hydraulika siłowa

dla przemysłu obronnego

Grupa PONAR to:
• największy polski producent elementów
i układów hydrauliki siłowej,
• dostawca pełnego asortymentu hydrauliki
siłowej,
• nowoczesne maszyny oraz linie produkcyjne,
• polska firma oferująca polskie rozwiązania
dla przemysłu,
• lider w branży elementów i układów
hydrauliki siłowej,
• firma z 50-letnim doświadczeniem na rynku,
• zespół wysokiej klasy fachowców z wieloletnim doświadczeniem,
• właściciel dwóch dużych zakładów produkcyjnych i wielu oddziałów.
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Obszary naszej działalności:
Produkcja i dystrybucja elementów hydrauliki siłowej:
 rozdzielaczy suwakowych i gniazdowych,
 zaworów zwrotnych, ciśnieniowych,
regulujących przepływ,
 elementów sterowanych proporcjonalnie,
 zaworów i rozdzielaczy iskrobezpiecznych,
 hydrauliki nabojowej i mobilnej,
 siłowników i akumulatorów hydraulicznych,
 przekaźników ciśnienia,
 filtrów i chłodnic,
 armatury hydraulicznej – złączek, rur, przewodów
giętkich, szybkozłączy.
Usługi:
 projektowanie, wykonawstwo i montaż u Klienta
układów napędu i sterowania hydraulicznego,
 kompletacja i dostawa elementów i podzespołów
hydraulicznych,
 remonty i modernizacja układów hydraulicznych
i maszyn,
 konsultacje i doradztwo techniczne,
 niezawodny i profesjonalny serwis.

Kod NCAGE 2994H (NATO)

AQAP 2110:2009

Koncesja MSWiA B-030/2016

ISO

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Certyfikaty ATEX, GOST-R, MakNII

Dyrektywa transportowa 2000/9/EC

Jesteśmy największym polskim
producentem elementów
i układów hydrauliki siłowej
Dla naszych Klientów oferujemy pełen zakres usług od projektowania, produkcji, serwisowania, po gotowy produkt.
Nasze kilkudziesięcioletnie doświadczenie na rynku hyd
rauliki siłowej jest atutem we współpracy z Klientem.
Wychodzimy naprzeciw potrzebom rynku oferując rozwiązania, które pozawalają stosować nasze wyroby w różnym
środowisku, poprawiają wydajność, bezpieczeństwo oraz
redukują koszty.
Nasz profesjonalizm podkreślają liczne certyfikaty a jakość
doceniają najwięksi światowi producenci maszyn.
PONAR Wadowice S.A. otrzymał po raz trzeci z rzędu
platynowy certyfikat jako dostawca elementów, części
i wyrobów dla firmy Caterpillar.

Dyrektywa ciśnieniowa 97/23/EC
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Hydraulika dla ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH
Hydraulika siłowa dla temperatur
od -40˚C do + 50˚C …SO536

Hydraulika siłowa dla temperatur
do + 90˚C –TROPIK, …SO7

Produkty przebadane i spełniające normy obronne

Produkty w wykonaniu TROPIK w których elementy są cynko

NO-06-A101 ÷ NO-060A108

wane lub malowane emalią ftalową, cyklokauczukową tropi-

1. Rozdzielacze typu 4WE6…12/G24…/SO536
z tłoczkami E, J, G, T
2. Zawory przelewowe typu DBDS6…/SO536
3. Zawory zwrotne typu S8../SO536, Z2S6…/SO536,
UZZR32-6A/SO536
4. Dławiki typu MG10…/SO536
Wymagania:
Stosowanie czynnika roboczego odpowiedniego dla tego
zakresu temperatur (np. MIL-PRF-5606 w USA lub H515,
H520 NATO).
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kalną i elektromagnesy EMSGT... z drutu nawojowego DNE
wg PN/EN-60317-0-1
1. Rozdzielacze typu 4WE6…12/…/SO7
2. Rozdzielacze typu 4WE10…15/…/SO7
3. Zawory przelewowe typu DBDS6, 10, 20…/SO7,
UZPD…/SO7
4. Zawory redukcyjne UZRC…/SO7
5. Zawory zwrotne typu S…/SO7, Z2S6, 10…/SO7,
UZSB…/SO7
6. Regulatory przepływu typu 2FRM…/SO7
7. Dławiki MK…/SO7, MG…/SO7

Hydraulika dla zastosowań specjalnych
Hydraulika siłowa w wykonaniu morskim
Produkty w wykonaniu MORSKIM, w których korpusy i pokrywy
są malowane emalią ftalową specjalną ALBA LUX i inne elementy
wykonane ze stali nierdzewnej
1. Rozdzielacze typu 4WMM6, 10…/SO15
2. Rozdzielacze typu 4WE6, 10…/SO15
3. Zawory zwrotne typu Z2S6…/SO15
4. Dławiki Z2FS6…/SO15
5. Regulatory przepływu 2FRM10…/SO15
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Hydrauliczne Mobilne Stanowisko Diagnostyczne
Zadanie: Propozycja rozwiązania a następnie zaprojektowania
i wykonania przewoźnego stanowiska hydraulicznego do testowania odbiorników hydraulicznych (np. siłowniki, silniki hydrauliczne, zawory, pompy).
Wykonanie: Przewoźna stacja diagnostyczna dla układów hydraulicznych, która składa się z:
 zespołu pompowego 250 bar/35 lpm
 układu pomiarowego QpT (przepływ, temperatura, ciśnienie)
na nitce zasilającej
 układu pomiarowego Qp na nitkach wychodzących z bloku
rozdzielaczy, w sumie 10 kanałów. Oznacza to, że Klient
może sprawdzać np. 5 siłowników lub 5 silników hydraulicznych, lub 10 innych odbiorników
 miernika klasy czystości oleju.
Do zmiany kierunku medium zastosowano po raz pierwszy
proporcjonalny rozdzielacz wielosekcyjny WREM. Na przewoźnej jednostce zabudowany został panel LCD, na którym można
ustawiać wartości przepływu, odczytywać wszystkie sygnały
QpT z układu oraz sprawdzić klasę czystości oleju wg norm: ISO,
NAS, AS. Urządzenie jest przystosowane do pracy ciągłej (zabudowana chłodnica) oraz w zakresie temperatur -40°C do +60°C.
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Parametry techniczne:
 25 MPa
 40 dm3/min
 zespół pompowy (regulator stałej mocy, nastawianie
ciśnienia zerowania pompy, odciążanie pompy)
 pomiar temperatury oleju (T), ciśnienia oleju (P), natężenia
przepływu (Q)
 monitorowanie czystości oleju – ICM
 niezależne sterowanie pracą 5 odbiorników (siłowników,
silników hydraulicznych) za pomocą rozdzielaczy
proporcjonalnych
 sterowanie ręczne za pomocą dźwigni z zapadką
 sterowanie elektryczne – regulator 20RC10E
 panel dotykowy
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Samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy
Hydrauliczny napęd podniesienia i ryglowania zespołu głowicy
składa się z:
 jednostki napędowej/agregatu hydraulicznego
 bloku rozdzielaczy suwakowych
 siłowników i silników hydraulicznych jako odbiorników
Nowością w tej aplikacji, na życzenie Klienta, jest zastosowanie
przyłączy elektrycznych wg standardu DEUTSCH (wysokie IP)
oraz przesterowanie awaryjne w postaci dźwigni.
Parametry techniczne:
 przepływ w układzie zasilania: ~10 dm3/min
 ciśnienie w układzie: 13 MPa
 moc silnika elektrycznego: 3 kW
 zasilanie silników elektrycznych: 24 VDC
 napięcie sterowania: 24 VDC
 medium: olej hydrauliczny wg MIL-PRF-5606
 temperatura otoczenia: -40÷65 °C
 wielkość zbiornika: 40 dm3
 dokładność filtracji: 6 μm
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Stacja radiolokacyjna dalekiego zasięgu
Stacja radarowa dalekiego zasięgu na podwoziu samochodu
Jelcz P882 D43, to największy tego typu obiekt w Europie.
Radar składa się z dwóch części: mobilnej platformy transportowej i urządzenia radarowego. Na każdej z tych części montowany jest zasilacz hydrauliczny niezależny od zasilania silnika
trakcyjnego pojazdu i cylindry hydrauliczne jako elementy wykonawcze.
Urządzenie Transportowe stanowi mobilną podstawę do zabudowy urządzenia radarowego. Transport i praca radaru odbywa się
wraz z platformą transportową. Podczas pracy anteny, która wykonuje obroty o 360° platforma ma zapewnić stabilną pracę zestawu radarowego. Platforma wyposażona jest w hydrauliczne
podpory automatycznie rozsuwane służące do wypoziomowania wyrobu o masie ok. 32 tony. Zakres ruchu podpór umożliwia
poziomowanie urządzenia: wzdłuż pojazdu na nierównościach
terenu do 3°, w poprzek pojazdu do 4°.
Spełniając wymagania Klienta dot. maskowania, cylindry hydrauliczne zastosowane w tym wyrobie posiadają tłoczysko matowe,
koloru ciemnego. Powierzchnie tłoczysk nie są chromowane jak
w tradycyjnych siłownikach, lecz dzięki odpowiedniej obróbce
elektrochemicznej, posiadają powłokę specjalną.
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rodzielacz typ UREM6

rozdzielacz proporcjonalny
typ WREM6
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SAMOBIEŻNA HAUBICA 155mm
W ramach projektu polonizacji układu hydraulicznego dla haubicy
155 mm Grupa PONAR zaprojektowała i wykonała specjalny siło
wnik hydrauliczno-pneumatyczny oraz agregat hydrauliczny.
Siłownik zwany „Mechanizmem równoważącym i hamulcem”
spełnia dwie funkcje:
 cylindra mechanizmu równoważącego, zapewniającego siłę
przeciwdziałającą momentowi obrotu działa względem osi
czopów wywołanemu ciężarem zespołu lufy,
 hamulca hydraulicznego, wykorzystywanego w powiązaniu
z mechanizmem podniesieniowym, aby przeciwdziałać efektowi siły bezwładności zespołu wahadłowego.
Agregat hydrauliczny zwany Hydraulicznym Zespołem Mocy zapewnia zasilanie układu w olej hydrauliczny pod odpowiednim
ciśnieniem, z odpowiednią wydajnością.
Parametry techniczne:
 przepływ w układzie zasilania: ~8 dm3/min.
 ciśnienie w układzie: 18,5 MPa
 moc silnika elektrycznego: 2,5 kW
 zasilanie silnika elektrycznego: 48 VDC
 napięcie sterowania: 24 VDC
 temperatura oleju: -40÷+65°C
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System automatycznej armaty KDA
Układ kontroli i sterowania armatą (UKiSA) zapewnia sterowanie
elementami wykonawczymi hydraulicznego osprzętu armaty:
blokadą zamka, przełącznikiem strony podania amunicji, przeładowaniem armaty, spustem armaty oraz czujnikiem stanu komory
nabojowej (pusta/pełna).
Hydrauliczny układ dostarczany przez Grupę PONAR składa
się agregatu hydraulicznego, stacji hydroakumulatora wraz
z blokiem bezpieczeństwa, bloku rozdzielaczy suwakowych.
Ze względu na warunki pracy, wszystkie bloki hydrauliczne są
wykonane ze stali nierdzewnej, zawory PONAR Wadowice zostały
wykonane w odmianie „morskiej” (specjalne materiały, powłoki
lakiernicze, uszczelnienia).
Ciekawostką jest fakt, że nasz układ zanim został zamontowany
na okręcie przeszedł wszystkie badania na zgodność z normami obronnymi NO-06-A101 – NO-06-A108 (badania klimatyczne,
badana wytrzymałości i odporności na narażenia mechaniczne,
badania EMC)
Czynniki narażeniowe, jakim poddany był układ to m.in.:
drgania sinusoidalne, udary mechaniczne, podwyższona
lub obniżona temperatura otoczenia, zwiększona wilgotność,
mgła solna, kondensacyjne osady atmosferyczne.
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UNIWERSALNA ARMATA MORSKA 23mm
Dużym wyzwaniem dla Grupy PONAR była modernizacja układu
hydraulicznego armaty morskiej 23 mm. Z jednej strony stworzyliśmy nową hydraulikę, z drugiej strony musiała ona współpracować z istniejącymi mechanicznymi elementami armaty.
Na potrzeby tej aplikacji PONAR Silesia zbudował nowy agregat hydrauliczny, który musiał się zmieścić w starej przestrzeni
zabudowy, a jednocześnie spełniać wszystkie parametry pracy.
PONAR Wadowice wykonał specjalne cylindry przeładowania,
bloki zaworowe i rozdzielacze suwakowe.
System napędów w azymucie i elewacji oraz układ przeładowania armat stworzyły nowy „Hydrauliczny napęd podniesienia i obrotu dla UNIWERSALNEJ ARMATY MORSKIEJ 23 MM”.
Uzupełnieniem dostawy urządzeń Grupy PONAR było wykonanie instalacji hydraulicznej na systemie wieżowym oraz udział
naszego Serwisu w odbiorach i uruchomieniu.
Parametry techniczne:
 pojemność nominalna zbiornika oleju: 35 dm3
 wydajność pompy (pierwsza sekcja) 13,7 cm3/obr.
 wydajność pompy (druga sekcja) 11,7 cm3/obr.
 nominalne ciśnienie pracy układu 100 bar
 zakres temperatury pracy: -40÷65°C
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Serwis Grupy PONAR:
• naprawa i regeneracja aparatów hydraulicznych

• montaż i uruchomienie układów hydraulicznych

Stanowi podstawową działalność serwisu i obejmuje
wszystkie wyroby własne oraz wyroby innych firm.
Wszystkie aparaty po regeneracji podlegają sprawdzeniu na zgodność z wymogami stawianymi nowym wyrobom i otrzymują 6-miesięczną gwarancję.

Zapewniamy fachowy montaż aparatów i kompletnych
układów hydraulicznych, ze szczególnym uwzględnieniem
czystości wykonania tych prac. Do diagnostyki i montażu
układów hydraulicznych Serwis Grupy PONAR posiada samochody serwisowe wyposażone w odpowiednie do tego
celu urządzenia.

• diagnostyka i modernizacja układów hydraulicznych
Służymy naszą wiedzą w zakresie obsługi technicznej
i eksploatacji układów w celu ich długiej i niezawodnej
pracy; modernizacji przestarzałych układów hydraulicznych i dostosowania ich do aktualnego poziomu techniki.
Wiedza ta wsparta jest wysokiej klasy aparaturą diagnostyczną, umożliwiającą dynamiczne pomiary i rejestrację
wielkości: ciśnienia, przepływu, klasy czystości oleju.
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• konsultacje i doradztwo techniczne
Prowadzimy doradztwo techniczne w zakresie zastępowania aparatów innych producentów, aparatami produkowanymi przez PONAR, budowy, działania i zastosowania aparatów
hydraulicznych produkowanych przez naszą firmę, a także,
szkoleń z zakresu technicznej i praktycznej obsługi aparatów i układów hydraulicznych.

Zapraszamy do kontaktu:
PONAR Silesia S.A.
ul. Świerczewskiego 10 a
43-170 Łaziska Górne

PONAR Wadowice S.A.
ul. Wojska Polskiego 29
34-100 Wadowice

tel. +48 32 323 34 00
fax +48 32 323 34 01
e-mail: ponar@ponar-silesia.pl

tel. +48 33 488 21 00
fax +48 33 488 21 03
e-mail: ponar@ponar-wadowice.pl

zapraszamy na naszą stronę internetową: www.ponar.pl
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www.ponar.pl

