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

Systemy sterownicze PPCC przeznaczone do sterowania pracą pras
– teraz bardziej kompaktowe, z większymi możliwościami
Firma Parker zaprezentowała nową generację bloków sterowniczych przeznaczonych do sterowania
pracą pras. Seria bloków PPCC, opracowana w oparciu
o doświadczenia zdobyte podczas wieloletniego stosowania poprzedniej generacji tych systemów, obecnie uzbrojona w najnowszy typ zespołu zaworów, to
charakteryzujący się modułową budową kompaktowy
system sterowania. Zapewnia on większą elastyczność,
dokładność nastaw, różnorodność funkcji i można go
stosować bez konieczności używania dodatkowych elementów sterowania hydraulicznego. Ta seria, w porównaniu z jej cieszącą się powodzeniem poprzedniczką,
w jeszcze większym stopniu ogranicza straty ciśnienia,
znacznie zwiększając efektywność energetyczną.
Oferowane przez firmę Parker nowe bloki PPCC do
sterowania pracą pras dostępne są w nominalnych rozmiarach NG10, NG16 i NG25, dzięki czemu nadają się
do stosowania w przypadku niemal wszystkich typów
pras hydraulicznych. Bloki te wyposażone są w rozdzielacze sterowane pośrednio. Bazowy blok sterowniczy, to konstrukcja stalowa, do której modułowo montuje się odpowiednie zawory lub zespoły zaworowe
w taki sposób, aby umożliwić bezpośrednie zarządzanie podstawowymi funkcjami prasy, takimi jak: szybki
dojazd i odjazd stempla, zasilanie głównego siłownika
prasy, opadanie grawitacyjne, zarządzanie wszystkimi
funkcjami bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami
właściwych norm. Bloki sterownicze serii PPCC można poprzez odpowiednią konfigurację i wybór właściwych zaworów dostosowywać do potrzeb konkretnego
zastosowania.

Rozdzielacz główny, sterujący pracą góra – dół,
może być w wykonaniu standardowym wraz z czujnikami położenia suwaka głównego w zaworze, wtedy do
regulacji prędkości wykorzystany zostaje proporcjonalny zawór dławiący serii TDA umieszczony na dopływie
do zaworu głównego, lub rozdzielacz proporcjonalny
serii DFP, wówczas na dopływie do rozdzielacza głównego i odpływie z komory tłoczyskowej zabudowuje się
zawory bezpieczeństwa, zamykające dopływ i odpływ
oleju z komór siłownika, których stan potwierdzony
jest czujnikami położenia suwaków głównych. Wszystkie kanały bezpieczeństwa zabezpieczone są zaworami
ciśnieniowymi w różnych konfiguracjach (przelewowe,
proporcjonalne, z odciążeniem).

CMP – Centrum montaży przewodów
Parker Hannifin Sales Poland Sp. z o.o. we współpracy z firmą Techmak PPHU Marek Klejewski z dniem
1.10.2016 uruchomił w Lesznie Centrum Montażu
Przewodów – CMP. Głównym zadaniem CMP jest produkcja seryjna przewodów hydraulicznych dla średnich
i małych klientów OEM Parkera, ale także wykonywanie przewodów na prototypy i w krótkich seriach.

Firma Techmak dzięki olbrzymiemu doświadczeniu
w montażu przewodów hydraulicznych, odpowiedniemu wyposażeniu linii produkcyjnej i wieloletniej
współpracy z Parker Hannifin będzie w stanie sprostać
wysokim wymaganiom jakościowym klientów, co do
tego typu produktów. Na linii produkcyjnej pracują ludzie z doświadczeniem i po odpowiednich szkoleniach,
a CMP posiada certyfikat potwierdzający, że montaż
odbywa się zgodnie z wytycznymi Parkera i będzie
regularnie audytowane zarówno przez polski oddział
Parker Hannifin jak i przedstawiciela dywizji węży hydraulicznych (HPDE).
W chwili obecnej w CMP mogą być produkowane
wszystkie przewody gumowe i termoplastyczne do ciśnienia roboczego 70 MPa, a w przyszłości planowane
jest rozpoczęcie również montażu przewodów termoplastycznych do ultra-wysokich ciśnień. CMP oferuje
również usługę wykonania testu hydrostatycznego
przewodów hydraulicznych i możliwość wystawienia
certyfikatu z takiego testu zgodnie z normą EN10204.
Zapraszamy serdecznie do współpracy.

Oba rozdzielacze główne mogą być w wersji hybrydowej, tzn. z możliwością załączaniu funkcji różnicowej
podczas ruchu stempla w dół, zwiększając w ten sposób
prędkość jałowego dojazdu, a zmniejszając tym samym
wydajność pomp głównych. Wyjście LS umożliwia
stosowanie pomp o zmiennej wydajności, dostosowując w ten sposób ciśnienie w układzie do wymaganego podczas danego procesu prasowania, ograniczając
w ten sposób do minimum zużycie energii.
Seria PPCC, wyposażona w rozdzielacze ze sterowaniem pilotowym, zachowuje ustaloną koncepcję
bezpieczeństwa stosowaną w przypadku rozwiązań
poprzedniej serii. Przeszła pomyślnie badania typu
wykonane przez stowarzyszenie handlowe (BG) zgodnie z normą DIN EN 693 i spełnia już wymagania nowej normy DIN EN ISO 16092, która jest dostępna w
formie projektu. Jest również zgodna z wymaganiami
normy DIN EN 289 i w przypadku używania zgodnego
z przeznaczeniem może osiągać poziom wydajności
zgodny z normą DIN EN ISO 13849-1.
Oferowany przez firmę Parker najnowszy system
sterowania pracą pras serii PPCC jest już dostępny
we wszystkich nominalnych rozmiarach. Kolejna wersja PPCB wyposażona w rozdzielacze sterowane bezpośrednio w nominalnych rozmiarach NG06 i NG10
będzie dostępna wkrótce. Oferowany przez firmę
Parker system PPCC jest znacznie bardziej kompaktowy i zróżnicowany niż jego poprzednik, a jednocześnie
łatwiejszy do konfiguracji w fazie projektowania oraz
serwisowania i diagnostyki.

Hygienic Sanitary Gasket – uszczelnienia
przeznaczone dla przemysłu spożywczego (HSG)
Zdolność do długoterminowego działania, znakomita odporność na zużycie, łatwa i kompletna identyfikacja materiału oraz prosty montaż - to kluczowe zalety nowego uszczelnienia firmy Parker Hannifin, spełniającego wymagania ASME BPE dla połączeń
kołnierzowych. Uszczelnienie zostało zaprojektowane z przeznaczeniem do zastosowania wszędzie tam, gdzie higiena i czystość
mają kluczowe znaczenie. Przykładem jest tu przemysł spożywczy, lub farmaceutyczny.
czyszczenie, SIP = steam in place/parowanie) uszczelnienia dużo lepiej poradziły sobie pod kątem odporności na związki chemiczne, co jednoznacznie kwalifikuje
te uszczelnienia do użycia w przemyśle spożywczym
lub farmaceutycznym.

Redukcja kosztów i czasu obsługi
Nowe rozwiązanie Parkera jest świetną propozycją
dla firm, w których wysoka jakość i zalety techniczne w procesie uszczelniana połączeń kołnierzowych
i rurowych, z punktu widzenia higieny mają kluczowe
znaczenie. Jakość i dokładność wykonania (tolerancja
.008”/± 0.2 mm) przylegających płaszczyzn zapobiegają zabrudzeniu przepływającego medium poprzez
mikroskopijne zanieczyszenia, które mogą się dostać
do systemu. Ponadto, projekt samej uszczelki (zarówno
części elastomerowej, jak i plastikowej) eliminuje ryzyko odpadnięcia, czy ukruszenia się części uszczelki, co
również mogłoby zanieczyścić proces.
Uszczelnienia zostały poddane procesowi certyfikacji przez międzynarodową agencję ASME (Bio Processing Equipment – BPE). Długie testy wykazały, iż
po ponad 500 CIP oraz SIP (CIP = cleaning in place/

Użytkownicy końcowi stosując nasze nowe uszczelnienia mogą znacząco zredukować czas potrzebny na
montaż w aplikacji, jak również eliminują potrzebę
dokręcenia złącza/śrub podczas pierwszych godzin
pracy. Uszczelnienia mają zintegrowane klipsy, które
znacznie ułatwiają montaż do połączenia rurowego,
czy złącza trudno dostępnego, pozwalając ograniczyć
personel tylko do 1 osoby, bez znaczenia w którym
miejscu fabryki odbywa sie montaż. Dodatkowo, konstrukcja uszczelnienia zawiera zewnętrzną część wykonaną z odpowiedniego, elastycznego plastiku, który ma
za zadanie pracować na zasadzie pierścienia dystansującego i chronić część elastomerową przed zbytnim
naciskiem, co też wpływa na żywotność uszczelnienia.
Ponadto, część plastikowa ma również za zadanie stabilizację procesu poprzez brak potrzeby dokręcania
obejm, co przekłada się na duże oszczędności.

Polepszenie jakości produktu
Uszczelnienia firmy Parker są produkowane z materiałów, które zostały opracowane i wyprodukowane
w naszych fabrykach. Dostarczamy je razem z certyfikatami US Pharmacopeia, FDA i 3A, aby zapewnić zasadność ich zastosowania. Każde uszczelnienia posiada
laserowo naniesiony kod, który umożliwia użytkownikowi identyfikację produktu pod kątem certyfikatów,
czy daty produkcji poprzez sprawdzenie nadanego numeru. Ponieważ produkt jest wykonany w całości przez
Parkera, dzielimy się tymi informacjami z odbiorcą.
To przekłada się na cały proces zastosowania uszczelnienia, gdyż w razie potrzeby wszystkie informacje są
dostępne od ręki. Ponadto ze specjalnego oznaczenia
można odczytać, że uszczelnienie posiada wewnętrzną średnicę mniejszą o .008” (> 0.20mm) od otworu
wewnętrznego złącza. Ponieważ uszczelnienia nie stoją
na drodze przepływu materiału („są schowane”) eliminujemy ryzyko przedostania się jakiegoś ich fragmentu
do płynącego medium.
Więcej informacji na temat uszczelnień HGS przeznaczonych dla przemysłu spożywczego można uzyskać odwiedzajac stronę www.parker.com

Innowacje w ładnej oprawie, czyli Parker na targach HaPeS 2016

XI Międzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania, Napędów i Mechatroniki HaPeS 2016
odbyły się w październiku br. w Międzynarodowym
Centrum Kongresowym w Katowicach. W hali o powierzchni 8 tyś m2 zaprezentowało się ponad 150 firm
z 11 krajów. Targom towarzyszyła Międzynarodowa
Konferencja Naukowo-Techniczna.
Parker Hannifin na swoim stoisku przedstawił rozwiązania z zakresu hydrauliki przemysłowej i mobilnej,
filtracji hydraulicznej oraz pneumatyki i elektromechaniki, a także uszczelnień oraz sprzęt do monitorowania
i diagnostyki SensoControl® i Kittywake®.
Po raz pierwszy pokazaliśmy pompę hydrauliczną
F3 do samochodów ciężarowych. F3 posiada unikalną konstrukcję, pozwalającą w razie potrzeby załączyć
pompę bez wyłączania silnika, a gdy moc hydrauliczna
przestaje być potrzebna odłączyć ją od napędu. Konstrukcja ta pozwala m. in. na oszczędność paliwa oraz
obniżenie poziomu hałasu.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się siłowniki
kompozytowe, które nie tylko są o 60% lżejsze od siłowników wykonanych ze stali, ale także wykazują odporność na korozję, co predestynuje je do zastosowań
w trudnych warunkach środowiskowych. W zakresie
uszczelnień zwiedzający mogli też zapoznać się z nowością – uszczelnieniami z nowego materiału termoplastycznego nobrox®, o którym szerzej pisaliśmy z poprzednim numerze.
Ciekawość wzbudzały też stanowiska demonstracyjne z zakresu elektromechaniki i pneumatyki pozwalające na obserwację funkcjonalności i parametrów działania zastosowanych komponentów i systemów.
W oparciu o prezentowane na stoisku rozwiązania
Inżynierowie Parkera przeprowadzili prezentację dla
grupy studentów Politechniki Wrocławskiej.
Na stoisku gościliśmy naszego dystrybutora – firmę ARA Pneumatik, która prowadzi w Katowicach
ParkerStore z asortymentem pneumatycznym. Inny

dystrybutor Parkera – firma Paks’D promowała na targach samochód mobilnego pogotowia technicznego
HOSE DOCTOR®.
Na koniec miło nam też powiadomić, że nasza firma
została uhonorowana dyplomem i pucharem, przyznanymi za najładniejsze stoisko na targach.

Ultralekkie rozwiązanie do prac przy wysokim obciążeniu, czyli
kompozytowe siłowniki narzędziowe Parkera
Parker Hannifin oferuje przenośne, lekkie siłowniki
hydrauliczne przeznaczone do stosowania na placach
budowy i w miejscach serwisowania. Te lekkie siłowniki używane są do operacji prasowania, podnoszenia,
wyciągania i napinania. Powstały one w wyniku połączenia lekkich materiałów z innowacyjnymi technologiami produkcji i projektowania w celu opracowania
wyjątkowych przenośnych siłowników przeznaczonych do wielu zastosowań.
Siłowniki narzędziowe Lightraulics® firmy Parker,
wykonane z kompozytów wzmacnianych włóknem
węglowym i lekkich stopów o wysokiej wytrzymałości, są zwykle ponad 60% lżejsze niż porównywalne
siłowniki stalowe. Wyjątkowo niska masa siłownika
umożliwia operatorowi szybkie i dokładne umieszczenie siłownika w wymaganym położeniu lub przemieszczenie go z jednego miejsca na inne. Powoduje
to skrócenie czasu i ograniczenie wyposażenia niezbędnego do transportu, zwiększenie wydajności
i zmniejszenie ryzyka odniesienia obrażeń.
Portfolio siłowników narzędziowych Lightraulics®
obejmuje lekkie przenośne podnośniki i siłowniki
z wydrążonymi tłokami do wstępnego naprężania kotew stalowych, napinania lin, a także wciskania i wyciskania np. sworzni, łożysk i tulei.
Obydwa rodzaje siłowników umożliwiają podnoszenie, wciskanie lub napinanie z siłą do 500 ton przy
ciśnieniu 700 bar. Siłowniki dwustronnego działania wykonują zwykle ruch powrotny przy ciśnieniu
50 bar. Jeśli wymagany jest szybszy ruch powrotny,
użytkownik może skrócić czas trwania cyklu, wybierając wersję z ciśnieniem ruchu powrotnego wynoszą-

cym 100 bar. Zintegrowany zawór ciśnieniowy oraz
zewnętrzny zawór bezpieczeństwa zapewniają zawsze
bezpieczną eksploatację. Wysokiej jakości osłona aramidowa, umieszczona na tulei z włókna węglowego,
zapobiega zużyciu ściernemu w trudnych warunkach
środowiskowych. Ogółem dostępnych jest ponad 150
rozmiarów, dzięki czemu można dobrać właściwe rozwiązanie dla każdego zastosowania.
Oprócz siłowników narzędziowych Lightraulics®
firma Parker oferuje inne serie standardowych lekkich

siłowników kompozytowych. Typowe zastosowania to
dźwigi i wysięgniki, w przypadku których ograniczenie masy umożliwia dłuższe wysuwanie wysięgników
lub zwiększenie obciążeń użytkowych bez wzrostu
masy całkowitej. Dodatkowe korzyści dla użytkownika końcowego to możliwość zmniejszenia masy
przeciwwagi oraz zużycia paliwa. Stosowanie tych lekkich, wysokowydajnych siłowników zapewnia wysoką
odporność na korozję i zmniejszone koszty wymiany.
Ich niska masa umożliwia także łatwiejsze i szybsze
pozycjonowanie, montaż i konserwację, niekiedy bez
konieczności używania dodatkowych urządzeń dźwigowych, co skraca kosztowne przestoje.
Podstawowa technologia produkcji parkerowskich
siłowników Lightraulics® oparta jest na unikalnych
właściwościach tworzyw sztucznych wzmocnionych
włóknem szklanym. Dzięki wyjątkowej wytrzymałości i sztywności w stosunku do masy, lepszej trwałości
zmęczeniowej w porównaniu do elementów metalowych oraz wysokiej odporności na korozję, kompozyty wzmacnianie włóknem węglowym umożliwiają
tworzenie projektów i konstrukcji, które zaledwie kilka lat temu wydawałyby się niemożliwe.
Kompozytowe siłowniki hydrauliczne firmy Parker są produkowane z zastosowaniem technologii
produkcji, które zapewniają wysoki stopień dostosowywania do indywidualnych potrzeb. Z tego względu firma Parker jest w stanie oferować rozwiązania
specjalnie zaprojektowane do wymagań konkretnego
zastosowania.

Innowacyjny moduł oszczędzania powietrza przeznaczony do
pistoletów pneumatycznych – zmniejszenie wykorzystywanej
energii bez obniżania wydajności
Innowacyjny pneumatyczny moduł oszczędzania
powietrza HASV firmy Parker przeznaczony jest do
współpracy z pistoletami pneumatycznymi. Moduł
HASV zapewnia pulsujący dopływ powietrza zamiast
dopływu ciągłego, co może zmniejszyć zużycie powietrza i energii elektrycznej nawet o 35%.
Pistolety pneumatyczne są powszechnie stosowane
w fabrykach na całym świecie. W warsztatach mechanicznych, zakładach wytwórczych, montowniach
i fabrykach urządzeń elektronicznych pistolety pneumatyczne używane są do usuwania zanieczyszczeń, takich jak kurz, pył metalowy i ciecze. Jednak w tego typu
urządzeniach stosowany jest zwykle ciągły dopływ powietrza, co nie sprzyja niskiemu zużyciu energii ani
ochronie środowiska naturalnego. Z tego względu firma Parker opracowała moduł oszczędzania powietrza
HASV, który zapewnia pulsujący dopływ powietrza,
ograniczając jednocześnie do minimum spadek ciśnienia w trakcie krótkiego (30 ms) czasu wyłączenia, aby
utrzymywać taką samą wydajność, jak w przypadku
ciągłego wydmuchu powietrza.
Moduł HASV, będący najnowszym uzupełnieniem
wprowadzonego w 2015 roku asortymentu urządzeń
oszczędzających powietrze, to urządzenie kompaktowe, które jest w stanie generować dużą moc. Ponadto zastosowano w jego przypadku bezpieczną, łatwą

w kontroli i przyjazną dla środowiska technologię.
Każda fabryka lub zakład może przejść z ciągłego na
impulsowy wydmuch powietrza, traktując to, jako
punkt wyjścia do wprowadzenia technologii bardziej
przyjaznych dla środowiska.
Zainstalowanie modułu oszczędzania powietrza na
zasilaniu 50 pistoletów pneumatycznych umieszczonych na liniach produkcyjnych pilotażowego zakładu
klienta w USA przyniosło wysokie zyski. Przy ciśnieniu
5 barów (0,5 MPa), podczas użytkowania trwającego
ogółem 120 minut dziennie, zarząd fabryki oblicza, że
zaoszczędzi równowartość około 5500 euro na rocznym rachunku za energię elektryczną, biorąc pod uwagę 240-dniowe zużycie.
Wśród dalszych zalet wynikających ze stosowania
modułów oszczędzania powietrza HASV, które nie wymagają regulatora, wymienić można skrócenie czasu
pracy i zmniejszenie poziomu hałasu sprężarki oraz
niższe obciążenie sprężarki i niższe koszty konserwacji. Należy dodać, że nie wpływa to w negatywny sposób na ciśnienie wydmuchu ani objętościowe natężenie
przepływu. Częstotliwość impulsów można regulować
w zakresie od 5 do 15 Hz.
Korzyści ze stosowania rozwiązania zauważalne są
przede wszystkim w zakładach, w których występuje
konieczność usuwania opiłków i wiórów metalowych

ze ślepych i gwintowanych otworów w obrabianych
częściach, takich jak kolektory, bloki cylindrów i elementy odlewane ciśnieniowo, a także w obiektach,
w których wymagane jest usuwanie wody lub płynnych
detergentów z części lub produktów po zakończeniu
procesu czyszczenia.

Wrześniowa kampania objazdowa
samochodu pokazowego Automation Demo Truck

Z myślą o prezentacji oferty Parkera na miejscu
u klientów Grupa Automatyki firmy Parker Hannifin
przygotowała samochód pokazowy Automation
Demo Truck, który odwiedza klientów w całej Europie.
We wrześniu br. samochód ponownie gościł w naszym
kraju. Samochód odwiedził 5 miast, robiąc rundę po
całej Polsce. Tym razem klienci z Wrocławia, Katowic,
Rzeszowa, Olsztyna i Kwidzyna mieli okazję zapoznać
się na miejscu z ofertą automatyki Parkera. Gospodarzami pokazów byli dystrybutorzy Parker Hannifin
– firmy ARA Pneumatik, X-Comp, Pneumatyka oraz
Desco. W trakcie ponad tygodniowego objazdu samochód odwiedziło ponad 260 osób – pracowników
z sektora produkcyjnego, napraw i konserwacji, sprzedaży, konstruktorów oraz kooperantów. Goście zostali
zapoznani z produktami i systemami Parkera przez
specjalistów z firm dystrybutorskich oraz inżynierów
Parker Hannifin z Grupy Automatyki. We Wrocławiu
i Rzeszowie pokazom towarzyszyła sesja seminaryjna.
Celem wrześniowej trasy objazdowej było przedsta-

wienie mobilnej przestrzeni wystawienniczej, w sposób bardzo podobny jak na stoisku, które klienci mogą
zobaczyć podczas targów branżowych. W dzisiejszym
nowoczesnym, dynamicznym świecie staje się coraz
większym wyzwaniem dla klientów, aby znaleźć czas
potrzebny na to, aby odwiedzić targi.
Automation Demo Truck pozwala zaprezentować
ok. 200 rozwiązań z zakresu: pneumatyki i elektromechaniki, napędy o zmiennej prędkości (falowniki),
elementy z zakresu sterowania przepływem płynów,
czy miniaturowe pompy i zawory do zastosowań
w medycynie i analityce. Zwiedzający mogli liczyć na
szczegółowe omówienie rozwiązań jak i skorzystać na
miejscu z profesjonalnego doradztwa technicznego,
zapewnianego przez specjalistów z Parkera i firm dystrybucyjnych – gospodarzy pokazów.
Automation Demo Truck jest niezwykle nowoczesny. Przestrzeń wystawiennicza o powierzchni blisko
50 m2 jest uzyskiwana poprzez rozsunięcie zabudowy
w obszerną i widną, dzięki przeszklonej ścianie, klima-

tyzowaną salę prezentacyjną. W skład systemu, który
umożliwia rozłożenie pojazdu wchodzi m.in. pompa elektrohydrauliczna EHP nagrodzona medalem
targów Automaticon 2015. Pojazd wyposażony jest
w modularny system demonstracyjny, który można
dostosować w zależności od potrzeb odbiorców. Tablety oferują gościom wirtualną, interaktywną prezentację produktu, poprzez aplikację, która jest również
dostępna online na stronie www.parker.com/auge/
ontour. Centralną część wnętrza pojazdu zajmują
podesty z modelami demonstracyjnymi. Ponieważ
są one na kółkach, łatwo je przesunąć, tworząc mini
salę konferencyjną dla kilkunastu osób, w której prezentacje multimedialne mogą odbywać się na ekranie
zamontowanym pomiędzy panelami.
Pokazy w pojeździe podczas trasy objazdowej przenoszą doznania targowe i możliwość uzyskania wsparcia technicznego bezpośrednio w miejsce lokalizacji
klientów, pozwalając im zaoszczędzić cenny czas.
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