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Ipar 4.0: 
lufi vagy valóság?
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Legyen szó nagy teljesítményű hidraulikus hajtásmegoldásokról, a Bosch Rexroth az Ön 
globális partnereként folyamatosan új lehetőségeket kínál a teljesítmény, a funkcionalitás 
és az élettartam javítására. Célunk, hogy támogassuk vevőinket a berendezéseikben rejlő 
erő és nyomaték hatékony kihasználásában. A teljes portfóliónk költséghatékonyan  
szolgálja ki mind a standard alkalmazásokat, mind a komplex mozgatási folyamatokat, ahol  
a legmagasabb igényeknek, követelményeknek kell megfelelni. Egyedülálló szakértelmünket 
felhasználva felülmúljuk elvárásait. A hálózatba kapcsolt hidraulikamegoldások gördüléke-
nyen illeszkednek a modern vezérlési felépítésekhez: kicsitől a nagyig, a sorozatgyártástól a 
projektüzletekig, mindezt világszerte elérhető szerviztámogatással.
Mindent megmozgatunk.

www.connected-hydraulics.com
Bosch Rexroth Kft.
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Az utóbbi időszakban számos i4.0-s 
rendezvényen volt szerencsém előadó-
ként részt venni. Amikor egy kerekasztal-
beszélgetésen más ipari vállalatok képvi-
selőivel beszélgettem, feltűnt, milyen 
nagy még ma is a bizalmatlanság az új 
ipari forradalom vívmányai iránt. 
Lufi vagy valóság? Újabb marketingfogás 
vagy valódi technológiai robbanás? 
Hiszem, hogy az első lépéseket senki 
sem teszi meg helyettünk. Rajtunk áll, 
kihasználjuk-e a már ma is rendelkezésre 
álló Ipar 4.0-s technológiát. Nemcsak 
zöldmezős beruházások, új gyárak terve-
zésénél/építésénél kerülhet szóba az új 
technológiai trend, nem kell minden 
esetben nagy volumenű beruházásokra 
gondolni, hanem régi berendezések 
modernizálásánál is érdemes konzultálni 

a lehetőségekről, nem elfelejtve termé-
szetesen az energiahatékonysági és 
gépbiztonsági megoldásokat. 
Ezen technológiák ötvözésével képesek 
leszünk akár alkalmazásaink megelőző 
karbantartására, nem is beszélve az ezzel 
járó költségmegtakarításról. A Rexroth 
készen áll arra, hogy tanácsadással, 
oktatással segítse az ipar szereplőit, 
köztük a végfelhasználókat és a beszállí-
tói oldalt. 
Olyan fordulópont előtt állunk, amikor 
csak rajtunk múlik, hogy a meglévő és 
rendelkezésre álló adatokat értékké 
tudjuk alakítani. Az ismeret hiánya nem 
lehet a fejlődés akadálya. Ezt a lapszámot 
is e cél szolgálatába állítottuk, hogy 
megismertessük azokat a már most is 
rendelkezésre álló termékeket, szolgálta-

tásokat és működő megoldásokat,  
amelyek inspirációt, ötletet adhatnak 
azoknak, akik most még tartanak az  
Ipar 4.0-tól, ahelyett, hogy a lehetőséget 
látnák benne. 

Kezdje el már ma, tegye meg az első 
lépést azzal, hogy gépei felújításánál 
számba veszi az új ipari forradalom adta 
lehetőségeket. Egy gondolat elég, lépjen 
kapcsolatba velünk, mi megvalósítjuk.

Ács István
ügyvezető igazgató
Bosch Rexroth Kft. 

Kedves Olvasó!

„Fordulópont előtt állunk”

Know-how

Változtassunk meg mindent  
anélkül, hogy bármit  
megváltoztatnánk
2008-ban terveket készítettek az Eiffel-torony nyugati 
oszlopa liftjének felújítására, amely akkor több mint 
100 éves volt. Ez nemcsak technológiai, hanem 
esztétikai kihívást is jelentett, hiszen ahogyan a 
franciák tartják: az Iron Lady hiú, és nem akarja 
megváltoztatni jó megjelenését! Végül a hidraulika 
szakértőjét, a Bosch Rexrothot bízták meg  
a történelmi hajtásrendszer felújításával.

A projekt egyedülálló kihívást jelentett: 
egyfajta utazás az eredeti, 1899-ben épített 
hidraulikus rendszer kialakításához, amely 
az előző felújítások eredményeképpen 
jelentősen megváltozott. Hogyan lehet 
mégis felújítani a világ egyik legegye-
dibb létesítményét 100 évvel a telepí-

tés után, súlyos történelmi, működésbeli és 
energiahatékonysági körülmények között, és 
mindezt hiba- és szünetmentesen? 
Az alapvető kihívásról röviden: hajtásrendszer 

telepítése egy kis helyiségben, tolóerő több 
mint 200 tonna emelésére, a felvonókabinok 

felemelése 128 méter magasságba, és  
a kabinok szintje a padlószint milliméteres 
pontosságával megegyezik! 

A Bosch Rexroth számára mindez új 
lehetőség hidraulikateljesítményének 

bemutatására. Legyen részese 
a történelmi utazásnak! 
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2016 januárjában rendszerintegrátor partnereinkkel 
közösen kezdtük meg a munkálatokat, ahol a Bosch  
Rexroth fővállalkozóként vett részt. A rotorsor tervezésé-
nél és kivitelezésénél az ELME Automatika Kft.-vel dolgoz-
tunk együtt, míg a hajtóműsor munkáit a Flexmont Szere-
léstechnikai és Automatizálási Kft.-vel és a Profigram 
Kft.-vel közösen végeztük. A sorok szállításának ideje 
2016. július, illetve augusztus volt. A sorozatgyártás indítá-
sát 2017 februárjára tervezték.

Mivel a megrendelő az ATMO által fejlesztett legfrissebb 
vezérlőszoftver használatát írta elő, a projekt legelején a 
partnerek programozó és villamosmérnök munkatársai 
egy OpCon Plus oktatáson vettek részt Németországban, a 
Bosch ATMO központjában. Ezzel párhuzamosan kezdtük 
el az egyes állomások tervezését, illetve a kivitelezésekkel 
kapcsolatos egyeztetéseket. A rotorsoron 7, míg a hajtómű-
soron 16 állomás megtervezése volt a feladat: köztük szer-
voprések, kézi csavarozóállomások, zsírzó- és kézi szerelő-
állomások.

Számtalan egyeztetést és tervmódosítást követően, a 
rotorsor tervzsűrije után március végén kezdődhetett meg  
az állomások gyártása és építése. A hajtóműdizájn változá-
sai miatt ehhez a sorhoz tartozó tervek jóváhagyása  
az eredeti tervekhez képest kissé megcsúszott, így az 
állomások gyártása csak április végén–május elején kez-
dődhetett meg. Az állomások gyártása során, a termékfej-
lesztés által kért változtatások miatt az egyes folyamatok és 
szerszámok módosítása is szükségessé vált, melyet a szű-
kös határidő és az eredeti tervek gyártásba adása ellenére, 
sikeresen illesztettük partnereinkkel közösen a már elké-
szült tervekbe.

A rotorállomások gyártása és összeszerelése után meg-
kezdődhetett a gépek programozása és beüzemelése. Az új 
szoftver használata miatt a beüzemelés során segítsé-
günkre volt az ATMO németországi szakértője, aki rendel-
kezésünkre állt a kérdéses részek tisztázásánál, valamint a 
beüzemelést is aktívan támogatta. Természeten az ATMO 
szakértője a hajtóműsor beüzemelésében és programozá-
sában is részt vett, és segítette a szoftveres kollégákat. 

 c Bosch eBike-hajtásrendszer: hajtómű, tápegység, 
fedélzeti számítógép és egyéb tartozékok

Július végére és szeptember elejére mindkét sor készen 
állt az előátvételre, melyre a gyártók székesfehérvári és 
veszprémi telephelyén került sor, melyet követően 
vevői kérésre a termék C-mintáját a Flexmont veszp-
rémi csarnokában gyártották le. Az esemény fontossá-
gát jelzi, hogy a mintagyártáson részt vett a miskolci 
Bosch gyár gyárigazgatója, a németországi termékfej-
lesztés osztályvezetője, projektvezetője, valamint a 
Bosch Rexroth ügyvezető igazgatója.

A 2015 augusztusában történt ajánlatkérés után a Robert Bosch Energy 
and Body System Kft. megbízta vállalatunkat a legújabb generációs eBike 
szerelősorának kivitelezésére. A projekt két fő részből állt: a rotorszerelő-
sorból és a hajtómű-összeszerelősorból.

Csak hajtani egyszerű

A sikeres mintagyártás és előátvétel után megkezdődött 
az átvétel során feltárt hiányosságok, valamint fejlesz-
tési igények implementálása. A telepítéseket végül 
szeptember végén és december elején végeztük el. 
Ezután a miskolci szakemberek elkezdték az egyes 
állomások ellenőrzését és felkészítését a sorozatgyár-
tásra, mely során partnereink szakemberei, valamint a 
projekt vezetője is folyamatos támogatást nyújtott a 
helyszínen. 2017. március elején mindkét sor megkezdte 
a sorozatgyártást, egészen április végéig, amikor is a 
sorok szétszerelésre és áttelepítésre kerültek, előké-
szítve a helyet a sorok duplikálásának, mellyel szintén 
vállalatunkat bízták meg. Az eredeti sorok várhatóan 
május végén kezdik meg ismét a gyártást, míg a két új 
sor szállítási határideje az idei év augusztusa, illetve 
szeptembere.

Az eBike-projekt számokban:  
a projektben számos Bosch  
Rexroth által fejlesztett és forgal-
mazott rendszer került felhaszná-
lásra, többek között:

 f 11 db elektromechanikus mun-
kahenger (EMC63/100/100XC)

 f 19 db lineáris/kompakt modul 
(CKK145/110/90)

 f 5 db csavarozó (kézi/automata)
 f 15 db ipari számítógép 

(VPB40.3)
 f 11 db kijelző (VDP15.3 HMI)
 f 20 db frekvenciaváltó 

(EFC3610)
 f 40 m szállítópálya (TS2)
 f 1800 projektvezetői munkaóra

 c A vásárlók húsz százaléka használja kizárólag utazásra és 
szabadidőben az eBike-ját, míg 80 százalékuk számára a 
mindennapok biztos kiegészítője.

 c A miskolci Robert Bosch Energy and Body System Kft.  
telephelyén készülnek a hajtóművek.
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Ipar 4.0: 
lufi vagy valóság?

A Bosch Rexroth mindig is különleges helyzetben volt, nincs ez másképp az Ipar 4.0-val kap-
csolatban sem, hiszen a Bosch csoport tagjaként egyszerre szállítója és felhasználója a leg-
újabb ipari trendnek. Volosinovszki Sándorral, a Bosch Rexroth Kft. ipari alkalmazások üzlet-
ágvezetőjével beszélgettünk a technológiai változásokról és az ezzel járó elvárásokról.

Milyen változásokat hoz az Ipar 4.0 a gépgyártók szá-
mára? Ezek mit jelentenek a végfelhasználók szempont-
jából? 
A legfontosabb és egyben legegyértelműbb elvárás a gép-
gyártók felé, hogy a hálózatba kapcsolt ipar új IT-feladato-
kat generál, így magasabb szintű programozási tudás és 
tapasztalat szükséges részükről. Véleményem szerint a 
jelenleg jellemzően klasszikus, gépész-villamos tervező-
csapatok mellett néhány gépépítőnél már a közeljövőben 
kiépülhet egy ipari IT-csapat is. 
A végfelhasználók számára mindez új gondolkodásmódot 
igényel, mivel nagyon konkrétan kell előzetesen a gyártási 
céljaikat meghatározniuk, és olyan partnerekkel kell 
együttműködniük, akik ismerik a technológiai igények 
mellett az automatizálás és az IT lehetőségeit is. Nem elég, 
ha Ipar 4.0-s termékeket vásárolnak, hálózatba is kell kötni 
ezeket. Önmagában egyik gyártórendszer sem lesz Ipar 
4.0-s, ha nincs meg mögötte az a hálózat, amely lehetővé 
teszi azt, hogy a termék által hordozott adat irányítsa a 
termelést, hagyományos módon kifejezve: a vevői kereslet 
vezérelje a gyártást.

Milyen előnyei vannak a hálózatba kapcsolt gépeknek, 
berendezéseknek? 
Hosszabb távon a gyártási rugalmasságot látom előnyként, 
illetve a digitalizáció előrehaladtával lehetőség nyílik a ter-
vezhető karbantartások kibővítésére, előrejelzések leadására 
a gépek és gyártósorok üzemeltetői számára. Mindez egy 
olyan új lehetőség, melynek kiaknázásával nemcsak rugalma-
sabban reagálhatunk az új igényekre, hanem hatékonyabban, 
költségtakarékosabban dolgozhatunk és gyárthatunk.  
Az Ipar 4.0 kapcsán már most rendelkezünk olyan hardver-  
és szoftvermegoldásokkal, amelyek alkalmazásával ellen-
őrizni lehet a gépünk rendelkezésre állását, adott technológiai 
műveletünk megbízhatóságát vagy akár a hidraulika-rendsze-
rünk üzemórára vetített energiafelhasználását. Ezeket a funk-
ciókat már a beruházások tervezésekor is alkalmazni tudják 
partnereink, s így még inkább fel tudnak készülni a jövő-
beni Ipar 4.0-s kihívásokra.

Milyen szaktudásra van szükségük azoknak, akik a jövő-
ben hálózatba kapcsolt gépekkel dolgoznak együtt? 
Ebben a tekintetben meg kell különböztetnünk az egyes 
felhasználókat. A sori dolgozó számára a hálózatba kap-
csolt gép akár az adott termék munkautasítását, szerelési 
sorrendjét is rendelkezésére bocsáthatja, vagy akár a 
munkatárs azonosítása után a személyre és szaktudásra 
szabott feladat is megjelenhet a kijelzőn. Úgy vélem, a 
jövőben egyre több munkaállomáson lesz elképzelhető az 
ember-robot kooperatív szerelési folyamat. 
Az Ipar 4.0 nyilvánvaló velejárója, hogy a sorok üzemelte-
tőinél egyre nagyobb teret nyer majd a magasabb szintű 
programozási nyelvek ismerete, valamint a gyártási láncok 
folyamatos fejlesztése és optimalizálása. Ilyen ismeretek 
nélkül egy-egy új termék bevezetése során nehezen fogal-
mazható meg az elvárás a gépgyártók irányába. A szaktu-
dás megszerzéséhez – a piacon jelenleg úttörő módon – a 
Bosch Rexroth egy speciálisan az Ipar 4.0 igényeire szabott 
oktatóberendezést fejlesztett ki, ami valódi ipari elemeivel 
gyakorlati képzés keretében biztosít lehetőséget az említett 
szaktudás megszerzésére.

Beszéltünk arról, milyen szaktudásra van szükségük a 
jövő gyára dolgozóinak, de arról keveset hallhatunk, 
olvashatunk, hogy a digitalizáció és a felgyorsuló auto-
matizálás világában mégis milyen szerepet tölt be az 
ember a gyártási folyamat során?
Az emberek a termelés során továbbra, így a jövőben is 
kulcsfeladatokat látnak el.
A digitális asszisztens funkciók és az intelligens gyártási 
elrendezés a munkatársakat kiegészítő információkkal, 
valamint jobb ergonómiával segítik, amelynek köszönhe-
tően a munkakörnyezet könnyebben testre szabható. Ne 
felejtkezzünk el arról, hogy a gépek, a robotok számára az 
emberek adják a gyártási utasításokat és felügyelik a mun-
kafolyamatokat, így az ember ellenőrző szerepe megma-
rad. A szoftvereszközök az indítást, az integrációt és a 
konfigurálást egyszerűsítik, valamint minden alkatrész-
hiba meghatározásában és a gépek karbantartásának 

Miben nyújthat többet egy i4.0-s megoldás egy jelen-
legi automatizált rendszerrel összehasonlítva?
A létező alkalmazások sok esetben már rendelkeznek 
olyan funkciókkal és szenzorokkal, amik a felhasználók 
számára képesek információk átadására. Ugyanakkor 
az i4.0 azt a lehetőséget teremti meg, hogy a gépeket 
hálózatba, illetve vállalatirányítási rendszerhez kap-
csolhassuk, így olyan előrejelzéseket kaphatunk, mint 
például az anyag- vagy karbantartási igények esedékes-
sége, illetve a gép aktuális kapacitása, leterheltsége. 
A rendszer végső célja a gyártóeszközök magasabb 
rugalmasságának biztosítása.

előrejelzésében segítenek. Végső soron a szoftverek adato-
kat gyűjtenek, majd egy adatbázisban, algoritmusok segít-
ségével döntést készítenek elő, de a konkrét döntést  
a jövőben is az embernek kell meghoznia.

Magyarországon milyen Ipar 4.0 projektekben vett  
és vesz részt a Rexroth? 
Számunkra igen nagy jelentőséggel bír a Bosch csoport 
vállalataival történő együttműködés, így örömmel vettünk 
és veszünk részt közös, i4.0 alapú projektekben. Jelen 
pillanatban mind Miskolcon, mind Hatvanban érintettek 
vagyunk ilyen fejlesztésben. 
A magyarországi szakemberek közös munkájának köszön-
hető a világ már több mint 60 kerékpármárkájába beépített 
eBike-meghajtás és -motor. A fejlett és intelligens erőráse-
gítés-rendszert alkalmazó motoregység technológiájáért 
világszerte egyedül a Bosch budapesti központjának mér-

nökei felelnek, akik már a legújabb, 2019-től szériagyár-
tásba kerülő modellen dolgoznak. Az eBikemotor és -meg-
hajtás gyártásához a szerelősorokat a Bosch Rexroth Kft. 
szállította.
A következő évek egyik legjelentősebb beruházása a hat-
vani logisztikai park, amely az átadást követően a Bosch 
egyik legfontosabb logisztikai központja lesz. Az építkezés 
a tervek szerint ez év júniusában indul, és 2018 második 
negyedévében kerül sor az átadásra. A projekt elindításá-
ban komoly szerepe van a Bosch és a Bosch Rexroth Ipar 4.0 
iránti elkötelezettségének. Az új, 62 ezer négyzetméteres 
logisztikai központ a széles körben bevezetett és összekö-
tött Ipar 4.0 berendezések, alkalmazások és folyamatok 
integrálását és egyesítését fogja végezni. Kiemelném még, 
hogy régiós központként a Bosch Rexroth Kft. a szlovén, 
Skofja Loka-i Rexroth gyár fejlesztésében is aktív részt 
vállal, továbbá több magyar középvállalattal is együttmű-
ködünk, akik gyáraikban Ipar 4.0-s rendszert készülnek 
alkalmazni.

„Önmagában egyik gyártórendszer sem 
lesz Ipar 4.0-s, ha nincs meg mögötte az  
a hálózat, amely lehetővé teszi azt, hogy  
a termék által hordozott adat irányítsa a 
termelést, hagyományos módon kifejezve: 
a vevői kereslet vezérelje a gyártást.”

 c Volosinovszki Sándor, a Bosch Rexroth Kft. ipari  
alkalmazások üzlet ágvezetője
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„Érdeklődtél ez iránt a termék után. 
Talán ezt is szeretni fogod?”

Legyen az webshop, hirdetés vagy keresőmotor, úgy tűnik, a 
számítógépek tudják, mit akarunk. Ennek azonban semmi köze a 
megérzéshez, szigorúan csak matematikáról van szó. Lekövetik a 
felhasználói szokásokat, összehasonlítják más felhasználókéval, 
beazonosítják az összeillő mintákat, s felhasználják, hogy való-
színűsíthető érdeklődéseket vezethessenek le.

A gépektől az az elvárás, hogy logikus javaslatokat tegyenek, 
észszerű válaszokat adjanak a hangbemenetnél vagy jelezzenek, 
ha az eltérések mindig ugyanolyanok – óriási adatmennyiség, 
hatalmas számolási erő és tanulási folyamat. A gépek hozzájut-
nak az empirikus tudáshoz, mely a rendszeresen és szisztemati-
kusan összegyűjtött adatokon alapul.  
Az algoritmusok, mint például a mesterséges idegi hálózatok, 
segítenek az adatok strukturálásában. Minél átfogóbban elérhe-
tőek az adatjegyzékek, annál pontosabban tudja felismerni a gép 
a komplex adatokban a mintákat, és így létrehozni a kapcsolatokat.

Az adat elérhető a gép számára és az algoritmust arra hasz-
nálja fel, hogy a kért célfunkciókat leszűkítse az emberekre. 
Például: ipari jelentkezéseknél, az adattudósoknak – kreatív 
programozók gépi tanuláshoz szükséges szakértelemmel – át kell 
tudniuk alakítani a mérnöki és know-how folyamatokat intelligens 
szoftverré. Az ODiN Predictive Maintenance-szel a Bosch Rex-
roth szakemberei egy olyan távfelügyeleti rendszert fejlesztettek, 
ami felhasználja a gépi tanulás eljárását, hogy a rendszer helyze-
téről folyamatosan információt generáljon, és megbízható javas-
latokat tudjon tenni, melyhez a szenzoros adatokat használja 
alapul. Ezután az ügyfelek megfelelő karbantartási javaslatot 
kapnak a rendszerükhöz.

A bemutatott példa magában foglalja az ipari rendszereken 
igénybe vett diagnózist, mely illusztrálja ezeknek a rendszerek-
nek a kapacitását. Tekintettel arra, hogy statisztikailag nézve, 
annak a valószínűsége, hogy egy hibát véletlenül észlelünk: 13%, 
és egy szakértő folyamatosan felügyeli a rendszert, hogy elérje a 
43%-os sikerrátát, a gépi tanulás 95% fölé növeli a hiba kiszűrési 
rátáját.

A bemenet számít
Ami az egyik embert nyugtalansággal tölti el, az másokat inspirál. Vajon a gépek hamarosan 
intelligensebbek lesznek, mint az ember? Az intelligens gépekben rejlő potenciál megerősí-
tést nyert, amikor egy algoritmus megverte a világ legjobb játékosát az ázsiai társasjátékban, 
a góban. De hogyan tanulnak a gépek? Mit értünk pontosan az alatt, hogy gépi tanulás?

A számítástechnika azon területe, 
amely…

 f képessé teszi a számítógépet arra, hogy 
olyan problémákat is megoldjon, amiket 
nem lehet egyszerű szabályszerűsége-
ken alapuló módszerrel megoldani;

 f felismer érdekes mintákat az adatok 
között;

 f felhasználható komplex adatok és óriási 
adatmennyiségek elemzésére (Big Data).

Mindennapi életben:
 f Beszédfelismerésnél
 f Személyre szabott reklámoknál
 f Keresőmotorok javaslatainál
 f Képfelismerő szoftvereknél

Iparban:
 f Megjósolható karbantartásoknál
 f Folyamatoptimalizálásnál
 f Termeléstervezésnél
 f Termékfejlesztés betekintésekor

Adattudósok
 f Domain know-how
 f Matematika/statisztika
 f Hackerképességek

2

1

4

3
Pl.: megjósolható karbantartásoknál:

Az érzékelők összegyűjtik az adatokat  
a gépekről és elküldik elemzésre 

Az algoritmusok kimutatják az adatmintákat  
és újakat tanulnak 

Meglévő minták észlelése Ismeretlen 
minták

A minták 
jelzik a gépek 

átlagos 
működését

A minták figyelmeztetnek  
a gépek hibás működésére

Az algorit-
musok új 
sémákat 
tanulnak

Nincs szükség 
további  

lépésekre

Közbelépés az alkalmazás-
ba, pl. ütemterv szerinti 

karbantartás

Az állapot- 
adatokból 
mintákat  

határoz meg

Mi az a gépi tanulás?

Hol található meg  
a mindennapi életben  
és az iparban?

Ki dolgozik vele?

Hogyan működik?

Összefoglalva: 
A gépek képesek a tanulásra. Az előfeltétel az, 
hogy az algoritmusoknak hozzáférése legyen az 
átfogó adatjegyzékekhez. Ezután megbízhatóan 
tudnak intelligens konklúziót prezentálni a 
felhasználók hasznára. 

Gépi 
tanulás
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Ipar 4.0 – az okos  
gyártástechnológia
Jövőképes és egyedien konfigurálható termékek és megoldások vezető gyártójaként a 
negyedik ipari forradalom élén járunk. Intelligens hajtások, vezérlések és teljes rendszermeg-
oldások széles választékát kínáljuk – minden esetben teljes IT-integrációval. A Bosch Rexroth 
megoldásai még hatékonyabbá és rugalmasabbá teszik a termelési folyamatokat, jelentősen 
rövidebb leállási időkkel és kevésbé komplex kivitelezéssel – és nemcsak a jövőben, hanem 
most, a jelenben is!

IMS-A 
Az IMS-A nagy pontosságú mérő-
rendszer integrálható a golyós és 
görgős sínvezetékekbe. Teljesen 
ellenáll a szennyeződéseknek,  
a rázkódásnak, az ütésnek és a 
mágneses mezőknek.

ABPAC tápegység 
Az ABPAC egy új hidraulikus tápegy-
ség, amelyet közepes méretű gyártóso-
rokra terveztek. A vezérlőszekrény 
nélküli elektronika a beépített szen-
zorcsomagnak köszönhetően folyama-
tosan rögzíti a tápegység üzemi 
állapotát és az esetleges kopásokat. A 
nyílt interfész magasabb szintű 
kommunikációt tesz lehetővé. 

CytroPac kisméretű, 
hidraulikus tápegység 
A CytroPac hidraulikus 
tápegységben energiahaté-
kony Sytronix-hajtás, teljesen 
kábelezett frekvenciaváltó és 
Ipar 4.0 csatlakozó is talál-
ható.

IndraDyn S MS2N Szinkron 
szervomotorok
A Rexroth IndraDyn S családból 
való MS2N motorgenerációja a 
dinamikát kompakt méretekkel 
és kiváló energiahatékonyság-
gal ötvözi.

IndraDrive Mi ház nélküli 
hajtástechnológia 
Az IndraDrive Mi, a ház nélküli 
hajtásrendszer új generációja 
olyan egyedi körülményekhez 
igazítható, melyeket más 
decentralizált hajtásrendsze-
rek nem tudnak megoldani. 

IndraDrive szervohajtások
Az IndraDrive szervohajtások 
intelligens automatizálási kompo-
nensek, folyamatos működésükkel 
biztosítják a kimeneti tartományo-
kat 100 W és 4 MW között.

IndraControl FM 
vezérlőhardver
Az IndraControl FM vezérlés 
egyesíti az ipari PLC-ket, I/O-t 
és Open Core Interface-t az 
Ipar 4.0 alkalmazások kialakí-
tására. 

IndraControl L beágyazott 
vezérlőhardver
Az IndraControl L mozgás-
rendszerek számára kialakí-
tott vezérlőplatform rugal-
masan, következetesen és 
átláthatóan illeszkedik az 
automatizálási struktúrák 
széles választékába.

IndraControl XM beágyazott 
vezérlőhardver
Robusztus házú kialakításban az 
IndraConrol XM vezérlőplatform 
különböző mozgásapplikációk-
hoz kínálja a legújabb hardver-
technológiát.

LMS Linear Motion System
A Linear Motion System (LMS) 
kitűnő technológiai megoldás 
anyagok és munkadarabok 
szállítására és pozicionálá-
sára.

IndraMotion MTX  
CNC system 
IndraMotion MTX egy egyedül-
álló, egyedileg skálázható 
CNC-platform integrált  
PLC-vel.

IndraMotion MLC 
A vezérlőrendszeren belül a 
PLC-alapú gépautomatizálás és 
az IT-alapú technológiák 
egységes és teljes rendszert 
alkotnak, így az összes automati-
zálást érintő feladat elvégezhető.

ActiveAssist 
Az ActiveAssist decentralizált 
intelligencia keretein belül hozza 
össze az embereket, eszközöket és 
a folyamatokat.

WebConnector – az IoT univer-
zális átalakítója
A WebConnector egy olyan 
platformfüggetlen, gyors, köny-
nyen programozható kommuni-
kációs felület, mely az irányítás, 
web és IT-alkalmazások közötti 
párbeszéd kivitelezésére alkal-
mas.

Open Core Engineering 
Nyílt szabványokon, szoftver- 
eszközökön, segédanyagokon 
és Open Core Interface-en 
keresztül az Open Core Enginee- 
ring összekapcsolja az automa-
tizálásban rejlő kiemelkedő 
mérnöki hatékonyságot az IT- 
technológiával, annak eszközei- 
vel és megoldásaival.

ActiveCockpit 
A gyártóipar interaktív kom-
munikációs platformjaként, az 
ActiveCockpit valós időben 
dolgozza fel és jeleníti meg a 
gyártási adatokat.

▶
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RFID ID 200 
Az antennák a felsőbb szintű 
vezérlőrendszeren keresztül 
Ethernet- vagy PROFIBUS-DP- 
interfészalapú kommunikációs 
modellbe integrálhatók.

HMC Hidraulikus  
mozgásvezérlés
A korszerűsített HMC egy 
digitális vezérlőegység 
integrált tengelyvezérlővel és 
IEC61131-3 PLC funkcióval.

IAC-Multi-Ethernet 
Az IAC-Multi-Ethernet egy OBE-
szabályozó platform hidraulikus 
hajtások számára. Lépcsőzetes 
hidraulikus szabályzószerkezettel 
látták el az optimális hidraulikus 
vezérlés érdekében.

mMS4.0 
Az mMS4.0 képzési rendszer egy 
kompakt gyártórendszer, mely 
ideális mechatronikai és Ipar 4.0 
képzésekhez.

ODiN – Jósolható karban-
tartás 
Az Online Diagnosztikai 
Hálózat (ODiN) egy felhőalapú 
szolgáltatási platform, mely 
azért, hogy mielőbb ki tudja 
mutatni a kopásokat, össze-
gyűjti az információkat a 
hidraulikus rendszer teljes 
élettartamáról.

PRC7300 hegesztésvezérlés
PRC7300 biztosítja a folya-
mat megbízhatóságát és a 
legjobb minőséget a hegesz-
tési folyamatokhoz.

Nexo vezeték nélküli csavarozó
A Nexo vezeték nélküli csavarozója integrált vezérlőegységgel, 
hálózati környezetben dolgozik. Magasabb szintű adatrendszerek-
kel, böngészőalapú operációs rendszeren keresztül kommunikál.

Ipar 4.0 – az okos gyártástechnológia

Kiemelt partnerünknél, aki nagysebességű 
gyorsvonatok fékrendszerének szerelésével 
és kivitelezésével foglalkozik, 3 db hagyomá-
nyos prés felújításába kezdtünk. Közös 
célunk az volt, hogy a meglévő csontvázat 
korszerűsítsük, egyrészt a vevőigényeket, 
másrészt az Ipar 4.0 követelményeit figye-
lembe véve.

Beállítási szempontok, üzemelés, üzemeltetés

Jóllehet a régi gép az adott kornak megfelelően működött,  
a folyamatokat nem ellenőrizték, nem dokumentálták;  
a préselési erőt, sebességet nem lehetett ellenőrizni, a hibá-
kat nem jegyezték fel. Ennek velejárója volt az is, hogy  
a termék útját nem lehetett 100 százalékos módon nyomon 
követni, továbbá nem volt lehetőség az esetleg hibás prése-
lési folyamatok kiszűrésére, sőt a központi bonyolítási 
rendszerrel sem létezett hálózati és valós idejű kapcsolat, 
melynek megfelelően a gép fizikai állapotáról csak vizuális 
visszajelzés állt rendelkezésre. A Bosch Rexroth Kft. által 
kiépített rendszer a régivel ellentétben egy központi SQL- 
adatbázisba (pl. SAP) menti és tárolja a préselési értékeket, 
cikkszámokat, a préselési görbe pontjait, a dátumot, a 
percre pontos időt, a dolgozói azonosítót, melyek a jövőben 
is bármikor visszakereshetők.

Ellenőrzés, megfelelőség

A préselési erő mérése direkt módon, a hidraulikus munka-
hengerre szerelt nagy pontosságú erőmérőcella segítségé-
vel, míg az útmérés egy folyamatos útmérővel történik.  
Az átalakítás során a hidraulikus, elektromos és szoftveres 
munkálatokat az MSZ EN ISO 13849 szabvány szerinti,  
4. kategóriájú, PLe biztonsági teljesítményszintnek megfe-
lelően végeztük el, és a gépdirektívának megfelelően kiad-
hattuk a CE minősítést. A kulcsrakész vállalkozás kereté-

Elektrohidraulikus prések rekonstrukciója 
és kiegészítése adatgyűjtő- és 
kiértékelő-rendszerrel

Csontváz a szekrényben

ben a digitalizáció korának megfelelő Rexroth-technika 
beépítésével egy már régen működő gép esetében is lehet-
ségessé vált az Ipar 4.0 követelményeinek való megfelelés. 

Műszaki tartalom
A prést egy új, hidraulikus tápegység szolgálja ki, amivel  
a préselési nyomás és a folyadék folyamatosan program szerint 
szabályozható. Energiatakarékossági szempontból az egység 
kizárólag a préselés alatt kapcsol be, és a bekapcsolás során is 
a Rexroth által kifejlesztett 4EE-módszert használva, Sytronix 
üzemmódban dolgozik. A berendezésbe korszerű ipari számító-
gépet és PLC-t építettünk.
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▶

Karbantartási költségek 
csökkentése az új PURE POWER 
szűrőelemekkel

A szűrőbetét a szűréstechnika lelke, a szűrők központi 
eleme. A szűrőbetét kiválasztása során a legfontosabb 
paraméterek a megkövetelt tisztasági osztályon túl a nyo-
másesés és a szennyezőanyag-felvételi képesség. A nagy 
teljesítményű szűrőelemek ideális egyensúlyt nyújtanak 
ezen egymástól függő, fontos paraméterek tekintetében. 
Alacsony nyomásesés mellett magas szűrési fok és nagy 
szennyeződésfelvevő képesség jellemzi őket.

A hidraulikus rendszerek élettartama szempontjából a 
munkafolyadékok minősége egyre fontosabbá válik, ezért 
elengedhetetlen a folyadékminőség rendszeres ellenőrzése 
vagy – megelőző intézkedésként – a folyadék lehető legjobb 
minőségben történő megőrzése. Az olajtisztító rendszerek 
egy lépésben teszik lehetővé a szilárd részecskék vagy akár 
a víz és a gázok (pl. levegő) hidraulikus olajból, kenőolajból 
és egyéb munkafolyadékokból való eltávolítását.

PURE POWER

A teljes körű szűréstechnikai portfólióval és több mint 90 
éves tapasztalattal rendelkező Bosch Rexroth kifejlesztette 
az új PURE POWER szűrőanyagot, amellyel 2017-ben foko-
zatosan leváltják a jelenlegi H-XL szériás szűrőelemeket,  
s mindezt változatlan ár mellett!

Az új PURE POWER szűrőelemek akár 50 százalék-
kal több szennyeződést képesek felvenni magas 
szűrési fok és alacsony nyomásesés mellett.

Miért hatékonyabb az új PURE POWER szűrőelem?
A szűrők a gépekben és rendszerekben magas fokú megbíz-
hatóságot garantálnak. A teljes körű szűréstechnikai port-
fólióval rendelkező Bosch Rexroth egy új szűrőelemet 
fejlesztett ki. A fejlesztések középpontjában az előző szé-
riás szűrőelemekhez képest a szennyeződésfelvételi képes-
ség növelése állt. Ez a fejlesztés lehetővé teszi a csereinter-
vallumok növelését, illetve csökkenti a karbantartási és 
anyagköltségeket, valamint minimalizálja a hulladékmeg-
semmisítéssel együtt járó kiadásokat és feladatokat.

A speciális kialakítású szűrőhá-
zaink a szűrés hatékonyságát 
növelik, hiszen a házba beá-
ramló munkafolyadékban lévő 
szennyeződések a centrifugális 
erő hatására a szűrőbetét 
körül, egy spirális pályán 
haladva a ház aljára rakódnak. 
Ez a ciklonhatás eredményezi 
azt, hogy a nehezebb szennye-
ződések nem tömítik el a 
szűrőbetétet, és lerakódnak  
a ház aljában kialakított 
fészekbe, ahol beépített 
mágnesekkel tovább tudjuk 
növelni a hatékonyságot.

A PURE POWER szűrőelemek 
akár 50 százalékkal több szeny-
nyezőanyagot is képesek fel-
venni azonos leválasztási fok és 
alacsony nyomásesés mellett.
Minden szűrőelem tartalmaz 
egy antisztatikus réteget, amely 
lehetővé teszi az elektrosztati-
kus feltöltődés és kisülés 
kockázatának csökkentését a 
szűrőkben.
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A PURE POWER szűrőelem 
A szűrőelemet hatrétegű kialakítás jellemzi, és három nagy 
hatékonyságú üvegszálas anyagon keresztül történik a 
szűrés. A rétegeket úgy tervezték, hogy egymást kiegé-
szítve, alacsony nyomásesés mellett legyenek képesek  
a kimagasló leválasztási fokra és a szennyezőanyag- 
felvételre. 

A PURE POWER egy olyan elektromos vezető réteget is 
tartalmaz, ami a rendszert az elektrosztatikus feltöltődés 
és kisülés ellen védi.

A szűrőanyagot ragasztási eljárással erősítik a központi 
támasztócső köré, így a szűrendő közeget nem ereszti át a 
rögzítések, valamint az alsó és felső zárófedelek mentén.

6 Támasztószövet
A kiáramló közegnél védi a 
szűrőanyagot. 

5 Antisztatikus réteg
Antisztatikus védőréteg, 
csökkenti az elektrosztati-
kus feltöltődés és kisülés 
kockázatát a szűrőrend-
szerben. 

4 Főszűrő
Mikroüvegszálas finom-
szűrő, amely biztosítja  
a megfelelő nominális 
szűrési finomságot.

3 Középső szűrő
Mikroüvegszálas középső 
szűrő a főszűrő megfelelő 
védelmére.

2 Előszűrő
Mikroüvegszálas előszűrő  
a középső és főszűrő teher-
mentesítésére a szennyező-
désfelvétel során.

1 Támasztószövet
A beáramló közegnél védi  
a szűrőanyagot.

Manapság a felhasználók gépeikhez általában cink- és 
hamumentes hidraulikaolajat használnak, amelyek több-
nyire csökkentett vezetőképességgel rendelkeznek. 
Amennyiben ez mégis 300 pikosiemens/méter alá csökken, 
úgy az elektrosztatikus kisülés kockázata növekszik. 
A kisülési folyamatok gyakran szikrakisülés formájában 
jelentkeznek, amelyeket pattogó hanghatás kísér. Minden 
egyes kisülés az olaj élettartamát csökkenti, egyúttal sérü-
léseket okozva károsítja a szűrőanyagot.
Mindez csökkenti a szűrés hatékonyságát és növeli a szű-
rőn átmenő szennyeződések számát, ezáltal fokozott 
veszélynek kitéve a hidraulikus rendszert.

Az újonnan kifejleszett PURE POWER szűrőelemeket olyan 
antisztatikus réteggel látták el, ami a töltések semlegesíté-
sét biztosítja, és csökkenti az elektrosztatikus feltöltődés 
és kisülés kockázatát.

Saját gyártású, komplett termékpalettánk részét képezik a 
szűrők és szűrőbetétek mellett az olajtisztaságot, vízkon-
centrációt mérő eszközök, a munkafolyadék állapotát fel-
ügyelő (monitorozó) rendszerek, illetve tisztítóberendezé-
sek egyaránt.

+ – – – – – – – – – +
+ – – – – – – – – – +
– + + + + + + + + + –
– + + + + + + + + + –
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Költségek

Hatékonyság / Szennyezőanyag-felvétel
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az innovatív szűrőcsaláddal!
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Erő, nyomaték, robusztusság: ezek a fizikai kulcsfogalmak mindig is egyet jelentettek a hidraulikus 
technológiával, nem beszélve a széles körű alkalmazhatóságról. A hidraulika évtizedeken át újat 
tudott mutatni, ahogyan kitolta a technikai megvalósíthatóság határait. Hét példát olvashatunk most 
arról, ahogy a folyadéktechnológia biztonságosan, pontosan, és amennyiben szükséges, halkan tud 
megmozgatni hatalmas tömegeket, illetve arról, hogyan használható fel az űrutazáshoz, hogyan 
működik az óceán fenekén, hogyan formázza az acélt milliméter pontossággal, és végül, de nem 
utolsósorban arról, hogyan takarít meg óriási mennyiségű üzemanyagot.

Nem kell félni az extrém szituációktól: hét 
meggyőző eset a hidraulika bevethetőségéről

1. Az 1980-as évek közepén katasztrófa volt kialakulóban 
az Északi-tengeren. A norvég régióban megtalálható 
ekofiski olajmezőn található kapcsolt emelvényt az a 
veszély fenyegette, hogy eltűnik a tengerben. Ezért a 

Rexroth nyílt tengerre szakosodott nemzetközi csapata egy merész 
ötlettel állt elő, miszerint 122 hidraulikus hengert erősítenek a 
szigeten álló pillérekhez, majd 6,5 méterrel megemelik a 40 000 
tonnás emelvényt. A veszélyt elhárították, és Ekofisk területén máig 
tudják folytatni a kőolaj és földgáz kinyerését.

7. A Nagy Katalin korában, 1776-ban alapított Bolschoi Színház 
mindig is a felülmúlhatatlanság épülete volt. Ma, miután 
2011-ben teljesen felújították, a nagyszínpad hét emelvénye 
kelti életre a világ legnagyobb színpadi képét. Mindegyik 

emelvény kétszintes és 22 méter hosszú, 3 méter széles és 10 méter 
magas, és körülbelül 70 tonnás, melyet 16 méter távolságból hidraulikus 
hajtások mozgatnak rezgés nélkül fel és le, percenként 0,7 méter gyorsa-
sággal úgy, hogy ebből a nézőközönség semmit sem vesz észre. A hidrau-
likus rendszer nemcsak rendkívül halk, de a Rexroth azt is megoldotta, 
hogy a nézőtértől a lehető legmesszebb, a pince mélyén legyen elhe-
lyezve.

6. Mérettől és gyorsaságtól függően a teherhajók akár 100 és 
350 tonna üzemanyagot is fogyaszthatnak naponta, ami 100 
kilométeres szakaszon 30 000 autó fogyasztásának felel meg. 
A Boschsal karöltve, a Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. 

Ltd. (MES) nagyméretű motorok számára fejlesztette ki a Turbo Hidrauli-
kus Rendszert (THS), mely akár 4 százalékkal is csökkenti az üzemanyag- 
felhasználást, azaz hajónként motorterheltségtől függően tizenkét tonna 
megtakarítás is elérhető naponta.

5. Fémek, kőolaj és földgáz kutatásához és kinyeréséhez,  
internethálózathoz szükséges kábelek lefektetéséhez, 
megújuló energia termeléséhez vagy éppen nyílt tengeri 
szélerőműparkok létesítéséhez szükség van az óceán 

mélyén történő munkavégzésre. Ezek a víz alatti munkálatok komp-
lex csúcstechnológiát igényelnek. Itt jöhet szóba az elektrohidrauli-
kus rendszerek széles választéka. Az eredetileg földfelszínre szánt 
standard hidraulikus rendszerek átalakíthatóak úgy, hogy ellenállja-
nak a nagy nyomásnak és a rozsdásodást okozó feltételeknek, ráadá-
sul megfelelően működjenek különböző tengermélységekben is. 

4. Az űrutazásban is hasonlóan hasznosnak bizonyult a 
hidraulika használata, például a NASA „Juno” küldetésének 
részeként: a Jupiter legféltettebben őrzött titkainak 
felderítésében. A NASA Deep Space Network (DNS) földi 

állomása folyamatos kapcsolatot tart fent az űrszondával, három 70 
méteres műholdparabola segítségével. Azért, hogy megfelelően tudják 
fogadni az adatokat és képeket, illetve parancsokat tudjanak küldeni a 
Junónak, a parabolákat stratégiai szempontból helyezték el a Föld körül. 
A parabolák pontos pozicionálását könnyítik meg a Bosch Rexroth nagy-
teljesítményű hidraulikus motorjai. 

3. Rexroth hidraulikus hengerek működtetik a kibővített 
Panama-csatorna kapuját, mely a zsilipben felduzzasz-
tott vizet szabályozza. Habár az új kapuk sokkal 
nagyobbak, a lezáró folyamat alatt sokkal kevesebb 

friss vizet használnak fel, mint elődjeik. Továbbá mindegyik zsilipnek 
három vízgyűjtő medencéje van, mely újrahasznosítja a felhasznált 
víz 60 százalékát. 2016-ban a Bosch Rexroth nemzetközi szakember-
gárdája 156 hidraulikus egységet helyezett üzembe – bizonyos 
esetekben egyidejűleg – az Atlanti- és a Csendes-óceán partjain. 

2. A MAE Götzen’s acélmegmunkálásra szánt legnagyobb egysége 
akár 30 méter hosszú és 80 centiméter széles tömör acélcsöve-
ket is ki tud egyenesíteni. A folyamat elvégzéséhez 25 000 kN 
nyomásra van szükség, ami száz sugárhajtású repülőgép motor-

jának erejével egyezik meg. Annak ellenére, hogy hatalmas erőről van szó, 
0,1 milliméter pontossággal tudja kiegyenesíteni a görbületeket.
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A gépépítő Palmieri egy új típusú gépet fejlesztett Olaszország-
ban egy rendkívüli alagútprojekttel kapcsolatban, melyhez a hid-
raulikus rendszert a Bosch Rexroth tervezte és szállította.

Fűrésszel a hegyben

A fűrész lassan leereszkedik, a láncok elkezdenek forogni a láncve-
zető körül és a fűrész apránként kivájja az útját a méteres vastag-
ságú, megerősített cementtömbben, mintha csak közönséges fa 
lenne. Ezt a fűrészt semmiképpen sem lehet mindennapinak 
nevezni. Hagyományos láncfűrésznek látszik, gigászi méretekkel – 
nyolc méter hosszú, fél méter széles lánccal. A Palmieri Group, az 
olasz alagút-építési rendszerek gyártójának gyártócsarnokában áll. 
Miután az óriási fűrész kiállta a tűzpróbát, még mindig bizonyítania 
kell a terepen. „A fűrész egy gépkoncepció része, melyet alagút-bő-
vítési projektekre szánnak. Azért, hogy le tudják tesztelni, a Palmieri 
teljesen összeszerelte a rendszert, hogy meggyőződhessenek arról, 
az építkezési területen minden zökkenőmentesen megy majd” – nyi-
latkozza Andrea Novello, a Bosch Rexroth értékesítőmérnöke Olasz-
országban, aki a projektet a kezdetek óta felügyeli.

Alagút az alagútban

Mindössze pár héttel a gyártócsarnokban lefuttatott próbateszt 
után látható, milyen feladatra szánják a Palmieri gépet.  
Az Autostrada Adriaticán vagy más néven az A14-es autópályán, ami 
Észak-Olaszországot a csizma sarkával köti össze, Ancona kikötővá-
ros környékén a 280 méter hosszú Montedomini-alagutat kétsávos-
ról háromsávosra szélesítik majd ki. „Jóllehet a kibővítés semmi 
különöset nem rejt magában, az építési munkálatokat a forgalom 
leállítása nélkül kell elvégezni” – mondja Novello. Normális esetben 
egy ilyen volumenű munkához az alagutat le kellene zárni és a 
forgalmat elterelni. Az A14 azonban annyira forgalmas út, hogy 
lezárása teljes forgalmi káoszhoz vezetne. A felelős önkormányzat 
nem engedélyezte egy másik alagút megépítését. Az Autostrade per 
l’Italia S.p.A., mely az olaszországi autópálya-hálózat kezelője, a 
Ghella S.p.A. útfelújító vállalatot bízta meg, hogy útlezárás nélkül 
oldják meg az alagút kibővítését. Eddig összesen egy hasonló 
projekt volt Olaszországban: az ezredév elején a Nazzano-alagút 
felújítása Róma közelében. Az ott használt technika mintaként 
szolgált a Montedomini-projekthez. A meglévő alagútban egy 

további alagutat építenek, ahol a forgalom zavartalanul áramolhat, 
mialatt az emberek és gépek tovább dolgozhatnak a két alagút 
mennyezete közti üregben.

Extrém körülmények

Ghella tovább akarta optimalizálni ezt a technikát a Montedomini-
alagút esetében, és a kibővítési munkálatokhoz szükséges, új gép 
tervezésével megbízta a Palmieri Groupot. „Míg a Nazzano-projekt-
nél a kivitelezési munkálatokhoz csak egy gép állt rendelkezésére, 
Palmieri kettőt használt, annak érdekében, hogy egymástól függetle-
nül tudjanak dolgozni” – indokolja Novello. Mindkettő úgy néz ki, 
mint két ívelt portál, amiknek a mérete többé-kevésbé megegyezik  
a kívánt alagút átmérőjével. Sínpárokon vezetik be a gépeket az alag-
útba, míg alul az autók száguldanak egy védelmező betonpajzs alatt. 
Az első portál viszi az óriásméretű fűrészt, mely befűrészel egy 
félkör alakú, fél méter széles hasadékot a sziklába a régi alagút 
mennyezete fölé. A keletkező rést egy betonfecskendővel töltik ki. 
Majd pedig a hagyományos kotrógépek eltávolítják az anyagot a 
félkörök alól. A következő gép ezután tovább tud haladni, és kibé-
lelni az új alagút plafonját az előgyártott betonrészekkel. Amikor  
ez a feladat befejeződött, a fűrész tovább folytatja a munkáját.  
„A két gép lehetővé teszi, hogy lecsökkenjenek az állásidők, annak  
a ténynek köszönhetően, hogy amíg az egyik használatba van véve, 
addig a másik újrakezdheti a munkáját” – magyarázza Novello. 
Azonban a technológiának extrém körülményekkel kell szembenéz-
nie: a gépeknek ki kell bírnia a sok port, meleget és párát. 

Robusztus hidraulika

A Palmierinek olyan alkatrészekre van szüksége a két géphez, 
melyek megbízhatóan tudnak működni extrém körülmények között 
is. A láncfűrész hajtásának különösen ellenállónak kell lennie. 
„Palmieri eredetileg elektromechanikus megoldás használatában 
gondolkozott, de az nem tudott volna működni ilyen durva körülmé-
nyek között” – világít rá Novello. Az alagútépítő gépként ennek 
következtében egy Hägglunds gépet jelöltek ki. Egy hidraulikus 
motort a Rexrothtól 20 100 köbcentiméter áttelepítési kapacitással 
és 80 000 newtonméter forgatónyomatékkal, percenként 50-es 
fordulatszámmal. Még ezen felül a Palmierinek a motor meghajtásá-
hoz is szüksége van egy hidraulikus rendszerre. Ez volt az a pont, 
amikor az együttműködés megkezdődött a Bosch Rexrothtal. 
Novello számára ez a munka két szempontból is újdonság volt: 
„Habár a Palmieri már előzőleg hozzájutott Rexroth alkatrészekhez  
a szállítóinktól, közvetlenül még sohasem dolgoztak velünk. Valamint 
szintén új volt az a tény, hogy eddig sohasem kellett ekkora méretű 
munkát végrehajtanunk hidraulikus rendszerrel. A Bosch Rexroth 
egy szoros együttműködésben működött együtt a Palmierivel, hogy 
kifejlesszen és megtervezzen egy zárt hidraulikus rendszert, amely-
ben a folyadékot két axiáldugattyús szivattyú pumpálja. „A hidrauli-
kus rendszernek 3000 óráig kell kitartania. Meggyőződésem, hogy 
akár még ennél is többre képes” – mondja Novello magabiztosan. 

Egy méter naponként

A hidraulikus rendszer sikeresen kibírta a Montedomini-alagútban a 
munkát és a Palmieri gép egy métert haladt előre naponta. Az egyes 
alagutak kibővítési munkálata mindössze 6 hónapot vett igénybe.  
A fűrész megközelítőleg 1000 órát volt igénybe véve. „A legfonto-
sabb dolog, hogy a gép újra felhasználható hasonló alagútprojektek 
kivitelezéséhez. Olaszországban még mindig nagyon sok kétsávos 
szakasz van” – mondja Novello. 

Ahogyan az alagút-szélesítési munkák haladnak
Az építési koncepció: a meglévő alagútban (fekete) egy ideigle-
nes biztonsági alagutat létesítettek (kék) betonszelvényekkel.  
A kibővítési munkálatokat (piros) elvégezték, miközben a 
forgalom tovább haladhatott. 
Mialatt a forgalom keresztülhalad az ideiglenes alagúton,  
a fűrész kivágja az alagút új boltívét a hegyben. A rést beton-
fecskendővel töltik ki, majd a kotrógép eltávolítja a sziklát.  
A második gép kibéleli az alagút mennyezetét az előregyártott 
betonszegmensekkel.

A Palmieri gép lenyűgöző, 
nyolc és fél méter hosszú, 
50 centiméter széles fűrésze. 

 e A két gép belép a Montedomini-alagútba.

 d  A Hägglunds hidraulikus motor a 
Rexrothtól 80 000 Nm forgatónyomaték-
kal 50-es fordulatszámon.
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BODAS-rendszer: 
igényekre szabott vezérlés

Előző számunkban már olvashattak arról, milyen előnyökkel jár a 
BODAS-hardverek széles palettájának alkalmazása. Jelenlegi írásunkban 
betekintést nyújtunk, hogyan lehelünk életet ezekbe a hardverekbe.

A Bosch Rexroth kínálatában megtalálható jó néhány előre 
megírt, gondosan kifejlesztett szoftver. Ezek egy részét 
általános alkalmazásokhoz fejlesztették, ilyenek például:

 f AFC automatikus ventilátorszabályozás (RD98702)
 f SPC fordulatszám-szabályozás (RD98724)
 f DRC hidrosztatikus haladómű-szabályozás (RD98703) 

Más részük különösen a Rexroth által kifejlesztett alkalma-
zások vevői igényekhez való minél pontosabb illesztését 
szolgálja. Ezek:

 f AGS automata hidromechanikus váltókapcsolás
 f VAC szivattyú kibillentéssel kombinált szelepvezérlés
 f LLC többtagú ikerszivattyúk határterhelés-szabályozása

Valamennyi szoftver katalógusa tartalmazza a parametrizá-
lásához és a beüzemeléshez szükséges összes információt, 
valamint az adott feladatra leginkább alkalmas hidraulikus 
és elektronikus egységek listáját. Ezek a felhasználóbarát 
szoftverek komolyabb programozói előképzettség nélkül is 
könnyedén kezelhetők, lehetőséget biztosítva arra, hogy 
gépünk funkcióit egyszerűen illeszthessük a feladat vagy 
akár a kezelő igényeihez.

Előfordulhat, hogy a meglévő kínálatban nem találunk 
megfelelő szoftvert feladatunkhoz, gépünkhöz, ebben az 
esetben lehetőségünk van saját szoftver írására, mely 
során igény szerint a Bosch Rexroth segítségét is igénybe 
veheti. Így történt ez a Hidrot Kft.-vel közös fejlesztés 
során is.

A Hidrot Kft. és a Bosch Rexroth Kft. között hosszú évtize-
dekre visszatekintő, kölcsönös bizalmon alapuló, gyümöl-
csöző kapcsolat áll fenn. A Hidrot egyik fő profilja a külön-
böző eszközhordozókra szerelt kaszálóberendezések 
gyártása, melyek közutak, vízfolyások melletti zöldfelüle-
tek, padkák, árkok, rézsűk karbantartását végzik. A hidrau-
likus munkahengerek által mozgatott gémszerkezetek 
korábbi generációit kézi karokkal, bowdenekkel, villamos 
relékkel, elektronikus panelekkel távvezérelt szelepek 
működtették. Mivel azonban a bowdenek berozsdásodhat-

nak, a relék kirázódhatnak, a panelek viszont inkább ipari 
körülmények közé valók, felmerült az igény egy dinamikus, 
komfortos, megbízható működtetést lehetővé tevő vezér-
lés kialakítására.

Egy rézsűkaszánál a vezérlésnek kell biztosítani a rézsű-
szög követését, a kaszafej puha talajkopírozó mozgását, az 
akadályok kikerülését. A vezérlésnek az alapfeladatán kívül 
számos egyéb eszköz és művelet (pl. padkamarás, bokro-
zás, tuskómarás stb.) működtetését is el kell végeznie.

A funkcionalitás mellett a legfontosabb elvárások: 
 f megbízhatóság, 
 f környezeti hatásokkal (hőmérséklet, víz, por, rezgések) 

szembeni ellenállóság, 
 f továbbfejlesztési lehetőség mind program, mind hard-

ver terén: például színes, akár érintőképernyős kijelző 
a kezelő tájékoztatására, intelligens menürendszer 
kialakítására,

 f minél kisebb méret,
 f és nem utolsó sorban a versenyképes ár.

A cél, három különböző kiépítettségi szintű gép és gépve-
zérlés előállítása volt:

 f F-F (kapcsolószelepes)
 f ECO (arányos működtetésű)
 f PLUS (több komfort és intelligens kijelző)

Már a fejlesztés kezdeti szakaszában kihasználtuk a para-
metrizálás adta előnyöket, hiszen az ECO-üzemmód 
néhány paraméter átállításával könnyedén ki tudja majd 
szolgálni a fekete/fehér változat egyszerűbb igényeit is.

A fejlesztés során elengedhetetlenné vált a folyamatos 
egyeztetés azért, hogy a Hidrot Kft. hosszú évtizedek alatt 
összegyűjtött komoly kaszálástechnikai tapasztalatait és  
a Bosch Rexroth BODAS-programozói tudását összeháza-
sítva egy, a végfelhasználók igényeit minél jobban kiszol-
gáló vezérlőszoftvert hozzunk létre. Jól tudjuk: nem 

vagyunk egyformák, így a gépkezelők is különbözőek, 
ráadásul az üzemeltetési környezet sem mindenhol azonos, 
sőt néha a kaszák műszaki tartalma is eltér! Hogyan lehet 
ennek a sok feltételnek egyetlen előre beállított szoftverrel 
megfelelni? Válaszunk: nem lehet, de nincs is rá szükség. 
Az elkészült szoftverrel a gépgyártónak lehetősége van, 
hogy a kasza átadása során a felhasználó igényeit figye-
lembe véve a beállításokat optimalizálja. Mindehhez a 
gépismeret mellett egy laptopra, a csatlakozáshoz szüksé-
ges kábelekre és a megfelelő jogosultsági szintet biztosító 
hardverkulcsra van szükség.

 d 35 amper egyidejű kimeneti terhelhetőség

Segítségével 
 f nyomon követhetjük a ki- és bemeneti jelek aktuális 

értékét. Ez a későbbiekben a hibakeresést is nagy-
mértékben megkönnyíti. A megjelenítési funkció  
a felhasználók számára elérhető;

 f optimalizálhatjuk az egyes joystickek maximális 
kitérítéséhez tartozó maximális áramokat, azaz  
a funkciók végsebességét. Ennek segítségével min-
den egyes gép a kezelője tudásához mérten testre-
szabható;

 f kiolvashatjuk az aktuális és az eltárolt hibákat is,  
így bármikor tájékozódhatunk, mi történt a berende-
zésünkkel távollétünkben.



24 25
drive & control local 01 | 2017Termék Termék

Ipar 4.0: már ma fel kell 
készíteni a műszaki 
szakembereket a jövő 
technológiáira

Okostelefonok, közösségi média, emberek és gépek egyre szorosabbá váló együttműkö-
dése: a technológiai paradigmaváltás még soha nem volt gyorsabb és szélesebb körű, mint 
korunkban. A dolgok internetén keresztül az eszközök már önállóan képesek az egymás 
közötti adatcserére: például a gyógyászat, a közlekedési rendszerek és az épületgépészet 
területén. Mindezek következtében a gyártóvállalatok is nagy változás előtt állnak, hiszen 
már javában zajlik a negyedik ipari forradalom. Egy ilyen radikális átalakulás előtt kiemelt 
fontosságú a szakemberek megfelelő képzése, hiszen az újdonságok, fejlesztések sikeres 
adaptálásához és hatékony működtetéséhez új készségekre lesz szükség. Az első tapasztala-
tok azt mutatják, hogy az Ipar 4.0 megoldások bevezetésében azok a vállalatok a legsikere-
sebbek, amelyek célzottan, a megfelelő, személyre szabott oktatásokkal készítik fel vala-
mennyi munkatársukat a változásra. A műszaki főiskolák és egyetemek számára szintén 
nagyon fontos, hogy oktatási programjukba mielőbb beépítsék az Ipar 4.0-hoz kapcsolódó 
tananyagokat, hiszen a cégek számára az így képzett szakemberek jelentősége egyre megha-
tározóbb lesz. 

Ipar 4.0 stratégia a Bosch csoportnál
A Bosch csoport az Ipar 4.0 egyik fő zászlóvivőjeként összetett 
stratégiát dolgozott ki a negyedik ipari forradalommal kapcsolatos 
fejlesztésekhez. Az új megoldásokat több mint 250, a legváltozato-
sabb termékeket gyártó üzemében belső kísérleti projektek kereté-
ben tesztelte és ennek során gyűjtött tapasztalatokat az Ipar 4.0 
gyakorlati bevezetése terén. Az így felhalmozódott tudást egyesí-
tette a vállalat a Bosch Rexroth több évtizedes ipari technológiában 
szerzett szaktudásával és tapasztalatával. 

▶

 c Az mMS4.0 a legkorszerűbb Ipar 4.0 megoldásokkal felsze-
relt, teljes gyártási folyamatot modellező mechatronikai 
oktatóberendezés.

 e Az Open Core Engineering egyedülálló lehetőséget biztosít a 
magasabb szintű programozási nyelvek használatára és más 
informatikai rendszerekkel, felhőalapú szolgáltatásokkal és 
adatbázisokkal való kapcsolódásra.
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Többre kíváncsi?
Szeretne többet megtudni? 
Szeretné testközelből megtapasztalni 
az Ipar 4.0-ban rejlő lehetőségeket? 
Várjuk szeretettel egy mMS4.0-bemutatóra 
budapesti telephelyünkön! Vegye fel velünk 
a kapcsolatot az alábbi űrlap kitöltésével: 
http: //bit.ly/rexrothoktatas
vagy e-mailben az oktatas@boschrexroth.hu 
címen!

Open Core Engineering: kapu a különböző programozási 
nyelvek között
A rendszer támogatja a globális IEC 61131-3 szabvány által meghatá-
rozott összes PLC-programozási nyelvet. Az Open Core Engineering 
egyedülálló lehetőséget biztosít a magasabb szintű programozási 
nyelvek használatához és más informatikai rendszerekkel, felhőalapú 
szolgáltatásokkal és adatbázisokkal való kapcsolódáshoz.  
Ez a szoftvertechnológia a Rexroth vezérlőrendszereiben és intelli-
gens hajtásaiban is megtalálható. Az oktatási intézmények emellett 
tetszőleges végfelhasználói készülékeket: például okostelefonokat 
vagy táblagépeket is csatlakoztathatnak a rendszerhez. Ráadásul az 
ezekhez a készülékekhez kifejlesztett mobilalkalmazások megköny-
nyítik a berendezés indítását, üzemeltetését és a diagnosztikát, 
továbbá számtalan kommunikációs csatorna és programnyelv 
közötti választás lehetőségét kínálják. 
A moduláris felépítés lehetővé teszi az oktatóberendezés és a gya-

korlati feladatok különböző képzési szintekhez történő igazítását. 
Ennek köszönhetően a berendezés éppúgy alkalmazható a technoló-
giákon átívelő gyakorlati képzések során, mint a műszaki főiskolák 
és egyetemek által szervezett továbbképzésekben. Tartalmaz például 
interfészeket adatbázisokhoz és RFID-rendszerekhez, valamint a 
rendszer a kezelői profilok elmentésével az egyéni preferenciák 
alapján automatikusan testre szabja a munkakörülményeket, például 
a felhasználói felület nyelvét vagy a munkaállomás magasságát. Az 
oktatóberendezés valódi Ipar 4.0 alkalmazásokat is tartalmaz, ame-
lyeket a Bosch Rexroth saját telephelyein is felhasznál.

Gyakorlati Ipar 4.0-s alkalmazások integrációja
Az oktatóberendezés sokféle termékváltozat gyártására is beállít-
ható, és akár egyedi termékek készítésére is alkalmas, ahogy az a 
Bosch Rexroth homburgi üzemében is történik. Ehhez a munkadara-
bokat RFID-chipekkel látják el, amelyek lehetővé teszik egyedi 
azonosításukat. A megmunkáló állomások beolvassák a chipeken 
tárolt gyártási információkat, azaz maga a munkadarab közli az 
egyes állomásokkal, milyen munkalépéseket kell elvégezni rajta.  
A vállalatok ennek a technológiának a segítségével a nagy sorozatok-
hoz hasonló költséggel gyárthatnak egyedi termékeket. 
Mindemellett az ActiveCockpit kommunikációs platform rögzíti az 
összes gyártással kapcsolatos információt és azokat valós időben 
grafikusan jeleníti meg. Ezek az információk jól hasznosíthatók a 

 c A Bosch Rexroth homburgi üzemének gyártósorán több mint 
200 különböző hidraulikus szelep készül. A kép jobb oldalán 
az ActiveCockpit, a Bosch Rexroth interaktív kommunikációs 
platformja látható, ami rögzíti, feldolgozza, elemzi és megjele-
níti az ezen a soron keletkező gyártási adatokat. 

Azonnal üzembe helyezhető kis oktatóüzem 
A Bosch Rexroth Drive & Control Academy fenti tapasztalatok alap-
ján és az új hálózatba kapcsolt ipari gyártókörnyezetben szükséges 
készségek figyelembevételével fejlesztette ki az mMS 4.0 mechatro-
nikai oktatóberendezést a kapcsolódó multimédiás oktatási és 
képzési anyagokkal együtt. Az így létrehozott teljes körű Ipar 4.0 
mechatronikaoktatási csomag jól igazítható számos képzési célhoz. 
Az mMS4.0 oktatóberendezés egy teljes gyártási és raktározási 
folyamatot modellez, mely magában foglalja a tárból való kivételt, a 
munkadarab-megmunkálás és -összeszerelés fázisait, és a magas-
raktárba való betárazást is. A miniatűr gyártómű a legkorszerűbb 
hajtástechnológiával, érzékelőkkel és pneumatikával, valamint Ipar 
4.0 alkalmazásoknál használt vezérléstechnológiával felszerelt. 
Az oktatóberendezés számos, gépekbe és berendezésekbe beépít-
hető, a tényleges gyártás és raktározás során is használt ipari elemet 
tartalmaz. A teljes rendszer vagy a rendszer egyes állomásainak 
összeszerelését, telepítését és programozását a Rexroth biztosítja.  
A képzés elkezdéséhez a tanulóknak nem szükséges előismeretekkel 
rendelkezniük, hiszen az egyéni tantervnek és multimédiás oktató-
anyagoknak köszönhetően a tudásszinthez könnyen illeszthető  
a képzési szisztéma.

Termék Termék

folyamatok állandó továbbfejlesztése, a hatékonyságnövelés és a 
karbantartás-tervezés során. Az eszköz segítségével a tanulók 
megismerhetik az automatizálási modulok egymással való horizon-
tális és a vállalati informatikai rendszerrel való vertikális hálózatba 
kapcsolásának lehetőségeit. Így kapcsolják össze a Rexroth vezérlő-
rendszerei a gépek világát az informatikával. Ez azt jelenti, hogy a 
tanulók az adott PLC ismerete nélkül magasabb szintű programozási 
nyelvek segítségével is programozhatják a rendszert, továbbá a 
szerviztechnikusok az átfogó érzékelőrendszernek és elemzési 
funkcióknak köszönhetően fejleszthetik diagnosztikai és hibaelhá-
rítási képességeiket. 

A „Digitális gyár” oktatólabor 
Az mMS4.0 oktatóberendezést a vállalati képzéseken túl számos 
oktatási intézmény és egyetem is használja. A Baden-Württembergi 
Duális Főiskola (DHBW) mosbachi „Digitális gyár” oktatólaboratóriu-
mának egyik központi eleme az mMS4.0 oktatóberendezés.  
A Digitális gyár a teljes értékáramot leképezi a megrendelésnek egy 
ERP-rendszerben való rögzítésétől a gyártási lépéseket koordináló 
termelésvégrehajtási rendszeren (MES) át a raktárgazdálkodásig.  
A Rexroth mMS4.0 oktatóberendezésével a főiskola gyakorlatorien-
tált képzéssel készíti fel a jövő mérnökeit az ipari vállalatoknál 
elvégzendő munkákra. Ezzel a rendszerrel a hallgatók elsajátíthatják 
a hálózatba kapcsolt gyárakban életbelépő különböző munkavégzési 
folyamatokat. Az mMS4.0 oktatóberendezés az Ipar 4.0 szinte 
valamennyi aspektusát ipari elemek segítségével mutatja be.  
A vezérlőkhöz szükséges szoftver kiegészíthető és továbbfejleszt-
hető. Ezenkívül támogatja az összes, jelenleg elterjedt valós idejű 
Ethernet-protokollt, így hosszú távon is használható marad.  
A moduláris oktatóberendezés segítségével a vállalatok és oktatási 
intézmények célzott módon készíthetik fel alkalmazottaikat és 
hallgatóikat az Ipar 4.0 követelményeire. 

 c Ipar 4.0-s tantermi oktatás a Bosch Rexroth Kft.-nél
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Egy, kettő, három

Az autóiparból ismert 
„Completely Knocked 
Down” koncepció a 
pótalkatrészpiacon biz-
tosít gyorsabb hozzáfé-
rést az ügyfeleknek, 
főként kereskedelmi 
partnereknek és leány-
vállalatoknak. Mivel a piac 
folyamatosan gyors reakció- 
időt vár el a beszállítótól mind 
a kommunikáció, mind a raktár-
készlet vonatkozásában, nem is 
beszélve az árról, a Rexroth a kis értékű, 
könnyen összeszerelhető, különösebb 
tesztelést nem igénylő fogaskerék-szivaty-
tyúk esetében vezeti be a következő folya-
matot: a Németországban legyártott alkat-
részekből a partner műhelyében kerülnek 
összeszerelésre és tesztelésre a szivattyúk. 
Célunk, hogy a projekt bevezetése után 
kiképzett szerviztechnikus kollégánk akár 
egy-két órán belül képes legyen egy-, kettő- 
vagy háromtagú szivattyú összeszerelé-
sére. A CKD-programban részt vevő part-
nerek számára felajánlott csomag 
tartalmaz 32 db összeszerelt szivattyút és 
pótalkatrészként többféle kialakítású ten-
gelyt, előlapot, melyek segítségével a vevő 
igényei szerint összerakhatók az egyéb-
ként 6-8 hetes szállítással rendelkező, 
németországi gyárainkban szériában 
készített szivattyúk.
Az értékesítési feltételek, szabályozások 
pontosan lehetővé teszik a szivattyú gyár-
tójának és a gyártás időpontjának beazo-
nosítását, mely szintén hozzájárul a vevői 
elvárások gyors és pontos teljesítéséhez.

Amikor Ipar 4.0-ról beszélünk, legtöbbször vadonatúj 
gyártósort képzelünk magunk elé. Sok vállalat működőké-
pes gépparkkal rendelkezik, egyetlen dolog hiányzik csak: 
ezek csatlakozása a hálózathoz. Az új IoT Gatewayjel a 
Rexroth a megfelelő megoldást kínálja ahhoz, hogy meg-
lévő berendezéseit hálózatba kapcsolhassa. Ezzel például  
a modern állapotfelügyelet egyszerűen és gyorsan, akár 
utólag is hálózatba köthető.

Gyors retrofit

A piacbevezetés előtt a homburgi saját gyáregységben 
tesztelték az IoT Gatewayt, ahol hidraulikus szelepeket 
gyártanak. A gyárban Fabian Borowski felelős az összes 
Ipar 4.0 témáért: „A gyártás digitalizálásában látjuk az 
esélyt arra, hogy az üzemet a jövő elvárásaira felkészítsük. 
Átalakítás esetén mindig figyelembe kell vennünk a gazda-
ságosságot.” Csapatának különösen fontos, hogy a hardve-
reket és szoftvereket a lehető legkisebb energiafelhaszná-
lással illeszthessék a meglévő rendszerhez. Az IoT 
Gatewayjel egy 2007-es évjáratú próbapadot szereltek fel, 
ami a szelepek részecske- és forgácsszennyeződéseit 
vizsgálja. „A webalapú konfigurációnak köszönhetően egy 

karbantartó programozási ismeretek nélkül fél nap alatt 
lebonyolította az üzembe helyezést” – meséli Borowski.  
A hagyományos technológia bővítése eddig átlagosan egy 
hetet vett igénybe. 

Karbantartás igény szerint

Az IoT Gateway segítségével a homburgi próbapadot teljes 
mértékben integrálták a gyártásirányítási rendszerbe.  
Az eszköz a szenzorok adatait a Bosch Software Innova-
tions által kifejlesztett Production Performance Manager 
szoftvernek továbbítja, ami a szűrők tisztaságát felügyeli és 
az olajban lévő részecske- és vízmennyiséget rögzíti.  
Az eredményeket átlátható módon megjeleníti, és automa-
tikusan az illetékes munkatársnak továbbítja, aki így idő-
ben le tudja cserélni az elszennyeződött szűrőt. Az átalakí-
tott próbapad mostantól bármikor folyamatosan minőségi 
adatokat szolgáltat, ami megfelel a rendkívül fontos vevői 
elvárásnak. A megelőző karbantartás csökkenti a leállási 
időket, és egyidejűleg ezek költségeit 25 százalékkal. 
Borowski: „Az utólagos hálózatba kapcsolás 18 hónapon 
belül megtérül – ezért további 23 próbapadot kapcsolunk 
az IoT Gateway segítségével hálózatba.”

A Rexroth legújabb megoldásával régi gépeit könnyen  
Ipar 4.0-ra alkalmassá teheti. Homburgban, a Rexroth saját 
gyárában már a tesztüzem alatt 25 százalékkel csökkentek  
a meghibásodásból adódó költségek.

I4.0 update

 e Az egyszerű, webalapú 
konfigurációnak köszönhe-
tően a meglévő berendezé-
sek digitális hálózatba 
kapcsolása gyorsan  
kivitelezhető. 



30 31
drive & control local 01 | 2017

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.local

A 2017. évi Hannoveri Vásár fő témája nem 
meglepő módon az Ipar 4.0 volt. Rolf Najork 
szilárd meggyőződése, hogy a Rexroth- 
megoldások tökéletesen kiegészítik más 
Bosch-részlegek portfólióját. A Bosch Rexroth 
kínálata magában foglalja az intelligens 
hidraulikát, az elektromos hajtásokat és 
vezérlőrendszereket ugyanúgy, mint a 
lineáris mozgatás- és szerelési technológiá-
kat, melyek mindegyike a hálózatra kötött 
gyártókörnyezetbe integrálható.  
„A Hannoveri Vásáron mutattuk be, hogyan 
kerülhet egyből feldolgozásra bármely gép 
vezérlőegységéből szerzett információ  
a Bosch IT-rendszerén vagy a Bosch IoT-fel-
hőjén keresztül. Ennek eredményeképpen a 
gyártócégek növelhetik hatékonyságukat 
és rugalmasságukat” – mutatja be a koncep-
ciót Najork.

A nagyipari berendezések működési adatai-
nak rögzítésére az ODiN (Online Diagnostics 
Network), számos érzékelőt használ.  
Az adatokat elküldi egy felhőalapú szer-
verre, mint például a Bosch IoT- felhő.  
Egy gépi tanulásra képes szoftver elemzi  
a kapott adatokat, és kimutatja a kopásokat, 
mielőtt még a gép meghibásodhatna. 
„Nagyméretű berendezések esetében egy 
nem tervezett leállás akár több tízezer 
eurónyi költséget is jelenthet óránként” – 
számol be Najork.  
„Az ODiN annyira kifinomult, hogy a kohá-
szatban, papír- és cukoriparban működő 
ügyfeleinknél a hibák előrejelzési rátája 
95% fölött van.” Ennek megfelelően az ODiN 
a nem tervezett kieséseket tervezett kar-
bantartássá alakítja át.

Vissza a jövőbe
Az első ipari forradalom idejé-
ből származó kiállítási darabon 
személyesen Robert Bosch 
dolgozott. Többek között a 
gyújtómágnes részei készültek 
rajta. Az IoT Gateway segítsé-
gével a Rexroth a 130 éves 
esztergapadot most az Ipar  
4.0 korába röpíti. A hálózatba 
kapcsolt rendszer elemeit 
szenzorika, szoftverek és egy 
Ipar 4.0-ra képes ipari vezérlés 
alkotják, melyek együttesen 
lehetővé teszik az esztergapad 
állapotfelügyeletét. Ez a világon 
egyedülálló kombináció jól 
mutatja, hogy még a legöre-
gebb gépek is gyorsan és 
egyszerűen hálózatba köthetők. 

 f Az IoT Gatewayjel már kész 
is az Ipar 4.0-ra: a 130 éves 
esztergapadon maga Robert 
Bosch dolgozott.

 c Rolf Najork, a Bosch  
Rexroth AG igazgatótaná-
csának elnöke

Ipar 4.0 megoldások 
seregszemléje 
a Hannoveri Vásáron

Élje át közelről, milyen lesz a hidraulika jövője
2017. május első hetében Magyarországra látogatott a Hannoveri 
Vásáron debütált Connected Hydraulics kamion. Négy nap alatt 
nyolc helyszínen, közel négyszázan tekinthették meg a Rexroth 
legújabb, hálózatba kapcsolt, hidraulikus megoldásait.

Tervezés, üzembe helyezés, termelékenység és rendelkezésre állás: 
a gazdaságosság a gépek életciklusának bármelyik szakaszában 
kiemelt fontossággal bír. A kamionban bemutattuk a hálózatba 
kapcsolt hidraulika legújabb kínálatát, mely segítségével a gépek  
és berendezések még gazdaságosabbá és hatékonyabbá tehetők. 

Know-how Know-how 

Immár tizedik alkalommal rendezték meg az egri Érsekkertben  
a pneumobilok nemzetközi versenyét, amelyre ötvenkét csapat 
– köztük harmincnál is több külföldi alakulat – készítette el sikere-
sen tervdokumentációját, így közel félszáz, összesen 46 jármű 
állhatott rajthoz. Huszonöt egyetemről jelentkeztek a diákok, ezek 
közül tizenhét a határainkon kívül található (Románia, Csehország, 
Lengyelország, Észtország, Litvánia).

Az első futamok még az egri üzem udvarában zajlottak. A ver-
seny akkori leggyorsabb pneumobilját debreceni hallgatók készí-
tették, ami akkor 25 km/h sebességet ért el, 2011-ben a legna-
gyobb megtett távolság pedig az akkor rekordnak számító 10 501 
méter volt. Tíz év alatt a mérnökhallgatók megsokszorozták telje-
sítményüket, a lettországi Riga Technical University diákjai által 
épített leggyorsabb jármű idén 51,92 km/h-val haladt át a célvona-
lon. A jubileumi verseny talán legizgalmasabb és leglátványosabb 
gyorsulási kategóriájában a járműnek egy feltöltött palackkal egy 

220 méteres pályaszakaszt kell a lehető legrövidebb idő alatt 
megtennie. Míg 2012-ben erős mezőnyben egy szegedi csapat  
28 másodperces eredménnyel tudott győztes lenni, az idei döntő 
futamban 23,32 másodperc alatt teljesítette a pályaszakaszt  
a győztes BEST Riga csapat Lettországból.

Az alapkategóriákon kívül a Rexroth által kiemelten támogatott 
telemetria versenyszámban idén hat csapat mérte össze erejét.  
A Rexroth szállította csúcstechnológiájú eszközök használatánál  
a csapatoknak kiegészítő vezérlési, adatgyűjtési és megjelenítési 
feladatokat kellett megoldaniuk. A kategória nyertese a lengyel 
Gdansk University of Technology PG Power nevű formációja lett.

Töretlen Rexroth-támogatás-
sal suhantak a léghajtányok


