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„Hiszünk abban, hogy törekvéseink
inspirálják ügyfeleinket”
Kedves Olvasó!
A jövő gyára már ma? Ha a jövőbe nem is láthatunk, de van víziónk,
elképzelésünk, és az ahhoz vezető utat is kijelölhetjük. A Bosch Rexroth
a Hannoveri Vásáron, a valaha legnagyobb kiállítási területén mutatta be
ezt az új koncepciót a nagyközönségnek. Az esemény nagyságrendjét és
rangját igazolta Angela Merkel német kancellár látogatása, aki beszélt a
német kormány i4.0 törekvéseiről, és érdeklődéssel szemlélte a standunkon bemutatott technológiai innovációkat. A rangos látogatók mellett sok ezer részvevő kereste fel a kiállítást, köztük a Bosch és Rexroth
közös standját, ahol a fókuszban a jövő gyára és az ehhez kapcsolódó
megoldások és termékújdonságok álltak.
Néha azonban hajlamosak vagyunk alábecsülni a változások várható
nagyságrendjét. Az okostelefonokban történő megjelenésével a mesterséges intelligencia 2017-től kezdődően szinte észrevétlenül kúszott
mindennapjainkba, robbanásszerű a növekedés az ipari adatkezelésben
is, hiszen gondoljunk csak a gépi tanulásra vagy a robotizált folyamatoptimalizálásra. Amiben minden szakértő egyetért, hogy ez a változás
még lényegesen tovább gyorsul,, így hát nem lehet kérdés: az összekapcsolt világ valamennyi csodája és lehetősége karnyújtásnyira van tőlünk.
Ráadásul néhány év múlva úgy fogunk visszatekinteni ezekre az időkre,
mint újkori történelmünk nagyszerű újításaira.
Amennyiben hiszünk ebben, akkor a legokosabb döntés, ha mielőbb
megkezdjük a felkészülést a jövő kihívásaira.

Moduláris, interaktív és
hálózatba kapcsolt
Az ActiveAssist forradalmasítja a kézi szerelőállomásokat, hiszen
digitális asszisztensként számtalan szerelési feladatra bevethető.
Az ActiveAssist szoftverfunkciójának köszönhetően, szenzorok,
érintőképernyők, kamerák és projektorok tökéletes összjátékával olyan átfogó asszisztensrendszert hozott a Bosch Rexroth
létre, amely célzott információkkal támogatja a munkatársakat,
és lépésről lépésre segíti őket a feladat végrehajtásában, ezáltal
garantálja a folyamat biztonságát.
Mivel szabadon konfigurálható, egymás után akár többféle szerelési feladat is elvégezhető, ezáltal nő a termelés hatékonysága.

Mi a Bosch Rexrothnál ezekért a célokért képzéseket indítunk, beszállítói fejlesztési programot állítunk az i4.0 szolgálatába, mely több ezer
képzési órát jelent, továbbá mintamegoldásokat építünk az országban,
innovációs tevékenységet kezdeményezünk és támogatunk.
Hiszünk abban, hogy törekvéseink inspirálják ügyfeleinket és partnereinket. A felgyorsult világunk a vállalatunkat is arra ösztönözte, hogy
megújuljon, s mindezt a vállalati arculat megváltoztatásával fejezzük ki.
Ez nyilvánvalóan történelmi lépés egy 223 éves cég életében.
Bízom benne, hogy olvasóink tetszését elnyerjük, és legfontosabb
céljainkkal azonosulni tudnak.
Kérem, olvassák érdeklődéssel megújult magazinunkat.
WE MOVE. YOU WIN.

Ács István
ügyvezető igazgató
Bosch Rexroth Kft.
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We are Automation
Eszközeinket nyitottá tettük
az IoT világára

Az automatizálási iparban a villamos hajtások és vezérlések fejlesztése és gyártása
az utóbbi évben rohamos fejlődésen ment keresztül. Erről a változásról, továbbá
az iparágat támogató termék- és szoftverújdonságokról beszélgettünk Volosinovszki
Sándorral, a Bosch Rexroth Kft. kereskedelmi vezetőjével.
Talán elmondhatjuk, hogy leginkább az automatizálási
piac – mind szállítói, mind felhasználói oldalon – élvezheti
az Ipar 4.0-s előnyök nagy részét, mégis ezzel egy időben
itt jelentkezik a legnagyobb fejlesztési igény is. Minek
köszönhető az utóbbi évben történt robbanásszerű változás?
A Bosch Rexroth az automatizálás területén évtizedes
tapasztalattal bír. A villamos hajtások és vezérlések
fejlesztése és gyártása a vállalatunknál régóta a
legdinamikusabban fejlődő terület. Tíz évvel ezelőtt először
a megnövekedett piaci igényeknek köszönhetően, majd
az Ipar 4.0-s stratégiai elvárások
hatására a korábban nálunk
már jellemző rendszerszintű
gondolkodás segítette azt a
törekvést, hogy termékeinket
minél előbb közvetlenül
kapcsoljuk össze
az IT világával.
A fejlődés motorjának
azonban mégis az
adatok minőségi
felhasználásra való
igény megjelenését
nevezném,
hiszen hiába áll
rendelkezésünkre
milliárdnyi adat, ha
nem kezdünk velük
semmit.
A minőségi
adatkezelés
tehát egyfajta
versenyelőny, ami
a gyártásunk
optimalizálásához
is hozzájárul.
Ahhoz, hogy
az adatokat
megfelelően

tudjuk kiértékelni, a szoftveres adatbázisok minőségi
javulására volt szükség, így új üzleti modell jelent meg
a vállalatunknál is: az automatizálási termékeket és
berendezéseket össze kellett kapcsolni az IT partnerek
megoldásaival. A Boschon belül ez egy szerencsés
konstelláció, hiszen mind szállítói, mind felhasználói oldalon
tudjuk kínálni, és egyszerre alkalmazni a legújabb Ipar
4.0-s fejlesztéseinket. A Bosch három vállalata: a Bosch
Connected Industry, a Bosch Software Innovations és nem
utolsósorban a Bosch Rexroth szorosan együttműködnek,
hogy minél szélesebb portfólióval tudjanak a piacon
megjelenni, és egyúttal ezirányú törekvéseikben mind a
végfelhasználókat, mind a gépépítőket támogatni. Óriási
előny ez, hiszen a saját gyakorlati próbáink után a vevők és
partnerek már a kész Ipar 4.0-s megoldásokat élvezhetik.

Hogyan érintik mindezek az új elvárások és követelmények
a Rexroth automatizálási portfólióját? Milyen termék- és
szoftverújdonságokkal találkozhatunk?
Legfontosabb fejlesztésünk az, hogy a PLC-technológiánkat
nyitottá tettük az IoT világával, így termékeink és
berendezéseink most már közvetlenül tudnak adatot
szolgáltatni. A gépek esetében digitális iker segíti a
tervezést, továbbá az okoseszközökön is lehetővé vált az
adatmegjelenítés. A szoftverfejlesztés a jövőben az egyre
inkább egyedi, igényekre szabott gyártást támogatja.
Következő lépésként a barnamezős gépeknél bevezettük
az IoT Gateway családunkat, melynek segítségével
bármely gép vagy berendezés akár 20 perc alatt Ipar
4.0-ra képessé tehető, s mindez PLC-ként vagy ipari
PC-ként is alkalmazható. Az új gépépítések támogatása
természetesen az elsők között volt a fejlesztéseinkben:
szélesebb választékú, ipari PC-családot dobtunk a
piacra, és bővítettük kijelzőink kínálatát is. A hardverek
felhasználása mellett új szoftvercsaládot is bevezettünk: a
Production Performance Manager (PPM) az adatbányászat,
a folyamatanalízis, a predictive maintenance, a shopfloor
menedzsment és ticketing esetében biztosít megoldásokat

▶▶
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Célunk, hogy partnereinkkel közösen
együttműködve valósítsuk meg ügyfeleink i4.0-s
terveit.

a felhasználók számára. Mindez természetesen a régi és új
gépek esetében is elérhető.

Azt mondják, könnyebb egy gyárat zöldmezős beruházásként
már a kezdetektől Ipar 4.0-ra alkalmassá tenni, mint egy
barnamezős beruházás keretein belül a gépeket utólag
felújítani. Hogyan érintik az új elvárások a retrofit- vagy
szerviztevékenységet?
A végfelhasználók első számú elvárása, így természetesen
nálunk is kiemelt szerepet kap, hogy a meglévő
rendszereket az Ipar 4.0-s követelményeknek megfelelően
kiegészítsük és továbbfejlesszük. Erre az imént említett
IoT Gateway családunk vagy PPM szoftverünk minden
igényt kielégítően alkalmas, és egyszerűen bevethető.
Ezek az analitikai szoftverek képesek az energiaigény, a
ciklusidő, ezáltal a gyártás optimalizálására. Ne felejtsük el
azonban, hogy a Bosch Rexroth hagyományaihoz szorosan
kötődik a hidraulikus hajtásrendszerek tervezése és
gyártása. A terület különleges rendszerkövetelményeinek
megfelelően fejlesztettük ki a távfelügyeletre alkalmas
ODiN szervizszoftvert, melynek segítségével az
állásidők minimalizálhatók, hiszen ez a hidrosztatikus
hajtásrendszerek jellegzetességeit is figyelembe veszi.

Melyek azok az iparágak, ahol ezek az új termékek a leginkább
alkalmazhatók?
Termékeink és megoldásaink a Bosch felhasználói körben
kipróbáltak, így a TIER1 ipari beszállítói környezetben
tökéletesen megállják a helyüket. Ahogy az Ipar 4.0
alapfilozófiája szerint nekünk is a legfőbb célunk, hogy
a beszállítókat minél előbb összeköthessük a gyártói
környezeten keresztül a végfelhasználóval. Természetesen
az automatizálási gyártásban, főként az autóiparban
és beszállítói környezetében lehet a termékeink és
szoftvermegoldásaink által kínált előnyöket a leginkább
kamatoztatni.

Milyen előnyt jelentenek ezek a végfelhasználók és/vagy
gépépítők számára?
Célunk, hogy ne csak a Bosch csoporton belül tudjuk
kihasználni ezeket a lehetőségeket, hanem partnereinkkel
közösen együttműködve valósítsuk meg ügyfeleink
i4.0-s terveit. Szeretnénk elérni, hogy a piacon is egyre
többen alkalmazzák ezeket a megoldásokat, melynek
érdekében vállalatunknál felállítottunk egy saját, Ipar

Volosinovszki Sándor
1998-ban értékesítőmérnökként csatlakozott az
akkori Rexroth vegyes vállalathoz. A logisztikai és
automatizálási folyamatokban jártas szakember
2006-ban a lineáris és szereléstechnika osztály
vezetőjeként, majd területi vezetőként támogatta
a Bosch Rexroth Kft. sikeres üzletmenetét.
2011-től a gyártásautomatizálási üzletág vezetője.
2015-től felelős a magyarországi vállalat mellett
az Adria régiós kereskedelmi tevékenységekért is.
2017-től a vállalat kereskedelmi vezetője.
Egy lány- és fiúgyermek büszke édesapja.

4.0-s szakértői csoportot, akik támogatják az ügyfeleinket
abban, hogy a jövő gyárai már ma létrejöjjenek. Termék- és
szoftverújdonságaink, továbbá az i4.0-s szaktudásunk
és tapasztalatunk segítségével a végfelhasználók
rugalmasabbá tehetik gyártásukat, a piacra kerülésben
gyorsabb reakcióidővel számolhatnak, hiszen a gépek
kihasználtsága növekszik, kevesebb átállással kell
kalkulálni. A felmerülő hibák is gyorsabban megoldhatók,
sőt megelőző karbantartással a termelékenységüket még
inkább növelhetik.
A gépépítőknél mindezek mellett további előnyök is
jelentkeznek. A megvalósítandó gépek digitális testvérével
a gép megépítése nélkül szimulálhatók a folyamatok, ezáltal
rengeteg mérnöki idő megtakarítható, és kiszámíthatóbb
megoldást tudunk kínálni.

Connected
hydraulics:
kész az Ipar 4.0-ra
Nehéz az előítéleteket megváltoztatni, még akkor is,
ha a valóság mást igazol. Az egyik előítélet így hangzik:
a hidraulikának nincs helye az Ipar 4.0-ban, mert nem
elég okos hozzá – jóllehet már régóta készen áll a jövő
kihívásaira.
▶
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Connected hydraulics:
kész az Ipar 4.0-ra

A

hidraulika évtizedek óta felszerelt elektronikával,
szenzorokkal, megfelelő tartozékokkal és
szabadon álló vezérléssel. Hosszú ideje
látóterünkben van az elektromechanikus
hajtásoknak köszönhetően, akár az automatizálás területén
is – a Bosch Rexroth számos rendszermegoldása jó példa
erre. A fekete-fehér szelepek jó pár alkalmazásból eltűntek,
helyüket a szervohidraulikus tengelyek vették át. A kérdés
nem az, hogy a hidraulikus szeleptechnika profitálhat-e a
hálózatba kapcsoltságból, hanem az, hogy mikor. Jelenleg a
hagyományos, analóg hidraulika változását éljük át, ahogyan
hálózatba kapcsolt, digitális fluidtechnológiává alakul. Az
európai gépgyártók már most egyre inkább digitalizálják
berendezéseiket és egyúttal elvárják a hidraulikától,
hogy a hálózatba kapcsolt környezethez tökéletesen
illeszkedjen. Már most is számít, hogy törekedjünk gépeink
és berendezéseink hálózatba kapcsolására – és ezzel egy
időben az óriási adatmennyiséget minőségi információvá
tudjuk alakítani, és ezeket az adatokat mélyrehatóan ki is
értékeljük.

Dönt az intelligens összjáték
Azokat a feladatokat, amelyeket korábban acélból és
vasból készült szelepvezérlések végeztek, az elektronikus
vezérlőeszközökben megtalálható decentrális intelligencia
veszi át. Igény szerint alkalmazkodik a szivattyúhajtások
fordulatszámához, amikor a fogyasztónak nyomatékra van
szüksége, vagy akár a nullához is közelíthet a teljesítmény,
ha épp arra van szükség. Sok folyamatban ez igen jelentős
energetikai szakasz. A fordulatszám-szabályozott hidraulika
a konstans rendszerekkel szemben így akár 80 százalékkal
kevesebb energiát is fogyaszthat.
Az Ipar 4.0 körüli aktuális viták is azt mutatják, milyen
fontos, hogy az összes funkciót és funkcionalitást
definiáljuk. Amennyiben csak a mechanikát, az elektronikát
és szenzorikát standardizáljuk gyártótól függetlenül,
már képesek vagyunk gépeinket hálózatba kapcsolni,
és egyúttal elérni, hogy azok aktívan kommunikáljanak
egymással. Ehhez a jövőben például nem szükséges, hogy
minden egyes hidraulikus-mechanikus nyomásszabályozó
rendelkezzen beépített digitális elektronikával, ami a
vezérléssel vagy más szelepekkel köti össze. Kizárólag
akkor, ha ennek értelme is van.

Okos megoldások decentrális
intelligenciával
A decentrális intelligencia, csak úgy, mint a nyílt szabványok
a jövőképes automatizálási megoldások döntő előfeltételeit
képezik. Az elektronikus és hidraulikus technológiában a
Bosch Rexroth ezért is helyezi a hangsúlyt a Multi-Ethernet-
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szabványokra, amelyek minden jelenleg futó protokollt
támogatnak. A következő lépés a szenzorika integrálása
a meglévő szelepházba. Ez sok mindent lehetővé tesz.
Gondoljunk csak a gépek állapotfigyelésére, ahol
a szenzorok már képesek bármilyen információt gyűjteni
és szolgáltatni az olajminőségtől kezdve a hőmérsékletig,
a vibráción keresztül egészen a teljesített ciklusidőig.
A Deep-Learning-algoritmusok támogatják a felhasználókat
a hibák felismerésében, még mielőtt azok kiesést
okoznának – ez egy rendkívül fontos lépés a megelőző
karbantartás elérése felé vezető úton.
Intelligens egytengelyes szabályozók már ma felelnek
a decentrális hidraulikus egy zárt szabályozási körben
történő mozgatásokért. Ezzel a szelepben meglévő
elektronikába egy ütőképes mozgásvezérlést integráltak,
ami már a helyszínen elvégzi a terv-tény összehasonlítást,
és mikrométer pontossággal a szabályozást is.
A rendszerszabályozás minőségét igazából a mérőrendszer
feloldása határozza meg. Ezeket a vezérlőszekrény nélküli
mozgásvezérlőket egyre gyakrabban alkalmazzák a piac
különböző területein.
Az IAC-szabályozószeleppel a Rexroth egy olyan
vezérlőszekrény nélküli mozgásvezérlő megoldást kínál,
amit a szelep elektronikájába teljes körűen integráltak.
Nyílt szabványokon keresztül teljes mértékben hálózatba
kapcsolható, éppúgy, mint a szervohidraulikus, saját
decentrális folyadékáramú tengelyek. Ezekben a
beépítésre kész tengelyekben szivattyúk, szelepek és
hengerek alkotnak egy szerelési egységet, melyekhez
a gépgyártóknak kizárólag áramellátást és vezetői
kommunikációt kell csatlakoztatniuk.

Plug and Play a hidraulika számára is
A jövőben a legjobb szabályozókat olyan szelepek fogják
helyettesíteni, amelyeket korábban a mozgatáshoz
használtak. Az elektromos hajtás a szivattyúhajtás
fordulatszámából kiindulva pozicionálja a hidraulikus
szelepet. Így a hidraulikus hajtás elvileg ugyanúgy működik,
mint az elektromechanikus lineáris hajtás:
az elektromos hajtás forgómozgatása lineáris mozgatássá
alakul, és egyúttal a hidraulikus technológia minden előnye
érvényesül.

Az ebből következő fejlesztési lépésnél, azaz az önálló
lineáris tengelyek esetében az előrehaladás különösen
jelentős lesz. Ezek beépítésre kész hengercsoportok
saját, magasan integrált folyadékárammal. Azoknak a
gépeknek, amelyek üzemelésük során ilyen tengelyeket
használnak, a továbbiakban nincs szükségük központi
hidraulikus tápegységre. Az önálló tengelyeket elektromos
tengelyként csatlakoztatják, elég lesz egy vezérlőkábel, ami
az adatkapcsolatot biztosítja a gép vezérlésével. Az üzembe
helyezésnél ugyanazokat a szoftvereszközöket használják
majd, mint az elektromos hajtások esetében. Annak, aki az
üzembe helyezést végzi, már nincs szüksége mélyreható
hidraulikus ismeretekre, hiszen az előprogramozott
funkciókat csupán a gépi feltételekhez kell illesztenie.

3D nyomtatással újra elkészítve
Új anyagok és gyártástechnológiák területén is kínál
a Rexroth újdonságokat. Épp a 3D-nyomtatással
készült belső részek és borítások/házak vagy a

direktnyomtatás csökkentik a szelepek működése közbeni
energiafelhasználást rendkívüli mértékben. Korábban
ezeknek az elemeknek a tervezésében a hozzájuk készült
szerszámok megoszthatóságát kellett figyelembe venni,
ma már ez azonban egyáltalán nem szükséges. A Bosch
Rexroth ezzel például olyan csatornákat hoz létre, amelyek
alacsonyabb nyomásveszteséget tesznek lehetővé és
egyúttal az energiamérleget is javítják. Egy olyan szelepnél,
ahol az átfolyási sebesség 10 000 liter percenként,
az áramellenállás 10–20 százalék körüli csökkentése
igen jelentős mértékben hozzájárul az üzemi költségek
csökkentéséhez.
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sajátíthassák el, új lendületet kell vennie a vállalatok és az
oktatási intézmények intenzív együttműködésének, ami
mindkét fél érdeke.

Minden szintnek
Jó példa erre a Bosch Rexroth Kft., amely kiemelten
kezeli az oktatás kérdését, folyamatosan keresi az
egyetemekkel való együttműködési lehetőségeket és
törekszik a minél intenzívebb kapcsolattartásra. Ennek
szellemében munkatársai részt vesznek számos egyetemi
rendezvényen, konferencián, ahol nem csak elméletben
– hanem oktatóeszközeik segítségével – a gyakorlatban
is bemutatják a legfrissebb Ipar 4.0-s innovációkat.
Ezenfelül a cég valamennyi oktatási és tudásszint
számára korszerű oktatóeszközt és tudásanyagot kínál.
Oktatóeszközeik a Bosch Rexroth valódi ipari elemeiből
készülnek, így a hallgatók ugyanazokkal az eszközökkel
találkoznak a felsőoktatási intézményekben, mint a valós
gyártókörnyezetben. Ráadásul a folyamatos fejlesztéseknek
köszönhetően mindig a legújabb technológiákkal.
Termékújdonságaik, innovációik a piaci bemutatást
követően szinte azonnal megjelennek az oktatóeszközökben
és az oktatási rendszerükben is.

A tudás lesz legértékesebb
erőforrásunk
A negyedik ipari forradalom nyomán megjelenő technológiák egyre komplexebb
feladatok ellátására lesznek képesek. A gyártás folyamatát uraló kiberfizikai
rendszerek az emberi munkaerőnél olcsóbban, pontosabban és hatékonyabban
termelnek majd. Az átalakuló munkakörnyezetben a feleslegessé válás elkerülésére
egyetlen lehetőség marad: az élethosszig tartó tanulás.
1986. január 28-án 11:38-kor – többszöri halasztás után
– a floridai Cape Canaveralból elstartolt a Challenger
űrsikló. A startot követő 73. másodpercben a 2000 km/h
sebességgel emelkedő gépet hatalmas tűzcsóva borította
el. Az űrrepülő több részre szakadt és az Atlanti-óceánba
hullott. A legénység hét tagja életét vesztette. A több millió
dolláros projekt tragikus végét – ahogy a baleset okait
vizsgáló kongresszusi bizottság megállapította – a hibás
vezetői döntések mellett a jobb oldali gyorsítórakéta egyik
olcsó gumi O-gyűrűs tömítésének hibája okozta. Vagyis
a csúcstechnológiával felszerelt űrsikló katasztrófáját
Richard Feynman Nobel-díjas fizikus, a vizsgálóbizottság
egyik tagjának megállapításai szerint egy egyszerű, filléres
alkatrész meghibásodása idézte elő. A baleset után számos
műszaki fejlesztést vezettek be, az űrprogram folytatására
több mint két év elteltével került sor. A Challenger szomorú
története számos tanulsággal szolgál, de műszaki
szempontból a legfontosabb annak felismerése, hogy az
egymást követő vagy az egymásra épülő gyártási folyamat
során akár csak egyetlen emberi vagy technológiai hiba
súlyosan csökkentheti a végtermék értékét.
A negyedik ipari forradalom technológiai megoldásai
persze még távol állnak az űripar bonyolult rendszereitől,
de a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás, a fejlett

analitika, a kiterjesztett és virtuális valóság, a kollaboratív
robotok megjelenése azt mutatja, hogy radikálisan
átalakul a termelés és a munka jellege. Bár ma még csak
elképzeléseink vannak a digitalizáció és a foglalkoztatás
alakulásáról és különösen egymásra gyakorolt hatásukról,
az bizonyos, hogy felkészült, naprakész tudással rendelkező
szakemberek nélkül nem működhetnek a digitális gyártás
alapját képező kiberfizikai rendszerek.
Mivel a legtöbb gyártási folyamat csapatmunkát és
szoros együttműködést igényel, a gyengébb teljesítmény
csökkentheti a csoport egészének eredményességét.
Az új technológiák hatékony alkalmazásának alapfeltétele
a képzett munkaerő, ezért a legtöbb, iparágának fejlődését
diktáló cég kiemelt figyelmet fordít a képzésre. A helyzetet
nehezíti, hogy sok esetben olyan állások betöltésére
kellene felkészíteni a jövő szakembereit, amelyek ma még
nem is léteznek. Robottanító, érzékelőrendszer-integrátor,
generatív tervező, virtuális valóság élménykurátor?
Az előrejelzések szerint a 2030-ban létező állások
85 százalékát jelenleg még fel sem találták.

Az iparvállalatok felelőssége
A negyedik ipari forradalom talán legfontosabb vezetői
kihívása, hogy az egymással összekapcsolt gépek és
emberek együtt elérjék azt a teljesítményt, amire külön-

külön nem lennének képesek. Az iparban új időszámítás
vette kezdetét, mely valamennyi piaci szereplő számára
számos, eddig nem tapasztalt kihívást tartogat.
A technológiai újdonságok hihetetlen sebességgel törnek
utat, ezért most minden eddiginél fontosabb az oktatás,
meglévő és jövőbeli szakembereink megfelelő képzése,
hiszen az innovációk, fejlesztések sikeres alkalmazásához
és egyúttal hatékony működtetéséhez új ismeretekre és
készségekre van szükség.
Az első tapasztalatok azt mutatják, hogy az Ipar 4.0
megoldások bevezetésében azok a vállalatok
a legsikeresebbek, amelyek célzottan, a megfelelő és
személyre szabott oktatásokkal készítik fel munkatársaikat
a változásra. Ezeket az elvárásokat az egyetemekről frissen
kikerült álláskeresőknek is teljesíteniük kell.
A műszaki főiskolák és egyetemek számára kiemelten
fontos, hogy oktatási programjukba mielőbb beépítsék
az Ipar 4.0-hoz kapcsolódó ismereteket, emellett
kurzusokat, továbbképzéseket szervezzenek a gyakorló
szakemberek részére.
A gyakorlati alapokon nyugvó, azonnal bevethető és jól
alkalmazható tudás nagyon fontos a vállalatok számára,
ugyanakkor a biztos elméleti háttér is szükséges. Fontos,
hogy a diákok, illetve a későbbi munkavállalók átlássák
a rendszereket, így az újdonságokat is könnyen el tudják
sajátítani, szükség esetén akár tovább is tudják fejleszteni a
már meglévő megoldásokat. Röviden: egyik sem működhet
a másik nélkül. Mindkét oldalon az egyik legerősebb
törekvés, hogy egymás igényeire, megoldásaira reagálva
újabb és újabb ismeretanyagok váljanak bárki számára
elérhetővé. Ahhoz, hogy a képzésben résztvevők mindig
a legfrissebb, aktuális technológiákat és újdonságokat

Ez utóbbi nagy jelentőséggel bír, ugyanis a Rexroth
nemcsak eszközöket kínál, hanem teljes oktatási csomagot
eLearning tananyagokkal, oktatási segédeszközökkel
(pl. interaktív animációk, könyvek, ebookok, poszterek),
tematikával, kidolgozott feladatokkal, szoftverekkel és
oktatói képzéssel. Így ez az oktatási tematika gyakorlatilag
azonnal beilleszthető az oktatásba. A Rexroth Ipar 4.0
oktatási csomag jól alkalmazható az egyetemi képzésben
is, hiszen a tananyagot több évtizedes tapasztalattal
rendelkező és az oktatásban is jártas szakértőik
segítségével állítják össze. Így olyan gyakorlati alapokon
nyugvó modulokat is kínálnak – mint például a karbantartás
vagy a hibakeresés –, melyek hatékony módon teszik
teljessé az egyetemek erős elméleti képzését.
A Bosch Rexroth Drive & Control Academy széleskörű
ipari és oktatási tapasztalatai alapján és az új hálózatba
kapcsolt ipari gyártókörnyezetben szükséges készségek
figyelembevételével fejlesztette ki az mMS4.0
mechatronikai oktatóberendezést a kapcsolódó
multimédiás oktatási és képzési anyagokkal együtt.
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 magasraktárba való betárazást
is, ezért jól szemléltethető vele a teljes Ipar 4.0 szemlélet.
A miniatűr gyártómű a legkorszerűbb hajtástechnológiával,
érzékelőkkel és pneumatikával, valamint Ipar 4.0
alkalmazásoknál használt vezérléstechnológiával felszerelt.
Az oktatóberendezés számos, gépekbe és berendezésekbe
beépíthető, 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.
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hogy az alvállalkozó által fejlesztett egyedi megjelenítő- és
vezérlőszoftver közvetlen kapcsolatban lehessen a PLCkel. Ezt végül a Rexroth OpenCore Interface segítségével
sikerült megvalósítani, illetve nem utolsósorban így
biztosították a távoli elérés lehetőségét. Mindez jelenleg
– boschos hálózaton keresztül – akárhonnan elérhető,
és egyúttal támogatja az esetleges hiba gyors, távoli
megoldásának lehetőségét.
Miután beérkezett az összes szükséges adat a négy,
egymással párhuzamosan elhelyezett, kézi kicsomagolóállomásról, egy nagy sebességgel mozgó manipulátor gyűjti
be az adaptereket.

Intelligens, automatizált,
papírmentes és
folyamatoptimalizált
„Jó munkát csak akkor lehet végezni, ha teljes mértékben azonosulni tudunk az
ötlettel és annak végrehajtásával.” Az idézet tökéletesen illeszkedik annak a projektnek
a megtervezéséhez, kivitelezéséhez, aminek olvasása közben a kedves olvasó kis betekintést
kaphat egy innovatív projekbe.
Hosszú hónapokon át tartó megbeszélések és
előzetes egyeztetések után 2016 nyarán érkezett be
a Bosch Rexroth Kft.-hez az a megrendelés, melynek
megrendelője a Robert Bosch Elektronika Kft. volt. A hatvani
telephelyen egy intelligens raktár tervezése és kivitelezése
mellett döntöttek, ahol egy többlépcsős beruházás keretén
belül automatizált, papírmentes és nem utolsósorban
folyamatoptimalizált raktárt álmodott meg a tervezői csapat.
Ezen a ponton fontosnak tartjuk a kedves olvasónak
elmondani, hogy a megálmodás, mint kifejezés jelen
esetben teljesen megegyezik a szó jelentésével. Már a
kezdetektől fogva az innovációra helyezte a csapat a
hangsúlyt, ugyanis a Bosch-világban nagy figyelemmel
kísért, ún. pilotprojekten dolgozhattak, annak minden
előnyét és hátrányát átélve és megtapasztalva. Hiába
dolgozott együtt két testvér (Robert Bosch és Bosch

Hogyan is történik a gyártás-előkészítés? Amint a
különböző beszállítóktól megérkeznek az alkatrészek,
kézzel kicsomagolják ezeket. Az operátoroknak a kétfajta
hordozótekercseken tárolt alkatrészeket, a méretnek
megfelelő méretű – külön erre a célra tervezett és
gyártatott – fröccsöntött adapterekbe kell behelyezni.
Azért, hogy már a kezdetektől fogva biztosítható legyen
a papírmentesség, az operátorok kézi RFID-olvasóval
először az adaptert, majd sorban a többi tekercset
egyesével rögzítik az SAP-rendszerben, ahol az allokációt
követően a vállalatirányítási rendszer közvetlenül leküldi
a raktárpozíciót tartalmazó adatcsomagot, amit a
projektben alvállalkozóként részt vevő Profigram Kft. által
programozott Rexroth ipari számítógép dolgoz fel.

A 2017. év egyik legjelentősebb projektje a Bosch hatvani regionális logisztikai
központja, melyhez a létesítményt a vállalat a NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és
Fejlesztő Zrt.-től bérli. Az új létesítmény a Bosch közép-kelet-európai régiós logisztikai
tevékenységeit kapcsolja hálózatba a legmodernebb Ipar 4.0 technológiák segítségével.
„A Bosch legújabb logisztikai központjára nemcsak magyar, hanem nemzetközi viszonylatban
is példaértékű együttműködésként és beruházásként tekintünk.
A hatvani központ kiemelten fontos mérföldkő a Bosch csoport különböző üzletágai között
megvalósuló csapatmunkában és a cégünk közép-kelet-európai logisztikai tevékenységében
egyaránt” – mondta Daniel Korioth, a magyarországi Bosch csoport vezetője.

Rexroth), mégis ugyanazok a kihívások keresztezték útjukat,
mintha ügyfél és beszállító állt volna egymással szemben és
egyszerre egymással karöltve.
A hatvani gyárban – ahol különböző autóelektronikai
megoldások készülnek – a termeléshez fizikailag is közel
szerettek volna egy konszignációs raktárt kialakítani azért,
hogy a gyorsan forgó alkatrészeket egy helyen tárolják.
A szállított rendszert – a nagy fizikai kiterjedés miatt –
négy darab alhálózatra osztották. Az egyes alhálózatok
működéséért az XM21 típusú PLC-k felelnek.
Az ipari számítógép és PLC között kialakított IoT-hálózat
megtervezésénél elsődleges szempontként szerepelt,

Szállítási terjedelem:
300 m TS szállítópálya
304
302
301
314
–
–
–
–
–

db
db
db
db

lift egység
manipulátor
automata palettatöltő állomás
keresztáthordó

I4.0 megoldások
VPB40.4 ipari PC
felsőbb szintű vezérlés (C#)
XM21 fejlett ipari vezérlők
RFID rendszerek (HF; UHF)

Az adapterek közvetlenül a TS-pályán utazva egy pufferelés,
majd újabb manipulátoros áthelyezés után egy egyedi
célgéphez érnek. Ott – a mérettől függően – egy palettára
egy nagy vagy négy kicsi adapter rátöltése után már
palettán utaznak tovább. A megfelelő lerakóállomásokhoz
viszont az adapterek már úgy érkeznek, hogy az egy
helyre kerülő adapterek a maximum négy kis adapter
tárolására alkalmas FIFO-polcokat már homogénen töltik
fel. A raktárban tehát az egymás mellé kerülő adapterek
egy virtuális vonatot képeznek, így az állomásokon a
kitárolás alatt a FIFO-elvet követve, az egymás mellé kerülő
adapterek már biztosan egymás mellé kerülnek.
A szállítópálya-rendszeren keresztül az adapterek három
állomásra küldhetők, illetve bizonyos esetekben, ha az SAP
véletlenszerűen kiválasztja, a célállomás előtt még egy
minőség-ellenőrző csoporthoz kerülnek, ahol ha megfeleltek
a teszteknek, automatikusan továbbutaznak a végcélhoz.
Mivel a raktárban – helymegtakarítás céljából – a
konvejorpályát a mennyezetre rögzítették, az ott lévő két
állomáson két egyedi lerakóberendezés működik. A célgép
először egy lift segítségével lehozza a palettákat, majd az
automatikus kocsitöltés rátolja az adaptereket a palettáról
az egyedi kitárkocsikra. Innen már az operátorok veszik át a
feladatot, akik kézzel tolva juttatják el a cikkeket a megfelelő
raktári sorokhoz. A navigációt könnyíti, hogy minden kocsin
tabletet helyeztek el, amin fut a navigációs program.
Az optimalizált megoldások segítségével sikerült elérni,
hogy amennyiben szükséges, a kapacitás jelentősen
növelhető a kiinduló vevői kéréshez képest.
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Az idei Hannoveri Vásár lehetővé tette, hogy a Bosch Rexroth bemutathassa a digitális
termelés új világáról alkotott képét. A rendezvény egyúttal lehetőséget adott az új
márka bemutatására is. Megújult magazinunkban Rolf Najork, a Bosch Rexroth AG
igazgatótanácsának elnöke az új arculatról és a jövő gyáráról beszél.

ÚJ VÍZIÓ ÉS
ÚJ MÁRKA

Az új márkánk
Rolf Najork írása
Az elmúlt két évben fontos belső lépéseket tettünk a
struktúránkra és a megfelelő piaci irányultságunkra
vonatkozóan. Új, önmagunkról alkotott képünk és víziónk
van azért, hogy a növekvő digitalizáció által kiváltott
igényeknek megfelelhessünk. Most azonban tudatni akarjuk
a külső világgal is, hogy megváltoztunk. Ennek látható jele
az új arculatunk.
A „Rexroth – A Bosch Company” ügyfeleink, beszállítóink
és versenytársaink számára azt mutatja, hogy egy nagy
vállalatcsoport tagja vagyunk, de mégis függetlenül
jelenünk meg a piacon. Folyamatosan haladunk előre,
és a jövő kihívásaira fókuszálunk. Ez azt jelenti, hogy
ügyfeleinknek olyan jövőbemutató megoldásokat kínálunk,
melyek biztonságosak, hatékonyak, intelligensek és
erőteljesek.
A mozgatás hajt bennünket.
Ügyfeleinknek tett ígéretünket, meg
is valósítjuk: WE MOVE. YOU WIN.

A jövő gyára
interjú Rolf Najorkkal

Hogyan képzeli el a jövő gyárát?
RN: A legtöbb, amit a jövő gyáráról hallunk nagyon
tudományos és elméleti. Úgy gondolom, egy sokkal
gyakorlatiasabb megközelítésre van szükségünk, egy olyanra,
amely a vevői előnyökre fókuszál. Gondolnunk kell arra,
hogyan tudunk nagyobb rugalmasságot elérni a termelésben
a magas minőség és gazdaságosság megtartása mellett?
Mit tesznek ennek elérése érdekében?
RN: A Bosch Rexrothnál a jövő gyárát úgy képzeljük el, hogy
az a keresletnek megfelelően rugalmasan változtatható. A
falak, a padlózat, a mennyezet fixen beépítettek, de minden
más mozgatható lesz. A szerelősorok modulárisak lesznek,
az egyes berendezéseket és gépeket új célokra más soroknál
vetik majd be, akár a gyár egy másik pontján. Ezek vezeték
nélkül kommunikálnak egymással és más folyamatfunkciókkal,
5G használatával, illetve a padlózaton keresztül, továbbá
induktív töltőrendszer használatával látják el őket energiával.
Ez a perspektívánk. A víziónk.

Mit gondol, ez hogyan elégíti ki az ügyfelek igényeit?
RN: Ez egy ügyfélközpontú ajánlat. Megfelel majd a gyártói
igényeiknek, másfelől a saját ügyfeleink szükségleteinek is de rövidtávon kevésbé tűnhet vonzónak, különösen a kisebb
gyártók számára. Több aggályuk is van: „Hogyan tudom
ezt jobban csinálni?” „Hogyan tudom olcsóbban csinálni?”
Számukra bármilyen hosszú távú vízió kevésbé meghatározó.
Tudatjuk velük, hogy ez teljes mértékben fontos, nem
csupán később, de már most is. A jövő gyárának ösvényére
lépve kérdések merülhetnek fel a folyamatok javítása, a
termékminőség, és a költséghatékonyság terén.
Vegyük a kis sorozatszámú, rövid távú termelést. Ez olyan,
amit néhány gyártó most is végez. Gondoljunk bele, mekkora
testreszabhatóság szükséges, mondjuk a sportcipők gyártása
esetében vagy az autóiparban. Mielőtt újrakonfiguráljuk az
eszközöket, tudnia kell, működni fog-e.
A válasz erre a digitális iker koncepció – azaz a gyár virtuális
megfelelője, mely tesztkörnyezetként működik.
A jövő gyára közös iparági erőfeszítés. Mit tud
mondani a Bosch Rexroth közreműködéséről?
RN: Mi magunk rengeteget tudunk tenni, különösen a hajtásés vezérléstechnika területén, amit a legjobban ismerünk.
Tudjuk azonban, hogy a teljes képnek csak egy része vagyunk,
és azért, hogy minden működjön, olyan szabványokat kell
létrehoznunk, amelyekkel mindenki egyetért. A siker kulcsa a
kommunikációs protokoll.
Ezért szorosan együttműködünk partnereinkkel
az IT szektorból, és ezért vagyunk aktívak olyan
kezdeményezésekben, mint az OPC Foundation és a Német
Ipar 4.0 platform., továbbá más európai vállalatokkal és
szervezetekkel is együttműködünk, például a nagy-britanniai
Termeléstechnológiai Központtal.
A gyártók csak akkor hajlandóak befektetni, ha úgy érzik,
olyan úton haladnak, amiért az egész iparág elköteleződött.
Milyen hatása lesz a jövő gyárának?
RN: Úgy gondolom, kiváló termékek óriási választékát és
rugalmasságát várhatjuk - nem csak a gyártók, hanem az
ügyfelek számára is. Sőt, mi több, egyre inkább lehetségessé
válik az, hogy ezeket a termékeket nagyon magas minőségben
és rendkívül gazdaságos körülmények között hozzuk létre.
Az érdeklődés folyamatosan növekszik. Egy olyan világban,
ahol 10 milliárd ember él, a testreszabhatóság lesz az
egyetlen termékelőny az értékesítésben – és mindezt a jövő
gyára teszi számunkra lehetővé.

Látogasson el új blogunkra!
www.751.rexroth
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Minden másodperc számít
Az autóipari beszállítóknál a nagysorozatú gyártás során
minden tizedmásodperc számít. Ezt a németországi Behr
vállalat is felismerte, és aki olyan teljes körű szerelési és
gyártási berendezésekre specializálódott, amelyeknél
extrém rövid ciklusidővel számolhatnak a gyártók.
Szerelősorainál a Rexroth ActiveMover lineáris motoros
szállítópálya-rendszert használja, amely arról gondoskodik,
hogy minden egyes gyártási darab pontosan és gyorsan
kerüljön a megfelelő helyre. A 22 méter hosszú szakaszon
37 megmunkálóállomás található, amelyek teljesen
automatizáltan szerelnek, préselnek és csavaroznak.
A folyamatok során az ActiveMover mozgatja a darabokat
egymástól függetlenül, különböző gyorsasággal a három
előre meghatározott pozícióra. A szállítópálya-rendszer
egészen 40 méter/másodpercig gyorsítja fel a gyártási
darabokat szállító tálcákat, s ezáltal olyan kiugróan magas
dinamika érhető el, melynek köszönhetően minden
állomáson döntő másodperctöredékeket lehet nyerni.
„A moduláris tervet folyamatosan optimalizáljuk”, mondja
Rainer Hollweck, a Behr Systems projektvezetője.
Az ActiveMover szakaszegységeihez további állomásokat
szerelnek majd a jövőben.

Az ActiveMover szállítópálya-rendszer a gyártási
darabokat gyorsan és pontosan egyik állomásról a
másikra szállítja

APAS: ember és gép
kéz a kézben
Az Ipar 4.0-s hálózatba kapcsolt és változó
gyártási környezetben a rugalmasság
kiemelt szerepet játszik majd, mindezt
az alkalmazásokra nyitott gépek és
berendezések segítségével érhetjük el.
A rugalmas gyártórendszerek és mobil
asszisztensrendszerek, melyek nem csupán
egy feladat vagy folyamat megoldására
és elvégzésére korlátozódnak, kerülnek
a termelés középpontjába. Mivel ezeket
gyorsan és igény szerint a különböző
feltételekhez lehet igazítani, kiemelkedő
mértékben hozzájárulnak a folyamatok
optimalizálásához. Velük akár a legkisebb
gyártási darabok is költséghatékonyan
legyárthatók. Így az egyedi vevői igények is
megvalósíthatók, s mindez hozzájárul
a Jövő Gyárának megvalósításához.

Az ember-robot közötti kollaboráció is
lényeges szerepet tölt be az Ipar 4.0-s
törekvések megvalósításában.
Az emberrel együttműködni képes
robotok közvetlenül, de legfontosabb
szempontként biztonságosan, védőcella
nélkül képesek az emberrel együtt dolgozni,
s egyúttal támogatnak bennünket abban
a szerepünkben, hogy az ember az Ipar
4.0-s folyamatokban kulcsszereplőként
vesz részt, ő irányítja a folyamatokat és
hozza meg a megfelelő döntést. A robotok
a monoton és egyszerű feladatokat
teljesítik. Így az ember a Jövő Gyárában az
összetettebb feladatokra koncentrálhat.
Mindkét fél együttműködése a hatékonyság
növelése mellett tartósan hozzájárul a
termelékenység javításához is.
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Percenként 100 ütem

Az automatizálási specialista WEISS HP70-es manipulátora
villámgyors – és tökéletesen alkalmas hálózatba kapcsolt
gyártásra. Mindezt a Rexroth Open Core technológiája teszi
lehetővé.

Mérce a szervohajtásokban
megvalósítására, és írtuk le C programozási nyelvben.”
A WEISS-nek ezért olyan hajtás- és vezérléstechnikai
rendszerre volt szüksége, amelybe a szoftverbe ágyazott
know-how gond nélkül integrálható volt. A két lineáris
motornak köszönhetően így a HP70 manipulátor szélessége
csupán 60 milliméter.

Könnyű integráció

Nagydinamikájú gyártóberendezés: WEISS HP70
manipulátor és Indexer kombinációja

A

ki közelebbről megnézi a WEISS HP70-es
manipulátorát, akár bele is szédülhet a látványba:
villámgyorsan lövi ki előre a megfogót, majd
felemeli a munkadarabot, aztán gyorsan visszajár,
és leteszi azt. Ezt a műveletet percenként százszor
ismétli meg. Az ilyen Pick-and-Place megoldásokat sok
iparágban alkalmazzák a gyártásban, így például az autóés villamosiparban vagy akár a gyógyszergyártásban.
A rövid ütemidő és a gépek magas termelékenysége
elengedhetetlen ezeken a területeken. Ráadásul ezek az
iparágak széles körű termékportfólióval rendelkeznek, épp
ezért rugalmas és Ipar 4.0-képes gépekre van szükségük.
A fenti elvárások mindegyikét teljesíti a WEISS HP70-es
berendezése.

Az 1967-ben alapított bucheni székhelyű automatizálási
vállalat kb. másfél órás autóútra található Stuttgarttól,
világszerte közel 400 főt foglalkoztat. A körasztalok
és lineáris szerelőrendszerek mellett egyéb
manipulátormegoldások is színesítik a középvállalkozás
kínálatát. A HP70-nel azonban egy olyan kompakt,
magas precizitású és gyors manipulátort fejlesztett az
automatizálási specialista, amilyen korábban nem létezett a
piacon. Ezt részben a Rexroth hajtás- és vezérléstechnikája
tette lehetővé.

Karcsú megoldás
A manipulátorok csupán két egymás fölött elhelyezkedő
lineáris motorral működnek. A Z-irányú mozgást a motorok
eltolásával oldották meg, amikor is azok összehangolt
mechanikával egy megfogót emelnek vagy süllyesztenek
egy 70 milliméteres tartományban. Detlev Philipp, a
WEISS szoftverekért és hajtástechnikáért felelős vezetője
elmondta: „Az évek során egy komplex koordinátatranszformációt fejlesztettünk ki a virtuális Z-tengely

A WEISS a Rexrothnál találta meg a tökéletes megoldást.
Az integrált mozgásvezérlő rendszerrel bíró IndraDrive
szervohajtások egyetlen Multi-Ethernet-interfésszel
rendelkeznek, mely minden standard Ethernetprotokollhoz használható. A WEISS így a kifinomult
szoftverét gördülékenyen implementálhatta az IndraDrive
hajtáscsaládba. Mindezt a Rexroth által a hajtásokhoz
kifejlesztett Open Core Interfész-technológia tette
lehetővé, amely számos különböző programnyelvet,
fejlesztési környezetet és operációs rendszert (lásd a
keretes cikket) támogat. Továbbá a hajtások integrált
webszerverrel is rendelkeznek, amelyen keresztül a
felhasználók paramétereket és állapotinformációkat
érhetnek el. Ennek a technológiának köszönhetően a
WEISS integrálhatta azt a saját szoftverét, amelyet a
vállalat az üzembe helyezésre, a diagnosztikához és a
kezelésre újonnan fejlesztett ki. A webes technológiának
az az előnye, hogy termináltól független és nincs szükség
semmilyen program installálására, mivel a teljes dialógus
a webböngésző felületen történik. Még egy előnye az
alkalmazott hajtástechnikának, hogy a WEISS-nek így
nincs szüksége különálló vezérlőhardverre, ezáltal helyet is
megtakarít a vezérlőszekrényben.

Kész az Ipar 4.0-ra
A HP70-et úgy tervezték meg, hogy az Ipar 4.0-s
környezethez bármikor illeszthető legyen. Szabadon
programozható modulként a hálózatba kapcsolt
környezetből érkező egyszerű szoftverparancsokon
keresztül azonnal illeszkedik az új keretfeltételekhez és egy
decentralizált szabályzókört valósít meg.
A pozícióra, a folyamatra és sebességre vonatkozó
visszajelzés támogatja a minőségbiztosítás és digitális
életciklus-menedzsment Ipar 4.0-ás megközelítését. Ezáltal
a felhasználók minden egyes termék minden folyamatadatát
megkaphatják. Az IndraDrive – valamennyi standard
protokollt lefedő – Multi-Ethernet-interfésze lehetővé teszi
a zökkenőmentes adatcserét. Az interfész a gépek közötti
kommunikáció sokfajta lehetőségét nyitja meg.
A WEISS törvényszerűen minden egyes manipulátort saját
decentralizált intelligenciával ruház fel.

Az Open Core-technológia
A Rexroth hajtások számára kifejlesztett Open
Core interfésznek köszönhetően a programozók a
legkülönbözőbb operációs és fejlesztési rendszereket
használhatják, és a megszokott környezetükből
közvetlenül érhetik el az IndraDrive hajtáscsalád
hajtásfunkcióit és hajtásba integrált mozgásvezérlő
rendszerét.
A Rexroth IndraDrive által támogatott operációs
rendszerek:
Windows (Microsoft), Linux, iOS (Apple), Android
(Open Handset Alliance), Windows Phone (Microsoft)
Fejlesztési környezetek:
Visual Studio (Microsoft), Office-alkalmazások (Excel,
Word, PowerPoint) (Microsoft), Eclipse (Eclipse
Foundation), Mono (Xamarin)
Programnyelvek:
C#, C / C++, Visual Basic, Visual Basic for Applications,
Java, JavaScript, G (LabVIEW), Matlab-skriptnyelv,
Python, Node.js

„A végfelhasználó mindig közvetlenül látja, melyik szabályzó
melyik tengelyhez tartozik, így a problémák nagyon gyorsan
diagnosztizálhatók”, mondja Tobias Frank, aki a WEISS-nél
szintén felelős a szoftver- és hajtástechnikáért.

Egyszerűen biztonságos
Pontosan a nagydinamikájú hajtásoknál játszik a biztonság
igazán nagy szerepet. „Minimális biztonsági szintünk mindig
tartalmazza legalább a Safe Torque Off (STO) funkciót.
Az IndraDrive Safe Motion funkcióival elérjük a SIL2
biztonsági szintet”, mondja Detlev Philipp, kihangsúlyozva
egy másik előnyt. Az IndraDrive tanúsított biztonsági
funkciókkal rendelkezik, és ezáltal olyan automatizálási
megoldás megvalósítását teszi lehetővé, mely megfelel
a releváns szabványoknak fölérendelt vezérlés nélkül.
A WEISS nagyon egyszerűen tudja konfigurálni a
biztonsági funkciókat. Az IndraDrive-ra akár közvetlenül is
csatlakoztathatók az aktív biztonsági elemek.
A termelékenység, a szabványoknak megfelelő biztonság
és az Ipar 4.0-s képesség kombinációját az ügyfelek is
értékelik: a HP70 a WEISS legsikeresebb termékei közé
tartozik.
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A Jövő Gyára – hol tartunk ma
és merre visz az út
Képzelje el: mi lenne, ha néhány nap vagy akár néhány óra alatt mindent meg lehetne
változtatni a gyárban a padló, a mennyezet és a falak kivételével? Teljes rugalmasság, egyénre
szabhatóság és skálázhatóság. Pontosan erről van szó a Jövő Gyárában. A jövőben történő
gyártás követelményei közé az egyre rövidebb termékciklusok, kisebb cikkméretek és egyedi
termékkialakítások és -jellemzők tartoznak. A hatékony és változó gyártás felé vezető fejlődés
tehát feltartóztathatatlan.

A 2018. évi Hannoveri
Vásáron a Bosch
és a Bosch Rexroth
bemutatta, mi az, ami
ma rendelkezésre áll, ami
holnap már standard lesz,
és milyen fejlemények
várhatók a jövőben.

Telepített gépek egyszerű
összekapcsolása
Minden az érzékelők, gépek, rendszerek és folyamatok
átfogó hálózatba kapcsolásával kezdődik, tehát mindazzal,
ami információt nyújt az ipari környezetben. Az olyan
megoldások segítségével, mint például a Rexroth IoT
Gateway, néhány lépésben hálózatba kapcsolhatjuk teljes
gyártásunkat, az érzékelőtől kezdve a gépadatokig, és
ezáltal garantált a rendszer átláthatósága és felügyelete.
A gyűjtött adatokat használó állapotfigyelő megoldásokat
például domain ismeretekkel párosítva a prediktív
karbantartásra vonatkozó mechanizmusok nagyon
hatékonyak lehetnek.
A Rexroth decentralizált automatizálási koncepciói,
mint például a vezérlőszekrény nélküli hajtás- és
vezérléstechnika, már ma lehetővé teszik a gépek és
rendszerek igény szerinti moduláris bővítését.
A kommunikáció nyílt szabványokon keresztül történik,
mint például IO-link, Multi-Ethernet és egyre inkább
OPC UA a gépről gépre adatátvitelhez. Az intelligens
szerelőállomások, mint az ActiveAssist, azonosítják a
szerelési elemeket, lehívják a megfelelő munkaterveket,
és végigvezetik a dolgozót a szerelési folyamaton, illetve
betanítják őt, ellenőrzik és optimalizálják a munkalépéseket
és a minőséget. A gyakorlatlan dolgozókat is végig tudják
vezetni a változatos szerelésen egyértelmű utasításokkal,
ráadásul mintegy 40 százalékkal csökkentik a hibákból
adódó költségeket. Ilyen és hasonló példákkal mutattuk be
a Hannoveri Vásárban, hogy a Jövő Gyára már kézzelfogható
valóság.
▶▶
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▶▶
Teret hódítanak a digitális ikrek
Szoros együttműködésben a gépgyártókkal és
végfelhasználókkal, kutatóintézetekkel és IT-vállalatokkal
a Bosch és a Bosch Rexroth azonban első alkalmazási
eseteket is fejleszt a közeljövő számára. Ezen a
téren központi szerepet játszanak a digitális ikrek, az
összes komponens, modul és teljes értéklánc virtuális
megjelenítéseként. A Bosch Rexroth a Dassault Systèmes
szoftverszolgáltatóval és a Gnutti Transfer gépgyártóval
közösen Hannoverben mutatta be, milyen lehetőségek
adódnak a koncepció, tervezés, szimuláció és optimalizálás
terén a digitális ikrek révén a technikai folyamatokhoz a
gépgyártásban és a gyártástervezéshez. A Bosch Rexroth
a Rampf cégcsoporttal közösen kifejlesztett egy olyan
intelligens gépágyat, amelyben működés közben érzékelők
érzékelik és befolyásolják a hűtőrendszer hőmérsékletét
és nyomását. A Bosch Rexroth a vásár területén kívül lévő,
távvezetéken keresztül összekapcsolt szerszámgéppel
mutatja be, hogyan lehet vele gyártási folyamatokat
elemezni, változásokat felismerni és optimalizálni, valamint
eltéréseket vagy kopást időben észlelni.
A gyártási adatok összekapcsolásába, elemzésébe és
állapotfigyelésébe való belépéshez egy új, előnyös és
különösen egyszerűen integrálható érzékelőgenerációt –
SCD (Sense Connect Detect) – fejlesztettünk ki.
Egy okos eszközalkalmazással (IOS vagy Android) vagy
IoT Gateway eszközzel együtt további adatokat gyűjt és
dolgoz fel a még jobb állapotfigyelés érdekében.
A vásáron gyakorlatban mutattuk be, hogyan gyűjthetők
egy bizonyos számú SCD-érzékelő adatai, és azok hogyan
elemezhetők és kezelhetők a felhőben. Ezzel azt szeretnénk
bemutatni a felhasználóknak, milyen lehetőségek adódnak
a gyakorlatban, és milyen egyszerűen lehet eredményekhez
jutni. Célunk, hogy néhány óra alatt gyártási és érzékelőadatokat bocsássunk rendelkezésre és az Ipar 4.0 mindenki
számára alkalmazható és megtapasztalható legyen.

Átlátható logisztika
A Bosch és Bosch Rexroth már a jelenleg csak
kezdetlegesen összekapcsolt intralogisztikai területre
vonatkozóan is rendelkezik megoldásokkal: Például a
Nexeed Intralogistics Execution megoldással a teljes
járműállományra vonatkozóan bármikor közel valós idejű
információk állnak rendelkezésre: az anyag tárolási helyétől
a járművek állapotán és a szállítási útvonalakon keresztül
az üres és teljes menetek arányáig. Ily módon a szoftver
az intralogisztikát is átláthatóvá teszi, ami a gyártási
rendszerekben már standard.

LOCAL TIME | HUNGARY

A Laser Localization Software Module (LLC)
megoldással a Bosch egy lényeges alaptechnológiát biztosít
az autonóm járművek számára az intralogisztikában.
Az LLC egy lézerérzékelő segítségével bármikor nagy
pontossággal érzékeli és meghatározza az adott jármű
és a tárolt áruk pozícióját az épületeken és csarnokon
belül. Más megközelítésekkel ellentétben az LLC nem
igényel költséges infrastruktúrát mágneses sínekkel
vagy reflektorokkal. A megoldás sokkal inkább önálló és
folyamatos, dinamikusan változó környezetben is.
Ezenkívül a Bosch Rexroth jelenleg fejleszti az
ActiveShuttle-t, az első Level 5 szerinti autonóm járművet
üzemen belüli szállításhoz.
Az áru üzemen kívüli áramlásának ellenőrzéséhez és
nyomon követéséhez a Nexeed Track and Trace
megoldást használjuk. Szenzorok segítségével az áru
maga táplál információkat a pozíciójáról és állapotáról
a mobilhálózaton keresztül a felhőbe, így a logisztikai
ügyintézők mindig le tudják kérdezni a pontos szállítási időt
a tényleges aktuális pozíció alapján és optimalizálni tudják
az anyag- és kapacitástervezést.

Új üzleti modellek körvonalazódnak
Belátható időn belül a gyárakban már csak a falak, a
padlózat és mennyezet lesz megváltoztathatatlan. Minden
gép és berendezés gyorsan új gépsorra konfigurálható, és
a teljes gyártás nemcsak a valós, hanem párhuzamosan a
virtuális gyártási világban is megtörténik, amely keretében
a digitális ikrek abszolút reális képet és magatartást
szolgáltatnak, jóval azelőtt, hogy a hardver egyáltalán
használatba kerül. A gyártási eszközök a szinteken
keresztül kommunikálnak egymással – vezeték nélkül
az új 5G mobilkommunikációs szabványon keresztül és
valós időben OPC UA-n keresztül TSN-nel. Ebből új üzleti
modellek adódnak a gépgyártók és az automatizálási
szereplők részére. Az ipari végfelhasználók egyre kevesebb
tőkét fektetnek gépekbe, inkább üzemeltetőknek fizetnek
folyamatlépések végrehajtásáért, gépeket bérelnek vagy
berendezéseik rendelkezésre állását szolgáltatásként
vásárolják meg. A Bosch és Bosch Rexroth ezen a területen
is már az első finanszírozási modelleken dolgozik az
ügyfelekkel együttműködve.

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.

Csavarozók gépi
képességvizsgálata
Az elmúlt időszakban a Bosch Rexroth Kft.
automatizálási szerviz részlege dinamikus
fejlődésen ment keresztül. Ennek
keretein belül beszerzésre került egy
mérőberendezés, amellyel lehetővé válik a
Rexroth kézi és moduláris csavarozók gépi
képességvizsgálata. Az MFU/MCT vizsgálat
elvégzésével ellenőrizhető, hogy az adott
berendezés tudja-e teljesíteni az elvárt

minőségi követelményeket (cmk>1,67).
A mérőeszköz az ellenőrzésen felül
lehetőséget biztosít a csavarozók
mérőrendszerének finomhangolására is.
A méréseket javasolt minimum évente
egyszer, vagy egymillió csavarozási
ciklusonként elvégezni a csavarozógépek
megfelelő minőségű működése érdekében.
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Lineáris mozgatás,
beépítésre készen
Legyen elektromechanikus vagy elektrohidraulikus: a Bosch Rexroth beépíthető
lineáris hajtása kész az Ipar 4.0-ra. Megfelel a legmagasabb feltételeknek: legyen szó
megbízhatóságról, szabályozhatóságról, költségekről vagy helyigényről.
Az önálló lineáris tengelyek napjainkban egyre
népszerűbbek. Az elektromos hajtásegység és a
mechanikus vagy hidraulikus henger kombinációjával
csökken a helyigény, rövidül a tervezési idő, és a mérnöki
szaktudásunk is egy rendszerben egyesül. Mivel
egyszerűen beépíthető és az Ipar 4.0-ra kész, megfelel
az aktuális piaci elvárásoknak, úgy mint elektromosítás,
digitalizáció, állapotfigyelés vagy akár megelőző
karbantartás. A technológiákon átívelő, egységes vezérlésés hajtáskoncepció tökéletes alapot nyújt a gyors piacra
kerülési idő eléréséhez, továbbá a hibridmegoldások
gazdasági előnyeit is nagyszerűen alátámasztja.
A vevőspecifikus megoldásokhoz a gépépítők az IndraDrive
szervovezérlő és az IndraDyn szervomotorcsalád
használatával és a hozzá kombinálható mechanikus vagy
hidraulikus hajtóművek segítségével egy kompakt i4.0képes rendszert tudnak összeállítani, s mindezt akár
beépítésre készen. Az IndraWorks egységes mérnöki
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szoftverrel kiegészítve további lehetőségek
nyílnak a gépépítők számára.

EMC és EMC-HD elektromechanikus
hengerek
Az EMC és EMC-HD elektromechanikus hengerek
segítségével a gépépítők gyors és összetett ipari
folyamatokat képesek egyszerűen szabályozni, akár 290
kN-nal is. A mechanikus hajtásért a Bosch Rexroth bolygósés golyósorsós hajtáscsalád felel. Széles felhasználási
területe a szerszámgépektől kezdve a szállítópálya- és
kezelőrendszereken át, egészen a szervoprésekig terjed.
A tisztasági osztályoknak megfelelően kialakított EMC
többek között akár élelmiszeripari használatra is alkalmas.
A LinSelect ingyenes tervezőszoftverrel az EMC és az EMCHD hasonlóan a Bosch Rexroth többi elektromechanikus
lineáris rendszeréhez gyorsan és egyszerűen méretezhető,
még rendelés előtt.

és a varázsló alapú üzembe helyező eszköz, amihez nincs
szükség hidraulikus szakértelemre, gyorsan és egyszerűen
integrálható bármely alkalmazásba.
Az SHA egy teljes mértékben tesztelt rendszer, beleértve
a technológiai funkciók, erő és pozíció szabályozás
előparaméterezését a vezérlőjében.
Az integrált biztonsági funkciók, mint például az akaratlan
elindulás elleni védelem (STO) növelik a biztonsági
kategóriát.. Opcionálisan a Bosch Rexroth adatgyűjtőszoftvermodult kínál, mely a későbbi állapotfelügyeleti
rendszerek alapját képezi.A legnagyobb, 2500 kN erővel,
2 m/s elmozdulási sebességgel, akár 6 méteres lökettel az

A Bosch Rexroth teljes Open Core
Engineering portfóliója rendelkezésre
áll ahhoz, hogy lecsökkentsük a
tervezési folyamatokat és új hajtás- és
energiakoncepciókat nyújtsunk a partnereink
részére a nyílt interfészeink segítségével,
például modellalapú tervezéssel,
szimulációval vagy egy hardveres virtuális
üzembe helyezéssel.

SHA szervohidraulikus
tengely
Az SHA, komplett beépítésre kész és
karbantartásmentes szervohidraulikus
tengelyben a Bosch Rexroth a kompakt
lineáris hajtások előnyeit egyesítette a

SHA különösen alkalmas prés- és adagolóendszerekhez,
de akár szerszámgépeknél vagy szállító- és kezelési
megoldásoknál is bevethető.
hidraulikaspecifikus előnyökkel, mint például teljesítmény,
dinamika, robusztusság és energiahatékonyság. Az
elektromosítás iránti és egyúttal a lehető legrövidebb
piacra kerülési időre vonatkozó elvárások teljesítéséhez az
SHA ugyanazt a hajtás- és szabályozó elemeket használja
hasonlóan, mint az EMC esetében. A szivattyúból,
vezérlőblokkból és hengerből álló, közvetlenül
csatlakoztatott hidraulikus blokkal együtt egy zárt
hidraulikus rendszerű és minimális kiegyenlítőtartállyal
rendelkező igényre szabott teljes csomag jön létre.
A szervohidraulikus tengely egy rendszerként köti össze
a szervohajtást, a szivattyút, a vezérlőblokkot és a
hengereket. A tengelyek teljes mértékben skálázhatók
a teljesítményben és funkcióban,ráadásul azonnal
használhatók. A nagy teljesítménytartomány (100-2500 kN)

Hibrid hajtáskoncepciók, kompakt és
letisztult kialakítás
A vevőknek vagy gépépítő partnereknek nincs szükségük
mélyreható hidraulikus szaktudásra, hiszen köszönhetően
a technológiákon átívelő, egységes Szabályozó- és
hajtáskoncepciónak az SHA alkalmas az elektromos
teljesítményű hibridkoncepciókra is, például szervoprések
esetében.
A Bosch Rexroth további vevőspecifikus szabadságfokot
hozott létre azáltal, hogy az SHA-t nem kötött módon
építette meg, hiszen a vezérlőblokk szerkezetileg tömlővagy csőkapcsolaton keresztül a hengertől vagy a
hajtásegységtől elválasztható. Ily módon az egyedülálló
modulok rugalmasan a berendezéshez illeszthetők.
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Optimalizált hegesztésvezérlés
Az ismétlődő, magas ponthegesztési minőségért, a lemezvastagságok
és anyagok különböző kombinációiért
Az adaptív szabályozó algoritmus által, az új Rexroth
PRC7000 hegesztésvezérlést úgy optimalizálták, hogy
ismétlődő, magas ponthegesztési minőséget nyújtson.
Lehetséges a különböző lemezvastagságok és anyagok
kombinációinak hegesztése, mint az acél és alumínium.
A hegesztőáram precíz beállításával a fröccsenés és a
drága átdolgozás megelőzhető. A kezelés, folyamatirányítás
és ellenőrzés funkciók már ma is készek a hegesztési
folyamatok jövőbeli követelményeinek megfelelni.
• Hatékony kezelés és diagnosztika a PRI7000
szoftverrel
• Az integrált webkiszolgáló elősegíti az
okoseszközökkel történő üzemeltetést és
diagnosztikát
• Optimalizált programozás: irányítás és ellenőrzés
funkciók a maximális ponthegesztési minőségért
• Korszerű teljesítményelektronika a maximális
energiahatékonyságért
• Nyílt rendszerarchitektúra integrált alkalmazási
réteggel és szervo-fogó funkcionalitással
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Ipar 4.0 kész
A PRC7300 vezérlés elősegíti a horizontálisan és
vertikálisan hálózatba kapcsolt hegesztési rendszerek
megvalósítását. A folyamatirányítás és kommunikáció
számára a kétprocesszoros architektúra lehetővé teszi
a különösen magas adatátviteli sebességet anélkül,
hogy a hegesztési folyamatirányítást befolyásolná.
A gyors információcsere a magasszintű vezérlővel
könnyen megvalósítható az összes általános Ethernet
protokollt használva. Minden adatot központilag egy
gyártószerveren tárolnak – ez segít lecsökkenteni az
üzemeltetői számítógépek szükséges darabszámát.
Egy integrált webkiszolgáló lehetővé teszi a vezeték
nélküli üzemeltetést és diagnosztikát okostelefon és
tablet PC használatával (WLAN). A hegesztési PC és
a kezelőfelület fizikálisan elválasztható a hegesztési
kamrától.
www.boschrexroth.com/industry-4-0

Két kör – öt feladat
A John Deere 8000-es sorozatú,
önvezető mezőgazdasági aprítógépe a
Bosch Rexrothtal közösen fejlesztett,
legújabb hidraulikakoncepciót használja.
Az aratásnál használt kiegészítő és
préshengerhajtások hidrosztatikus
áramköreinek kombinációja lehetővé teszi
a takarmányaprító gép két kulcsfontosságú
kiegészítő feladatának kivitelezését – a
vágófej késeinek élesítési és fékezési
funkcióját.

We are
automation

Ha automatizálásról van szó, a Rexroth megbízható partner! a gépek képesek az IoT világához kapcsolódni. A hét minden
Köszönhetően a piac legerősebb CNC- és mozgásvezérlő-

napján, 24 órában rendelkezésre álló szolgáltatásainkkal

hardverének, alkalmazásaik legnagyobb teljesítményét tudjuk

biztosítjuk berendezéseik maximális hatékonyságát. Többéves

biztosítani. Mindemellett szervohajtásokban is meghatározó a

tapasztalatunk és az automatizálás iránti szenvedélyünk hajt

szerepünk. A Bosch csoport tagjaként készek vagyunk komp-

bennünket, hogy napról napra fejlesszük a jövő gyárát.

lett rendszermegoldásokat kínálni, melyeknek köszönhetően

WE ARE AUTOMATION.

Bosch Rexroth Kft. www.boschrexroth.hu

