker Hannifin Sales Poland Sp. Z o.o.,
ul. Równoległa 8
02-235 Warszawa.
e-mail warszawa@parker.com
tel. +48 22 573 24 00
Wydanie sierpień, 2011r.
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