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Masa-Henke:  
gépanalízis után és az EO-2 csavarzatok fel-

használása után optimálisan m�köd�  
k�feldolgozó gépek. 

A k�feldolgozó gépekben 
akár 20 tonnás függ�leges 
irányú er�k is felléphetnek. 
A vibráció felgyülemlés mi-
atti különösen nagy nyomás-
ingadozások rendkívüli ter-
helésnek teszik ki a hidrauli-
kus csatlakozórendszert és a 
cs�bilincseket. A Masa-
Henke ezért a Parker 
Hannifin „Száraz Technoló-
gia” elve és gyakorlata mel-
lett döntött. 
 
A 16 és 20 tonna közötti ki-
egyenlítetlen er�k valóban 
nem kicsinységek. Az ennyi-
re nagy függ�leges irányú 
er�k azonban szokásosak a 
k�feldolgozó gépeknél.  

A Masa-Henke már több mint 
15 éve dolgozik együtt a 
Parker Hannifin-el és használ-
ja a csatlakozóit. 
 
 Erin Prims Úr, a Masa-Henke 
üzemvezet�je felvázolja a kö-
vetelményeket: 
 
„a k�feldolgozó gépek veze-
tékrendszerében sajátlengé-
sek keletkeznek, a gép alkat-
részei er�s nyomáslengések-
nek vannak kitéve. Ezért 
nagy hangsúlyt kell fektet-
nünk a megbízható hidrauli-
kus csatlakozásokra, ame-
lyek - mint a gép alkatrészei 
- ilyen nagy igénybevételek-
nek vannak kitéve.” 

A vibráció felgyülemlés által 
fellép� nyomáslengések rész-
ben átadódnak a gép egyes 
alkotóelemeire. A westfaliai 
Porta-ban lev� Masa-Henke 
cég a k�feldolgozó gépek spe-
cialistája. A feldolgozott kö-
vek többek között útépítéshez, 
betoncölöpökhöz stb. lesznek 
felhasználva. 
A k�feldolgozó gép hidrauli-
kus er�forrással dolgozik. A 
Masa-Henke járatos a hidrau-
likában. Saját maga készíti el 
például a hidraulikus hengere-
it. Van úgy, hogy a reggel 
még csak tervben létez� hidra-
ulika hengert még aznap be is 
építik. 
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A hidraulikus rendszert 850 literes hidraulika tartályból 
állítható folyadékszállítású szivattyú látja el maximális 
névleges 170 bar-s üzemi nyomáson. Széls�séges esetben 
280 bar-s nyomáscsúcsok is el�fordulnak. A Masa-Henke 
felel�s személyei évtizedes tapasztalatokból származó 
el�nyök birtokában, de a gyenge pontokat is ismerve úgy 
döntöttek, hogy az egész hidraulikarendszert a lehetséges 
szivárgási helyek szempontjából alaposan megvizsgálják. 
Ennek eredményeként a Parker Hannifin GmbH 
bielefeldi technikai csoportjával szoros együttm�ködés-
ben arra a döntésre jutottak, hogy 1995-ben els�kként 
megvalósítják a Parker Hannifin „Genuine Parker Parts” 
(GPP, „Eredeti Parker Alkatrészek”) programot. 

Képen egy k�feldolgozó gép 170 bar-s max üzemi nyomású szab-
vány hidraulika tápegysége látható. 

A hidraulika csatlakozások  
átfogó elemzése 

Egyértelm� megtakarítások, a gépoptimalizálásnak köszönhet�en 

A GPP-programm keretén belül a Parker Hannifin átfogó csomagot kínál a partnerének: részletes 
gépelemzés, egy Száraz Technológia továbbképzés és az összes kidolgozott akciótervek partneri 
kicserélése. A Parker Hannifin technikai szerviz csapata el�ször egy kész k�feldolgozó gép üzeme-
lési paramétereit vizsgálta át. A következ� projektlépésben átvizsgálták az analizált építési csoport 
m�ködési sémáját, darabjegyzékét illetve az összeszerelés optimalizálásának lehet�ségeit. A vizsgá-
lati eredményeket alapul véve a Parker csoport a Masa-Henke specialistáival együtt létrehozott egy 
tervet a hidraulikus kötésrendszer jobbítására. 

„Ez az átfogó gépelemzés tény-
leges megtakarításokat eredmé-
nyezett a logisztika, a szerelés 
és a kezelhet�ség területein” 
magyarázza Prims Úr. Egyrészr�l 
a szükséges darabszámra csök-
kentettük le a csavarzatok számát, 
így a lehetséges szivárgási helyek 
száma lecsökkent.  
Másrészr�l a GPP-projektb�l adó-
dóan minden töml�- és cs�veze-
ték a legújabb cs�szerelvényezési 
ismeretek szerint optimalizálva 
lett és modern, magas min�ség� 
termékekkel lett kiváltva. 

(Kép: vezérl�blokk a tartályon: a Masa-Henke 1995-ben els�ként 
vezette be az EO-2 lágytömítéses csatlakozórendszert saját stan-

dardként, ahogy a tartályon lev� vezérl�blokkon is látható.) 



rávulkanizált 
tömít� ajkak 

Fémes tá-
masztó rész 

vágógy�r� 

T ö m í t � g y � r � 
(Támasztógy�r�) 

Az EO-2 csavarzat rendszer különösen azzal t�nik ki, hogy szétválasztja a tömítés- és a tartó-
funkciót valamint az egészet egy úgynevezett funkcióanyába építi bele. Az egyetlen lehetséges 
olajszivárgási utat rugalmas tömít� ajak zárja le hermetikusan. Magas dinamikus igénybevéte-
leknél, mint ahogy a k�feldolgozó gépeknél is történik, maga a tömít� ajak tartósan, er�sen 
összeprésel�dik. 
Mivel az EO-2 csavarzatot ütközésig (felfekvésig) kell összeszerelni, a szerelési eredmény fo-
lyamatosan kiváló; az egyébként szokásos utána húzás itt elmarad. Az egyértelm�, helyes sze-
relést szemrevételezéssel könnyen és egyértelm�en lehet ellen�rizni. 

A GPP-projekt óta a Masa-Henke már csak lágytömítéses EO-2 
csatlakozókat használ. 
„A hagyományos vágógy�r�s csavarzatokkal szemben az EO-
2 csavarzatoknak egy sor el�nyük van”, hangsúlyozza az 
üzemvezet�. „Ez már a k�feldolgozó gép összeszerelésénél lát-
szik, mert kevesebb a ráfordítási költség és nagybiztonságú a 
szerelés, ami egyértelm�en ennek a csatlakozónak a használa-
ta mellett szól.” 
Az EO-2 egy metrikus konstrukció és megfelel a 24°-os vágógy�-
r�s csavarzatok normáinak, mint például az ISO8434-nek, DIN 
2353-nak vagy a DIN 3861-nek. 

Folyamatos, kiváló  
szerelési eredmények az 
 EO-2 csatlakozókkal. 
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A Compact töml�k mesterien bánnak a magas nyomásokkal  
kicsi hajlítási sugaraknál is 

A vezérl�blokktartó oszlop és a gép közötti lengések csillapítása 
(leválasztása) Parker Compact töml�kkel 

Prims üzemvezet� Úr a GPP-projekt további eredményét említi meg: 
„A gépelemzés óta hidraulika töml�vezetéknek csak Compact töml�ket használunk”. 
Magas üzemi nyomások még kicsi hajlítási sugaraknál is, nagy kopás állóságú küls� bevonat, illet-
ve nagy h�mérséklet ellenállóság a f� ismertet� jegyei ennek a jöv�be mutató töml�konstrukció-
nak, természetesen a hozzátartozó lágytömítéses töml�szerelvényekkel együtt. A Masa-Henke a 
461 jel� 2-betétes, a 371 jel� 3-betétes, de a DIN 20023 4 SP nyomásértékeket teljesít�, ám a 4SP-
nél sokkal hajlékonyabb töml�ket választotta. Mindkét töml� folyómétersúlya is kevesebb, mint a 
hagyományosaké. 
Közös tényhelyzet-analízis után megállapították, hogy az 1995-ben nyert felismerések, ismeretek 
(az EO-2, a Compact töml�k használata és a cs�- és töml�fektetési, elvezetési ismeretek) még ma 
is érvényesek. Néhány kevés helyen a Parker technikai csoportja 1995 és 2000 között további opti-
malizálási lehet�séget dolgozott ki, amelynek keretén belül a Parker új fejlesztés� termékeit építet-
ték be. A munkaer� változásától függ�en a Masa-Henke – párhuzamosan a megújított GPP-
projekttel – még szerelési oktatást is végrehajtott. 
Az üzemvezet� meger�síti, hogy mindkét GPP-projekt el�nye a Masa-Henke-nél „már készpénz-
ben is észrevehet�. Az optimalizált csatlakozórendszernek és a képzett munkatársaknak kö-
szönhet�en a szerelés gyorsabb, biztosabb és költségkímél�bb, és emellett ráadásul még a mi-
nimumra is le tudtuk csökkenteni  a lehetséges olajfolyási helyek számát. Továbbá a Parker 
Hannifin 3 évig garantálja a szivárgásmentességet, amit így mi is vállalni tudunk az ügyfele-
ink felé!” 
A jó együttm�ködésnek köszönhet�en a Masa-Henke azóta a lemezpréseit is ilyen csatlakozókkal 
szerelvényezi. 

EO-2 csatlakozók gondoskod-
nak a szivárgásmentességr�l a 
mellékáramköri szivattyúkör-
ben és a h�t�knél is 
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