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Hullámok hátán
Nem is gondolnánk, hogy a hullámpapír gyártása milyen összetett feladat.
A rendkívül kompakt gép csőhálózatát a Bosch Rexroth Kft. szakemberei
3D modell segítségével tervezték meg, mely a helyszíni szerelést is megkön�nyítette. A hidraulikus hengerek a préshenger és a ragasztóegység mozgatását, valamint a kazetta és ajtó emelését, továbbá a hullámhengerek szabályozott összezárását (melynek funkciója a megfelelő hullámnyomás beállítása)
valósítják meg. Az elemek kiválasztásakor figyelembe kellett venni a hullámpapírgyártás során fellépő hőterhelést és a magas frekvenciájú rezgéseket is.
A papíripari gépeknél különösen fontos az olajszivárgás minimalizálása,
melyet cseppmentes csőkötéssel sikerült megvalósítani. A beépített Rexroth-termékek napi 16 órás műszakban, 100%-os bekapcsolási idővel, stabil
üzemben, hibamentesen üzemelnek.

Ügyvezetői köszöntő
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„Plug & Play a szerviztechnikában”

Kedves Olvasó!

A hidraulikus és automatizálási technoló-

pad ezeket a vevői elvárásokat és célokat

megfizethetetlen, ha az eszköz pl. egy

gia területén a vevőelégedettség egyik

szolgálja. Tesztberendezésünk fontos

mobil építőgépbe vagy egy felújítás alatt

legfontosabb mércéje az aftersales-szol-

előnye, hogy már a tervezésnél figye-

álló fröccsöntő berendezésbe kerül

gáltatások minősége. A Rexroth-világban

lembe vettük az energiahatékonysági és

vissza, hiszen további, bonyolult helyszíni

erre különleges figyelmet fordítunk,

környezetvédelmi alapelveket.

beállításra egyáltalán nincs szükség.

fejeződik be az értékesítés. A szervizszol-

Milyen újdonságokat kínálunk

Használja ki a Plug & Play szerviztechnika

gáltatásokra a partneri kapcsolatok

ügyfeleinknek?

hiszen vállalatunknál az eladással nem

fontos állomásaként és nem az üzleti
folyamat befejezéseként tekintünk.

által kínált előnyöket, és kérjük, látogasson el telephelyünkre, ahol innovatív,

Próbapadunkon a szivattyúkat, motoro-

magyar tervezésű és gyártású próbapa-

kat és szelepeket az egységes nemzet-

dunkat szívesen bemutatjuk Önnek!

Ügyfeleink folyamatosan bővülő, egyre

közi Rexroth-normarendszer szerint,

megbízhatóbb megoldásokat kívánnak

szigorú mérési jegyzőkönyvek alapján

gépeik és berendezéseik üzemeltetése

teljes körűen beállítjuk. Ennek köszönhe-

során. A jól kivitelezett javítás önmagá-

tően ezek Plug & Play módon, azaz bármi-

ban már nem elegendő, gyorsan és

lyen utólagos helyszíni beállítás nélkül

jövőbiztosan kell a szolgáltatást nyújta-

kerülhetnek végső helyükre, mellyel a

nunk. Ez alapvető elvárás.

felhasználónak jelentős biztonságot,
idő- és energiamegtakarítást garantá-

Ács István

A közelmúltban átadott, a magyar piacon

lunk. Ez a triviálisnak tűnő, de a hazai

ügyvezető igazgató

jelenleg legmodernebb hidraulika-próba-

piacon egyedülálló szolgáltatás szinte

Bosch Rexroth Kft.
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Made in Hungary:
Új hidraulikus próbapad

Új, hidraulikus tesztberendezésünk műszaki kivitelében, színvonalában és minőségében rendkívül
jól tükrözi a Bosch Rexroth Kft.
hazai szakembereinek hidraulika
szakterületen meglévő több mint
20 éves szakmai tapasztalatát,
továbbá minőség iránti elkötelezettségünket. A 100 százalékos
működési próba garantálja, hogy
a próbapaddal tesztelt hidraulikus
szivattyú- és motoregységek
a helyszínen egyből 100 százalékosan tudjanak teljesíteni, s mindezt
a gépek és gyártósorok legkevesebb állásideje mellett.

Know-how
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A Rexroth a gépek rendelkezésre
állását maximalizáló
szolgáltatások széles skáláját
kínálja. Az Ön előnye: nagyobb
termelékenység.
Sokféle és különböző évjáratú gépet vagy komplex és
speciális berendezéseket üzemeltet? A hidraulikus, elektromos és mechanikus modulok karbantartására, javítására
és átalakítására keres olyan szervizpartnert, aki ismeri az
Ön iparágának egyedi követelményeit? A Rexroth az Ön
teljes körű szervizpartnere! Sőt mi több: szakképzett és
tapasztalt szakembereink tanácsadóként támogatják a
végfelhasználókat és a gépgyártókat a nagyobb energiahatékonyság és gépbiztonság érdekében. Ezen felül, a gépeit
teljes életciklusuk alatt üzemkészen tartjuk többek között
állapotfelmérésekkel és hatékony beállítással. A gépek
hatékonyságát az elérhető legmagasabb szintre emeljük.
Szakszervizeink az ipari folyamatokat és a legszigorúbb
minőségi szabványokat követik a világ minden pontján.
Kizárólag eredeti pótalkatrészeket használunk, hogy Ön
soha ne találkozhasson nem a gyártótól származó alkatrészekkel, melyek teljesítménye és élettartama gyakran jóval
a gyártó által meghatározott szint alatt van. Azonban nem
minden esetben az alkatrészcsere az egyetlen megoldás.
Különösen a drágább alkatrészek és modulok esetén a
költséghatékony javítás gyakorta gazdaságosabb, ha a
Rexrothot választja partnerének. Szervizközpontunk rövid
idő alatt újszerűvé alakítja alkatrészeit. Szakképzett és
tapasztalt technikusaink és mérnökeink professzionális
munkavégzéssel hajtják végre a szükséges javításokat. Az
újragyártott alkatrészek esetében teljes körű garanciát
vállalunk – az újjal megegyező minőségben. Nagyobb
termelékenység, jobb energiahatékonyság és biztonsági
szabványoknak való megfelelés: ezek kombinációjával a
berendezés teljes élettartama (használati ideje) alatt
felmerülő költségek összessége jelentős mértékben csökkenthető.
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Hazai mérnökök munkáját dicséri
Marczis Tamással, a Bosch Rexroth Kft.
műszaki igazgatójával beszélgettünk
Gépek szervizelése és

Mennyi ideig tartott és hogyan

tartozó hidraulikus szivat�-

mérnöki szolgáltatások –

zajlott az előkészítés? Melyek voltak

tyúk és hidromotorok javí-

portfóliónk

a legfontosabb mérföldkövek a

tás utáni, teljes terhelésű

projekt történetében?

ellenőrzését végre tudjuk

Anyavállalatunknál 2012 májusá-

hajtani. Ahhoz, hogy nagy

ban született meg a döntés,

teljesítményt, így teljes

hogy korábbi rendszerépítési

terhelést tudjunk elérni, a

tapasztalatainknak, illetve loká-

gépegységek tesztelése

lis referenciáinknak köszönhe-

alatt egy időben van szüksé-

tően megépíthetjük ezt a teszt-

günk nagy nyomásra és

berendezést. Mivel minden
Javítások

nagy folyadékáramra az

előírást és praktikus felhasználói igényt, továbbá a Rexroth
energiahatékonysági törekvéseit

cc Marczis Tamás
A Bosch Rexroth Kft.
műszaki igazgatója

is már a tervezésnél figyelembe

ben, s mivel már a beépítésnél figyeltünk erre, a berendezés Sytronix

blokkvázlata rendkívül bonyolultnak tűnt,

hajtásaink tesztelésére is alkalmas.

de a berendezés komplexitása is természetesen
Mihály, a berendezés
főkonstruktőre alkotta
meg azt a teljes
3D modellt, ami alapján

REMAN

energiahatékonysági alapel-

a rendszer főtervezője, első kapcsolási

ezt követelte. Stocker

Helyszíni szerviz

gően. Ráadásul mindezt az
vek betartásával egy idő-

kellett venni, Kővári György, aki

Pótalkatrészek

adott terméktípustól füg-

„Az új, egyedülálló technológiai színvonalat képviselő hidraulikus próbapad segítségével a Bosch Rexroth Kft. szervizszakemberei pontosan ellenőrzött körülmények között, a teljes
folyamatot dokumentálva tudják a hidraulikus szivattyú- és
motoregységeket, valamint a szeleptechnikát vizsgálni,
mellyel a 100 százalékos minőség garantálható”

megépítettük a próbapadot. 2013 júniusában, amikor vállalatunk
az Angol utcából ide a Gyömrői úti, új

Milyen normarendszer szerint tervezték és építet-

épületbe költözött, még csak a tervezési

ték a próbapadot?

szakasznál tartottunk. Ekkor döntöttük el

A Rexroth globális, így a hazai szervizháló-

azt is, hogy egy egyedi konténerben

zata is világszerte egyet jelent a 100 százalé-

helyezzük el a berendezést, mely a fel-

kos minőséggel, melyet a vállalatnál közpon-

használó kollégák mechanikai és zajárta-

tilag egységesített normarendszer és a

lom elleni védelmét szolgálja. A próbapad

szervizszakemberek többéves szaktudása és

ünnepélyes átadására végül 2014 novem-

tapasztalata garantálnak. Ennek a követel-

berében került sor.

ményrendszernek a része a javítási folyamatok legmagasabb szintű ellenőrzése, mely a

Retrofit

Tanácsadás

Az Angol utcai székhelyen is volt egy hasonló

minőségi, eredeti alkatrészek beépítésén

tesztberendezés. Miben különbözik ez az új,

keresztül a kiszállításon és a helyszíni szervi-

hidraulikus próbapad a régitől?

zen át egészen a felújított termék ismételt

A konstrukció három különböző méretű és

beépítését megelőző végellenőrzését is

funkciójú próbaállomásból áll, melyből a

magában foglalja. Ezt a teljes körű szolgálta-

legnagyobb 200 kW teljesítményű. Az új

tást testesíti meg az új, hidraulikus próba-

rendszerre azért volt szükségünk, hogy a

pad, melyet az anyavállalatunk által megala-

lehető legnagyobb termékpaletta, ezen

pozott követelmények szerint a lokális

belül a nyitott és zárt körfolyamokhoz

igényekhez illesztettünk.
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Első rendszer-felhasználói tapasztalatok
Az új berendezésről Török Bálinttal, a Bosch Rexroth Kft.
hidraulika szerviz- és gyártásvezetőjével beszélgettünk
Miért fontos a hidraulikus szivattyúk helyes beállítása?
Ahhoz, hogy meg tudjuk előzni a gépekben és
berendezésekben kialakuló súlyosabb energiaveszteségeket, amelyeket a felhasználó akár észre sem
vesz, hiszen a gépe vagy berendezése megfelelően
működik, ami viszont elkerüli a figyelmét, hogy
sokkal többet fogyaszt, szükséges a szivattyúk
helyes beállítása. Ez a tesztberendezés sok esetben erre is megoldást jelent.
Hogyan tudják a mérési eredményeket alátámasztani?
cc Török Bálint
A Bosch Rexroth Kft.
hidraulika szerviz- és
gyártásvezetője

Az állapotfigyelés alatt, majd a helyes beállítást
követően mérési jegyzőkönyvet készítünk rövidesen egy központi tesztvezérlő és adatgyűjtő rendszer segítségével. A központi rendszer online

„Azért, hogy a hidraulikus rendszerek a rendkívül magas igénybevétel
miatt a javítást követően már a helyszínen egyből 100 százalékosan
tudjanak teljesíteni, 100 százalékos működési próbát kell végrehajtani”
kapcsolaton keresztül működik. Ezáltal egy adott,
javítandó termék típusának és cikkszámának
megadása után a rendszer meghatározza azt
a mérési algoritmust és karakterisztikát, ami alapján a próbát végrehajtjuk és kiállítjuk azt a jegyzőkönyvet, amely bárhol a világon ugyanazon tesztelési követelményrendszer szerint készül.

100%-os
minőség

200 kW

teljesítmény

5000

munkaóra

7000

gépegység

dd Munkagép szivattyújának mérése (1) és helyes beállítása (2) utáni mérés

n=fordulatszám

p=nyomás
qv=térfogatáram
η=hatásfok
1. mérés:
2. helyes beállítás
utáni mérés:

A megfelelő beállítás után akár
15–20 százalékos energiamegtakarítás mérhető.

A mérés után egyértelműen megmutatkozik a két beállítás közötti hatásfokkülönbség, melyet azonos hidraulikus kimenő teljesítmény mellett mértünk. A
megfelelő beállítással akár 15–20 százalékos energiamegtakarítás is elérhető.

http://www.boschrexroth.com/hu/
hu/szerviz/rexroth-service-1
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Mindenkor a legmegfelelőbbet
A hidraulikafolyadékoknak általában meg kell felelniük
az ISO 4406 által meghatározott, minimális tisztasági
osztályoknak. A rendszer egészének tisztasági osztályát
az egyes részegységek legérzékenyebbikéhez igazítják.
Ez azért van így, mert a szűrőket már a tervezési fázistól
kezdődően úgy méretezik és helyezik el, hogy bármilyen
üzemi körülmények között biztosítsák a „leggyengébb
láncszem” számára szükséges mértékű tisztaságot. De
nem csak a tisztasági osztályon van a hangsúly. A szűrőknek alkalmasnak kell lenniük nagy mennyiségű szennyezőanyag befogására, és tiszta állapotban minimális
nyomásesést kell okozniuk. Összeférhetőnek kell lenniük
az általuk szűrt közeggel. Kívánatos jellemző még a jó
áramlási viszony ugyanúgy, mint a szűrőbetéten belüli
tartócső mechanikai stabilitása.
Három érték, ami számít

x

β-érték

Szennyeződésfelvevő kapacitás

Elvárt
tisztaság

p

Nyomásesés

A jó szűrőbetéteket e három tényező ideális aránya
jellemzi: magas β-érték nagy szennyeződésfelvevő
kapacitás és alacsony nyomásesés mellett.

Az okok és a tökéletes megoldás nyomában
A hidraulikafolyadékok és kenőolajok legjellemzőbb
szennyezőanyagai a szilárd részecskék, az idegen folyadékok és a levegő. Míg a szilárd részecskék a súrlódást

A megfelelő hidraulikaszűrők kiválasztása
és helyes használata megnöveli a rendszerek hasznos élettartamát és minimalizálja
a tulajdonlás összköltségét.

növelhetik és fokozott alkatrészkopást válthatnak ki,

Parányiak, gyakran csak mikroszkóppal láthatók, de

Állandó éberség

ennek ellenére mégis egy egész rendszer leállását okoz-

A szennyeződés bekerülhet kívülről is, de a rendszer

hatják: szennyeződésrészecskék a hidraulikafolyadék-

folyamatos működése során is keletkezhet. A rendszer

ban. A hidraulikarendszerek meghibásodásainak 70-80

garantált megbízhatósága érdekében fontos a hidrauli-

százaléka a folyadék szennyeződésére vezethető vissza.

kafolyadék folyamatos felügyelete. A szűrőbetét és a

Éppen ezért, a szennyeződések kiszűrése létfontosságú

munkafolyadék állapotának rendszeres – helyi üzemel-

a rendszer megbízhatóságát tekintve. Emellett a megfe-

tetési körülményekhez igazított – vizsgálata megelőzheti

lelő szűrőtípus kiválasztása és a megelőző szerviz a

a szennyeződés káros hatását, továbbá információt

folyamatos üzemeltetés során szintén alapvető fontos-

szolgáltat a káros elemek méretéről, minőségéről (ter-

ságú. Éppen ezért, kizárólag a folyadék tisztaságának

mészetéről). Ebből a szennyezés forrására vonatkozóan

rendszeres és helyes felügyelete garantálhatja a rend-

következtetések vonhatók le, és ezzel a megközelítéssel

szer zavartalan működését a teljes élettartam alatt.

meghatározható a hatékony megoldás.

addig a víz korrodál, befolyásolja a viszkozitást és rontja
a kenési jellemzőket. A gázok rontják a szelepek reakcióidejét. A közegben létrejövő hab energiaveszteséget és
szivattyúkárosodást is eredményez.
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Öt tipp a felhasználónak
ffGyakran még a gyárból kijövő, új hidraulikafolyadék
sem elég tiszta. Éppen ezért kell kellő finomságú
szűrőt használni a rendszer feltöltésekor.

8.

ffA hidraulikafolyadék tisztaságának a rendszer gyártója
által meghatározott tisztasági osztálynak kell megfelelnie.
ffAhhoz, hogy a szűrőrendszer a lehető legkisebb erőfeszítéssel karbantartható legyen, már a rendszer tervezésekor és beszerzésekor figyelmet kell fordítani

7.

a könnyű hozzáférhetőségre.
ffA fennálló körülményekhez igazított karbantartási
ütemterv garantálja a zavartalan üzemeltetést.

6.

ffA szennyezőanyagok kívülről is bejuthatnak
a rendszerbe. Éppen ezért gondosan kell megtisztítani
a szűrőház környékét a szűrőbetétek cseréje előtt.

5.

Hasznos segítőtársak

4.

A hidraulikafolyadékban lévő víz és a részecskék mennyisége pontosan mérhető a Rexroth által gyártott különféle

3.

eszközökkel. A felügyeleti szenzorok folyamatosan figyelik a hidraulikafolyadék minőségét. Ezek feladata, hogy

2.

korai fázisban észleljék az állagromlást és lehetővé
tegyék a beavatkozást. Emellett olajtisztító eszközök is
használhatók, melyekkel megsokszorozható magának

1.

a hidraulikafolyadéknak az élettartama, csökkenthető a
rendszeralkatrészek kopása, ezek eredményeként csökken az üzemeltetés költsége.

A szűrőbetétek és hidraulikafolyadékok karbantartásának
alapjaival ismerkedhet a
Bosch Rexroth által kiadott Oil
Cleanliness Bookletben
(Kiskönyv az olajtisztaságról).
A többfokozatú szűrők megfelelnek

www.boschrexroth.com

a legmagasabb követelményeknek

oil_cleanliness_booklet

1. Védőburkolat

5. Főszűrő

2. Támasztó háló

6. Védőfilc
iOS-re:

3. Védőfilc

7. Tartószövet

Androidra:

Pótalkatrészek online
vagy okostelefonon:
a Rexroth Fit4Filter applikációjával könnyen és egysze-

4. Előszűrő

8. Tartócső

rűen kereshet cserealkatrészeket Rexroth szűrőkhöz.
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Magyar fejlesztésű
szervoprés alkalmazás
Egyedi tervezés és kivitelezés a Rexrothtól
és rendszerintegrátorától
berendezésekkel és gépsorokkal szállít megoldásokat, az
elvárt kiváló minőségben, versenyképesen, kulcsrakészen.
A cég egyedi, technologizált prések építésében is számos
referenciával rendelkezik, ezek, valamint mérőgép-építési
tapasztalatai alapján nyerte el a feladatot.
A projekt kezdetén a gépépítő megvizsgálta a prés főegység lehetséges beszállítói körét, és végül több gyártmány
közül a Rexroth került kiválasztásra, műszaki és árelőnyök,
valamint a rugalmas alkalmazáshoz igazíthatóság miatt.
A kiválasztás során a gépépítő meggyőződött arról, hogy
a Rexroth által kínált elektromechanikus henger és a hozzátartozó szervohajtás képes teljesíteni a végfelhasználó
elvárásait. A megvalósíthatósági döntés alapját többek
között a Bosch Rexroth Kft. szakemberei által a mechanika
és a szervohajtásról készített méretezési dokumentumok
képezték.
A feladat egy adott gépjárműtípus szívó- és kipufogóoldali
dízel vezérműtengelyeire történő nagy pontosságú fogaskerék, illetve jeladó tárcsa felpréselése volt (akár 30 000 N
erővel). Kiemelt elvárás volt a gépképességi mérések
A Heavy-Duty kivitelű EMC egység, azaz az erősített kivi-

alapját is képező, hosszirányú pozícióméret tűrése

telű elektromechanikus henger került alkalmazásra abban

(±0,05 mm), valamint a szöghelyzet pontossága is (±20’).

a szervoprésben, amelyet a Bosch Rexroth Kft. egyik rend-

A fogaskerék ferde fogazása miatt a követelmények nem

szerintegrátor partnerével, a Hepenix Kft.-vel valósított

függetlenek, ez tovább erősítette a pontossági követelmé-

meg egy autóipari végfelhasználó számára.

nyeket.

A Hepenix Kft. és a Bosch Rexroth Kft. között több tíz éves
múltra visszatekintő, kiváló munkakapcsolat áll fenn. Ez az

A végfelhasználó az alábbi fő általános elvárásokat

eredményes együttműködés volt az alapja a szervopréssel

támasztotta a gépépítő projekt eredményével szemben:

szemben támasztott magas fokú autóipari követelmények

ff nagy megbízhatóság

kielégítésének ebben a projektben is.

ff kis karbantartásigény
ff pozicionálási pontosság

A Hepenix Kft. az 1991-es alapítás óta, közel negyed száza-

ff precizitás

dos folyamatos teljesítményének köszönhetően nagyfokú
és szerteágazó egyedi gépépítői tapasztalatot szerzett.

A kialakított koncepcióban a szervoprés a belső útmérést

A Hepenix Kft. jelenléte folyamatos a nukleáris és az autó-

kiegészítve egy külső útmérő kapcsolójelére áll meg, vala-

ipari szegmensekben, neves, a minőségre érzékeny meg-

mint a szervohajtásnak fel kell dolgoznia egy erőmérő cella

rendelőkkel, akik számára technológiai, gyártó- és tesztelő-

jelét is, mivel a préselésnek egy adott erőtartományban
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kell megvalósulnia. Az ülékek, tengelyek és egyéb elemek

felületen kezelhetőek. Az MLD hajtás profibuszon kapcso-

helyzetét szenzorokkal figyelte a rendszer, ezek jeleit is a

lódik a robotcellát vezérlő PLC-hez.

vezérlésben kellett feldolgozni. A használt Rexroth ún.

A szabványos és elterjedten használt buszrendszer miatt

MLD típusú IndraDrive hajtás, integrált PLC funkcióval is

a présegység más rendszerekbe is könnyen integrálható.

rendelkezett, ennek köszönhetően rugalmasan alkalmas

A profibuszon kommunikált paraméterek a feladat függvé-

erre a feladatra: analóg és digitális jeleket is tud fogadni

nyében szabadon meghatározhatók.

és feldolgozni a Rexroth szakemberei által írt program

A kezdeti mérések és tesztek alapján a berendezés képes

segítségével. A felépítést az alábbi ábra szemlélteti:

teljesíteni az elvárásokat, és felkészülten várja a termelés

Rexroth IndraDrive

Soros

PLC

Heavy Duty

Rexroth EMC

felfutását.

MLD kontroller
Analóg
Présszerszám

Digitális

Erőmérő

Mérőtapintó és
mérőerősítő

Az alkalmazás során az IndraDrive MLD kontrollerbe integrált PLC vezérlésnek köszönhetően a szervohajtás a lehető
legrövidebb időn belül képes megállítani a prést egy
mérő-tapintóból érkező digitális kapcsolójelre, ezáltal egy
megbízhatóan ismételhető, kis értékű, jól kezelhető túlfutás alakul csak ki. A 80 kg-os présszerszámot egy
30×10 mm-es, bolygótengelyes, orsós hajtással rendelkező
EMC-HD-085 típusjelű elektromechanikus henger mozgatja, ez képezi a prés mechanikus központi egységét,
melyre a Rexroth MSK071D jelű szervomotorja egy peremes tengelykapcsolón keresztül, áttétel nélkül csatlakozik.
A programozás eredményeként a vezérlés képes a szervoprések munkagörbéjének, azaz út-erő diagramjának átadására, további értékelésre vagy kezelőfelületen történő
megjelenítésére.
A berendezés építése során bizonyossá vált, hogy a helyesen megfogalmazott feladat alapján, a Bosch Rexroth Kft.
által biztosított programozói támogatással, az egyébként
univerzálisan felhasználható szervohajtású elektromechanikus hajtás az adott feladatra úgy használható, hogy felveszi
a versenyt más kész szervoprésgyártók termékével. Sőt, a
programozás során egy „kész” rendszerhez képesti előny-

Ilyen projektek során szerzett tapasztalatoknak köszönhe-

ként mutatkozott meg, hogy e prés sokkal rugalmasabb és

tően a Bosch Rexroth Kft. – gépépítő partnerével közösen

egyedi igényekre szabható, mivel további jeleket – például

– komplett szervopréscsomagot tud kínálni az automatizá-

a mérőtapintó villa betolásvéghelyzetét, alkatrész-helyzetfi-

lási piacon.

gyelő szenzorokat – is képes volt kezelni, valamint bizonyos
paraméterek akár menet közben is változtathatóak. Az
üzemszerűen módosítani kívánt paraméterek szabadon
meghatározhatóak, és a cellát vezérlő PLC-hez tartozó HMI
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12

A berendezés jellemzői
Típus:

VABW-6500

Gyártási év:

1987

Gyártó cég:

VOEST-ALPINE

Üzemi tömeg:

320 t
6 500 m3/h

Max. szállítási teljesítmény:
Felvevőgém hossza a gép közepétől:
Ledobógém hossza a gép közepétől:
Felvevőgém alsó szöghatár:

33 m
39 m
–15°

Felvevőgém felső szöghatár:

+18°

Ledobógém alsó szöghatár:

–15°

Ledobógém felső szöghatár:

+18°

A munkahengerek jellemző méretei
Dugattyúátmérő:

360 mm

Dugattyúrúd-átmérő:
Lökethossz:
Üzemi nyomás:

160 mm
5 140 ill. 5 720 mm

180 bar (dugattyúrúdoldalon)
10 bar (dugattyúoldalon)

Projekt
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A villamosenergia-termelés
szolgálatában

Speciális méretű hidraulikus munkahengerek a Rexrothtól
A visontai telephelyű Mátrai Erőmű Zrt.

las kotrógépekkel történik. A merítéklétrás

a magyar villamosenergia-rendszer egyik

és marótárcsás kotrógépek a jövesztett

megbízható alapegysége. Fő tevékenysége

anyagot szállítószalagra adják fel. A kotró-

a villamosenergia-termelés. A 950 MW

gépek, szállítószalagok, hányóképző gépek

beépített teljesítménnyel rendelkező Mátrai

gépláncokká kapcsolódnak. A gépláncok

Erőmű Zrt. az ország legnagyobb széntüze-

egyik fontos berendezése a szalagkocsi,

lésű erőműve. A társaság saját bányáiban

ahol a felvevő- és leadószalag mozgatása

külfejtéses technológiával termelt lignitből

hidraulikus munkahengerekkel történik.

állít elő villamos energiát, s így a magyar
nemzetgazdaság villamosenergia-fogyasztá-

Az egyik ilyen szalagkocsi közel 30 éves

sának mintegy 13%-át termeli.

gémemelő hidraulikus munkahengereinek
cseréjére a Mátrai Erőmű Zrt. pályázatot

Az Észak-Magyarországon végighúzódó

hirdetett, melyen a Bosch Rexroth Kft.

közel 1 milliárd tonnás lignitvagyon tartós

sikerrel szerepelt és szerződést köthetett

biztosítékot ad a cég működéséhez és a

az egységek szállítására. A speciális méretű

jövőbeni energetikai fejlesztési terveihez.

hidraulikus munkahengerek a Bosch Rex-

A társaság legfőbb törekvése, hogy belső

roth Kft. hollandiai gyárában készültek,

intézkedések, fejlesztések és új stratégiák

mely gyártómű a világ minden részére

által hosszú távon, gazdaságosan és verseny-

szállít alkalmazásspecifikus, vevői igények-

képes áron állítson elő villamos energiát.

nek megfelelő hengereket maximum 24

A Mátrai Erőmű Zrt. jelentős foglalkoztatási

méter lökethosszig, 1500 milliméter dugat�-

pozíciót tölt be a térségben. Az erőműnél

tyúátmérő tartományig. Az itt gyártott

és a két külszíni bányánál (Visonta és

hengerek az ipar valamennyi extra igényű

Bükkábrány) 2500 főt foglalkoztat.

– bányászat, kohászat, préstechnika, vízügyi létesítmények, tengeri energiaterme-

Visontán és Bükkábrányban a lignit kiter-

lés, kikötői berendezések stb. – területére

melése külszíni fejtéssel történik. A külfej-

készülnek.

téses bányászat technológiája szerint

A konstrukciók kialakítását, a tervezést

először el kell távolítani a lignittelepek

szimulációs program segíti, figyelembe véve

felett elhelyezkedő meddőrétegeket

a berendezések teljes élettartama alatt

(agyag, iszap, homok stb.), majd a med-

felmerülő költségeinek optimalizálását.

dőanyagokat vissza kell tölteni a nyitott

A hidraulikus munkahengerekhez 1-1 szerelt

bányatérségbe. Ahogy az egyik külfejtés

blokk is leszállításra került, melyek a hen-

kimerült, továbbhalad a bánya és a kiter-

gerek túlterhelés elleni védelmére és teher-

melt meddőanyagot az előző terület göd-

tartásra szolgálnak. A blokkokat közvetlenül

rébe töltik. Míg a meddőkőzetek jövesztése

a hengerekre építették. Szervizszakembere-

elsősorban marótárcsás kotrógépekkel, a

ink a helyszíni beszereléskor és beüzemelés-

szén jövesztése merítéklétrás és egykana-

kor is támogatást nyújtottak partnerünknek.
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Sytronix FcP 5010/7010:
Kedvező árú komplett szettek
90 kW-os teljesítményhatárig
Az újabb komponensek minősítése és rendszerbe állítása révén jelentősen bővültek az
FcP – Sytronix termékcsalád alkalmazhatósági területei. A szabványos aszinkronmotoron alapuló összeállításuk révén kedvező árú megoldást biztosítanak az alacsonyabb
dinamikai igényű berendezések táplálásához, például konstans tápnyomású rendszereknél. A konstans vagy szabályozott szivattyúkkal szerelt, előkonfigurált szivattyúegységszettek széles választéka rugalmas alkalmazhatóságot biztosít a legkülönbözőbb
felhasználási területeken.
Alapkivitel, maximális hatékonysággal – ideális megoldás
nyomástartáshoz
A Rexroth új Fv sorozatú frekvenciaváltójának alkalmazásával az FcP család jelentősen kibővült, így az FcP 5010
kivitel már 1,5-től 90 kW os teljesítménytartományban
elérhető, kiváló megoldást biztosítva ezáltal az alacsonyabb dinamikai igényű, erősen változó térfogatáramú,
állandó nyomású rendszerek táplálásához. Az alsó teljesítménytartományokban (< 15 kW) például szerszámgépeknél, míg a felső, 90 kW-ig terjedő tartományban préseknél
és kohászati berendezéseknél jelent tökéletes megoldást.
Az FcP 7010 kivitelnél az IndraDrive hajtásszabályozók
alkalmazása további kiegészítő funkciókkal bővíti az alkalmazási kört, ilyenek például a biztonsági funkciók „Safety
on Board”, fogyasztásmonitorizáció, valamint az Ethernetalapú kommunikáció.
A különleges kialakításból adódó előnyök
ff Kedvező árú megoldás alacsony dinamikájú
rendszerekhez
ff Alacsony komissiózási igény az előrekonfigurált szetteknek köszönhetően
ff Optimalizált folyamatszabályozó, alkalmazásspecifikus
firmverek
ff Alkalmazásbiztonság az integrált védelmi és felügyeleti
funkcióknak köszönhetően
ff FcP 5010: egyszerű kezelhetőség, manuális parametrizálhatóság
ff FcP 7010: funkcióbővülés, következetes programozhatóság, Ethernet-alapú kommunikáció

Műszaki sarokszámok, előnyök
ff Névleges teljesítmény: 90 kW-ig
ff NEMA és IEC szabványnak megfelelő elektromotorok
ff Alkalmazhatóság a konstans nyomású rendszerekhez
ff Zárt hidraulikus körfolyamhoz is beépíthető
ff Egynegyedes üzemeltetés (motorüzem, egy forgásirán�nyal)
ff Külön is rendelhető szivattyúegységek (MPE)
ff Ethernet alapú kommunikáció (Sercos, EtherCat,
PROFINET/IO, EtherNet/IP) és buszos kommunikáció

www.boschrexroth.com/sytronix

(PROFIBUS, CANopen, DeviceNet)

Hengerek | Lineáris mozgatástechnika
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EMC-HD elektromechanikus henger:
a hidraulikus hengerek energiahatékony alternatívája
A robusztus elektromechanikus hengert nagy terheléssel járó alkalmazásokra fejlesztették ki. Teljesen moduláris rendszerként került kialakításra, integrált bolygóművel
vagy golyósorsóval, költséghatékony munkára, akár kedvezőtlen körülmények között is.

Robusztus és teljesen moduláris rendszer
Az új elektromechanikus hengereket abból a célból alakították ki, hogy hosszú élettartamot biztosítsanak kedvezőtlen
körülmények között: tökéletes tömítéssel, szivárgás nélkül,
magas IP védelmi besorolás és magas szintű korrózióvédelem érhető el.
A precízen hengerelt orsós hajtások pontosan és határozottan pozícionálnak, s emellett magas szintű költséghatékonyság és energiahatékonyság, valamint alacsony működési
költség jellemzi őket. A konﬁgurálható szervohajtás szabadon programozható, a működési paraméterek egyszerűen
módosíthatók, ezáltal összetett folyamatokat is pontosan
végrehajthat vagy átalakíthat.
A különleges termékjellemzőkből adódó előnyök
 Egyszerű, robusztus szerelvény a kedvezőtlen körülmények közötti hosszú élettartam érdekében
 Komplett modulrendszer, különböző változatok
alakíthatók ki
A legfontosabb műszaki adatok
 Megengedett dinamikus terhelés (Cdyn): 50 – 470 kN
 Tengelyirányú erő: Max. 290 kN (húzás/nyomás)
 Max. mozgatási sebesség: 1 m/s
 Löket: Max. 1700 mm
 Védelmi osztály: IP65

 Precízen hengerelt orsós hajtások nagy erőkifejtéshez,
maximális költséghatékonyság mellett
 Telepítésre és használatra kész, komplett rendszer
 Konﬁgurálható elektromechanikus szervohajtás megoldás, szabad programozhatósággal komplex folyamatok
végrehajtásához
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Rexroth
Karnyújtásnyira
Újabb nagyszabású rendezvénnyel folytatódott a
Rexroth Karnyújtásnyira rendezvénysorozat. Az Őszi
Iparági Nap több mint 100 érdeklődő részvételével
2014. november 10-én került megrendezésre. A
rendezvény programjának fókuszában a hidraulika
állt. A technológiai terület legújabb megoldásairól,
fejlesztéseiről, továbbá a megvalósult projektekről
tartott előadásokon keresztül a vendégek betekintést nyerhettek többek között az energiahatékonyság, a szűréstechnika, a tápegységgyártás és az
axiáldugattyús technika rejtelmeibe. A prezentációkat követően került sor hazánk egyik legkorszerűbb
hidraulika próbapadjának ünnepélyes felavatására.
Ács István ügyvezető igazgató beszéde után szalagvágással nyitottuk meg a nagyközönség számára új,
hidraulikus tesztberendezésünket.

Fogalmazhatnánk műszaki szemmel is bonyolultan: az
anyag optimális zömítéséhez a PID szabályozóértékeit a
forgótömegek inerciájának figyelembevételével kell beállítani, a tekercsáramokat viszont a névleges érték két-két és
félszeresében javasolt maximálni, feltéve… és még folytathatnánk, mi minden szükséges ahhoz, hogy a korábbinál
korszerűbb, energiahatékonyabb berendezést építhessünk,
mégis az emberközeli csúcstechnológia fogja a felhasználókat a helyszínen meggyőzni, akár a termék, akár a szolgáltatás előnyeiről beszélünk.
Hogyan ismertessünk meg a nagyközönséggel egy
összetett, új szemléleten alapuló rendszert, mint például
a Rexroth 4EE energiahatékonysági programját vagy
cc Balról: Mikófalvi Tamás kereskedelmi igazgató; Ács
István ügyvezető igazgató; Marczis Tamás műszaki
igazgató

az ennek egyik meghatározó elemét alkotó fordulatszám-szabályozott Sytronix hajtásokat, vagy a kissé
futurisztikusan hangzó Open Core Engineeringet?
A tavalyi évben ebből a célból született meg a Josefnek
nevezett, kézi működtetésű bemutatókészülékünk, amit
a Rexroth-technika gyors fejlődése következtében szükségesnek láttunk kiegészíteni egy integrált hálózati hozzáférést biztosító eszközzel. A fejlesztés eredményeképp
született meg a Josef + Integrated Network Application,
azaz közkedveltebb nevén Josefina.
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Csúcstechnológia
emberközelben
A marketing egyik értékesítéstámogató feladata, hogy azt a keresletet teremtse meg,
amelyhez pontosan illeszkedő kínálattal tud szolgálni. Az ipari alkalmazások esetében ez
a feladat még nehezebb, hiszen bármennyire is szeretnénk meggyőzni arról az ügyfeleket,
hogy egy új technológia mennyire korszakalkotó, megbízható, költségtakarékos, mégis
az elterjedés egyik alapvető feltétele, hogy ezt valóban el is fogadják.
A berendezés tökéletesen alkalmas az említett rendszerek

A számítógéppel, tablettel vagy más „okos” eszközzel

emberközeli bemutatására. Egyszerű elvek szerint segít

való működtetés egyszerűen rávilágít

szisztematikusan demonstrálni mindazokat az előnyöket,

ff a PLC-vel való egyszerű kommunikációra,

melyek az új rendszereink alapját képezik.

ff a valós idejű beavatkozási lehetőségekre,
ff a széles körű diagnosztikai potenciálokra.

A frekvenciaváltóval hajtott fordulatszám-szabályozott
szivattyúegység segítségével megfigyelhetjük a fordulat-

Az elektronikus fogyasztásmérő és az integrált diagnoszti-

szám-szabályozás előnyös tulajdonságait, így

kai funkciók lehetővé teszik az előreprogramozott, de

ff a csökkentett zajszintet,

online paraméterezhető gépciklus energiafogyasztásának

ff a z alacsony fogyasztást,

összehasonlítását a hagyományos konstans, illetve nyo-

ff a pontos nyomásszabályozást.

másszabályozott szivattyús rendszerekével.
Végül, de nem utolsósorban a számítógépes környezet
lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a saját berendezésük energiafelhasználását összevessék a fordulatszám-szabályozott rendszerek energiafelhasználásával.
Ez, a megadott konkrét adatok (erők, sebességek, ciklusidők)
alapján kiszámolt éves szintű költségmegtakarítás az egyik
legfőbb mozgatórugója az új technológia terjedésének.

Know-how
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drive & control local

Csőhálózatok felújítása
A Bosch Rexroth Kft. munkatársai az áttekinthető, könnyen szerelhető csőszerelés
érdekében 3D modellben elkészítik a berendezés hidraulikus csővezetékrendszerét,
beleértve a hidraulikus csöveket, tömlőket és azok rögzítéseit. A modellezésnél maximálisan figyelembe veszik a berendezés elemeinek szerelhetőségét, az áramlási
viszonyokat és természetesen az esztétikát is.
Ezzel a módszerrel a helyszíni munkavégzéskor rengeteg idő
megtakarítható, mivel a szerelendő egységeket a Bosch Rexroth Kft.
telephelyén, milliméteres pontossággal előszerelve legyártják,

a helyszínen csupán az összeszerelést kell elvégezni, ezáltal
is csökkentve a helyszíni telepítés költségeit és a berendezés
állásidejét.

cc Az új, hidraulikus próbapad csővezetékrendszerének
3D modellje

cc Az elkészült csőhálózat

4,2 km csővezeték
2014-ben

Voss-technológia

Rövidebb helyszíni
telepítés

Minimális állásidő
Akár 30 százalékkal
alacsonyabb költségek

Több tízéves tapasztalat
Cseppmentes
kivitel

Készen szállított rendszer

100 százalékos
pontosság

Professzionális
tervezés
3D modellezés

100 százalékos
illesztés

01 | 2015

Egyedi iparági megoldások
az EuroBLECH-en
Az EuroBLECH 2014 alkalmával a Bosch
Rexroth testreszabott lemezmegmunkálási
megoldásokat mutatott be. A könnyen integrálható multitechnológiás termékek, funkcionális modulok és rendszermegoldások révén
számos klasszikus iparági alkalmazás energiahatékonysága és termelékenysége növelhető.

Termék
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ee Élhajlítógépbe
készen
telepített
tápegység

Innovatív főhajtás szervoprésekhez
A Bosch Rexroth által bemutatott rendszerben egy lendkerekes,
axiál dugattyús A4 szivattyús aszinkronmotor egy radiál dugattyús
motort hajt meg. Miután a lendkerekes aszinkronmotor elérte
névleges sebességét, forgási energiáját a szivattyú átviszi a hidraulikus motorra. A szivattyú forgószögével a radiáldugattyús motor
sebessége folyamatosan változtatható és a nyomaték a teljes fordulatszám-tartományban rendelkezésre áll.
Amennyiben a terhelés csökken, a lendkerékkel energia takarítható
meg és gyorsulási fázisban ez az energia visszatáplálható. Így
jelentősen csökkenthető a beépített elektromotor teljesítménye.
Regeneratív vezérlőegységek telepítésével más fogyasztókkal, pl. a
gép csillapítórendszerével történő energiacseréje is megvalósítható,
ami az energiaigény további csökkenését eredményezi.

„Önálló tengely” összeszerelő présekhez
Az „önálló tengely” hajtáselvvel a hidraulikus lineáris mozgatások
előnyeit hidraulikus táplálás és a hozzá tartozó csővezetékezés
nélkül élvezhetjük. A beépítésre kész modul egy integrált, teljes
mértékben zárt folyadékkört, digitális szelepekkel felépített vezérlőblokkot és hidraulikus hengert tartalmaz. A modult egy változtatható fordulatszámú Sytronix szivattyúhajtás táplálja. A független
tengely tulajdonképpen csak áramcsatlakozást igényel és a fölérendelt vezérléssel multi-Ethernet interfészen keresztül kommunikál,
tehát rugalmasan alakítható az adott meghajtó alkalmazáshoz.
A termelési folyamatban bekövetkező változásoknál a modul kön�nyen mozgatható gépről gépre.

Változtatható fordulatszámú hidraulikus és elektromos
hajtások élhajlítók számára
Élhajlítókhoz a Rexroth számos készen telepíthető, bevizsgált
modult kínál különböző méretű hidraulikus vagy elektromos hajtástechnikával. A portfólió az ellenőrzési rendszerektől az aktuátorokig
terjed. Mérettől, alkalmazástól és gyártói előírásoktól függően
a meghajtó modulok egy elektromotort és a szivattyút, hidraulikus
élhajlítók esetében viszont egy minden szelepet tartalmazó blokkot
tartalmaznak. Igény esetén erre a változtatható fordulatszámú
Sytronix szivattyúhajtás is alkalmazható. A tervezőmérnök számára
a választási lehetőség az egytől a háromblokkos változatig terjed:
az önállóság, a termelékenység és a biztonság skálázható.
A kiállítás ideje alatt a Rexroth az élhajlító gépek számára költségoptimalizált és energiatakarékos megoldásokat, valamint egy
75×20 mm vázméretű bolygóműves hajtómű képében egy elektromechanikus változatot is bemutatott. Az 544 kN dinamikus és
1496 kN statikus teherbírás a szerkezeti méreteket tekintve kiváló
teherviselő képességekről tanúskodik. A számos érintkező felület
magas tengelyirányú merevséget és ezért hosszú élettartamot
garantál. Szervomotorral és hajtásvezérléssel kombinálva egy önálló
mechatronikai egységet kapunk, amely nagyon kis beépítési
helyigénnyel nagy erőket képes mozgósítani.

Moduláris csillapítótengelyek
dd IndraMotion MLC mozgásvezérlés hidraulikus hajtásokhoz

Mechanikus és szervoprések számára a Rexroth egy rendkívül
dinamikus, energiahatékony HP/LP kapcsolással és energia-visszanyeréssel rendelkező rendszert mutatott be. A moduláris csillapítótengelyeket a megrendelő specifikációjához igazított, intelligens
hidraulikus tápegységek és az elektromos és hidraulikus rendszerekhez nyitott, méretezhető IndraMotion MLC vezérlő egészíti ki.
A kategóriájukban legjobbnak számító, a hajtóművel és a henger
tengelyével optimális interakcióban lévő vezérlő magas termelékenységet és megbízhatóságot garantál.
A HP/LP rendszernek és az energia-visszanyerésnek köszönhetően
az egység beépített teljesítménye mintegy 50 százalékkal csökkenthető. A hűtőszerkezet, a hűtőkör és a tartály mérete szintúgy akár
a felére zsugorodhat, ami a teljes birtoklási költséget is csökkenti.
Rendszerpartnerként a Rexroth nem csak egy kész telepíthető
modult kínál, hanem a tervezés, a rendszer-integráció és az energiatakarékosság területein is támogatást nyújt.

local

A Bosch Rexroth AG leányvállalatainak információs kiadványa.
Felelős kiadó Magyarországon: Bosch Rexroth Kft., 1103 Budapest, Gyömrői út 104.
Felelős szerkesztő: Ráti Henrietta, Bosch Rexroth Kft. Marketing- és kommunikációs vezető
Nyomdai előkészítés: Tolinyon MS Kft.
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Testreszabott termékek
az összetett kihívások
megoldására

Pontosan

Az Ön egyéni igényeinek megfelelően növeljük gépei üzemidejét, csökkentjük
a teljes bekerülési költséget és javítjuk az energiahatékonyságot.
Aki hatékonyan szeretne gyártani, annak gépeire, üzemére, valamint szervizszolgáltatójára
kell támaszkodnia.
A Rexroth nemcsak önálló szervizt kínál, hanem egyben olyan forrásként is szolgál, amely
teljesíti kéréseit és igényeit.
Testreszabott szerviztermékeket kínálunk: célunk, hogy hatékonyságot és hosszú üzemidőt
biztosítsunk gépeinek és berendezéseinek – életciklusuk bármely szakaszában.
Az olajelemzéssel megelőzhető a károsodás
A hidraulikus rendszerek meghibásodásának leggyakoribb kiváltó oka az olajszennyezés,
melyet különböző szennyező anyagok, víz, oxigén és egyéb vegyi anyagok okoznak. A folyadék későn bekövetkezett cseréje veszélyezteti a berendezést, míg korai cseréje felesleges
költségeket jelenthet. Az olajelemzés révén azonban pontosan tudni fogja, milyen állapotban van a használt folyadék.
A Rexroth a gépek rendelkezésre állását maximalizáló szolgáltatások széles skáláját kínálja.
Gépeinek és berendezéseinek szervizpartnereként, a Rexrothtal
Rexroth-taltartósan
tartósannövelheti
növelhetitermetermelékenységét.

Bosch Rexroth Kft.
www.boschrexroth.hu/service

The Drive & Control Company

