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Nowa pompa hydrauliczna F3
do samochodów ciężarowych
zapewnia oszczędności na paliwie

Pompę F3, napędzaną od wału odbioru mocy silnika samochodu ciężarowego, skonstruowano do zastosowań, w których kierowca musi dysponować mocą hydrauliczną
podczas manewrowania pojazdem. Unikalna konstrukcja umożliwia załączanie pompy bez wyłączania silnika. Gdy moc hydrauliczna przestaje być potrzebna, pompę
można całkowicie odłączyć od napędu. Nowe pompy F3 można łatwo instalować w hakowcach i bramowcach oraz wywrotkach samochodowych.

Znakomite osiągi i niezawodność
Nowe pompy F3 cechują ekstremalnie wysokie
osiągi (wydatek sięgający 185 l/min przy ciśnieniu
do 400 barów) oraz niezawodność – zaowocowało tu
długoletnie doświadczenie firmy Parker w najbardziej
wymagającym segmencie samochodów ciężarowych.

Większa produktywność i efektywność
Po sprzęgnięciu pompy z wałem odbioru mocy silnika nawet niewielkie usterki, jak np. dziurawy wąż,
mogą skutkować unieruchomieniem pojazdu i koniecznością odholowania go do warsztatu, co zawsze
wiąże się z dużymi wydatkami i wysokimi kosztami
przestoju. Nową pompę F3 w takich sytuacjach po prostu odłącza się i samochód może sam przejechać do
warsztatu naprawczego.

Niewielkie gabaryty i prostota
instalowania

Korporacja Parker Hannifin ogłosiła przejęcie
z dniem 1 lipca 2016 r. spółki Jäger Automobil Technik
GmbH dotychczas należącej do holdingu Arnold Jäger.
Grupa Jäger jest pionierem technologii bezpośredniego łączenia gumy i tworzyw sztucznych; odegrała też
wiodącą rolę w opracowaniu technologii formowania
wtryskowego 2K.
Jäger Automobil-Technik zostanie wcielona do
Prädifa Technology Division, która należy do P
 arker
Engineered Materials Group. Siedziba główna P
 rädifa
Technology Division mieści się w Bietigheim-Bissingen;
jednostka posiada także oddziały w Niemczech, Belgii,
Czechach, Danii, Włoszech i Szkocji. W skład Zarządu
nowej spółki wchodzą Aliki Jaworska, Eva Mojziskova,
Thomas Ottawa oraz Joachim Salewski.
Jäger Automobil-Technik GmbH specjalizuje się
w opracowywaniu i produkcji elementów formowanych z gumy i tworzyw sztucznych (w pełni elastomerowych oraz kompozytowych) i zyskała międzynarodową renomę dzięki wkładowi, jaki wniosła w rozwój
dwuskładnikowej technologii wtryskowej. Do jej zastosowań w motoryzacji należą: wewnętrzne panele
drzwiowe, systemy dachowe, nadwozia i elementy wyposażenia zewnętrznego oraz komponenty przestrzeni
silnikowej. Spółka zatrudnia około 250 osób w dwóch
oddziałach w Niemczech (Osterode i Hildesheim)
i jednym w Polsce (Gryfino).

Dzięki unikalnej konstrukcji ze sprzęgłem mechanicznym pompa F3 ma małe gabaryty i jest niezwykle
lekka, przez co łatwo ją zamontować na wszystkich
powszechnie stosowanych silnikach samochodów ciężarowych.

Wysoka sprawność i długi okres
bezawaryjnej eksploatacji,
czyli zyskowna inwestycja
Oszczędność paliwa: 0,6 procenta – nie wydaje się
to zbyt wiele, ale dla przeciętnego samochodu ciężarowego może oznaczać oszczędność oleju napędowego
rzędu 200-300 litrów (45-65 galonów) rocznie oraz
obniżenie emisji gazów cieplarnianych i cząstek stałych
– wszystko dzięki temu, że pompę F3 można zupełnie
odłączyć od silnika, gdy nie jest potrzebna.

Obniżony poziom hałasu!

Pompę F3 cechuje łatwe załączanie i wyłączanie oraz unikalna,
opatentowana konstrukcja

Akwizycja Jäger
Automobil Technik
GmbH

W porównaniu z konwencjonalną pompą hydrauliczną pracującą bez obciążenia nowa F3 w stanie odłączenia generuje znacznie mniejszy hałas (porównanie
dla przypadku, gdy pompa pracuje w trybie bypass).
Gdy pojazd zbliża się do miejsca pracy, kierowca może
załączyć pompę bez wyłączania silnika.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.parker.com/F3.

Współpraca Grupy Jäger i Parkera trwała od dawna i była niezwykle owocna. Celem włączenia Jäger
Automobil-Technik w strukturę Parker Hannifin

Corporation jest dalsze wzmocnienie rozwoju obu

firm na ważnym rynku motoryzacyjnym. Dzięki swej
globalnej obecności, Parker Hannifin Engineered
Materials Group będzie w stanie zapewnić wszechstronne i skuteczne wsparcie klientom OEM Grupy
Jäger na poziomie lokalnym na całym świecie.
Akwizycja Jäger Automobil-Technik pozwoli także
na poszerzenie obecnie posiadanej przez Parker wiedzy na temat dwuskładnikowego formowania wtryskowego. Po zrealizowaniu planowanych inwestycji,
jednostka biznesowa Parker Engineered Materials
Group zyska w przyszłości status Centrum Doskonałości w dziedzinie tej technologii.

nobrox® – kompleksowy termoplastyczny materiał
dla wymagającego środowiska
Niezawodność, żywotność oraz ekonomiczność
to wysoko umieszczone na liście życzeń oczekiwania ze strony użytkowników i konstruktorów.
nobrox® to nowa jakość w zakresie uszczelnień.
W powiązaniu z innymi komponentami aplikacji
jest w stanie sprostać tym wszystkim potrzebom.
Nowy materiał jest mniej inwazyjny i jednocześnie bardziej wytrzymały w porównaniu do
innych, ogólnodostępnych na rynku.

Nowy, termoplastyczny materiał jest odpowiedni dla uszczelnień, elementów prowadzących oraz pierścieni oporowych w hydraulice
oraz wielu innych dziedzinach. Równocześnie
materiał ten może mieć zasotosowanie w innych
aplikacjach gdzie nie spełnia funkcji uszczelnienia – w branżach począwszy od motoryzacyjnej,
poporzez spożywczą, a kończąc na medycznej.
Kombinacja wyszukanych właściwości nowego
materiału stanowi klucz do sukcesu w zakresie: wysokiej odporności na zużycie, chemicznej
kompatybilności, wysokiej sprężystości, pracy
z powierzchniami nierównymi lub poszarpanymi
– w połączeniu z wysoką wydajnością.

nobrox® otwiera nowe możliwości
• Dostępny jest szeroki wachlarz profili o różnych
kształtach w połączeniu z unikalnymi właściwościami materiału: wytrzymałością na obciążenia
przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności,
ponadprzeciętną odpornością na zużycie, kompatybilnością z mediami, brakiem podatności do
odkształcania
• Łatwa instalacja
• Różnorodność kształtów i zastosowań (np. uszczelenienie, element prowadzący, część obudowy)
• Ekonomiczność
• nobrox® to atrakcyjny odpowiednik materiałów
takich jak PA, POM, PE, itp., w zależności od rodzaju zasotosowania
• nobrox® oferuje ciekawą bazę do pracy nad dalszym rozwojem produktu

nobrox® jako materiał inżynieryjny
W dzisiejszych czasach, projektanci maszyn,
systemów, jak i ich elementów mających zasotosowanie w wielu różnych branżach, mogą wybierać
spośród szerokiego wachlarza dostępnych materiałów i decydować jaki wybrać i zastosować. Zapewniając wyjątkowe formy użycia, nobrox®, bardzo dobrze wpisuje się w praktycznie każdy rodzaj
aplikacji. W zależności od zastosowania jest dobrą
alternatywą dla obecnie oferowanych materiałów.

nobrox® w wielu przypadkach może zastąpić
obecnie stosowane mieszanki poliamidowe w wielu aplikacjach. Bazując na opisanych wcześniej
właściwościach oraz braku możliwości przenikania
atomów wskazany jest montaż w bakach do samochodów osobowych, czy przy czujnikach poziomu
paliwa. Dodatkowo, pracujemy nad certyfikatami
poświadczającymi możliwość użycia w aplikacjach
do wody pitnej, czy w przemyśle spożywczym.
W rezultacie nobrox® będzie można stosować jako
alternatywę dla polietylenowych mieszanek w aplikacjach takich, jak ekspresy do kawy.

nobrox® jako materiał uszczelniający
Są dwie kluczowe kwestie, które określają czy
materiał może zostać użyty w dziedzinie hydrauliki czy też nie. Są to: odporność na zużycie w momencie dostania się do systemu zanieczyszczenia
w postaci piasku lub innych drobnych cząstek
oraz odporność na wysokie ciśnienie bez odkształcenia uszczelki. Jasnym jest, iż zwiększona
wytrzymałość na pojawiające się siły oraz naprężenia powoduje, że żywotność uszczelki się wydłuża. Ponadto, zastosowanie materiału nobrox®
powoduje, że porównując do mieszanek z PTFE
projekt staje się łatwiejszy w zakresie liczenia dodatkowych naprężeń. W rezultacie dla przykładu
możliwe są większe promieniowe szczeliny lub
większa chropowatość powierzchni.
Uszczelnienia wykonane z materiału nobrox®
wyróżniają się dzięki:
• Odporności na zużycie (np. w kontakcie z ostrymi
krawędziami/cząsteczkami);
• Wydłużonej żywotności (kontakt pomiędzy dwoma współpracującymi powierzchniami);
• Łatwemu montażowi (giętkość, elastyczność,
sprężystość);
• Kompatybilności z mediami takimi, jak oleje hydrauliczne oraz odpornością na ciecze wodno –
olejowe oraz hydrolizę.

Ponadto, różne typy uszczelnień charakteryzują się jeszcze innymi właściwościami:

Slipper Seals® (uszczelnienia PTFE + oring)
• Wydłużony “przebieg” dzięki optymalizacji właściwości materiału

Zgarniacze
• Odporność na zużycie
• Stabilność UV
• Odporność na brud

Elementy prowadzące
• Wytrzymalość na ściskanie porównywalna z materiałami poliamidowymi
• Brak przyjmowania/wchłaniania wody. Pewność,
że kształt nie ulegnie zmianie, a element „nie wypłynie”
• Niezawodność (np. w hydraulice mobilnej, gdy
drobiny piasku dostaną się do systemu)

Uszczelnienia obrotowe
• Doskonała szczelność w aplikacjach o niskim ciśnieniu, bądź braku ciśnienia
• Bardzo wysoka odporność na zużycie
• Wydłużona żywotność
• Do zastosowań w zmiennych warunkach (występowanie tzw. pików)
• Poprawiona funkcja samosmarowania
• Maksymalna odporność na wyciskanie
• Montaż w zamkniętych, jak też półzamkniętych
otworach

Pierścienie oporowe
• Odporność na ściskanie i kompresje
• Wyższa odporność od materiałów TPE

Cienkościankowe membrany
• Podwyższona odporność na zmęczenie materiału
• Forma zamknięcia, brak przenikania atomów do
materiału, jak i zanieczyszczeń
• Cienkie ścianki

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie
www.parker.com/nobrox.

Rozdzielacze serwo – proporcjonalne DFplus® IcountBSplus –
– nowe możliwości w sterowaniu
laserowy miernik
cząstek stałych dla
Parker wprowadza na rynek nowe rozwiązanie obejmujące rozdzielacze serwo-proporcjonalne serii DFplus®,
związane ze zwiększeniem funkcjonalności zastosowanych w nich sterujących kart elektronicznych. Zmiana poleemulsji wodnoga na wprowadzeniu dodatkowych opcji umożliwiających wprowadzenie bezpośrednio do sterownika karty, dodatkowego sygnału zewnętrznego z czujników zainstalowanych na układzie hydraulicznym, umożliwiając pracę
glikolowych
zaworu w pętli zamkniętej, bez dodatkowych elektronicznych elementów pośrednich w układzie elektrycznym.
Zastosowanie w siłowniku hydraulicznych przetwornika położenia tłoka i wprowadzenie sygnału zwrotnego
do rozdzielacza da możliwość pozycjonowania elementu wykonawczego z dużą dokładnością i dynamiką. Sygnał
ze sprzężenia zwrotnego od przetwornika wprowadzany jest bezpośrednio do części elektrycznej zaworu, a sam
sterownik, w który wyposażona jest karta zaworu, porównuje wartość zadanego sygnału sterującego podanego
przez zewnętrzny system sterujący pracą urządzenia z wartością bieżącą wysuwu wygenerowaną przez układ hydrauliczny i wprowadza własne korekty nastaw. Takie rozwiązanie zwiększa szybkość pracy układu pomiarowo-kontrolnego i minimalizuje błędy w konfiguracji sprzętowej.

Kontrola położenia

Regulacja ciśnienia

Podobnie będzie zachowywał się układ kontrolny,
gdy do sterownika wprowadzimy sygnał ze sprzężenia zwrotnego od przetwornika ciśnienia, a my dążyć
będziemy do utrzymania stałego, zadanego ciśnienia
w układzie. Wówczas sygnał sterujący zadany ze sterownika nadrzędnego będzie porównywany w sterowniku zaworu z rzeczywistym ciśnieniem, jakie
wytworzone zostaje układzie hydraulicznym. Dodatkowo, w obu przypadkach, sterownik nadrzędny jest
informowany poprzez system monitorujący o rzeczywistych wartościach wygenerowanych przez układ.

Podobnie jak we wszystkich rozwiązaniach związanych ze sterowaniem proporcjonalnym, mających na
celu ujednolicenie systemów zarządzania i parametryzowania kart sterowniczych, również w tym przypadku, do wprowadzania takich nastaw jak rodzaj sygnału
sterującego, sygnału sprzężenia zwrotnego, sygnału
kontrolnego wykorzystano znane już oprogramowanie
ProPXD. Parametry te oraz wiele innych, takich jak
np. regulacja zera, ramp, min, max mogą zostać łatwo
zmienione i wprowadzone przez użytkownika, a następnie monitorowane za pomocą funkcji diagnostycznych podczas pracy urządzenia.

Funkcja diagnostyczna

Powyższe zmiany obejmują rozdzielacze DFplus®
sterowane bezpośrednio wielkości NG6 i NG10 (D1FP
i D3FP), a powyższa zmiana konstrukcyjna jest wyróżniona dodatkową literą „D” dopisaną na końcu oznaczenia katalogowego.

Rozważając kwestie istotne dla bezpieczeństwa, kluczowymi są: zastosowanie przewidywalnego procesu
kontroli oraz właściwe przygotowanie urządzeń do wykonywania określonej pracy. Bazując na osiągnięciach
poprzedniej wersji urządzenia I-Count BS w połączeniu z konkretnymi wymaganiami przemysłu morskiego, hutniczego, lub motoryzacyjnego została opracowana nowa wersja urządzenia, ze standardami CE dla
emulsji wodno-glikolowych. Unikatowe i kompletne
rozwiązanie, które umożliwia klientom korzystanie
z precyzyjnego, przenośnego miernika, wyposażonego w sprawdzoną technologię laserową. W przypadku
specjalistycznych zaworów BOP, kompensatorów, czy
systemów naciągu w wiertnicach, w przemyśle offshore, gdzie do czynienia mamy ze specjalistycznymi hydraulicznymi cieczami trudnopalnymi, wówczas to poziom klasy czystości jest kluczowy dla bezpieczeństwa,
jak i prawidłowego funkcjonowania urządzeń.
IcountBSplus zapewnia wykonanie pomiarów od
ręki, bez potrzeby oczekiwania na wyniki z laboratorium, co pozwala służbom utrzymania ruchu na niezwłoczne podjęcie właściwych decyzji.
Korzyści, jakie niesie stosowanie miernika, to
przede wszystkim usprawnienie bezpieczeństwa dzięki
możliwości szybkiego sprawdzenia zanieczyszczonych
cieczy, które tak bardzo szkodzą urządzeniom. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia nagłej awarii poprzez okresowe badania oraz jak najlepsze planowanie obsługi
technicznej, dzięki natychmiastowej analizie badanej
próbki.
Miernik jest łatwy w obsłudze, posiada polską wersję językową, intuicyjny interfejs, blokadę drzwiczek
komory na próbki oraz wewnętrzny skuteczny system
automatycznego dawkowania badanego płynu do elementu pomiarowego. Ma zainstalowany układ samooczyszczania i kalibracji, który zapewnia skuteczną
ochronę przed obecnością zanieczyszczeń, które mogłyby wprowadzać błąd pomiaru występujący często
w miernikach innych producentów. Dodatkowo posiada wbudowaną drukarkę i jest kalibrowany według
standardów ISO oraz NAS. Posiada też zasilanie wewnętrzne w postaci akumulatorów litowo-jonowych,
jak i możliwość zasilania zewnętrznego z sieci. Miernik został przetestowany z użyciem emulsji znanych
w przemyśle naftowym takich jak: MacDermid Oceanic HW443, HW540, Castrol Transaqua, Haughton
Aqualink 300F.
Ten nowy model został
opracowany w odpowiedzi na oczekiwania klientów, dotyczące wysokiej
jakości wykonania, dokładności pomiarów
i wygody użytkowania.

Więcej informacji
na stronie www.parker.com

Parker Hannifin rozpoczął produkcję
nowych, wysokiej klasy węży hydraulicznych
z kauczuku syntetycznego z powłoką
poliuretanową do układów niskiego
i średniego ciśnienia
Firma Parker Hannifin wprowadziła nowy asortyment węży z kauczuku syntetycznego z powłoką
poliuretanową. Nowe węże PU-Cover o wysokich
osiągach przeznaczone są do układów hydraulicznych niskiego i średniego ciśnienia. W wężach serii
462PU, 692PU i 837PU-Plus zastosowano kombinację
kauczuku syntetycznego i poliuretanu. Dzięki odpowiedniej technologii produkcji i połączeniu dwóch
materiałów nowe węże oferują innowacyjne rozwiązania pod względem jakości i właściwości użytkowych.
Doskonałe cechy kauczuku w połączeniu z powłoką
wykonaną z poliuretanu najwyższej jakości predestynują węże serii PU-Cover do zastosowań wymagających dużej elastyczności węża, niewielkich promieni
zginania oraz odporności na ścieranie, działanie
ozonu, czynników atmosferycznych i wody morskiej.
Ponadto węże tej serii cechuje duża wytrzymałość mechaniczna, wysoka elastyczność, tolerancja na oleje,
odporność na obciążenia udarowe powodowane przez
ruchome części metalowe, niezwykła odporność na
zużycie oraz doskonałe charakterystyki tłumienia.
Węże PU-Cover wnoszą zupełnie nową jakość do
układów hydraulicznych stosowanych w urządzeniach
do transportu materiałów, w ładowarkach teleskopowych, wózkach widłowych, dźwigach, urządzeniach

łańcucha energetycznego, liniach produkcyjnych samochodów, robotach przemysłowych, rozdmuchiwarkach i wtryskarkach do tworzyw sztucznych, w obrabiarkach i sprzęcie budowlanym.
Węże serii 462PU, dzięki wysokiej odporności powłoki poliuretanowej na ścieranie, działanie ozonu
i niskich temperatur, szczególnie nadają się do pracy
w bardziej wymagających środowiskach występujących w sprzęcie budowlanym. Parker oferuje również
węże tej serii w wersji bliźniaczej o ciśnieniach roboczych nawet wyższych niż standardowe wersje z gumy
i kauczuku. Seria 462PU stanowi także odpowiedź na
zapotrzebowanie ze strony ciężkiego sprzętu transportowego, wymagającego wyższych ciśnień roboczych
i lepszej odporności na ścieranie.
Zaleca się, by serię 692PU stosować w urządzeniach
transportu bliskiego. Przeprowadzone w warunkach
rzeczywistej eksploatacji próby odporności na ścieranie wykazały, że węże serii 692PU wytrzymują ponad
25000 cykli podnoszenia i opuszczania masztu podnośnika (pięciokrotnie więcej, niż standardowe węże
z gumy lub kauczuku). Odporność węży serii 462PU
i 692PU na ścieranie jest na tyle wysoka, że nadają się
do zastosowań wymagających prowadzenia węża bliźniaczego po krążkach linowych.

Natomiast węże serii 837PU-Plus to niskociśnieniowe węże przystosowane do łączników Push-Lok.
Zalecane do stosowania w układach chłodzenia
i wiązkach przewodów sprężonego powietrza, układach zasilania robotów, liniach produkcyjnych w fabrykach samochodów, obrabiarkach, wtryskarkach
do tworzyw sztucznych i rozdmuchiwarkach do wyrobów z politereftalanu etylenu (PET). Wszędzie tam
występuje ciągłe tarcie. Węże serii 837PU-Plus produkuje się z powłokami w pięciu różnych kolorach, przez
co szczególnie nadają się do układów wieloprzewodowych transportujących różne media lub na linie zasilające i powrotne oznaczane różnymi kolorami.

ACDE Tech Day we Wrocławiu
30 czerwca br. odbył się Dzień Techniczny poświęcony ofercie produktowej Dywizji ACDE Parkera
(Accumulators and Coollers Division Europe). Dywizja ta posiada w swojej ofercie chłodnice i akumulatory
odpowiednie do pracy na większości rynków i w różnych zastosowaniach (m. in. w lotnictwie, na rynkach

mobilnych, przetwórstwa ropy i gazu
czy pozyskiwania energii wiatrowej).
Jeden z jej zakładów produkcyjnych,
wytwarzający chłodnice, działa od
2014 r. we Wrocławiu.
Spotkanie rozpoczęło się seminarium, w którym Erwan Jagueneau – Engineering Manager z ACDE
omówił zakres produktowy oraz zalety chłodnic i akumulatorów Parkera. Druga część Dnia Technicznego
odbyła się na terenie zakładu produkcyjnego Parker Hannifin Manufacturing Poland
we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 5, dokąd uczestnicy
przemieścili się po lunchu. Goście zostali powitani przez
Barbarę Kalwasińską, Dyrektora Zakładu, która przedstawiła historię oraz dzień dzisiejszy fabryki. Mieli też
okazję odbyć wycieczkę po zakładzie. ACDE Tech Day
we Wrocławiu, w którym uczestniczyło ponad 40 osób

umożliwił Dystrybutorom Parkera bliższe poznanie tej
jednostki produkcyjnej Parkera oraz zakresu produktowego dywizji ACDE.
Więcej informacji o ACDE można znaleźć na stronie
www.parker.com/acde
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