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Magyarország

A „zöldenergia” termelés szolgálatában
Vízenergia-hasznosítás Rexroth-technikával
A tavalyi év folyamán a Bosch Rexroth egy, a Kiskörei Tisza II.
Vízlépcsőnél megvalósított vízügyi projekt keretében ismét bizonyíthatta szakértelmét a zöld erőforrások hasznosításának területén. A projekt során a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő Kiskörei duzzasztómű
2. számú főelzárás (öt kapuból a második) hidromechanikai elemeinek felújítását végezték el.
Az Igazgatóság 2008 őszén írt ki közbeszerzési pályázatot,
amelyben meghatározásra kerültek a felújítás igen komoly műszaki paraméterei. A pályázatot a Bosch Rexroth Kft. nyerte el,

A leszállított Rexroth-munkahengerek mindegyike speciális

ami a kifogástalan műszaki ajánlat mellett egy, a Tisza-tónál

Ceramax fémkerámia bevonatú dugattyúrúddal szerelt, így

korábban megvalósított, komoly referenciaértékkel bíró hen-

kiváló műszaki tulajdonsággal és korrózióállósággal rendelkez-

germodernizációs projektnek volt köszönhető. A vállalatunk

nek. A Bosch Rexroth boxteli (Hollandia) gyárában elkészített

által 1998-ban felújított hengerek azóta is problémamentesen

Ceramax bevonat további előnye a dugattyúrúdba integrált ún.

működnek.

CIMS elektromos útmérő rendszer, ami lehetővé teszi a hengerek

Projekt
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A Tisza-tó
Hazánk második legnagyobb kiterjedésű vízterülete, a
Tisza-tó (127 km2) 1967-73. között a Tisza folyásába történt mesterséges beavatkozással és a Tisza II. Vízlépcső
üzembe állításával jött létre mint az ember és a természet
közös alkotása.
A Hortobágyi Nemzeti Park részét képező tavat vízhasznosítás céljából, elsősorban a Kiskörei Vízerőmű megfelelő vízellátására hozták létre. Abban az időben még senki
sem gondolta volna, hogy a tó mekkora ökoturisztikai és
nemzetgazdasági jelentőséggel bír majd a jövőben. Ma
ugyanis ez a mesterséges vízi paradicsom rengeteg természeti értéket rejt magában. A terület gazdag vízi
növényzettel és állatvilággal rendelkezik, így közkedvelt
helynek számít az ornitológia iránt érdeklődők körében
is. A tavat körülölelő gát pedig kiváló lehetőséget biztosít
a környéket kerékpárral bebarangolni vágyók számára.
Mára a Tisza-tó, azon kívül, hogy kiváló kikapcsolódási
lehetőséget jelent a pihenni és túrázni vágyók számára,
további stratégiai jelentőségű funkciókat lát el: vizet tárol,
a Jászsági- és a Nagykunsági-főcsatornákon keresztül biztosítja az Alföld vízellátását és a Tisza hajózását, „zöldenergiát” termel az országnak, valamint kiváló ökoturisztikai egyensúlyteremtő szereppel bír.
A tónak nagy jelentősége van a vízminőség megóvásában.
löketének nagy pontosságú beállítását és a hengerpozíciók vezér-

Ezt bizonyította, amikor 2000-ben a romániai ciánszen�-

lőszobából történő ellenőrzését.

nyezés alkalmával kiemelt szerepet vállalt a Tisza élőállo-

A holland Bosch Rexroth-tal közösen megvalósított nemzetközi

mányának megmentésében. Mielőtt még a ciánszennye-

projektben valamennyi hidraulika elemet napra pontos határ-

zés elérte volna a tavat, annak vízszintjét felduzzasztották,

időre szállítottunk le. A hengerfelújítás műszaki paraméterei ter-

az „élő” Tisza-víztől műtárgyakkal elzárták, így sértetlen

mészetesen megfelelnek a vízügyi létesítmények nemzetközi

maradt a Tisza-tó vízfelületének 93%-a.

normáinak.
A hengerek ki- és beszerelését és a CIMS útadó elektromos csatlakoztatását a vezérlőteremben a Vízügyi Igazgatóság szakemberei végezték. A sikeres próbaüzem után a gyártóművi átadás –
átvétel 2009 őszén történt meg.

Tisza II. Vízlépcső, Kisköre
A Kiskörei Tisza II. Vízlépcső három egybeépített fő létesítménye: a duzzasztómű, a vízi erőmű és a hajózsilip. A duzzasztómű
az erőmű és a hajózsilip között nyert elhelyezést, feladata a tervezett duzzasztási szintek és a vízáteresztés biztosítása. Az
objektum öt db, egyenként 24 méter széles – maximum 11 m-es
vízoszlopot tartó – hidraulikus működésű billenőtáblás szegmenskapuból áll, amelyekkel a tározó vizét duzzasztják fel.
A duzzasztóműben szegmenskapunként két db hidraulikus henger (méretek: dugattyú / dugattyúrúd átmérő 500 / 200 mm,
lökethossz: 7000 mm), valamint a szegmenskapuk tetejére szerelt egy db billentőtáblákat működtető henger (méretek: dugat�tyú / rúdátmérő: 400 / 180 mm, lökethossz: 2600 mm) található.

A Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt
(KEOP-2.2.1 kódszámú komplex vízvédelmi beruházások) „Komplex Tisza-tó Projekt” a Tisza-tó és az alföldi
régió vízrendszerének fejlesztését valósítja meg.

Ügyvezetői üzenet
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Kedves

Napjainkban különösen fontos, hogy
felkészülten várjuk az új piaci kihívásokat. Aki nem reagál időben, az kön�nyen elvesztheti versenyképességét.
A Rexroth-ban Ügyfeleink megbízható
partnerre lelnek, ahol magas minőségű termékek mellett szakmai felkészültség és teljes körű tanácsadás
segíti Önt a gyors és biztonságos
megoldásokhoz.
A 2009-es év végén életbe lépett Új Gépdirektíva szabályozás
A vízerőműbe négy db generátorral egybeépített csőturbinát

világszerte jelentős változásokat hozott a gépek, berendezé-

építettek be. A generátorok összes teljesítménye 28 MW, az éves

sek gyártására, forgalmazására valamint használatára vonat-

termelt villamos energia 80-110 millió KWó között van. Az erőmű

kozóan. Az új előírások minden európai térségben működő

2,0-10,7 méter szintkülönbség között üzemel.

vállalatot arra köteleznek, hogy eleget tegyenek a bennük foglalt alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelmények-

Vízenergia-hasznosítás
Magyarországon

nek, szigorított dokumentációs kötelezettségeknek.

local magazinunk idei első számában kiemelt szerepet szenteltünk a szóban forgó témának, látva
annak stratégiai jelentőségét nemcsak magunk, de elsősor-

Magyarország műszakilag hasznosítható vízerő-potenci-

ban Ügyfeleink számára. A Rexroth-tal praktikus, megbízható

álja kb. 1000 kW, amelynek különböző okok miatt jelen

és naprakész információkhoz juthat az Új Gépdirektíva által

pillanatban mintegy 5%-át hasznosítjuk. Ez hazánk összes

bevezetett szabályokról és az irányadó gyakorlatról.

villamosenergia-igényének kevesebb mint 1%-át teszi ki.

Az előírások betartása nemcsak Önnek, de beszállítói körének

A potenciális vízerőkészlet több mint háromnegyed része

is központi fontosságú, hiszen a kihívások teljesítéséhez olyan

a Dunára és a Drávára jut, amelyből hazai célra eddig még

partnerekre van szüksége, akik maguk is megfelelnek a hatály-

semmit sem hasznosítottunk. A Tisza mintegy 10%-ot

ban lévő előírásoknak. Várja felkészülten a holnapot és ková-

(100 MW) képvisel ebből az arányból, amelyből a tiszalöki

csoljon versenyelőnyt tájékozottságából! A Rexroth-ban kom-

és a kiskörei erőművekben 11,5 és 28, azaz összesen 39,5

petens partnerre számíthat a biztonságtechnika terén.

MW-ot sikerült megvalósítani. Sajnos a magyarországi

Nem mehetünk el az energiahatékonyság kulcsfontosságú kér-

vízerő-hasznosítási lehetőségek nem túl kedvezőek,

dése mellett sem. Napjainkban a felhasznált energia közel

folyóink az esésmagasságokat figyelembe véve mind kis-

20%-át elpazaroljuk. Nemcsak mint fogyasztó és végfelhasz-

esésűek, hiszen a létrehozható szintkülönbségek sehol

náló, de ipari vállalatként is komoly szerepet játszunk az ener-

sem haladják meg a 10-15 métert. A vízerőműveket azon-

giafelhasználás csökkentésében.

ban teljesítőképességük tekintetében célszerű rangso-

Termék- és projektszintű energiatakarékos szemléletével és

rolni, mely alapján három kategóriát különböztethetünk

gyakorlati megvalósításaival a Rexroth nyilvánvalóan igazolja,

meg: az I. kategóriába tartoznak az 500 KW feletti erőmű-

hogy nem elég beszélni róla, de tenni is kell az energia ered-

vek (mint például a tiszalöki és a kiskörei erőmű is), mert

ményesebb hasznosítása érdekében. Adatgyűjtés, analízis,

ezek nagy teljesítményük miatt országos jelentőségűek. A

műszaki javaslattétel, energiafogyasztásra irányuló számítá-

II. kategóriába a 100-500 KW teljesítményű, míg a III.

sok, megvalósítás, utólagos mérés, befektetésmegtérülés iga-

kategóriába a 100 kW alatti lehetőségek tartoznak, ame-

zolása: mindezek konkrét lépései energiamegtakarításon ala-

lyekre számos példa létezik a magyar gyakorlatban.

puló gépfelújításainknak.

Forrás:
http://megaweb.uw.hu/vizienergiaweb.htm
http://www.energiacentrum.com/news/vizenergia_hasznositasanak_tortenetevizeromuvek_vizturbinak_jellemzoi.html

Következő számunkban részletesen is bemutatjuk egy megvalósított példán keresztül az imént említett folyamatot, megvilágítva azt, hogy az energiahatékonyság nem csak jól hangzó
szlogen, hanem tényleges piaci lehetőség mind a műszaki szint
javítása, mind a folyamatos megtakarítások tekintetében.
Mi már felkészültünk. És Ön?

További felvilágosítás: Máté Sándor, Bosch Rexroth Kft.
Hydraulics, Tel.: +36 1 422-3219, Fax: +36 1 422-3201
E-mail: sandor.mate@boschrexroth.hu

Ács István
Ügyvezető igazgató
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Energiahatékonyság a Rexroth-tal
Rexroth 4EE program
Számos esetben a megszigorodott ipari előírások és kötelezettségek hátterében a nagyobb energiahatékonyság elérése áll: az
energiafelhasználás 50, de gyakran 70%-ban, a teljes alkalmazási sor pedig akár 90%-ban is befolyásolhatja a teljes költséget.
A nagyobb energiahatékonyság legfőbb ösztönzője az üzemi
költségek hosszú távú csökkentésére való törekvés. A Rexroth
ebben kíván partner lenni. Palettánkon megtalálható nagyszámú hajtás- és vezérléstechnikai megoldásaink lehetőséget
nyújtanak egy egyedülálló energiahatékonysági koncepció
megteremtéséhez: technológiákon átívelő, az egyes iparágakra
irányuló és szisztematikus megoldások a tervezéstől kezdve a
napi üzemeltetésig.
A Rexroth intelligens tervezőeszközei valamennyi hajtástechnológiában már a tervezési fázis során megkönnyítik a hatékonyság

A Rexroth számos hajtás- és vezérléstechnikai megoldásában rejlő lehetőségeit négy nagy pillérre
Energiahatékony komponensek

Energia-visszaszármaztatás

Az energiahatékony komponensek az optimális hatásfok

Az energia-visszaszármaztatásnál a fékezés során keletkező

elérése révén csökkentik az energiafelhasználást valamennyi

felesleges energia kerül tárolásra. Az alkalmazástól és az üzemel-

mozgatási feladat során.

tetési viszonyoktól függően ezt az energiát hidroakkumulátorokban vagy más energiatároló-egységekben gyűjtik össze, hogy
az azt követő ciklusban újra felhasználják, esetleg más fogyasztók felé továbbítsák, vagy visszatáplálják a hálózatba.

Az IndraDrive Mi szabályozóelektronika a szervomotor

A hidrosztatikus regeneratív fékrendszer (HRB) a mobil munkagé-

felületét hűtőelemként használva 50%-kal csökkenti a teljes

peknél és haszongépjárműveknél akár 25%-kal csökkentheti az

beépítési helyszükségletet.

üzemanyagfelhasználást.

Technológia
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fokozását. Az innovatív mechatronikus rend-

olyan technológiát és megoldást kapcsol össze,

szermegoldások számos megtakarítási lehető-

strukturál és állít fókuszba, amelyek mind hoz-

séget nyújtanak, és biztosítják az igényeknek

zájárulnak az energia intelligens felhasználásá-

megfelelő teljesítményt. A kifinomult szabályo-

hoz. Ha a komplett rendszert nézzük – a terve-

zási és vezérlési koncepciók révén a mozgások

zéstől az üzembe helyezésen át egészen a

optimalizálhatóak, ezáltal a napi üzemeltetés

karbantartásig – a 4EE óriási, akár már azonnal

energiaszükséglete is csökkenthető. Ami azon-

megvalósítható hatékonysági potenciált tár fel.

ban igazán számít, az az egyes apró intézkedé-

A 4EE rendszertan előkészületeinél a Rexroth

sek összessége, azok intelligens összekapcso-

szakemberei is meglepődve tapasztalták, hogy a

lása. Ahhoz, hogy a nagy célt, az „energiahaté-

négy pillér megvalósításán keresztül mekkora

konyságot“ elérje, a Rexroth egy jól struktúrált

megtakarítási lehetőségek nyílnak, amelyek

rendszerbe integrálta a lehetséges megoldáso-

később egyszerűen fokozhatóak. A Rexroth

kat: ez a Rexroth 4EE – Rexroth for Energy

nagy innovációs múltjának köszönhetően szá-

Efficiency (Rexroth az energiahatékonyságért).

mos olyan megoldást és széleskörű szaktanács-

Rexroth 4EE – pontosan mit is
takar ez a szlogen?

adást kínál egy kézből, amellyel hatékonyan
képes támogatni Partnereit az energiahatékonyság növelésében.

A „Rexroth for Energy Efficieny” nem csupán
egy marketingszimbólumot, hanem egy techno-

További információk:

lógiai rendszert jelöl. A Rexroth 4EE számos

www.boschrexroth.com/energieeffizienz

– Rexroth 4EE – bontotta:
Energia a szükséges mértékben

Energiatakarékos rendszerkialakítás

A szükséges mértékű energiafelhasználás elvével

Az energiatakarékos rendszerkialakítás egy olyan szisztematikus szemléletet foglal

működő berendezések mindig akkora energia-

magába, amely az elemzéstől kezdve a szimuláción, a tervezésen és a tanácsadáson

mennyiséget vesznek fel, amennyire éppen szük-

át az intelligens vezérléseken keresztül megvalósuló termelési folyamat optimalizálá-

ség van. Ezek a pillanatnyi igényeken alapuló

sáig tart. A Rexroth felhasználóbarát kiválasztó és konfigurációs programjai a meg-

intelligens szabályozók figyelembe veszik az

adott adatok alapján kiszámítják az igényelt teljesítményt, és automatikusan összeál-

alkalmazott hajtástechnológiák jellegzetessé-

lítják a szükséges komponenseket is. A kapott eredményeket ezután a felhasználó

geit is.

bármelyik ismert CAD-programba importálhatja.

Fordulatszám-szabályozott szervomotorral és

Függetlenül attól, hogy Ön egyszerű vagy komplex hajtástechnikai feladatot sze-

frekvenciaszabályozóval hajtott hidrosztatikus

retne megoldani, a hajtások méretezésére szolgáló felhasználóbarát IndraSize

szivattyúk csökkentik az energiafelhasználást és a

program segítségével a lehető legrövidebb idő alatt meghatározhatja

zajkibocsátás mértékét.

a berendezése számára szükséges optimális hajtást.

termék
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Blue Hydraulic Drives

 C
 súcsdinamikus szervomotor
szervoátalakítóval komplex
tengelyszabályozó funkciókhoz

Változtatható fordulatszámú
szivattyúhajtások a Rexroth-tól

rőn kijelzett tényleges értéket, majd ennek
megfelelően végzi a fordulatszám szükség

Akár 50%-os energiamegtakarítás, akár

felhasználást, a zajkibocsátást és a hid-

szerinti szabályozását. A dvP a használa-

60%-kal kevesebb hőbevezetés a hidrauli-

raulikus teljesítményveszteséget. Ha a

tos terepi buszrendszerekhez és Ether-

kaolajba és akár 15 decibellel alacsonyabb

hidraulikus rendszernek ismét nagyobb

nethez megfelelő nyílt portokon keresztül

zajkibocsátás. Változtatható fordulatszá-

teljesítményt kell előállítania, a szivattyú-

kommunikál a fölérendelt vezérléssel. Egy

mú szivattyúhajtásaival (dvP) a Rexroth

hajtás

a

további módozatnál a Rexroth frekvencia-

tartósan csökkenti az üzemi költségeket.

csúcsdinamikus motorok fordulatszámát.

váltója veszi át a fordulatszám szabályozá-

Beépítésre kész rendszerként a hidrauli-

Az alkatrészek a Rexroth standard ter-

sát a szabványmotoroktól.

kus tápegységhez kapcsolva a hajtás a

mékpalettájához tartoznak. A változtat-

A hidraulika specialistái és az elektromos

hidraulika erősűrűségét az elektronika

ható fordulatszámú szivattyúhajtásokkal

hajtások szakértői közötti cégen belüli szo-

energiahatékonyságával kombinálja. Az

az összes hajtás- és vezérlésmegoldást egy

ros együttműködés eredményeként a már

előparaméterezett hajtások csökkentik az

kézből kínáló gyártó még inkább hozzájá-

paraméterezett szoftver hidraulika-speci-

üzembevételi költségeket, nyílt portokon

rul ahhoz, hogy alacsony beszerzési ár

fikus szabályozóstratégiákat is figyelembe

keresztül pedig zökkenőmentesen illesz-

mellett is tartósan csökkenjenek a szer-

vesz. A specifikus gépkoncepció szerint a

kednek

számgépek üzemi költségei, és teljesülje-

gyártó a dvP-t közvetlenül a hidraulikus

struktúrákhoz.

nek a felhasználók elvárásai.

tápegységbe integrálhatja. A már meglévő

A Rexroth dvP-egységének működési elve

A Rexroth ezt az elvet két variációval fedi

gépek fordulatszámfüggő szivattyúhajtá-

a szivattyú szabályozását egy olyan intelli-

le: Closed-Loop-üzemben egy jeladóval

sokkal történő kiegészítésénél is közvetle-

gens elektromos hajtásra helyezi át, ami

ellátott csúcsdinamikus szervomotor gon-

nül csökkennek az életciklus-költségek.

csúcsdinamikájával mindig csak az aktuá-

doskodik a szükséges forgatónyomatékról

lisan szükséges térfogatáramot hozza

nagyon rövid gyorsulási idők mellett.

További felvilágosítás: Kővári György,

létre. A redukált fordulatszám a ciklus-

A Rexroth hajtásba integrált IndraMotion

Bosch Rexroth Kft. Hydraulics,

szünetekben, valamint a részterheléses

MLD Motion-Logic-rendszere decentráli-

Tel.: +36 1 422-3216, Fax: +36 1 422-3201,

üzemben jelentősen csökkenti az energia-

san kiértékeli a névleges- és a nyomásmé-

E-mail: gyorgy.kovari@bschrexroth.hu

decentralizált

automatizálási

szükség

szerint

Hűtés csak a szükséges mértékben
Intelligens ventillátorhajtások
 S
 zabályozott hidrosztatikus rendszerek
csökkentik a motor
károsanyagkibocsájtását és a
fogyasztást.

megnöveli

követelményeket támaszt a „hűtésmanagement” felé.
Ezzel a megoldással a Rexroth az építőipari gépek gyár-

tóit és a járművek építőit támogatja, akiknek egyre szigorúbb
kipufogógáz-, és zajkibocsátási előírásoknak kell megfelelniük. Ezen felül a szabályozott rendszerek a tüzelőanyag-felhasználás akár 5%-os csökkentését teszik lehetővé.
A Rexroth-rendszermegoldásoknál egy különleges, a ventillátorhajtásokhoz optimalizált CAN-buszos csatlakozásra alkalmas elektronikus egység végzi a hűtővíz, az olaj, a turbólevegő,
valamint a kipufogógáz-visszavezetés valamennyi lényeges
hőmérsékleti paraméterének kiértékelését. Ezenfelül szabályozza az állítható axiáldugattyús szivattyúk és a konstans
fogaskerekes motorok kombinációját.

Intelligens hidrosztatikus ventillátorhajtásaival a Rexroth a

A kompakt, extrém magas teljesíményfokkal rendelkező hid-

megfelelő hűtési teljesítményt kínálja az alacsony kipufogó-

raulikus hajtás az üzemi hőmérsékletet igény szerint egy

gáz-tartalmú égés eléréséhez, menetszéltől és a belső égésű

nagyon szűk hőmérsékleti tartományban tartja annak érdeké-

motor fordulatszámától függetlenül. A komplett rendszermeg-

ben, hogy a motorok megfeleljenek az előírt alacsony emis�-

oldások kifejezetten a járművek, a mobil munkagépek alkal-

sziós értékeknek.

mazásai számára, mint például rakodók, kotrógépek, daruk,
dömperek, vagy cséplőgépek, valamint buszok részére kerül-

További felvilágosítás: Máté Sándor, Bosch Rexroth Kft. Hydraulics

tek kifejlesztésre. Valamennyi ilyen jármű kifejezetten magas

Tel.: +36 1 422-3219, Fax: +36 1 422-3201, E-mail: sandor.mate@boschrexroth.hu
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Szűréstechnika
A K. & H. Eppensteiner GmbH & Co. KG cég felvásárlásával a
Rexroth immáron szűrők és szűrőelemek teljes portfólióját is
kínálja, melyek a magasabb teljesítmény elérése érdekében a legújabb technológiának megfelelően készülnek. A Rexroth minden
alkalmazáshoz megfelelő megoldást nyújt a hidraulikaolaj, a
kenőanyagok, az ipari folyadékok és a gázok szűrésére.
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.
A gáz (levegő) és a víz okozta szennyeződés nem távolítható el
hagyományos szűrési módszerrel. Erre a problémára jelent megoldást a VacuClean® mobil vagy telepített olajtisztító rendszer,

A Rexroth szűrőkínálata:

mely a szilárd szennyezőanyagok (1mm-ig) mellett a víz és a
gázok (levegő) egy lépésben történő eltávolítására is alkalmas.
Megelőzi, hogy a gépekben és a rendszerekben lévő munkafolyadékot vagy alkatrészeket idő előtt cserélni kelljen. A VacuClean®
helyreállítja a folyadék jellemzőit, mint például a viszkozitást és
a tisztaságot.

•

Betöltő- és lélegző szűrők

•

Visszafolyóági szűrők

•

Csővezetékbe építhető szűrők

•

Blokkra építhető szűrők

•

Szívóági szűrők

•

Felcsavarható patronos szűrők

Miért használjunk szűrőket?
•

A munkafolyadék tisztasági osztályának javítására

•

A szennyeződésre érzékeny gépalkatrészek kezdeti sérüléstől való megóvására (a beüzemelési folyamat során)

•

Az alkatrészek kopásának csökkentésére

•

A rendszer alkatrészei élettartamának növelésére

•

A gépek karbantartási intervallumainak meghosszabbítására

•

A gépek rendelkezésre állásának javítására

A különböző változatokban elérhető megbízható szennyeződéskijelzők integrálhatóak az új szűrőkbe. A szűrő szennyezettségi
fokának felügyelete sokféle módon végezhető. Alapvetően minden új Rexroth-szűrő vizuális (optikai), mechanikus szennyeződéskijelzővel van felszerelve.
A szűrőbetét a szűréstechnika lelke, a szűrők központi eleme.
A szűrőbetét-választás legfontosabb paraméterei a megkövetelt
tisztasági osztályon túl a nyomásesés és a szennyezőanyag-felvételi képesség. A nagyteljesítményű szűrőelemek ideális egyensúlyt nyújtanak ezen egymástól függő, fontos paraméterek tekintetében. Magas szűrési fok és nagy szennyeződés-felvevő

Saját gyártású, komplett termékpalettánk részét képezik az olaj-

kapacitás jellemzi őket alacsony nyomásesés mellett.

tisztaságot, vízkoncentrációt mérő eszközök, a munkafolyadék

A több mint 5 évtizednyi szűréstechnikai tapasztalattal rendel-

állapotát felügyelő (monitorozó) rendszerek, valamint a komp-

kező német gyártótól közvetlenül érkeznek a kiváltó szűrőbeté-

lett szűrők és a szűrőbetétek is.

tek a legtöbb szűrőhöz. A Rexroth rövid szállítási határidővel

Minden szűrőnk az alkalmazásspecifikus kialakítás és az ala-

kínálja szűrőbetétjeinek széles választékát, továbbá egyedi vevő-

csony nyomásveszteségű, optimalizált áramlás révén tűnik ki.

vagy projektspecifikus árakat biztosít, és termékmintákon ke-

Számos gyártás- és alkalmazástechnikai szempont figyelembe

resztül a tesztelés lehetőségét is kínálja.

vétele mellett a fejlesztés során egyúttal hangsúlyt fektettünk a
könnyen kezelhető, alacsony karbantartásigényű konstrukcióra

További felvilágosítás: Szőke Gábor, Bosch Rexroth Kft. Hydraulics

is. Így például a nagy szűrők az egyszerűbb csere kedvéért kétré-

Tel: + 36 1 422-3204, Fax: +36 1 422-3201, E-mail: gabor.szoke@boschrexroth.hu

szes házzal rendelkeznek.
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Menjen biztosra a Rexroth-tal!
10 lépés a Performance Level eléréséhez

Az EU 2009. év végétől érvényben levő gépdirektívája új biztongépek vezérlésének tervezésére? Íme, egy 10 lépéses útmutató a

3. A szükséges Performance Level
meghatározása

gépdirektívák alkalmazásához.

A tervező minden biztonsági funkcióhoz meghatározza a biz-

2009. december 29-én lépett életbe az új 2006/42/EK gépdirek-

tonságtechnikai követelményeket, az elérendő Performance

sági követelményeket ír elő. Ám hogyan ültethetők át ezek a

tíva, a vezérlőrendszerek biztonságos működéséről szóló ISO

Level-t (PLr). Ehhez a veszélytényezők megismerése után

13849-1 szabvány pedig már évekkel korábban. Ezek az előírá-

három kérdésre kell megadnia a választ:

sok világszerte kötelezik azokat a gépgyártókat, akik gépeiket az

-

Milyen súlyos lehet a sérülés: könnyű vagy komoly?

európai gazdasági térségben hozzák forgalomba, hogy a bennük

-

Milyen gyakran vagy mennyi ideig van egy személy
veszélyhelyzetnek kitéve: ritkán és rövid ideig vagy gyak-

foglalt biztonsági követelményeknek eleget tegyenek. A módsze-

ran és hosszú ideig?

rek bonyolultsága miatt mindenek előtt a kis- és középvállalatoknak kell a segítség. A gépek biztonsága a vezérlés kifogástalan

-

működésétől függ. A biztonságos vezérlés méretezésének és

Ezen kérdések alapján a PLr egy „a”-tól (alacsony kockázat)

Elkerülhető-e a veszély: lehetséges vagy nem?

értékelésének ISO 13849-1 szerinti mutatószáma az úgynevezett

„e”-ig (magas kockázat) terjedő skálán jelölhető.

Performance Level (PL). A PL tervezéséhez a következő 10 lépés
ad hatékony segítséget:

1. A kockázat elemzése és csökkentése

4

4.Kategóriaválasztás
A kategória kiválasztása

Az ISO14121 szerinti kockázatelemzés elvégzéséhez a tervezőnek először is a gép „határait” és a várható legnagyobb terhelést kell meghatároznia. Ennek megfelelően tudja azonosítani azokat a veszélyeket, melyek a gép határán belüli
használat közben számításba jöhetnek. Ha a felmérés még
jelentős kockázati tényezők meglétét mutatja, biztonsági
intézkedéseket kell tenni azok megszüntetésére vagy csökkentésére.

MTTF d
Alacsony

a

≥

3 < 10 év

MTTFd
Közepes

k

≥

10

< 30 év

MTTFd
Magas

m

≥

30

< 100 év

PFH d:

B kategória
I

L

O

1-es kategória
I

L

O

2-es kategória
I

3-as kategória

4-es kategória

L

O

I1

L1

O1

I1

L1

O1

TE

OTE

I2

L2

O2

I2

L2

O2

Performance Level = a
10 -5 -től 10-4 -ig [h -1 ]
Performance Level = b
3 * 10 -6 -tól 10 -5 -ig [h -1 ]
Performance Level = c
10 -6 -tól 3 * 10 -6 -ig [h -1 ]
Performance Level = d
10 -7-től 10 -6 -ig [h -1 ]
Performance Level = e
10 -8 -tól 10 -7 -ig [h -1 ]

2. A biztonsági funkciók azonosítása

PFH d: Veszélyes meghibásodás valószínűsége
munkaóránként

DC:

nincs

nincs

alacsony

közepes

alacsony

közepes

magas

DC értékekről információ a 7. lépésnél

Ha szükségesek a kockázatcsökkentési intézkedések, akkor
a következő elméleti sorrend érvényes:
1. biztonságos konstrukció kialakítása

A tervező a PLr érték alapján választhatja ki a vezérlés rend-

2. vezérléssel összefüggő védelmi intézkedések

szerfelépítését. Az öt különböző szinthez öt vezérléskategó-

3. felhasználói információk

ria tartozik, melyek abban térhetnek el egymástól, hogy egy-

Ha vezérlésfüggő intézkedés szükséges, akkor egy bizton-

vagy kétcsatornásak-e, rendelkeznek felügyelettel vagy nem,

sági funkció beépítése igényelt, ami viszont az ISO13849 sze-

illetve rendszerhibákkal szembeni megbízhatósági értékeik-

rint méretezhető. Ezzel a szabvánnyal azon vezérlőrendsze-

ben és robusztusság tekintetében. Az ISO 13849-1 alapve-

rek biztonságával összefüggő szerkezeti részek kialakítását

tően nagyobb szabadságot biztosít a tervezőnek a PL eléré-

és integrációját is teljesíthetjük, amit nem végezhetünk el az

séhez, azonban ez egy új kihívást is jelent a gazdaságilag

IEC 62061 alkalmazási korlátai miatt. Ezért a tervezőnek a

kedvező megoldás kiválasztásában.

vezérlés összes biztonsági funkcióját azonosítania kell.

TECHNOLÓGIA
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5. A kapcsolás modellezése

7. A vezérlésfelügyelet értékelése

A választott kategória alapján a tervező megtervezi a megfe-

A PL szempontjából fontos a vezérlés felügyeletének minő-

lelő kapcsolást. A beépített komponensek a biztonsági funk-

sége is. Ennek mértéke a diagnózislefedettség (DC), ami

ciójuk szerint blokkdiagrammal modellezhetők. Ez a blokk-

megadja, hogy az előforduló hibák hány százaléka fedhető

diagram meghatározza az egyes komponensek szerepét a PL

fel. Az intézkedések megválasztásához az ISO 13849 tipikus

számításánál. A számítás különösen a komplex fluidtechnikai

értékeket javasol. Integrált önfelügyelettel rendelkező

rendszerek tervezői számára jelent teljesen új feladatot, ami-

komponens, mint például IndraDrive Safety on Board-dal,

hez viszont a Rexroth speciális támogatást tud ajánlani.

vagy tolattyú-helyzetkapcsolóval ellátott szelep alkalma-

6

zása esetén
a DC értéke elérheti
akár ;a B
99%-ot
is. A leghatéA megfelelő komponensek
kiválasztása
(MTTF
d
10; PL; PFHd)
konyabb intézkedések kiválasztásában számíthatnak a
Rexroth segítségére.

6
A megfelelő
komponensek
kiválasztásaA helyes
(MTTF
PFHd)
d; B
10; PL;
6. A megfelelő
komponensek
kiválasztása
értékek
különböző
technológiáknál
Hidraulikus
Pneumatikus
A helyes
értékek különböző technológiáknál
elemek
elemek

Hidraulikus

Villamos

részrendszerek
részrendszerek
8. A vezérlés robusztusságának
értékelése

Hidraulikus
elemek

Pneumatikus
elemek

Vezérlések
tervezésénél figyelembe
Hidraulikus
Villamos kell venni az úgyneverészrendszerek
részrendszerek
zett
Common Cause Failure-rel
(CCF: közös okú meghibásodás) szemben támasztott robusztussági követelményeket.
A CCF a különböző egységek tönkremenetelét jellemzi olyan

Szállítótól:
• MTTF d
Szállítótól:
• MTTF d
1

Az MTTFd számítása a
B10 értékből, lásd az
ISO 13940-1 szabványt

Szállítótól:
1
• B10 (MTTF d)
Gépgyártótól:
• Kategória
• DC
• CCF
Gépgyártótól:
Rendszer PL
•• Kategória

Gépgyártótól:
A PL számítása a
•PFH
Kategória
d értékekből
• DC
• DC
• CCF
• CCF
2
A PL számítása a
• Rendszer PL
• Rendszer PL
d értékekből
APFH
kapcsolási
struktúra mellett a komponensek kiválasztása
1

Az MTTFd számítása a
B10 értékből, lásd az
ISO 13940-1 szabványt

2

esetekben,
nem vezethető
vissza a
Szállítótól:
Szállítótól: amikor a tönkremenetel
Szállítótól:
1
(minősített
termék)
vele
álló okra.
A CCF
elleni intézkedések
érté• B10 kapcsolatban
• PL (PFH
(MTTF d)
d)
•
PL
(PFH
d) csak
Kategória történik. A vezérlés
kelése táblázat alapján,•pontozással
• Kategória
Szállítótól:
akkor
megfelelő, ha aSzállítótól:
kiértékelés eredményeképpen 100
(minősített termék)
•
PL
(PFH
)
d
pontból legalább
65 pontot értünk el.
•Gépgyártótól:
PL (PFH d)
Gépgyártótól:
•Gépgyártótól:
Kategória
•• Kategória
DC
• Rendszer PL 2
• Kategória
• CCF
• DC
• Rendszer PL
• CCF
Gépgyártótól:
Gépgyártótól:
Rendszer PL
•• DC
• Rendszer PL 2
9.
A biztonsági elvek és a szoftverrel
• CCF
szembeni
• Rendszer PL követelmények ellenőrzése
A tervező itt ellenőrzi, hogy megtörténtek-e a szisztematikus

is fontos a PLr eléréséhez. Az, hogy egy komponens megfele-

meghibásodások elleni intézkedések. Amennyiben létezik

lő-e, a biztonsági elvek betartásától és a beépített elemek

specifikus felhasználói szoftver, akkor az ezzel szembeni

tönkremenetelének valószínűségétől függ.

követelményeket is össze kell hangolni. Végül pedig a gép-

A beszállítók technológiánként más-más adatokat bocsáthat-

építőnek ellenőriznie kell, hogy más fontos, alapvető és meg-

nak rendelkezésre, mint például MTTFd hidraulikus- és B10

bízható biztonsági elvek, mint például az indítás, a leállás, az

pneumatikus komponensekhez, valamint PL elektronikus

energiaforrás lekapcsolása stb. a tervezésnél figyelembe

alrendszerekhez. Statisztikai elvek alapján meghatározott

lett-e véve.

értékekről van szó, amelyek meghatározása nem mindenhol
egyforma szigorúsággal történik. Ezért kulcsfontosságú a
bizalom a felhasználó és a beszállító között, amivel elkerülhető a termékfelelősségből adódó kockázat a félreérthető

10. Verifikálás és validálás

adatok miatt.

Utolsó lépésként a teljes vezérlési koncepció értékelése
következik. A tervező ellenőrzi, hogy a tényleges PL megfelel-e az elvárt PLr értékének. A különböző komponensek biztonságtechnikai szempontból való optimalizálásában Ügyfeleink bízhatnak a Rexroth technologiákon átívelő kompe-

További felvilágosítás: Kővári György, Bosch Rexroth Kft. Hydraulics

tenciájában. A validálás során végül a géptervező az ISO

Tel.: 422-3216 Fax: 422-3201, E-mail: gyorgy.kovari@boschrexroth.hu

13849-2 szerint ellenőrzi, hogy a koncepció átültetése való-

www.boschrexroth.com/sicherheit

ban megfelelően történt-e.

PROJEKT
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Rexroth-soron készülnek a
Rolls-Royce műszerfalai
A Robert Bosch Elektronika Kft. 2008 végén bízta meg a Bosch
Rexroth Kft.-t egy szerelősor kialakításával, amelyen azóta már
Rolls Royce-modellek műszerfalai készülnek a hatvani gyárban.
A megrendelés kézi szerelőállomások és készülékek, valamint a
hozzájuk tartozó villamos vezérlés megalkotására szólt, egészen
pontosan Rexroth kézi MPS szerelőállomások, flow rack állványok, tárolórendszerek, valamint mini vezetősínek és eLINE
golyóshüvelyes vezetékek kerültek beépítésre. A villamos vezérlést egy beágyazott panel PC-ben (IndraControl VEP) futó
IndraLogic PLC végzi, amelyben a beépített érintőképernyőt

Az 1998-ban alapított, hatvani Robert Bosch Elektronika

kihasználva a kezelőfelület is kialakításra került. A perifériákkal

Kft. ma már a Bosch-csoport autóelektronikai divíziójának

történő kommunikáció Profibus DP terepi buszon keresztül

legnagyobb gyártóközpontja. Elsősorban vezérlő elektro-

került megvalósításra.

nikákat gyártanak automata sebességváltóhoz, ABS-hez,
légzsákhoz, elektrohidraulikus szervóhoz, karosszériaelektronikához, fedélzeti számítógéphez, valamint ESP-,
tolatóradar-szenzorok és komplett műszerfalak is készülnek a gyárban. A Hatvanban gyártott elektronikai berendezések a vezetést biztonságosabbá, kevésbé környezetszennyezővé és kifizetődőbbé teszik. Világszerte már több
mint 15 millió járművet szereltek fel a hatvani Boschüzemben készült elektronikával.

A Rexroth mérnökei a projekt megszervezésében, a menetrend
kidolgozásában, a megfelelő vezérlő- és gépépítő elemek specifikálásában, valamint a szükséges elemek leszállításában vettek
részt, miközben az ELME Automatika Kft. munkatársai megtervezték és kivitelezték a szerelősort. Az egyik kulcsfontosságú
tényezőért, az időzítésért a Rexroth részéről a Prekel Daniel által
vezetett projektosztály felelt, nekik is köszönhető, hogy 2009
A pneumatika ütőkártyái megtalálhatóak a szerelősor több állo-

májusában megérkeztek a hatvani gyárba a szerelősor elemei.

másán is. Az ionizáló kések mozgatásáért a CCI kompakt henge-

Ezután nyomban megkezdődött az összeszerelés, majd a helyi

rek, a szerelésekért és a reteszelésekért a Rexroth Easy-2-

termelési rendszerbe integrálás. A feladat nem volt egyszerű,

Combine termékei, MSF, ZSC hengerek felelnek. Az EBS kompakt

hiszen a cellák egymással és a teljes szerelősorral is kommuni-

vákuumejektorok feladata az átvilágítóasztalnál a fóliarögzítés.

kálnak, annak érdekében, hogy a termelés folyamatos és bizton-

A munkahengerek gyors és precíz vezérlését LS04-es szelep-

ságos legyen, így működésüket össze kellett hangolni a többi

tömb látja el. A sűrített levegő megfelelő előkészítése az innova-

berendezésével.

tív AS termékcsaládnak köszönhető.

A sikeresen megoldott projekt újabb megbízást hozott: elkészült

A feladat magas színvonalú és határidőre történő teljesítésére a

egy újabb szerelősor is, amelyen rövidesen Daimler-műszer-

Rexroth egy tapasztalt rendszerintegrátor partnerét, a székesfe-

falakat gyártanak majd, a Rolls Royce-énál jóval nagyobb darab-

hérvári ELME Automatika Kft.-t vonta be a projektbe. A vállalat

számban, némileg eltérő technológiával.

szakemberei jól ismerik a Rexroth termékeit, valamint a cég
minőségi elvárásait. Többször bizonyították már szakértelmü-

További felvilágosítás: Volosinovszki Sándor, Bosch Rexroth Kft.

ket, így most is hatékony együttműködés bontakozott ki a megbí-

Linear Motion and Assembly Technologies, Tel: +36 1 422-3243, Fax: +36 1 422-3205

zás nyomán.

E-mail: sandor.volosinovszki@boschrexroth.hu
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TS 5 szállítórendszer egészen 300 kilogrammos terhelésekig
Energiahatékony, könnyen karbantartható és csendes működésű
Robosztus kivitelének köszönhetően a TS 5 olyan zord gyártási
környezetekben is alkalmazható, mint például az autóipar. A görgős lánccal ellátott szállítórendszerekkel ellentétben forgácsolási területeken való felhasználásra is alkalmas.
Mivel a szállítás a királytengely szintje felett folyik, a TS 5-tel tetszőleges jobb és bal oldali irányú elágazások lehetségesek a hajtásoldal cseréje nélkül. Ez megnöveli a gazdaságosságot, mivel
pótlólagos hajtáselemek felhasználására nincs szükség. A termékek szállítása a munkadarab-palettákon vagy közvetlenül a görgőkön lehetséges. A szállítórendszer modulárisan felépített és
előszerelt. Valamennyi komponens tetszés szerint kombinálható
egymással, lehetővé téve az egyszerű rendszerbővítést vagy
A Rexroth újonnan kifejlesztett TS 5 szállítórendszere egészen

-átalakítást. Valamennyi elem megtalálható a Rexroth MTpro

300 kilogrammos terhek szállítására képes. Az alacsony hajtás-

nevű tervezőszoftverében, amelyben minden komponens 3D-s

teljesítmény mellett elérhető magas hatásfoknak köszönhetően

rajzokon keresztül teszi lehetővé a gyors és megbízható rend-

ez a királytengellyel ellátott görgős szállítópálya energiahatékony

szerkonfigurációk tervezését.

módon működik, emellett könnyen karbantartható és alacsony
zajkibocsátású. A felhasználó számára nagy szabadságot biztosít

További felvilágosítás: Volosinovszki Sándor, Bosch Rexroth Kft. Linear Motion and

egy gyors, egyszerű és költséghatékony berendezés tervezése-

Assembly Technologies, Tel: + 36 1 4223-243, Fax: +36 1 4223-205

kor vagy bővítésekor, hosszú termelési útvonalak esetén is.

E-mail: sandor.volosinovszki@boschrexroth.hu

Intelligens kombináció a Rexroth-tól
Az analóg útmérő technológia kiszélesíti a pneumatikus
hengerek alkalmazási körét
Az érintésmentes analóg útmérők nagy pontossága egzakt
helyzetbeállást biztosít, miáltal növelhető a pneumatikus hengerhajtások rugalmassága és pontossága. Ehhez társul még a

 R
 exroth-érzékelő technológia a decentralizált
automatizálási struktúrák számára

jó jelminőség és a rugalmas funkcionalitás, melyek lehetővé
teszik a pneumatika előnyeinek teljes kihasználását a decent-

cionalitások lehetőséget adnak még más különböző termé-

ralizált automatizálási struktúráknál.

kekre történő felépítésre is. A szenzorok „Teach–In” funkciója

A Hall-effektust felhasználó analóg útmérő szenzorok, beépí-

kibővíti a pneumatikus hengerek alkalmazhatósági körét a

tett jelfeldolgozó elektronikával kiválthatják az eddig használt

„Jó/Rossz” válogatásnál, fóliafeszesség-útmérésnél, valamint

potenciométeres vagy mechanikus mérőrendszereket. Megfe-

gyártásban és szerelésnél az előtolás-mozgás biztosításában.

lelő védelmi osztályba soroltak, a szennyeződéssel szemben

A vezető érzékelőtechnika a megnövelt pontossággal, a pneu-

érzéketlenek, és kopásmentesen üzemelnek. A beépített érzé-

matikára kifejezett funkcionalitásokkal és teljesítménnyel a

kelőknek az ipari felhasználásokra jellemző szélsőséges beépí-

konstruktőrök számára szabad kezet biztosít, hogy a robosz-

tési körülmények mellett is el kell viselniük a nagy működési

tus és gazdaságos pneumatikát a modern gépgyártás-koncep-

sebességet 3m/sec-ig, és emellett igen jó, megbízható mérési

ciókba is átültethessék.

eredményt kell nyújtaniuk. Itt kerülhet előtérbe a Rexroth
útmérő szenzorainak alkalmazása, melyekkel lehetővé válik a

További felvilágosítás: Márkus Bálint, Bosch Rexroth Kft.

helyzetjel-intervallumok gyors, 5 ms alatti kiértékelése.

Pneumatics, Tel.: +36 1 422-3257, Fax: +36 1 422-3205

A nagy sebességű jelfeldolgozáson felül az egyéb magas funk-

E-mail: balint.markus@boschrexroth.hu
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Rexroth Frequency Converter Fe
Szabályozás szükség szerint, gombnyomásra
A szabályozás nélküli szivattyú- és ventilátorhajtások a szükségesnél több energiát fogyasztanak, ami növeli az üzemi költségeket. A Rexroth új, Frequency Converter Fe frekvenciaváltója
segítségével egy berendezés könnyűszerrel szabályozhatóvá
tehető. Az előnyök a végrehajtó egységek jelentős mértékben
javított energiamérlegében és hosszabb élettartamában mutatkoznak meg. Az automatikus motorfelismerés és a kisszámú

 A Rexroth új frekvenciaváltó-sorozata: a Frequency Converter Fe

paraméter megadásával történő üzembe helyezés gyors integrá-

váltó energiafelhasználását, és meghosszabbítja az élettartamot.

ciót tesz lehetővé tetszőleges automatizálási környezetben.

A PWM-frekvencia a frekvenciaváltó névleges teljesítményétől

0,75-110 kW teljesítménytartományukkal az Fe-sorozatú frekven-

függően 1 kHz-től maximum 15 kHz intervallumon belül fokozat-

ciaváltók négy kompakt kivitelben az összes alapfunkciót lefedik.

mentesen állítható. Ez a széles spektrum rendkívül finom össze-

Az automatikus motorparaméter-azonosítás valamint az integrált

hangolhatóságot tesz lehetővé a hajtásfeladatokkal – egyidejű

kezelőpanel lerövidítik az üzembe helyezést. Az azonos névleges

zajszint-optimalizálás mellett. A számos digitális és analóg port

teljesítményű standard ipari motoroknál az előre beállított para-

segítségével rugalmasabbá tehető az automatizálási struktúrákba

méterek valóságos Plug & Play-t tesznek lehetővé. A kisebb névle-

történő bekötés. Egy – a teljes sorozatnál – integrált belső PLC-

ges teljesítményű standard ipari motoroknál és az egyedi moto-

funkción keresztül több Frequency Converter Fe működtethető

roknál mindössze három alap- és három motorparaméter

összeköttetésben buszrendszer nélkül is, valamint lehetővé válik

beállításával elvégezhető az első üzembehelyezés. Az összes

az egyszerű feladatok decentrális szinkronizálása. A gép vezérlé-

további motorbeállítási feladatot az Auto-Tuning funkció veszi át.

sének csatlakoztatásához a Rexroth alapesetben Modbus-portot

A szükségletvezérelt energiafelhasználás egyike a Rexroth fel-

kínál, de opcionálisan külső profibusz-port is rendelhető.

használóinak kínált számos javaslatnak, ami a gép energiahatékonyabb üzemét hivatott elősegíteni a termék teljes életciklusa

További felvilágosítás: Czumbel László, Bosch Rexroth Kft.

alatt. Az Fe-sorozat szabadon definiálható és a terhelés függvé-

Electric Drives and Controls, Tel: + 36 1 422-3242, Fax: +36 1 422-3205

nyében megadható U/f-jelleggörbéje csökkenti a frekvencia-

E-mail: laszlo.czumbel@boschrexroth.hu

Ésszerű kapcsolás a Rexroth
EcoShape csővázas rendszerrel

Az EcoShape csővázas rendszer újrafelhasználható és újrahasznosítható eloxált alumínium profilokból áll, valamint fedőlemezeket és összekötő elemeket is tartalmaz. A Rexroth az MGE
moduláris alumínium profilok számára különleges adaptereket is

A Rexroth új EcoShape csővá-

kínál a nagy teherviselési konstrukciók megvalósításához. A

zas rendszere lényegesen meg-

hossztolerancia kompenzálására alkalmas kapcsolási technoló-

könnyíti a hagyományos négy-

giának köszönhetően, az alumínium csöveket a szerelők egysze-

szög és kör keresztmetszetű

rűen össze tudják állítani a helyszínen. A kapcsolóelemek ezután

profilelemek összekapcsolását.

összecsavarozásra kerülnek, így garantálva a stabil és csavaro-

A rendszer a Rexroth Manual

zás-mentes összeszerelést.

Producting System (MPS) ele-

A csővázas keretrendszer alkotóelemei a Rexroth MTpro tervező

meivel kombinálva alkalmas

szoftverében is megtalálhatóak, így a felhasználó időt takarít meg

vevőspecifikus

megoldások,

a rendszer tervezésekor is. A „húzd és ejtsd” egérművelet hasz-

mint például munkaállomások,

nálatával a kívánt elemek kényelmesen összeszerelhetők a virtu-

anyagtovábbítók,

ális 3D-s térben.

vagy

flow

rack állványok kialakítására is. Az EcoShape könnyen használható, és segítségével olyan új megoldásokat alakíthatunk ki, ame-

További felvilágosítás: Zemliczki Zoltán, Bosch Rexroth Kft. Linear Motion and

lyekkel optimalizálhatjuk és kibővíthetjük a már meglévő

Assembly Technologies, Tel.: + 36 1 422-3275, Fax: + 36 1 422-3205,

alkalmazásokat. Ennek köszönhetően a meglévő szerelősort

E-mail: zoltan.zemliczki@boschrexroth.hu

folyamatosan fejleszteni tudjuk, és elkerülhetjük a „kaizen” és a
„Poka-yoke” előírások bevezetése során adódó hibákat.
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2010-ben ismét Magyarregula
– a Rexroth-tal!

Rexroth Pneumobil 2010 –
még izgalmasabb, még színesebb,
még nemzetközibb

Idén március 23-26. között kerül megrendezésre a 27.
Magyarregula szakvásár. A rendezvény hazánk automatizálási szakembereinek legjelentősebb találkozóhelye, valamint az ipari automatizáláshoz kapcsolódó szakterületek
fejlesztési eredményeinek és gyakorlati alkalmazásainak
platformja. Az eseményen a Bosch Rexroth Kft. a korábbi
években megszokott módon képviselteti magát.
Látogasson meg minket a budapesti SYMA Rendezvénycsarnok C/601-es standján, és tekintse meg a Rexroth átfogó
kínálatát a hajtás- és vezérléstechnikai megoldások terén!
www.magyarregula.hu

A magyarországi Bosch Rexroth vállalatok idén is megrendezik
az immáron hagyománnyá vált Rexroth Pneumobil Versenyt,
melyre 2010. május 7-8-án kerül sor az egri Érsekkertben. A
nemzetközivé szélesedett mezőnyben várhatóan 34 csapat áll
majd rajthoz, hogy 2010-ben is megküzdjön a Rexroth Legjobb
Pneumobilja címért. Az innovatív versenyen műszaki hallgatók
által készített, sűrített levegővel hajtott járművek mérik össze
erejüket több kategóriában. A program kitűnő lehetőséget nyújt
a magyarországi Bosch Rexroth vállalatok és a hazai műszaki felsőoktatási intézmények együttműködésének támogatására, valamint a Rexroth-technológia diákokkal való megismertetésére.
Látogasson el Ön is a légjárművek versenyére!
További információ: www.pneumobil.hu

Lean-workshop Egerben
Hogyan lehet lefaragni a gyártási költségeket, egyszerűsíteni a
belső szállítást, és ezzel összességében hatékonyabbá tenni egy
vállalat működését? Erre az örök dilemmára kínáltak modern
megoldásokat a Leonardo Group trénerei azon a lean-workshopon, amelyet a Bosch Rexroth Kft. közreműködésével az egri

A Lean Factory az egyetlen hazai képző központ, ahol a képzésben résztvevők a lean minden eszközét valós ipari kör-

Bosch Rexroth Pneumatika Kft. üzemcsarnokában rendeztek.

nyezetben, a rugalmas mintagyárban sajátíthatják el és gya-

A lean rendszer célja a nyereség növelése, mindenféle veszteség

korolhatják. A Lean Factory alapítói nagy nemzetközi

kiküszöbölésével.

beszállító vállalatok illetve vállalatcsoportok, mint a Leo-

Az ország különböző részeiről Egerbe érkezett 120 logisztikai és

nardo Group, a Bosch Rexroth AG, a Kardex, az Orgatex, a

termelésszervezési szakember a Lean Factory program kereté-

Schäfer és a Würth cég. Az együttműködés célja a lean gyár-

ben egy egyszerű termék, egy golyóscsap összeszerelésén ke-

tás és az ahhoz tartozó tanácsadás, eszközök biztosítása és

resztül tapasztalhatta meg a lean rendszer hatékonyságát. Az

bemutatása az érdeklődő végfelhasználók számára. A kö-

egész napos programban gyárlátogatás is szerepelt, így a részt-

vetkező lean konferencia időpontja: 2010. tavasz

vevők a gyakorlatban is megfigyelhették, miként működik egy

További információk és jelentkezés: www.leonardo-group.hu

gyár, ahol már évek óta nagy gondot fordítanak a termelés hatékonyságának növelésére.

projekt
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Zártkeverő hidraulikus rekonstrukciója – a Rexroth-tal
A hidraulikus rendszer kondicionáló elemei – olajszint-ellenőrző,
mellékáramköri szűrő optikai és elektromos kijelzéssel, olaj-víz
hőcserélő termosztatikus vezérlésű vízszeleppel, hűtő-szűrő szivattyúegység - az 1250 literes, lábon álló tartályon helyezkednek
el. A tartály alá került beépítésre a feladat ellátásához szükséges
három db szivattyúegység. A főhengerek gyors mozgási sebességéhez szükséges folyadékmennyiséget egy Rexroth PGH típusú,
250 cm3/fordulat teljesítményű belsőfogazású szivattyú, a szükséges leszorító nyomást és a lassú sebességet egy proporcionálisan szabályozott ferdetárcsás A10VSO 140 cm3/fordulat teljesítményű axiáldugattyús szivattyú, a mellékfunkciókat pedig egy
ferdetengelyes A2FO 40 cm3/fordulat teljesítményű axiáldugattyús szivattyú biztosítja.
A tartály oldalán kerültek elhelyezésre a vezérlőblokkok a fő- és
a mellékfunkciók számára, valamint az elektromosan tehermentesíthető akkumulátoregységek. Az akkumulátorok töltöttségét
elektromos nyomáskapcsolók figyelik.
A bélyegmozgatást vezérlő hidraulikus blokk szelepei a résolajmentes pozíciótartás érdekében ülékes kialakításúak. A bélyegleszorító erő a beépített proporcionális nyomásszelep segítségével fokozatmentesen szabályozható. A leszorítás történhet
közvetlenül a proporcionálisan szabályozott szivattyúról, illetve
akkumulátorról is. Az üresjárati gyors mozgási sebesség differenciál kapcsolással lett megvalósítva. A mellékfunkciókat NG10
szelepekkel felépített vezérlőblokk működteti.

2009 júniusában a Bosch Rexroth Kft. megbízást kapott a szegedi
ContiTech Rubber Industrial Kft.-től egy gumialapanyag-keverőgép hidraulikus tápegységének leszállítására és beüzemelésére.
A ContiTech vállalatcsoport a gumi- és műanyag-technológiák
szakértője, beszállítóként jelen van nemcsak az autóiparban, de
számos más iparágban is.
A megvalósult projekt célja a keverőgép hidraulikus rekonstrukciója volt, melynek keretében a Rexroth egy új hidraulikus tápegységet szállított. Erre azért volt szükség, mert a megnövekedett
kapacitásigény miatt az angol gépgyártó cég új keverőházat
helyezett üzembe, mely a korábbi két CDH1 125/90-es helyett két
160/110-es méretű Rexroth hidraulikus munkahengert tartalmazott. A megnövelt hengerméretek miatt vált indokolttá egy
nagyobb hidraulikus tápegység alkalmazása.
A zártkeverő berendezés bélyegmozgatását végző hidraulikus
hengerek, valamint az egyéb kiegészítő funkciókat (alsókapumozgatást, alsókapuretesz-működtetést, adagoló ajtómozgatást,
valamint a bélyegpozícionálást) végző hengerek működtetése,
vezérlésének megvalósítása volt cégünk feladata. A hidraulikus egység helyszíni csövezési és beüzemelési munkáit is a

További felvilágosítás: Kővári György, Bosch Rexroth Kft. Hydraulics

Rexroth szakemberei végezték el.

Tel.: +36 1 422-3216, Fax: +36 1 422-3201, E-mail: gyorgy.kovari@boschrexroth.hu
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MOBILE 2009 konferencia
Fókuszban az energiahatékonyság

A Rexroth 2009 októberében is megtartotta a mobil hidraulika

Az ilyen irányú fejlesztések mozgatórugója a jelen gazdasági

területét érintő, háromévente esedékes konferenciáját, melynek

helyzet mellett a levegőszennyezés előrehaladt problémájára

valamennyi témakörét az energiahatékonyság koncepciója köré

megoldást kereső, 2011-től 2014-ig folyamatosan életbe lépő

építették. Az e koncepciót kifejező Rexroth 4EE négy alappilléré-

TIER 4 károsanyag-kibocsájtási szabvány. A szabvány célja egy-

ből kiindulva minden előadás a Rexroth egy-egy olyan folyamat-

részt a kibocsátott nitrogén-oxidok és szénhidrogének mennyi-

ban lévő vagy már kész fejlesztését mutatta be, amely valamilyen

ségének további csökkentése, másrészt a gázemisszión felül az

irányból az energia optimális felhasználását vagy visszanyerését

utóbbi időben előtérbe került szilárd részecskék kibocsátásának

segíti elő.

drasztikus, több nagyságrendű csökkentése.

A gép életciklusának minden fázisában – a koncepciótól a beüze-

A fejlesztések során egyértelműen központi szerepet kap a

melésig, a mindennapi működéstől a modernizációig – lehető-

drive & control-szemlélet, hiszen a beépített vadonatúj fejlesz-

ség adódik az energiahatékonyság jelentős javítására. Komplex

tésű, kiváló hatásfokú hidraulikus végrehajtó egységek mellett

rendszerekben azonban az egymástól elszigetelten végrehaj-

minden fejlesztés lelke a Rexroth-elektronika, amely szinte

tott intézkedések csak csekély előrelépést jelentenek. A tartós

minden esetben a hidraulikán túl a meghajtó dízelmotorral is

hatékonyságnöveléshez vezető alapvető sikertényező a rend-

kommunikál.

szerszemlélet, mely a technológiák kölcsönhatására, valamen�-

A beépítendő elemek hatásfokának javításával (főleg szivattyúk,

nyi tényező együttes hatására helyezi a hangsúlyt. A Rexroth

motorok) és a szeleptechnika energiahatékony fejlesztésével

ennek érdekében végez fejlesztéseket, és rendelkezik kész kon-

(süllyesztő fékszelep, munkavégző elemekre kihelyezett szele-

cepcióval, illetve a legtöbb esetben már megépített prototípus

pek) több irányban is folyik a kutatás és a megvalósítás:

gépekkel is.
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Hidrosztatikus fékrendszer

drive & control local

pontján többletenergia vész kárba? Az energia-megtakarítás
mellett a befektetett energia visszanyerésére a Rexroth elektro-

A hatásfokjavítások és az egyéb energiahatékony fejlesztések

mos és hidraulikus megoldást is kínál.

eredményeképpen a beépített dízelmotorok teljesítménye csök-

Az elektromos energia visszanyerésének alapja a dízelmotor

ken, azonban ez egyben a dízelmotor féknyomatékának csökke-

felesleges teljesítményének tárolása és szükség esetén visszajut-

nését is eredményezi. Ezért fejlesztette ki a Rexroth a HLB

tatása a rendszerbe. A hidraulikus változat az előbb említett

(Hochleistungsbremsen) nagyteljesítményű hidraulikus fékrend-

energiatárolás mellett (HPS – Hydraulic Power Storage) képes

szerét, amely a Rexroth-elektronikával ötvözve még blokkolás-

akár a haladó hajtás fékenergiáját is tárolni és gyorsításkor a

gátlóként is működik.

rendszerbe visszajuttatni (HRB – Hydrostatisch Regenerative

Intelligens dízelmotor-szabályozás

Bremssystem).
Az itt említett megoldások eredménye, hogy a dízelmotor teljesít-

Az optimális dízelfordulat-beállítás érdekében a központi elekt-

ménye az eredeti gépteljesítmény megtartása mellett több mint

ronika még a tényleges nyomatékváltozás bekövetkezte előtt, a

15%-kal csökkenthető, miáltal nem csak üzemanyag takarítható

működtető szelepek vezérlőjelének változásával egy időben fel-

meg, hanem a motor relatív károsanyag-kibocsájtása is csökken.

készíti a dízelmotort a nyomatékváltozásra (DHC – Diesel Hydrau-

Ez a csökkentés és a dízelmo-

lic Control).

tor egyenletesebb terhelése

Hidromechanikus erőátviteli rendszer

jelentős előrelépést jelent az
új TIER 4 károsanyag-kibo-

Már korábban is létezett a mechanikus és a hidraulikus hajtás kom-

csátási szabvány határértékei-

binációjának továbbfejlesztett változata, a hidromechanikus erő-

nek betartásában.

átviteli rendszer (HVT - Hydromechanical Variable Transmission).

Természetesen a megtakarí-

Ez egy szivattyúval és hidromotorral egybeépített hidrosztatikus

tott 15% teljesítmény, a dí-

váltóval ellátott hajtómű, amely több fokozaton keresztül jut el a

zelmotor

tisztán hidrosztatikus meghajtástól a direkt fogaskerékhajtásig,

megtartása mellett, a gép ter-

ötvözve ezzel a hidrosztatika alacsonyabb sebességeknél meglévő

melékenységének 15%-os nö-

rugalmasságát és jó szabályozhatóságát a magasabb sebességek-

velésére is fordítható.

teljesítményének

nél mechanikus hajtással elérhető jó hatásfokkal.

Energiatárolás és -visszanyerés
Miért állítanánk elő új energiát, miközben a rendszer egy másik

A konferencia előadásainak teljes
anyaga megtalálható videó formájában
az interneten: www.boschrexroth.hu
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