PARC 40 ton
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P.A.R.C. typ 40 ton
poduszka do podnoszenia samolotu
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Zastosowanie
Poduszka do awaryjnego podnoszenia samolotu wraz z certyfikowanymi akcesoriami służy
do:
a. podnoszenie części oraz całego samolotu w przypadku uszkodzenia podwozia,
b. szybkiego uniesienia niesprawnego samolotu w sytuacji, gdy zostało zgłoszone
uszkodzenie kadłuba,
c. zwiększenia stabilności samolotu w trakcie dokonywanych napraw lub przeglądów,
d. równoważenia obciążenia, jeśli to konieczne, w trakcie delikatnych operacji
załadunkowych/rozładunkowych,
e. podnoszenia znacznego obciążenia umieszczonego na grząskim terenie bez
konieczności wspomagania podłoża

Koncepcja
Poduszka do podnoszenia samolotów w sytuacjach awaryjnych stworzona została
z technicznych materiałów powlekanych wraz z gumą syntetyczną po obu stronach. Poduszka
rozkładana jest w trakcie unikalnego procesu rozkładania. Każda poduszka wytwarzana jest w
procesie gorącej wulkanizacji w autoklawie. Przy produkcji nie używa się kleju, co znacząco
zwiększa trwałość poduszki jako że nie występuję ryzyko rozwarstwienia się klejonych
elementów.

Proces gorącej wulkanizacji, wymyślony przez Charles’a Goodyear’a w roku 1839, polega
na ulepszeniu właściwości fizycznych naturalnych lub syntetycznych gum. Technika uległa
znacznej ewolucji, polega na rozgrzewaniu gumy w piecu autoklawowym – autoklawie –
(wysoka temperatura, wysokie ciśnienie, próżnia) angażując siarkę i inne substancje
pojawiające się w procesie (akceleratory, sadza, przeciwutleniacze itp.). Siarka nie ulega
ulotnieniu, ale łączy się chemicznie pod wpływem ciepła, głównie w formie wzajemnych
powiązań (zwanych mostami) pomiędzy cząsteczkami o długich łańcuchach.
Gorąca wulkanizacja gumy:
• zwiększa właściwości rozciągania,
• wyższa odporność na odkształcenia,
• wyższa odporność na ścieranie,
• zwiększona elastyczność względem dużej rozpiętości temperatury .
W porównaniu z wulkanizacją na zimno, w normalnym środowisku (brak ciepła, brak
ciśnienia, brak próżni) powoduje:
• obniżenie właściwości rozciągania,
• obniża odporność na odkształcenia i ścieranie,
• posiada niższą elastyczność względem różnic temperatury.
Produkty wykonywane w technologii zimnej wulkanizacji porównane mogą być z produktami
klejonymi, które mają tendencję do słabszego połączenia (utrata siły łączenia wraz
z upływającym czasem).
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Do najważniejszych zalet procesu gorącej wulkanizacji zaliczam:
• otrzymanie jednolitego produktu o bardzo dużej odporności mechanicznej (zobacz
powyższe wytłumaczenie),
• zgodność chemiczna wieloma środkami:
o nafta, smar, Skydrol itp.
• Idealna odporność na warunki atmosferyczne
o UV, ozon itp.
• Wysoka jakość zapewnia długowieczność sprzętu, niektóre poduszki są w użyciu już
od 10 lat.

Zestaw
Standardowa poduszka do podnoszenia uszkodzonego samolotu składa się z kilku grup,
łatwych w przenoszeniu, modułów. Każdy moduł składa się z wielu przedziałów,
nadmuchiwanych indywidualnie. Standardowo przedział nadmuchiwany jest do wysokości
200 mm.

Dolne moduły zbudowane są z podzespołów, 2 -3 przedziałów indywidualnie
nadmuchiwanych (zobacz zdjęcie 1). Górne moduły zbudowane są z 8 przedziałów,
indywidualnie nadmuchiwanych (zobacz zdjcie nr 2/nie dotyczy wersji 5 tonowej).
Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Górna i dolna powierzchnia modułów poduszki posiada anty poślizgową powłokę
specjalnego żebrowania zwiększający bezpieczeństwo).

(wzór

Czerwony kolor poduszek zapewnia dobrą ich widoczność w trakcie operacji podnoszenia
(także tych przeprowadzanych w nocy). Górna i dolna powierzchnia jest w kolorze czarnym,
natomiast boki są czerwone i dodatkowo posiadają linię pozycjonującą, co zapewnia precyzje
we właściwym ułożeniu poduszki.
Solidne, uchwyty wykonane także w technologii gorącej wulkanizacji, rozmieszczone są w
równych odstępach na brzegach dolnych poduszek co zapewnia łatwość ich przenoszenia
(przesuwania).
Każda poduszka posiada indywidualne złącze do łatwego połączenia węża doprowadzającego
powietrze. Złącze składa się z 3/4‘‘ metalowego, gwintowanego gniazdka, osadzonego w
gumie wraz z 0.2 m rurą, połączoną ze złączem z jednej strony i Stäubli typ RMI 16 po
drugiej stronie.
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Wykaz sprzętu
Dane dla standardowej 40T poduszki powietrznej

PRONAL
numer
55089
60930
60931
60932
55088
53036
36612
36339
53177
53041
53045
53072
53073
12020
53161
55090

Zestaw 40T 3000; 4.60 m x 2.10 m; wysokość 3.mm m

ilość

Poduszka podnosząca 4600x2100x600 3 elementy (1-3)
Poduszka podnosząca 4600x2100x600 3 elementy (4-6)
Poduszka podnosząca 4600x2100x600 3 elementy (7-9)
Poduszka podnosząca 4600x2100x600 3 elementy (10-12)
Poduszka podnosząca 4600x2100x600 8 elementów (13-20)
OPCJE DODATKOWE
Zestaw narzędzi do naprawy 25, 40T
Zapas ¾‘‘ L: 0.2m dla 25T, 30T i 40T poduszki
Podłoże PVC dla poduszki 40T 5000x3000
Pianka chroniąca górną część 15 mm (piankowa warstwa
zabezpieczająca)
Konsola kontrolna poduszki
Drewniana skrzynka na konsole
Zapas 3/4‘‘ L: 20 m dla poduszki
Zapas 3/4‘‘ L: 20 m dla poduszki
Opakowanie na rurę
Drewniane opakowanie dla poduszki
Opakowanie transportowe dla 40T poduszki

1
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1
20
1
1
1
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Pneumatyczne połączenia poduszek
Pneumatyczne połączenia poduszek (zdjęcie poniżej) składa się z:
• Gumowej rury, długość 0.2 metra,
• Gwintu ¾‘‘,
• Samouszczelniającego się łącznika Stäubli RMI.

Połączenie jest wstępnie przytwierdzone do poduszki co pozwala na łatwe złączenie
z konsolą. 0.2 m, średnio elastyczna rura posiada wewnętrzną i zewnętrzną warstwę
z nitrylowego czarnego kauczuku (gumy syntetycznej) z rdzeniem z włókien
poliamidowych. Po stronie poduszki, rura zaciśnięta jest na gwincie ¾‘‘ (nierdzewna
obręcz stalowa Stäubli). Gwinty pokryte są Teflonem.
Druga strona rury posiada samouszczelniający łącznik RMI 16 1819/JV zaciśnięty na obręczy
Stäubli ze sali nierdzewnej.
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Podłoże PVC dla poduszki
Podłoże P.A.R.C. to materiał PVC 350 daN/5cm. Zawiera poliestrowy rdzenie.
Podłoże musi zostać umieszone pomiędzy poduszkę, a nawierzchnie na której ma ona zostać
rozłożona, w celu uniknięcia:
• Niepotrzebnych zabrudzeń poduszki,
• Zniszczeń gumowej powierzchni spowodowanych nierównościami podłoża,
• Zniszczeń gumowej powierzchni spowodowanych działaniem środków chemicznych
(często korozyjnych).

Rozłożone podłoże przygotowane do umieszczenia poduszki

Rozmiary podłoża dla poduszek 30T i 40T:
• Długość 5000 mm, szerokość 3000 mm.

8
Piankowa warstwa zabezpieczająca
15 mm grubości pianka zabezpieczająca, musi zostać ułożona na najwyższej kondygnacji
zbudowanej poduszki. Pianka zapewnia wyrównanie poduszki, a zatem wszelkie nierówności
na kadłubie samolotu zostają skorygowane. Pianka, stworzona jest z gumy syntetycznej
etylenowo-propylenowej. Materiał jest odporny na ozon, tlen, produkty paliwowe oraz złe
warunki pogodowe. Dodatkowo, zamknięte komórki pianki mają idealne właściwości
elastyczności i dopasowania.
Rozmiary warstwy ochronnej w wersji 5T
• Długość 2000 mm, szerokość 2000 mm
Rozmiary warstwy ochronnej w wersji 40 T
• Długość 4300 mm, szerokość 2300 mm.

Pianka zabezpieczająca w użyciu

Opakowanie transportowe dla poduszki (opcja)
Opakowanie PVC pozwala na składowanie złożonego P.A.R.C. Tak spakowany produkt
może być przewożony przez wózek widłowy lub przy użyciu specjalnych pasów
podnoszących jeśli to wymagane.

