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

Inteligentne cylindry hydrauliczne
Wydawać mogłoby się, że w tak prostych i szczegółowo określonych przez normy produktach, jakimi
są cylindry hydrauliczne, trudno jest wprowadzić
nowe jakościowo funkcje i cechy. Tymczasem jest
bardzo nowatorskie rozwiązanie cylindra z pomiarem przemieszczenia, odbiegające od standardowych konstrukcji.
W układach automatyki stosowano dotychczas dwa
rozwiązania cylindra ze sprzężeniem zwrotnym:
1. Standardowy cylinder zabudowany na wspólnej bazie ze standardowym przetwornikiem
przemieszczenia. Zaletą tego rozwiązania jest
złożenie dwóch handlowych, łatwo dostępnych
i wymienialnych elementów, a wadą konieczność
wykonania konstrukcji nośnej oraz osłon czujnika, które mają go chronić przed zagrażającymi
czynnikami zewnętrznymi.
2. Cylinder z wmontowanym wewnątrz przekaźnikiem przemieszczenia. To rozwiązanie o zwartej
budowie znaleźć możemy w wielu aplikacjach.
Jeśli na cylindrze zabudujemy dodatkowo blok
zaworowy wyposażony w proporcjonalne rozdzielacze i zawory, to uzyskamy osie robocze
chrakteryzujące się dobrą dynamiką i dużą powtarzalnością (Fot. 1).

Fot. 1. Oś robocza produkcji Parker Hannifin złożona z cylindra
hydraulicznego, przetwornika położenia oraz zaworu proporcjonalnego.

Powyższe rozwiązania przy zastosowaniu specjalizowanych sterowników (np. CompaxF3) zapewniają dokładność mierzoną w setnych częściach mm
i stosowane są głównie w automatycznych systemach w przemyśle.
Natomiast do zastosowań przede wszystkim mobilnych opracowano Intellinder – „inteligentny”
cylinder hydrauliczny łączący w sobie dużą moc hydrauliki i precyzję optoelektroniki (Fot. 2). Jest on
wynikiem trwających przez 17 lat prac badawczych.
Podstawą rozwiązania jest specjalna technologia

Fot. 2. Kompletny system złożony z hydraulicznego cylindra
i programowalnego sterownika.

nanoszenia kodu paskowego na tłoczysko (Fot. 3).
Kod ten jest niezwykle trwały i odporny na różnorodne oddziaływania zewnętrzne (IP67) obciążenia
poprzeczne, kurz i przeciążenia mechaniczne. Stworzony na jego bazie optoelektroniczny przetwornik
pomiaru przemieszczenia jest odporny na wibracje,
przeciążenia, nagłe zmiany temperatury, czy wahania napięcia w szerokim zakresie. Uszczelnienia
tłoczyska charakteryzują się przy tym taką samą
trwałością, co uszczelnienia stosowane w standardowych cylindrach. Intellinder poddany został wyczerpującym testom w warunkach terenowych.

stępny w wykonaniu z tłoczyskiem dwustronnym,
umożliwia kontrolę położenia bezwzględnego
w aplikacjach o wysokich wymaganiach niezawodności, w tym w układach kierowniczych. Wynika
to z możliwości stworzenia układu redundantnego
wyposażonego w dwa przetworniki (Rys. 1).

Rys 1. Intellinder z podwojonymi przetwornikami przemieszczenia.

Fot. 3. Tłoczysko z naniesionym kodem odczytywanym przez
optoelektroniczny czujnik.

Odczyt kodu paskowego pozwala na pomiar położenia bezwzględnego z rozdzielczością 0,03 mm,
w zakresie do 2400 mm skoku. Informacja o położeniu przekazywana jest za pomocą sygnału w standardzie CAN-bus do sterownika IQAN produkcji
Parker Hannifin. Powstały w efekcie układ regulacji
zapewnia:
• Powtarzalność 0,04 mm,
• Liniowość 0,07 mm,
• Histerezę 0,1 mm.
Dzięki nowej technologii uzyskano prostotę konstrukcji. W wyżej wspomnianych, tradycyjnych
cylindrach przekaźniki położenia montowane są
w nawiercanych poosiowo tłoczyskach. Dla cylindrów o długim skoku i małej średnicy tłoczyska
może to obniżać wytrzymałość zmęczeniową, co
wymaga zastosowania tłoczysk o większych średnicach. Powoduje to z kolei wzrost wagi i dodatkowe
koszty. Intellinder dzięki użyciu tłoczysk o mniejszych średnicach pozwala na obniżenie masy maszyny, zwiększa jej ładowność i produktywność.
Cylinder jest łatwy w montażu, a jego długość
w stanie ze schowanym tłoczyskiem jest tylko o ok.
22 mm większa od długości cylindra standardowego. Ta zwarta konstrukcja ułatwia też zabudowę,
a w tej samej przestrzeni (długości) zabudować
można cylinder o większej średnicy, co umożliwia
rozwinięcie większej siły i w konsekwencji wzrost
produktywności maszyny.
Intellinder może być wykonany z dwustronnym tłoczyskiem, co umożliwia jego aplikację do układów
wspomagania sterowania kierunkiem jazdy. Tradycyjne przetworniki montowane wewnątrz cylindra
nie mogą być montowane w cylindrach z dwustronnym tłoczyskiem, a zewnętrzne czujniki są bardziej
narażone na uszkodzenia fizyczne. Intellinder, do-

Prostota i niezawodność przetwarzania sygnału
powoduje, że Intellinder jest praktycznie bezobsługowy. Jego dużą zaletą jest ciągły tryb testu stanu
układu pomiarowego. Wyróżnione są 4 poziomy
stanu, które na bieżąco sygnalizowane są lampką
o odpowiednim kolorze:
• Poziom 1 – wysoka
(standardowa)
jakość
sygnału;
• Poziom 2 – niska jakość sygnału, ale nie pojawiają
się błędy w odczycie pozycji;
• Poziom 3 (żółty) – pojawiają się błędy w odczycie pozycji, ale system je rozpoznaje i koryguje
sygnał sterowania, dzięki czemu Intellinder pracuje prawidłowo, choć sygnalizuje potrzebę zaplanowania interwencji serwisowej;
• Poziom 4 (czerwony) – pojawiają się błędy w odczycie pozycji, których system nie jest w stanie
skorygować – brak pewności, czy tłoczysko cylindra rzeczywiście znajduje się w pozycji, która
został odczytana.
System pomiaru przemieszczenia może być instalowany na tłoczyskach o średnicy od 25 do 127 mm,
bez ograniczenia średnicy cylindra. Oznacza to bardzo szeroki zakres zastosowań Intellindera:
• Podnoszenie, wysuw i przenoszenie (wózki widłowe do trudnego terenu, systemy dostępowe,
pojazdy leśne, wózki wysokiego składowania,
podnośniki teleskopowe, suwnice itp.);
• Zgniatanie i kompaktowanie (śmieciarki);
• Sterowanie i hamowanie (układy w ciężarówkach, mini ładowarki);
• Otwieranie i zamykanie (systemy drzwiowe,
chwytaki i czerpaki);
• Ładowanie i rozładunek (ramiona załadowcze
i klapy, skrzynie ładunkowe);
• Bezpieczeństwo (kontrola prędkości, wykrywanie ruchu).
Maciej Oleksiuk
Specjalista Techniczny

Nowy filtr
wysokociśnieniowy
serii ESW
dla kompaktowych
rozwiązań
Efektywna filtracja
dla przepływów do 30 l/min i do 315
bar maksymalnego ciśnienia pracy

Parker Hannifin na X Jubileuszowych
Targach HaPeS w Katowicach
ra w zakresie uszczelnień, czy szeregiem nowatorskich urządzeń do monitorowania stanu oleju hydraulicznego oraz urządzeniami diagnostycznymi
Parker Kittiwake.

Dziesiąta, jubileuszowa edycja katowickich targów
HaPeS zgromadziła firmy prezentujące nowoczesne
rozwiązania z zakresu hydrauliki siłowej, pneumatyki, sterowań i napędów.
Na stoisku Parker Hannifin na przykładzie nagrodzonego medalem targów systemu EO‑3® można
było zobaczyć jak Parker rozwiązuje problemy
przecieków w nowoczesnych instalacjach hydraulicznych. Można też było dowiedzieć się jak można
zredukować masę urządzenia za pomocą nowych,
lekkich cylindrów i akumulatorów kompozytowych, które są o niemal 60% lżejsze od swoich stalowych odpowiedników, a dzięki swej odporności
na korozję nadają się do zastosowań w trudnych
warunkach eksploatacyjnych.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się nowe siłowniki hydrauliczne Intellinder ze zintegrowanym
monitorowaniem położenia tłoczyska, przeznaczone do wysokowydajnych zastosowań. Zapewniają
one doskonałą kontrolę położenia oraz oferują
większą wydajność, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów instalacji i konserwacji. Zwiedzający
mogli też zapoznać się z kompleksową ofertą Parke-

Ciekawy model energooszczędnego zasilacza zbudowanego na komponentach Parkera przedstawiła
firma Utech Technics. Idea jego działania polega
na dopasowaniu jego wydajności do aktualnego zapotrzebowania zasilanego układu hydraulicznego.
W zależności od układu hydraulicznego oszczędność energii elektrycznej sięga do 50%. Na stoisku
promowane były siłowniki P1D wyprodukowane
przez Arę Pneumatik, dystrybutora firmy Parker.
Siłowniki P1D oferowane w zakresie średnic tłoków
32 ÷ 125 mm mogą być dostarczane nawet w 24h!
Z okazji jubileuszu targów HaPeS firma Parker
Hannifin została wyróżniona przez organizatorów
targów nagrodą za wieloletnią współpracę.

Filtr serii ESW został zaprojektowany z myślą o aplikacjach wykorzystujących zawory proporcjonalne.
Dzięki standardowym portom przyłączeniowym
CETOP R35H/CETOP A6 DIN24340 filtr oferuje
bezpośredni montaż np. z zaworem proporcjonalnym serii
DFplus. Jest to idealne rozwiązanie tam gdzie przestrzeń
montażowa jest ograniczona.
Zabezpieczenie obwodu pilotowego w zaworach proporcjonalnych ma kluczowe znaczenie
dla osiągnięcia współczesnych
oczekiwań
niezawodności
i wydajności systemów hydraulicznych. 80% awarii powstaje
wskutek zanieczyszczeń oleju,
zanieczyszczona ciecz hydrauliczna powoduję nieprawidłową
pracę urządzeń oraz prowadzi
do przyspieszonego zużycia elementów maszyny.

Nowości
w bibliotece
Parkera

Miło nam poinformować, że w ostatnim czasie
w bibliotece Parkera pojawiły się następujące pozycje w języku polskim:
• Kompozytowe
siłowniki
hydrauliczne
Lightraulics – HY07-1410/PL
• Intellinder – Cylindry hydrauliczne ze zintegrowaną kontrolą położenia bezwzględnego –
HY07-1501/PL
• Siłowniki hydrauliczne z serii HMI/HMD –
HY07-1150/PL,
• Siłowniki hydrauliczne z serii MMB – HY071215/PL
• Kompaktowy filtr ciśnieniowy zaprojektowany
do montażu warstwowego – FDHB817PL
• Parker Kittiwake – Przegląd wyrobów –
MAK19452PA
• Industrial Revolution – Technologie filtracyjne
i monitorowanie stanu oleju – FDHB384PL
Katalogi te można zamawiać w biurze Parkera,
a także dostępne są na stronie www.parker.pl .

Kompletne
rozwiązanie
Big Bore Parkera
zaprojektowane
dla osiągnięcia
najwyższej
wydajności

PYTHON – wąż Parkera dedykowany dla
działów utrzymania ruchu

Zwiększenie wysokości ciśnienia
i prędkości przepływu.
W przypadku, gdy
klienci
poszukują
węży, które dostarczają wyższe ciśnienie robocze i większą moc poprzez
wyższe
prędkości
przepływu, lub też
preferują węże do
pracy w trudnych
warunkach z osłoną
odporną na ścieranie, posiadające dłuższą żywotność kompletne rozwiązanie Big Bore Parkera,
spełnia oba te aspekty. Konstrukcja nowych węży
Big Bore jest oparta na dobrze znanych średniociśnieniowych wężach i złączach No-Skive oraz na
złączach i wężach skórowanych wysokiego ciśnienia ParLock. Big Bore został opracowany tak, aby
zaoferować naszym klientom szeroki wybór rozmiarów węża i wielkości -40 oraz -48 zarówno dla
linii ciśnienia jak i powrotu. Jak zwykle w przypadku opracowywania przez Parkera nowych produktów parametry przekraczają wydajności ISO 11237
w zakresie ciśnienia i cykli impulsów w połączeniu
z podwyższoną prędkością przepływu.
Dzięki właściwościom materiału pokrycia węże nadają się również do pracy w trudnych warunkach,
gdzie wymagana jest długa żywotność. Węże Big
Bore Parkera przychodzą z pokryciem TC-Cover
(Tough-Cover) dla najlepszej odporności na ścieranie i posiadają dopuszczenie MSHA, amerykańskiej organizacji w zakresie bezpieczeństwa w górnictwie.
Węże Big Bore Parkera zostały opracowane dla zastosowań, takich jak:
• hydrauliczne przekładnie hydrostatyczne
• linie ciśnienia w np. wtryskarkach
• linie powrotne w koparkach i maszynach górniczych
• zasilanie cylindrów z dużymi rozmiarami tłoków
• zastosowania w strefie przybrzeżnej (Off-shore)
• wiercenia obrotowe w połączeniu ze specyfikacją
API 7K (w toku)
• górnictwo podziemne i odkrywkowe
Kompletne rozwiązanie Big Bore Parkera sprawia,
że klienci otrzymują pełną ofertę na wejście w zupełnie nowe wymiary.

Budowanie marki Parker na polskim rynku przemysłowym cały czas trwa, choć już teraz mamy
szeroką rzeszę lojalnych klientów. Na rynkach
Ameryki Północnej oraz Europy Zachodniej sytuacja jest znacznie bardziej zaawansowana. Marka
Parker oraz wiele produktów z oferty, dawno stało
się wyznacznikiem najwyższych standardów, a co za
tym idzie, rozpoznawalności. W dziale węży przemysłowych bardzo dobrym przykładem jest wielozdaniowy wąż Python, dedykowany dla działów
utrzymania ruchu.
Wąż Python został zaprojektowany, przetestowany
i włączony do oferty przygotowanej specjalnie dla
tego działu. Celem była redukcja kosztów magazynu, w którym do tej pory znajdowały się węże do
różnych mediów, takich jak: woda (zimna i gorąca), sprężone powietrze (nawet o bardzo dużym
zaolejeniu), lekkie chemikalia, paliwa i oleje. Poza
tym jest: antystatyczny, odporny na wibrację, niewiarygodnie elastyczny, a jego warstwa zewnętrzna
nie odbarwia się. Na koniec dodam, że nie zawiera rakotwórczych nitrozamin, odpowiedzialnych
za powstawanie chorób nowotworowych skóry
oraz dróg oddechowych. Jeżeli chodzi o ostatnią
właściwość, to coraz bardziej staje się decydująca
o zakupie, szczególnie tam, gdzie składuje się dużą
ilość produktów gumowych, w otoczeniu których

pracują ludzie. Nitrozamina – jest to tak szkodliwa
substancja, że została wymieniona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie
czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz
nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 121
poz. 571, 1996).
Jak wynika z przedstawionej specyfikacji, od tej
pory zamiast kupować kilka rolek węży, dedykowanych do wymienionych mediów i warunków
pracy, można kupić jedną. Jest to skuteczny sposób
na zmniejszanie wartości magazynu służb technicznych, co jest ostatnio bardzo silnym trendem.
Co stanowi o tak dobrych właściwościach węża
Python?
Sekretem jest bardzo bogata w gumy bazowe (dominujące) mieszanka gumowa, w której zmniejszona została ilość wszelkich wypełniaczy (np. PVC).
Wspomniana mieszanka została zbudowana na bazie gumy EPDM (guma etylenowo-propylenowa-dienowa), która nadała jeszcze większą odporność
na starzenie i wysokie temperatury, a poza tym na
chemikalia. Kolejną gumą użytą do produkcji jest
NBR (guma butadienowo-akronitrylowa), dzięki
której wąż jest również odporny na paliwa i oleje, co
zazwyczaj nie idzie ze sobą w parze. Na ogół węże
są odporne albo na jedno, albo na drugie medium.
Python daje sobie radę z oboma, ale ma to wpływ
na cenę, bowiem produkt do najtańszych nie należy. Jeżeli jednak policzymy, ile można zaoszczędzić
przez zakup jednej, a nie kilku rolek różnych węży,
to rachunek ekonomiczny będzie na korzyść naszego Pythona.
Kilka danych technicznych:
Wąż pracuje w bardzo szerokim zakresie temperatur (-40 do +140°C), jest bardzo elastyczny (promień gięcia dla DN 25 wynosi 150mm), bardzo lekki (0,60 kg/m). Pracuje w ciśnieniach 20 bar (wersja
NV/L 20) oraz 30 bar (NY/L 30). Kolejnym atutem
jest bardzo dobra dostępność produktu na magazynach Parker oraz naszych dystrybutorów.
Serdecznie zapraszamy do zakupu.
Krzysztof Krawczyk
Specjalista produktu węże i złącza przemysłowe

Medal Targów HaPeS 2014
dla systemu łączników EO-3®

EO-3® – system łączników z wizualną kontrolą
poprawności montażu został nagrodzony Złotym
Medalem X Jubileuszowych Międzynarodowych
Targów Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napędów HaPeS 2014 w Katowicach, w kategorii
„Poprawa bezpieczeństwa”. Konkurs organizowany
jest przez Fair Expo, organizatora targów, wspólnie z miesięcznikiem „Napędy i Sterowanie” oraz

Korporacją Napędów i Sterowań Hydraulicznych
i Pneumatycznych. Konkursowi patronują CETOP
i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Głównymi kryteriami branymi przez Jury przy
ocenie produktów była innowacyjność rozwiązań
oraz ich znaczenie dla unowocześnienia i poprawy
konkurencyjności polskiego przemysłu na rynku
międzynarodowym.
System EO-3®, o którym szerzej pisaliśmy w jednym z poprzednich numerów, pozwala na szybszy
montaż i bezpieczną eksploatację maszyn i urządzeń, dzięki zapobieżeniu przeciekom spowodowanym błędami montażowymi. Dzięki nowej
technologii gwintu, EO-3® może być montowane
łatwiej i w krótszym czasie niż inne dostępne na
rynku systemy połączeń, a wynik montażu jest po
raz pierwszy łatwo dostrzegalny z zewnątrz. Każdy
użytkownik jest teraz w stanie bezpośrednio kontrolować bezpieczeństwo pracy i niezawodność
maszyny. Zapobieganie wyciekom oleju to także
istotny wkład w ochronę środowiska. System E
 O-3®
to nowy standard w technice połączeń ustawiony
przez firmę Parker Hannifin.

Otwarcie nowego ParkerStore w Kluczborku
Mamy przyjemność poinformować, że kolejne miasto
dołączyło do rozległej sieci sprzedaży produktów firmy Parker. Za sprawą Pana Piotra Koziaka, właściciela
firmy KOPO S.C., naszego wieloletniego dystrybutora,
w dniu 3 października b.r. w Kluczborku rozpoczął
działalność kolejny sklep ParkerStore.
Ogromny sukces sklepu w Opolu jak również duże zainteresowanie kontrahentów przyczyniło się do decyzji
naszego dystrybutora o ulokowaniu kolejnego punkt
dystrybucji produktów firmy Parker w województwie
opolskim.
Uroczystego otwarcia nowego sklepu dokonał Piotr Koziak, właściciel firmy KOPO S.C., oraz Tadeusz Krawczyk, Dyrektor Generalny Parker Hannifin Sales Poland.

Po krótkim powitaniu przez Panów: Piotra Koziaka
oraz Tadeusza Krawczyka, zaproszeni goście zapoznali
się z historią powstania firmy KOPO jak również zakresem działalności naszego dystrybutora.
Uroczystość otwarcia nowego sklepu ParkerStore
uświetniły prezentacje nowinek produktowych z bogatej oferty firmy Parker oraz możliwość dyskusji z licznie przybyłymi na otwarcie sklepu gośćmi i przedstawicielami lokalnych firm.
Nowy sklep mieści się przy ulicy Miarki 17D
w Kluczborku, (tel. 077 44-75-100, e-mail: kluczbork@
kopo.pl). Załodze nowego sklepu życzymy wielu sukcesów, a szanownych Klientów serdecznie zapraszamy
do współpracy.

Zmiany w strukturze Parker Hannifin Sales Poland
Firma Parker Hannifin Sales Poland Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 października 2014 r. nastąpił transfer należących do niej 4 sklepów sieci ParkerStore do
współpracujących z nią firm dystrybucyjnych. Dwa
sklepy – mieszczące się w Warszawie i Poznaniu – przeszły na własność firmy Brammer S.A., zaś pozostałe
dwa, zlokalizowane we Wrocławiu i Wałbrzychu, stały
się własnością firmy X-Comp Sp. z o.o.
Strategiczna decyzja o sprzedaży sklepów ParkerStore

Parker Hannifin
Sales Poland Sp. z o.o.

ul. Równoległa 8, 02-235 Warszawa
tel. 22 573 24 00, faks 22 573 24 03
e-mail: warszawa@parker.com
e-mail: parker.poland@parker.com
www.parker.com
www.parker.pl

jest wynikiem spójnej i długofalowej polityki sprzedażowej Parker Hannifin na rynku polskim, która
kładzie nacisk na wysoki poziom zadowolenia klienta.
Warunkiem takiej satysfakcji jest regionalna dostępność naszych produktów, systemów, usług i rozwiązań
technicznych. Dzięki stworzeniu silnej sieci dystrybucyjnej w ciągu ostatnich 20 lat firma Parker Hannifin
obecnie może skoncentrować się na rozwoju swojej
podstawowej działalności, poprzez scentralizowaną

sprzedaż bezpośrednią do dużych klientów końcowych
(OEM-ów). Obsługa rynku lokalnego w poszczególnych regionach, prowadzona przez Certyfikowanych
Dystrybutorów zapewni kompleksową sprzedaż oferty
Parkera głównie w obszarze utrzymania ruchu (MRO).
Celem firmy Parker Hannifin jest wzmocnienie pozycji
lidera rynku w obszarze napędów i sterowań poprzez
dalszy rozwój obu tych kanałów sprzedaży i zapewnienie najlepszej obsługi klientów.

DYSTRYBUTOR

