
Magyarországlocal
01| 2012

Környezetvédelem Rexroth-technikával

A Zala – Balaton – Sió vízrendszer részben szabályozott rendszer, melynek főbb elemei a siófoki vízlépcső és a keselyűsi torkolati mű, 
melyek a fent említett rendszerben megjelenő csapadéktöbblet irányított elvezetését teszik lehetővé.
A zsilip azért kiemelkedő fontosságú, mert ez biztosítja a Balaton és a nemzetközi vízi utak közötti, mintegy 9000 km hosszú hajózási 
forgalmat. 

Pályázati kiírás

A hajózsilip felújítása érdekében pályázati kiírás született. A közbeszerzési eljárás során cégünknek, a Bosch Rexroth Kft.-nek sike-
rült elnyernie a kivitelezési munkálatokat. A pályázati feltételek eredetileg a vízlépcső teljes felújításához készült dokumentáción 
alapultak, azonban a teljes rekonstrukcióhoz nem állt elegendő anyagi forrás rendelkezésre. Így a további felújítást elősegítő, olyan 
megoldás került kiírásra, amely képes a hajózás üzembiztos feltételeit megteremteni.

Történeti áttekintés

Az eredeti műtárgy 1947-ben kézi vezérléssel és kézi működtetéssel készült. Az 1980-as években a műtárgyat elektrohidraulikus 
működtetésűre alakították át, kísérletet téve ezzel az egyébként romló műszaki állapot helyreállítására is. Az elektrohidraulikus 
rendszer 1982 és 1987 között több átalakításon esett át. 1987-től napjainkig kielégítően működött, azonban mindvégig magában 
hordozta a kialakítás korának műszaki problémáit, amit az NDK-s és szovjet alkatrészek körülményes beszerzése is tovább nehe-
zített. Mindez számos műszaki gondot okozott, míg végül a hidraulikus rendszer teljesen üzemképtelenné vált, megszakítva ezzel 
a Balaton és a Sió közti hajózási kapcsolatot. 
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A megbízástól a kivitelezésig

Az üzembiztonság és a környezet fokozott védelme – a korábbi hidraulikus egységek 
üzemeltetési tapasztalataival egybecsengően – a meglévő két központi hidraulikus 
egység megszüntetését követelték meg. A régebbi, több száz méter hosszú hidrauli-
kus csővezetékrendszer sérülékenysége, illetve az időről időre jelentkező olajszivár-
gások és csőtörések magas környezetszennyezési kockázatot jelentettek, melyet az 
elektrohidraulikus egységeknek a munkavégző eszközök (támkapu és tiltókapu moz-
gató munkahengerek) közvetlen közelébe való telepítésével minimalizáltunk.
A feladat kivitelezése során először a korábbi hosszú csővezetékrendszer elbontása 
és környezetkímélő ártalmatlanítása valósult meg.
A bal és a jobb oldali felsőfő és alsófő hidraulikus rendszert azonos kapcsolástech-
nikai elvek szerint alakítottuk ki. Egy tápegységről egy támkapu és egy tiltókapu 
működtethető, azaz négy darab különálló tápegység került közvetlenül a működte-
tett hengerek közelében elhelyezésre, egy korrózióálló festéssel ellátott acél burko-
lat alá. Szintén a burkolat alatt kapott helyet a tápegység közvetlen működtetésére 
szolgáló terepi elektromos szekrény is, ami buszkábelen keresztül kapcsolódik az 
irányítótoronyban elhelyezett központi vezérlőrendszerhez.
A munkahengerek (támkapu és tiltókapu) mozgatásához szükséges olajáramot 
kapunként egy külsőfogazású iker fogaskerékszivattyú állítja elő, amit egy három-
fázisú aszinkron villanymotor hajt. Az üzemi szivattyúk egymásra hatását a tartály-
fedél alá beépített visszacsapó szelepek akadályozzák meg. Az üzemvitel biztonsá-
gát egyrészt a visszafolyóági finomszűrő, az olajszint kapcsoló, valamint téli üzemnél 
a termosztatikus kapcsolóval vezérelt elektromos fűtőegység garantálja. 

Kedves   local Olvasó!

Az újév első kiadványának szerkesztése mindig felelősségteljes feladat, hiszen ekkor nyílik először alkalmunk arra, 

hogy bemutassuk a vállalat jövőbeli perspektíváját és felhívjuk az Olvasók figyelmét a kiemelt fókusztémákra. 

A 2012. év első üzenetét nem is kezdhetném mással, mint annak az örömhírnek a megosztásával, hogy a Bosch 

Rexroth Kft. 2013 első felében új telephelyre költözik. A Bosch konzekvens befektetési politikájának következő 

állomása a budapesti Gyömrői úton történő beruházás-sorozat, melynek köszönhetően új, európai színvonalú 

épületekbe költözik a Bosch Rexroth Kft., a Robert Bosch Kft. és a Bosch Budapesti Fejlesztési Központja, vár-

hatóan az első ütemben mintegy 400 munkatársnak biztosítva ezzel új „otthont”. A döntés hátterében nyilván-

valóan arról is szó van, hogy a Bosch magyarországi befektetései sikeresek, a Bosch csoport eredményei kima-

gaslók, sőt 2011-ben ismételten sikerült jelentősen növelnie forgalmát.

PrOjeKt

A visszafolyóági finomszűrő optikai és villamos eltömődés jelzővel van ellátva, ami 75%-os elszennyeződésnél figyelmeztető, 
100%-os szennyeződésnél pedig vészjelzést bocsát ki. A tartály feltöltése az üzembiztonság miatt csak a visszafolyóági szűrőn 
keresztül történhet. A szintkapcsoló – a beállításnak megfelelően – az olajszint nem üzemszerű csökkenésénél ugyancsak figyel-
meztető, illetve vészjelzést ad, lehetőséget biztosítva ezzel az olajfolyásból adódó környezetszennyezés időbeni felismerésére 
és elhárítására. Az olajtartály folyadékszintje az optikai szintjelzőn is figyelemmel kísérhető. 
A differenciál munkahengerek működtetése az olajtartályban jelentős folyadékszint változással jár. Az egyébként hermetikusan 
lezárt folyadéktér szilikagél töltésű levegőszűrőn keresztül kapcsolódik a környezeti légtérhez, leválasztva így a környezetből 
beszívott levegő hidraulikus rendszerre káros nedvességtartalmát. Az olajtartály tisztítását a tartály oldalán található, levehető 
búvó nyílás fedél és az olajtartály alján található olajleeresztő gömbcsap könnyíti meg. Az olajtartály az európai vízügyi előírá-
soknak megfelelően kialakított, 110%-os kármentő tálcán került elhelyezésre.

�	 Helyszíni energiaközpont
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A siker kulcsa a minimalizálás
A balatoni vízelvezetések és a Balaton – Sió – Duna hajózási tevékenysége 
rendszerint nagy sajtófigyelem mellett történik. A fokozott nyilvánosság 
és az évről évre bővülő szakmai követelmények szükségessé teszik a sza-
bályozó műtárgyak szabatos működtetését. Ezt az igényt kellett kielégíte-
nie a telepítésre kerülő elektrohidraulikus rendszernek, amelynél az 
üzembiztonság mellett természetesen fontos szempont volt a környezet-
védelmi előírások maximális figyelembevétele is. A feladat elvégzése 
során a berendezések elhelyezésével, a kármentők kialakításával, bizton-
sági és felügyeleti alrendszerek kiépítésével minimalizáltuk a felhasznált 
olajtöltet mennyiségét. A felhasznált magas műszaki színvonalú techno-
lógiákkal, eszközökkel a lehető legkisebbre csökkentettük az olajfolyás-
ból adódó szennyezési kockázatot, biztosítva ezzel a hajózsilip hosszú 
távú rendelkezésre állását. 
Környezetünk védelme érdekében a berendezéseket úgy alakítottuk ki, 
hogy a kezelő esetleges környezetvédelmi kockázatok esetén, egyszerűen 
és gyorsan be tudjon avatkozni, megakadályozva ezzel a környezetszeny-
nyezést.

Ügyvezetői Üzenet

Büszkék vagyunk arra, hogy a fent említett eredményekhez a Rexroth vállalatok nagymértékben hozzájárultak, mely mindenekelőtt az 

Önök bizalmának köszönhető.

A vállalatunkba vetett vevői és anyavállalati bizalom azonban arra is kötelez bennünket, hogy a jelenleg globális szinten egyre romló gaz-

dasági környezetben olyan új, műszaki és gazdasági előnyöket jelentő megoldásokat mutassunk be Önöknek, melyekkel Önök is bizton-

ságosabbá tehetik üzemeltetésüket, csökkenthetik kiadásaikat, illetve termékeikkel versenyképesebben jelenhetnek meg a piacon. 

Ezért jelen kiadványunkban – ismételten – az energiahatékonyságra helyeztük a hangsúlyt. A Rexroth a témában élenjáróként új termék-

családot fejlesztett ki, a Sytronix egységet, amely a hagyományos hidraulikus szabályozással szemben a rendszer energiafelhasználását 

jobban követő elektromotor-oldali hajtásszabályozással működik.

Kérjen Ön is ajánlatot, megtérülési számítást, energia-megtakarítási kimutatást!                                                                                     

Segítünk környezettudatos céljai megvalósításában.                                                                                                                                  Ács István

                  Ügyvezető igazgató

Az irányítótoronyban található vezérlőpultban egy érintőképernyős PLC központot alakítottunk ki, melyen a kapuk és tiltók hely-
zete, az üzemállapot (elektronika és hidraulika) és az esetleges hibajelzések is folyamatosan nyomon követhetők. 
A berendezés normál üzemmódban a megfelelő érintőgombok megnyomásával automatikusan hajtja végre a parancssort – természe-
tesen a beépített reteszfeltételek és védelmek teljesülése esetén –, indítja és leállítja az egyes kapukhoz és tiltókhoz tartozó szivattyú-
kat, kapcsolja a vezérlőszelepeket, valamint visszajelzést ad a feladat végrehajtásáról, elvégzéséről.
A berendezés normál és szervizüzemben való ergonomikus kezelhetősége érdekében alakítottunk ki egy vezeték nélküli rádió-
frekvenciás jelátvitelen alapuló kezelőrendszert is, aminek a segítségével a kezelő az egyes munkahengereket közvetlenül a mun-
kavégző eszközök mellől, vagy annak bármely pontjáról mindössze egy távirányító segítségével tudja működtetni. 
Áramkimaradásnál a szükségműködtetést tápegységenként mindkét munkahenger esetében nyomáshatárolóval védett kéziszivaty-
tyú teszi lehetővé a megfelelő gömbcsapok nyitásával. Ez a kialakítás egyrészt a kényszerműködtetésre való gyors átállást, másrészt 
pedig az egy fős üzemeltetést is lehetővé teszi. A hidraulikus tápegységek kiadópontjai szükség esetén a beépített gömbcsapokkal 
lezárhatók. Ugyancsak ezek a gömbcsapok teszik lehetővé a munkahengerek leválasztását, és olaj-elfolyásmen-tes kiszerelését a 
rendszerből. A feladat részeként elvégeztük továbbá a munkahengerek (4x2 db) felújítását és gömbcsuklóinak cseréjét is.

további felvilágosítás: 

Szőke Gábor, Bosch Rexroth Kft. 

Tel.: +36 1 4223-204, Fax: +36 1 4223-201 

E-mail: gabor.szoke@boschrexroth.hu

�	 Hidraulikus tápegység
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Az eszközök vezetékei többé nem akadályozzák az operátort a mozgásban, és nem is gabalyodnak össze. A vezeték nélküli technoló-
giának köszönhetően javul az ergonómia, illetve a termelékenység a szerelősorokon és a csavarozási pozíciókon is.

Sokoldalú alkalmazás
Az új nyomaték és szögmérési funkcióval is rendelkező Rexroth vezeték nélküli csavarozóorsó termékcsalád egyesíti a vezérlőrend-
szert és a vezeték nélküli interfészt, továbbá növeli a szerelési folyamatok sokoldalúságát. A termék igazi előnye olyan alkalmazások-
nál érezhető leginkább, ahol nehezen elérhető csavarozási pozíciókkal találkozunk, mint például egy gépkocsi belsejében történő 
szerelés. Ezzel egy időben javul az ergonómia és növekszik a termelékenység, mivel a dolgozóknak nem kell a vezetékekkel törőd-
niük.

Megbízható csavarozás vezeték nélküli technológiával
Új távadóval ellátott vezeték nélküli csavarozóorsó 

Széles skálájú szortiment

A termékcsalád 50 Nm-ig lefedi a csavarozó alkalmazásokat. 
Az áramot hosszantartó, magas teljesítményű lítium-ion akku-
mulátorok szolgáltatják. A Rexroth a vezeték nélküli csavar-
húzókat az élettartam teszt során teljes teherbírás alatt 
500.000 ciklusig vizsgálta.

Megbízható kombináció
Az intelligens kábel nélküli csavarozóorsók a vezeték nélküli 
technológiát a már bizonyított Rexroth ErgoSpin csavarozóorsók 
előnyeivel kombinálják. Ugyanúgy, ahogy az összes biztonsági 
szempontból kritikus, VDI2862 szerinti „A” kategóriába tartozó 
összekötés esetén. A rendszer tárolja az eredményeket, melyek 
később dokumentációs célokra is felhasználhatók. Az integrált 
távadó az adatokat biztonságosan küldi tovább a fogadóállo-
másra, például a standard végfelhasználói WLAN hozzáférési 
pontjára. A vezérlő elektronika a kapcsolat átmeneti zavara ese-
tén az adatokat a csavarozóorsó buffer memóriájába gyűjti, majd 
onnan azonnal továbbítja, amint ismét elérhetővé válik a hálózat. 
Ez biztosítja, hogy az összes folyamat tökéletesen dokumentált és 
jól nyomon követhető.  Mindezek mellett a vezérlő kulcsszerepet 
játszik a folyamat megbízhatóságában is.

Energiahatékony részletek
A Rexroth vezeték nélküli csavarozóorsója a modern elektroni-
kai technológia révén könnyen beilleszthető a már meglévő gyár-
tási környezet infrastruktúrájába. A teljesen integrált vezérlés és 
teljesítmény-elektronika feleslegessé teszi az olyan komponen-
sek sorozatát, mint például az eszköz és kommunikációs kábelek, 
amelyek egyébként szükségesek lennének. Ez leegyszerűsíti a 
beszerelést és csökkenti a költségeket. A csavarozóorsón lévő 
színes kijelző biztosítja a konfigurációt és a dolgozók adataihoz 
való közvetlen hozzáférést. Az új vezeték nélküli csavarozóorsó, 
mint a már bizonyított ErgoSpin, ergonómiailag optimalizált 
konstrukció, melyet energiahatékony munkavégzésre terveztek. 
Egy beépített, magas intenzitású LED-del a csavar helyzetének 
optimális megvilágítása még gyenge fényviszonyok mellett is 
garantálható.

�	 Akadályok nélküli csavarozás

további felvilágosítás:  

Czumbel László, Bosch Rexroth Kft. 

Tel.: +36 1 4223-242, Fax: +36 1 4223-205 

E-mail: laszlo.czumbel@boschrexroth.hu
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OKtatás

„A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktu-
rális és informatikai fejlesztések támogatása” című, a Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Program (TIOP) keretében meghirdetett pályázati felhíváshoz a Miskolci 
Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása címmel 
pályázatot nyújtott be. A sikeres pályázatot követően az egyetem eddigi legnagyobb 
– mintegy 6,5 milliárdos – infrastrukturális fejlesztése kezdődhetett meg. A projek-
tek az EU támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásá-
val valósultak meg. A projektnek két alapvető eleme van: az egyik az épület- és inf-
rastruktúra-fejlesztés, melynek keretében több mint 39000 m2 alapterületű épület 
újult meg, a másik a jelentős mértékű eszközfejlesztés: gépek, műszerek, egyéb 
berendezések, informatikai eszközök és szoftverek beszerzése. Az eszközbeszerzés 
keretein belüli közbeszerzési eljárás során a Bosch Rexroth Kft. kapott megbízást 
egy hidraulikus szelepvizsgáló próbapad szállítására.

Miskolci Egyetem – Szervo- és arányos szelepvizsgáló próbapad

A próbapad elsősorban NG6, 10, 16 és 25-ös névleges méretű hidraulikus, arányos és szervo szelepek mérésére alkalmas. A többcélú 
felhasználás érdekében az átszerelhető alaplap mellett külön kivezetésre kerültek a nyomó- és tankágak.
A 400 literes olajtartály két részből áll: a kisebbik tartályrészbe a rés és vezérlő ágak, illetve a mérendő szelep alatt elhelyezett, cse-
pegő olajat felfogó tálca leeresztő ága került visszavezetésre. Az időközben itt összegyűlt szennyezett és meleg folyadékot a keringető 
egység hűti és szűri adott ideig, majd, ha a szint elérte a beállított maximumot, visszaemeli a nagy tartályrészbe. Mindkét térrészben a 
szint és hőmérséklet felügyeletet analóg távadók látják el.
A főhajtás egy 22kW-os aszinkron-motorból és egy A10VSO típusú, 71cm3 geometriai lökettérfogatú axiáldugattyús szivattyúból áll. 
A szivattyú nyomását és folyadékáramát a felhasználó állíthatja be, ami maximum 280 bar, illetve 105 l/min lehet. A szivattyú teljesít-
mény-szabályozója nagy nyomások esetén – a folyadékáram csökkentésével biztosítja –, hogy a meghajtó motor terhelése a névleges 
teljesítményt ne haladja meg.

A mérendő szelep munkaágai közé két darab arányos, beépí-
tett elektronikával rendelkező nyomáshatároló szelep került 
beépítésre, mellyel a valóságban előforduló terhelés szimulál-
ható. Szintén a munkaágak között kapott helyet egy nagy fel-
bontású fogaskerekes mérőmotor is a pillanatnyi folyadék-
mennyiség mérésének céljából. 
A szenzorok jelei a tartály mellett elhelyezett vezérlőszek-
rénybe futnak be. A mérésadatgyűjtési és a tápegységgel kap-
csolatos vezérlési feladatokat VEP30.3 típusú, beépített PLC-
vel rendelkező operátor panel végzi. Az érintő képernyő 
8,4”-es, 600*800 pixel felbontású és az I/O modulokkal 
Profibus kapcsolaton keresztül kommunikál. 

A kezelő a mérés indítása előtt az operátor egyik paneljén 
viheti be az összes paramétert, továbbá itt jelennek meg a mért 
értékek is. Három jelalak áll rendelkezésre (szinusz, fűrész és 
négyszögjel), a frekvencia 2-0,05 Hz között állítható, valamint 
lehetőség van ofszet érték megadására is. Ezektől eltérő alapjel 
igény esetén a jel forrása átkapcsolható külső bemenetre is. 
A próbapad tervezésének egyik fontos feltétele volt, hogy 
kompatibilis legyen az egyetem Spider8 mérőrendszerével. A 
vezérlőszekrényen elhelyezett csatlakozón rendelkezésre álló 
analóg értékék mellett ezért további digitális I/O-k is helyet 
kaptak, triggerelés és állapotjelzés számára, valamint a HMI 
panel egyik ethernet portja is kivezetésre került.

A rendszerállapot menüben a kezelő minden rendelkezésre álló információt elér, mint pl. a szűrők eltömődöttsége, olajhőmérsékle-
tek és szintek, motorvédők állapota stb.
A projekt megvalósításakor a Miskolci Egyetem hosszú távú célként tűzte ki az oktatási, kutatási, innovációs, valamint külső és belső 
infrastrukturális változásokat is tartalmazó megújítást. Az intézmény komplex értelemben vett hazai és nemzetközi versenyképessé-
gének erősítésében a Bosch Rexroth Kft. is közreműködött.

további felvilágosítás: 

Berkes Norbert,  Bosch Rexroth Kft. 

Tel.: +36 52 502-631, Fax: +36 52 502-630 

E-mail: norbert.berkes@boschrexroth.hu

�	 Az elkészült próbapad
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Magasan ellenálló
A Rexroth új NRFG golyós profilsín rendszerét olyan anyagok felhasználásával fejlesztették 
ki és gyártják, amelyek különösen alkalmassá teszik nedves, párás gyártási környezetben 
történő használatra. A profilsín és a golyós vezetőkocsi a DIN EN 10088 szabvány szerinti 
korrózióálló acélból, míg a műanyag alkatrészek a 2002/72/EC EU direktíva és az FDA21CFR 
US szabályozásnak megfelelő, minősített anyagokból készülnek. Az NRFG golyós profilsín 
rendszer öt méretben rendelhető és korlátlan ideig akár 70% feletti páratartalomnak és 30°C 
feletti hőmérsékletnek is ellenáll. A profilsín rendszer minősített műanyag alkatrészei ellen-
állók a gyenge savakkal, lúgokkal, szerves oldószerekkel, olajokkal és alkoholokkal szemben. 
Nagy teherbírásúak, kedvező surlódási tulajdonságokkal rendelkeznek és ellentétben a 
bevonattal ellátott, nem rozsdamentes acélból készült rendszerekkel, az NRFG golyós profil-
sín rendszerek esetében nem áll fenn a felületi sérülésekből adódó korróziós problémák veszélye sem. Mindezen tulajdonságoknak 
köszönhetően jelentősen növeli a gépek várható élettartamát. A golyós profilsín rendszerek 2-es korrózióállósági és 3-as higiéniai 
osztályba tartoznak.

Felhasználóbarát lehetőségek
A felülről csavarozható profilsín vezetékekre a sima felület elérése érdekében korrózióálló takarólemezek szerelhetők. Alterna-
tívaként ezeknél a sínvezetékeknél a szerelési furatokba fehér színű fedőkupakok is elhelyezhetők, illetve alulról csavarozható 
profilsín változat is rendelkezésre áll. 
A golyós vezetőkocsiknál a teljesen integrált tömítés hosszabb kenési intervallumot tesz lehetővé, ami csökkenti a karbantartási 
költségeket. A vezetőkocsik nincsenek kenőanyaggal feltöltve, tehát a felhasználó a saját speciális alkalmazásainak leginkább 
megfelelő változattal töltheti fel azokat. A fémmenettel ellátott kenőanyag-betöltő nyílások a vezetőkocsik minden oldalán hozzá-
férhetők, nagyobb szabadságot biztosítva ezzel a szakemberek számára.

Tökéletes megoldás magas páratartalom és hőmérséklet esetén
Az NRFG golyós sínrendszer kifogástalanul teljesít olyan száraz munkakörülmények között is, mint az elsődleges csomagolás, de 
olyan környezetben is kiváló, ahol a nagy páratartalom és a magas hőmérséklet kombinációja áll fenn. Védőharmonikát vagy más 
tömítést beépítve a sínrendszer az élelmiszer feldolgozási folyamatok különböző területein alkalmazható: fröcskölő, illetve nedves 
munkazónákban és ott ahol folyékony, nedves vagy ragadós élelmiszerek tapadnak a gép részeihez, illetve azoknál a gépeknél ame-
lyeket nedvesen tisztítanak vagy fertőtlenítenek. Az FDA által minősített műanyagok használatával a folyamat során a fertőzések, 
szennyeződések kialakulásának veszélye kiküszöbölhető.

Halk működés és egyszerű beszerelés
A golyós vezetőkocsik peremes vagy keskeny változatban, H pontossági osztályban és háromféle előfeszítettséggel állnak rendelke-
zésre. A golyópályák „O” alakú elrendezése mind a négy fő terhelési irányban biztosítja a rendszer nagy merevségét illetve magas 
terhelhetőségét. A felhasználók a vezetőkocsikra felülről vagy alulról is szerelhetnek alkatrészeket. A további rögzítő furatok a 
vezetőkocsi közepén mind a hosszirányú, mind a keresztirányú merevség növelését lehetővé teszik. 
A golyóbevezető részek speciális kialakításának és a golyók nagy számának köszönhetően a vezetőkocsi futása rezgésmentesebb. Az 
optimális golyóvezetési és golyóvisszatérítési kialakítás simább és csendesebb működést eredményez. A hosszabb megvezetési igé-
nyekhez a Rexroth több részből álló vezetékrendszert kínál, világosan jelzett rész hosszokkal. A megfelelő sínvégek összeillesztése 
érdekében a Rexroth sínvégekbe gravírozott jelölést használ.

Korrózióálló golyós sínvezeték rendszer élelmiszeripari  
alkalmazásokhoz

további felvilágosítás: 

Kada Zoltán, Bosch Rexroth Kft. 

Tel.: +36 1 4223-246, Fax: +36 1 4223-205 

E-mail: zoltan.kada@boschrexroth.hu

�	Új golyós profilsín rendszer FDA által 
minősített anyagokból
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A gép egy lakk előkészítő egységből és négy, egymástól füg-
getlenül dolgozó töltőfejből áll. A lakk előkészítő egység fel-
adata a kereskedelmi forgalomban kapható adott kiszerelésű 
lakk viszkozitásának oldószer adagolásával történő beállítása, 
majd a hidraulikus keveréssel homogenizált lakk négy fejes 
töltőegységbe való feltöltése. Az állomásonként betölthető 
lakkmennyiség a keringtető szivattyú típusának megfelelően 
állítható be, típusváltásnál a kívánt érték a programból auto-
matikusan átvált. Már tervezésnél fontos szempont volt a 
könnyű karbantarthatóság, melyet figyelembe véve szerviz 
üzemben a lakkadagoló mérőhenger tömítésének cseréje 
szerszám nélkül megoldható. A beinjektált, adott viszkozitású 
lakkból visszamaradt felesleg túlnyomással, majd vákuummal 
kerül vissza a lakktartályba. A nagyfokú pontosságot megkö-
vetelő feladat végrehajtását követően manuális méréssel 
ellenőrizhető, hogy a berendezés valóban a megfelelő meny-
nyiséget adagolta-e be.
A berendezés további adottsága, hogy három különböző kiala-
kítású munkadarab fogadására alkalmas, ezáltal eltérő lakk-
mennyiséget képes befecskendezni, melyet a kezelő a prog-
ramból választhat ki. Így a rendszer négy lakktöltő egysége 
párhuzamosan dolgozhat, tetszőleges fáziseltolással. 
A konstrukció szerves részét képezi az elszívás, valamint a 
biztonságtechnikai megoldások sora is, melynek keretén belül 
biztosítanunk kellett az egészségre káros anyagok belélegzé-
sének kiküszöbölését (zárt munkatér), valamint a kezelők testi 
épségének megóvását is (kétkezes biztonsági indítás).

ITT lakkozó
2010-ben egy keringtető szivattyúk gyártásával foglalkozó cég a Bosch Rexroth Kft.-t kérte 
fel egy új, a gyártásuk szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró berendezés elkészítésére 

A szerkezet tervezésénél a Rexroth széles termékválasztéka szolgált alapul, mely kiemelkedően támogatja az egyedi gépépítést. 
A palettából így az egyes részfeladatokhoz, mint pl. a vázrendszer, a működtető elemek és a vezérlés a megfelelő elemek kerül-
tek kiválasztásra. Az alumínium profilból épült gépállványon belül mind az elektromos vezérlésű, pneumatikus HF szelepszige-
tek, mind a pneumatikus forgatóművel ellátott rozsdamentes gömbcsapok megtalálhatók. A beépített pneumatikus elemek nagy 
része a Bosch Rexroth egri gyárában készült. A vezérlőszekrénybe a piacon egyre nagyobb népszerűségnek örvendő L10-es 
típusú Rexroth PLC-t építettük be. A VCP kijelző Etherneten keresztül kommunikál a PLC-vel.
A berendezés sikere ismét bizonyította nemcsak a termékportfólió gazdagságát, hanem a Bosch Rexroth Kft. kompetenciáját, 
vevőközpontú hozzáállását, és azt, hogy különleges alkalmazások esetén is bizalommal fordulhatnak hozzánk.

további felvilágosítás: 

Horváth Tamás, Bosch Rexroth Kft. 

Tel.: +36 1 4223-259, Fax: +36 1 4223-205 

E-mail: tamas.horvath@boschrexroth.hu

�	A lakktöltő fejegység
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2011-ben kettős évfordulót ünnepelt a Robert Bosch csoport: 
az alapító, Robert Bosch születésének 150 éves, valamint a cég 
alapításának 125 éves évfordulóját. 
Az ebből az alkalomból megrendezett egész éves rendezvény-
sorozat egyik alappillérét képezte a 125 évet bemutató vándor-
kiállítás és az erre szervesen épülő, a leányvállalatok körében  
megrendezett Experience Day.

A már hagyománnyá vált Rexroth Családi Nap megrendezésére 
2011 szeptemberében került sor, karöltve a kecskeméti 
Rexroth Gálafutammal.  Az alternatív hajtású járművek 
revansfutamának nem is választhattunk volna ideálisabb 
helyszínt, mint a „hírös várost”, hiszen a főiskola keretein belül 
idén veszi kezdetét a járműipari mérnökképzés.
A verseny mezőnyében 22 csapat 110 hallgatója mérte össze 
tudását és rátermettségét. Szerencsénkre a versenyzőknek az 
időjárás is kedvezett, az érdeklődők szikrázó napsütésben 
tölthettek el egy izgalmas és élményekkel teli délelőttöt 
Kecskemét belvárosában, a Kossuth téren.

A léghajtányok délelőtti versenyét délután egy hangulatos 
Pusztaolimpia követte. A Geréby kúriában színesebbnél színe-
sebb programok és számos meglepetés gondoskodott a csalá-
dias és szórakoztató hangulat megteremtéséről és a résztvevők 
teljes kikapcsolódásáról. 
Az érdeklődés nem maradt el, több mint 300 vendég, dolgozó 
és családtag volt kíváncsi a két helyszínen megrendezett 
rendezvényre.
A 2011. évi programban többek között: outdoor kalandpark, 
lovaskocsikázás, pusztaolimpia, folklór tánccsoport, kézmű-
ves sarok, zárásként pedig egy autentikus lovasbemutató 
szerepeltek.
A késő őszi nyüzsgésben gyorsan eltelt a délután és a visszajel-
zések, valamint a résztvevő vendégektől, partnerektől érkező 
köszönőlevelek azt bizonyítják, hogy ezen a szombati napon 
mind a kicsik, mint a nagyok egyaránt jól érezték magukat. Ha 
Ön sem szeretne lemaradni a Rexroth 2012-es Családi Napjá-
ról, már most iratkozzon fel hírlevelünkre, melyből minden 
információt megtudhat a vállalat 2012. évi rendezvényeiről.

Az évről évre gyarapodó nemzetközi mezőnyben immár 16 
felsőoktatási intézmény 35 csapata mérte össze tudását és 
ügyességét a negyedik alkalommal megrendezett és a 
„Drive&Control” cégfilozófia jegyében lezajlott Pneumobil 
futamon. Az esemény egyre növekvő népszerűségét az is jól 
mutatta, hogy a csapatok nemcsak saját, hanem a Pneumobil 
facebook profilján is mozgósították szurkolóikat a részvételre, 
valamint egy önálló televíziós stáb, a Pneumobil TV on Tour 
rögzítette a team-ek felkészülését. 

A versenyre a hagyományokhoz híven Eger közparkjában, az 
Érsekkertben került sor, ahol a résztvevő csapatok öt számban 
mérkőztek meg: konstrukció eredetisége, távolsági, ügyességi, 
gyorsulási, valamint a 2011-es verseny különlegességének 
számító lepufogó futamban.

A távolsági és ügyességi kategóriában a Debreceni Egyetemről 
érkezett Debreceni Széllovagok csapatának léghajtánya 
győzedelmeskedett.  A gyorsulási kategóriában a Budapesti 
Műszaki Egyetem Gyalogkakukk csapata teljesített a legjob-
ban. A verseny negyedik fő kategóriájában a járművek konst-
rukcióját díjazták, itt a Budapesti Műszaki Egyetem Műszakik 
Pneumobil Team vitte el a pálmát. A verseny történetében 
először vigaszdíjért is lehetett indulni a Lepufogó futamban, 
ezt a számot végül a Miskolci Egyetem ENTRÓPIA csapata 
abszolválta a legsikeresebben.
S bár mindenki, aki ellátogatott az érsekkerti forgatagba, 
nyertese volt a pörgős hétvégének, a végső győzelmet kétség-
telenül a BME Gyalogkakukk csapata mondhatja magáénak, 
hiszen mostantól az ő járgányukat illeti a Rexroth Legjobb 
Pneumobilja cím.

2011- Az évfordulók éve

Szédületes hangulatban zajlott le a IV. Nemzetközi Rexroth
Pneumobil Verseny
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A közelmúltban sikeresen lezárult az V. Nemzetközi Rexroth 
Pneumobil Versenyre való nevezés; összesen 44 (28 hazai és 16 
külföldi) csapat jelentkezett a 2012. évi megmérettetésre. A 
verseny iránti érdeklődés töretlen, sőt felívelő népszerűségét mi 
sem is bizonyítja jobban, mint az hogy a műszakisok között 14 
„vadiúj” csapat is verbuválódott az idén tavasszal megrendezésre 
kerülő három napos futamra. Nem szorul további magyarázatra 
az sem, hogy a kiírást követő első órában megérkezett az első 
nevezés.

Többgenerációs jubileum – hírek, újdonságok 

A lelkiismeretes munkának, a szakértelemnek és az egyetemek-
kel való szoros együttműködésnek köszönhető, hogy a 
Pneumobil verseny olyan légkört és feltételrendszert teremtett 
meg az elmúlt öt évben, mely a komoly megmérettetésre kész 
műszakis hallgatók új nemzedékét nevelte ki. Az idei, jubileumi 
verseny így minden bizonnyal a generációk versengéséről fog 
szólni, hiszen mostantól az újoncok mellett ott lesznek a legré-
gebben visszajárók is: a budapesti Műszakik Pneumobil Team, a 

gödöllői Csitiri Mobile Team és a nyíregyházi NyF2 csapatok. Ők 
idén először Senior kategóriában mérhetik össze tudásukat és 
teljesítményüket. A kategória érdekessége, hogy ebben a szám-
ban csak azok a már végzett hallgatók indulhatnak, akik az előző 
évi versenyek valamelyikén már részt vettek, és a korábbi kész 
járművüket – mely megfelel a 2012-es versenykiírásnak - egykori 
alma materük biztosítja részükre.  

A különböző generációknak köszönhetően idén is izgalmas 
versenynek nézünk elébe. Viszont a versenyt megelőző döntő 
időszak, a tervezés és az építés még csak most veszi kezdetét. 
Hamarosan kiderül, hogyan állják meg a helyüket az újoncok az 
erős mezőnyben és tudnak-e még valami újat mutatni a veterá-
nok. 
Akik az idei esztendőben sem szeretnének lemaradni a léghajtá-
nyok versenyéről, azok már most írják be naptárukba: 2012. 
május 11-13., Eger Érsekkert V. Nemzetközi Rexroth Pneumobil 
Verseny.

A Bosch Rexroth Kft. új otthona
Újabb Bosch beruházás erősíti a vállalatcsoport magyarországi 
jelenlétét. A Bosch új központi bázisa Budapesten, a Gyömrői 
úton hat milliárd forintból fog felépülni.
A komplexum építése már a tavalyi esztendőben kezdetét vette 
és a tervek szerint két ütemben fog megvalósulni. Az első épület 
alapkövét 2011. október 19-én tették le, és az építkezés előre 
láthatólag 2013 elejére fejeződik be. A fejlesztés második üteme 
idén veszi kezdetét és várhatóan 2014-ben kerül átadásra. 
Az alapkövet Thomas E. Bayer, a magyarországi Bosch csoport 
egykori vezetője, Czomba Sándor államtitkár, Jan Péter Stadler a 
Budapesti Fejlesztési Központ vezetője, Ács István, a Bosch 
Rexroth Kft. ügyvezető igazgatója és Kovács Róbert, az új 
központnak helyet adó X. kerület polgármestere együtt helyezte 
el.
Az új létesítmény ad majd helyet a Bosch Budapesti Fejlesztési 

Központjának és több más részlegének, így a gépjármű-felszere-
lések és az elektromos kéziszerszám üzletágaknak, az adminiszt-
rációs osztályoknak, továbbá a Bosch Rexroth Kft.-nek is.

A beruházás nagy jelentőséggel bír, hiszen a 32.000 négyzetmé-
teres telken elhelyezkedő épülettel a Bosch csoport ismételten 
hosszú távon kötelezte el magát az új munkahelyek megteremté-
se és a magyar szaktudás mellett. Az új központ mintegy 800 
dolgozó számára biztosít a jövőben modern, innovatív, korszerű 
munkafeltételeket. Kiemelten fontos hozzáadott értéke még a 
fejlesztésnek, hogy a telephely építése mellett fontos eszközbe-
ruházásokat is végrehajt a vállalatcsoport, mely elengedhetetlen 
ahhoz, hogy a Bosch vállalatok partnereiknek és vevőiknek még 
versenyképesebb termékeket és megoldásokat kínálhassanak.

Veteránok és újoncok harca a jubileumi versenyen
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május 11-13., Eger Érsekkert V. Nemzetközi Rexroth Pneumobil 
Verseny.

A Bosch Rexroth Kft. új otthona
Újabb Bosch beruházás erősíti a vállalatcsoport magyarországi 
jelenlétét. A Bosch új központi bázisa Budapesten, a Gyömrői 
úton hat milliárd forintból fog felépülni.
A komplexum építése már a tavalyi esztendőben kezdetét vette 
és a tervek szerint két ütemben fog megvalósulni. Az első épület 
alapkövét 2011. október 19-én tették le, és az építkezés előre 
láthatólag 2013 elejére fejeződik be. A fejlesztés második üteme 
idén veszi kezdetét és várhatóan 2014-ben kerül átadásra. 
Az alapkövet Thomas E. Bayer, a magyarországi Bosch csoport 
egykori vezetője, Czomba Sándor államtitkár, Jan Péter Stadler a 
Budapesti Fejlesztési Központ vezetője, Ács István, a Bosch 
Rexroth Kft. ügyvezető igazgatója és Kovács Róbert, az új 
központnak helyet adó X. kerület polgármestere együtt helyezte 
el.
Az új létesítmény ad majd helyet a Bosch Budapesti Fejlesztési 

Központjának és több más részlegének, így a gépjármű-felszere-
lések és az elektromos kéziszerszám üzletágaknak, az adminiszt-
rációs osztályoknak, továbbá a Bosch Rexroth Kft.-nek is.

A beruházás nagy jelentőséggel bír, hiszen a 32.000 négyzetmé-
teres telken elhelyezkedő épülettel a Bosch csoport ismételten 
hosszú távon kötelezte el magát az új munkahelyek megteremté-
se és a magyar szaktudás mellett. Az új központ mintegy 800 
dolgozó számára biztosít a jövőben modern, innovatív, korszerű 
munkafeltételeket. Kiemelten fontos hozzáadott értéke még a 
fejlesztésnek, hogy a telephely építése mellett fontos eszközbe-
ruházásokat is végrehajt a vállalatcsoport, mely elengedhetetlen 
ahhoz, hogy a Bosch vállalatok partnereiknek és vevőiknek még 
versenyképesebb termékeket és megoldásokat kínálhassanak.

Veteránok és újoncok harca a jubileumi versenyen
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A Panama-csatorna Hatóság az Atlanti- és a Csendes-óceán 
közötti átjáró 100 éves évfordulójának alkalmából 2014-re a 
csatorna modernizálását és bővítését tervezi. A felújítás keretén 
belül új zsilipek beszerelése fog megvalósulni, melyek mind-
egyike három záró kamrával rendelkezik, és az eddigieknél jóval 
nagyobb hajók áthaladását teszik majd lehetővé. A Bosch 
Rexroth, mint a projekt automatizálási szakértője, hidraulikus 
rendszermegoldásokkal járul hozzá a modernizációs folyamat-
hoz. A modernizálás és bővítés által a világ legforgalmasabb vízi 
útjának 99%-os rendelkezésre állása garantálja majd a zavarta-
lan forgalmat. Az új zsilipek nagy méretei ellenére, kevesebb 
friss vizet használnak, hozzájárulva ezzel a régió vízellátásának 
megóvásához.

Panama-csatorna: 
Új zsilipek az évfordulóra

1914-ben, amikor a Panama-csatorna megkezdte működését, gőzhajók és vitorlások uralták a tengereket. A modern hajtás-
rendszerek megjelenésével, a hajók méretei is megnőttek, emiatt azonban a világkereskedelmi flotta 60%-a nem tud a Pana-
ma-csatornán áthaladni. A zsilipek bővítése viszont lehetővé teszi, hogy akár 366 méter hosszú és 49 méter széles hajók is 
közlekedjenek a csatornán, ezáltal hozzájárulva az utazási idő, a költségek és a CO2 kibocsátás csökkenéséhez.
A forgó kapuk acél szerkezetének szállítója, a dél-koreai hajóépítő, a Hyundai Samho Heavy Industries (HSHI) 2010 végén 
szerződött le a Bosch Rexroth-tal. A megbízás 158 ügyfélspecifikus tápegység és munkahenger tervezésére és konstruálá-
sára, valamint vízszabályozó görgős kapuk működtetésére vonatkozik. Minden zsilipkamra a közlekedő csöveken át három 
víztakarékos medencéhez kapcsolódik. A hajók megemeléséhez a megfelelő bejáratot Rexroth elemek nyitják ki, így a víz a 
medencékből, a gravitációt kihasználva a zsilipkamrákba áramlik.

A korábbi technológiától eltérően, ha a záró művelet befejező-
dött, a víz visszafolyik a medencékbe. Az új eljárásnak köszön-
hetően csupán a zsilipek működéséhez szükséges víz 40%-a 
származik a mesterséges Gatun-tóból. Ezzel szemben a meglévő 
zsilipek a teljes vízmennyiséget a tóból nyerik, és a tengerbe 
ürítik. A zsilipkamrák nagy méretei ellenére a bővítés a meglévő 
zsilipekhez képest 7%-kal csökkenti a friss vízfogyasztást, így 
biztosítva ezzel a regionális vízellátás megőrzését.

Ennél a projektnél fontos szempont volt, hogy a fent említett 
alkalmazási területeken, különösen a nagyigényű automatizá-
lási megoldásoknál: 100 000 működési óra leforgása alatt – ami 
11,5 évnyi folyamatos működésnek felel meg – a teljes leállásnak 
kevesebbnek kell lennie, mint négy óra. Ennek a feltételnek ele-
get téve a Rexroth ismét bizonyította számos projektje során 
szerzett mérnöki tapasztalatait. 
A három évig tartó építés után a hivatalos megnyitásra a tervek 
szerint a csatorna évfordulóján, 2014-ben kerül sor.

további felvilágosítás:  

Máté Sándor, Bosch Rexroth Kft. 

Tel.: +36 1 4223-219, Fax: +36 1 4223-201  

E-mail: sandor.mate@boschrexroth.hu

�	 Az elfogadott látványterv
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Új bolygótengelyes orsós hajtások
Erősebbek, halkabbak és kompaktabbak

A Rexroth újonnan kifejlesztett bolygótengelyes orsós hajtások-
kal bővítette elektromechanikus megoldásainak alkalmazási 
tartományát, melyek a nehéz terhek gyors mozgatását teszik 
lehetővé. A hajtáselemek öt méretben rendelhetők és akár 475 
kN-os statikus terhelhetőségi kapacitás elérésére is képesek, 
ugyanakkor kevesebb beépítési helyet igényelnek, mint a 
hasonló kapacitású golyósorsós hajtások. A nagy teljesítményű 
hajtáselemek különösen jól alkalmazhatók olyan közepes és 
nehézgépipari alkalmazásoknál, mint a sajtolás vagy a szer-
számgépek és műanyag fröccsöntő-, préselő gépek esetében.

�	 Akár 475 kN-os statikus terhelhetőségi kapacitás

Megnövelt teherbírás
Az új bolygótengelyes orsós hajtásnál a tervezési alapelv a teherbíró képesség jelentős növelése volt. Mindezt az erőátvitelhez 
használt nagy érintkező felületek alkalmazásával, a beépítési méretek növelése nélkül sikerült megvalósítani. A bolygótenge-
lyes hajtásnál a fogaskerék kialakítású végekkel bíró menetes tengelyek az orsó tengelyével párhuzamosan az orsó menete körül 
forognak az anyában. A számos érintkezési felület nagy tengely merevséget és magas teherbíró kapacitást eredményez, amivel 
várhatóan hosszabb élettartam realizálható. Az új orsós hajtásokkal, még minimális lökethossz esetén is, magas fokú pozícioná-
lási és ismétlési pontosságot lehet elérni. 

Halkabb működés
A golyósorsós hajtásokkal ellentétben, ahol a golyók a teher-
hordó területre a visszavezető pályán keresztül folyamatosan 
visszatérítésre kerülnek, bolygótengelyes hajtásoknál menetes 
tengelyek forognak az anyában. Ezzel a megoldással finom, 
egyenletes működés érhető el, ami a golyósorsós változattal 
ellentétben kevesebb zajkibocsátást eredményez.

Kompakt kialakítás
Az induló termékválaszték 20, 30 és 48 mm-es névleges méretű 
orsókat tartalmaz 5 és 10 mm-es menetemelkedéssel. A kompakt 
kialakítású, henger alakú szimpla anya és annak karimás válto-
zata nagy szabadságot kínál a tervezőknek. Az új Rexroth bolygó-
tengelyes orsós hajtásai 231kN dinamikus és 475 kN statikus 
teherbírási értékig használhatók. Az osztott karimás szimpla 
anya ezen kívül lehetővé teszi az orsós hajtás játékmentes előfe-
szíthetőségét is.

Gazdaságos folyamatok
A Rexroth tömítés technológiája a bolygótengelyes orsós hajtá-
soknál hosszú kenési intervallumokat tesz lehetővé, így kevesebb 
kenőanyagra van szükség, ami alacsonyabb karbantartási költsé-
get és kisebb mértékű környezetterhelést jelent.
Az orsók gyártásakor a Rexroth a gazdaságos hengerelési folya-
matban szerzett tapasztalatát hasznosítja. Ez a már sikeresen 
bizonyított technológia – nagy sorozatú gyártásnál –, képes ugyan-
azt a pontossági szintet biztosítani, mint a drágább köszörüléses 
eljárás. A Rexroth a bolygótengelyes orsós hajtásokat beépítésre 
készen, az orsóvégeket a vevői igények szerint megmunkálva 
szállítja.

további felvilágosítás: 

Kada Zoltán, Bosch Rexroth Kft. 

Tel.: +36 1 4223-246, Fax: +36 1 4223-205 

E-mail: zoltan.kada@boschrexroth.hu
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Előzmény
A vevői megkeresés előzménye egy már előzően sikeresen átadott manipulátor-rend-
szer volt, amely nagyban hozzájárult az új projekt elnyeréséhez. A feladat alapját egy 
általános megrendelői igény képezte, mely szerint a meglévő, nem megfelelően 
működő szerkezet helyett olyan megoldást kellett nyújtani, amely mindamellett, 
hogy műszakilag is megfelelő az adott feladatra, beszerzése gazdaságilag is indokolt. 

Feladat
Az előttünk álló kihívás egy egészségügyi termékekkel foglalkozó cég gyártási folya-
matába integrált műanyag hegesztő présszerkezetének kiváltását foglalta magában. 
A meglévő konstrukció sajátosságaiból adódóan keletkezett hibajelenségek nemcsak 
a veszteségtartalommal bíró selejtszámot növelték, de nagymértékben rontották a 
kihozatali tényezőt is, amely minden gyártó cég számára elsődleges ellenség. A gyár-
tási folyamat e szakaszában két műanyag gyűrű összehegesztése történik egy heví-
tett présfej által, melynek hőmérséklete 220C°. Technológiai szempontból itt kritiku-
sak a hegesztés minőségét nagymértékben befolyásoló paraméterek pontos 
beállításai, úgymint a fejpozíció, a fejhőmérséklet, a préserő, illetve a préselési idő. 
Az eredeti szerkezetben nehézkes volt a pneumatikusan mozgatott és nyomásérték-
kel beállított hevítő fej préserejének beállítása, mivel a konstrukcióból adódóan 
kiszűrhetetlen hibajelenségek keletkeztek, ezért a különböző termékekre való átál-

láskor hosszas finomhangolási feladat hárult a cég műszerészeire. Így jelentkezett egy igény egy olyan megoldásra, amely a hegesztési 
folyamat legkritikusabb paramétereit szabályozottan és könnyű beállíthatósággal valósítja meg. 

PrOjeKt

Kihívás versus megoldás
Egyszerűen paraméterezhető szervohajtású hegesztőprés

Megvalósítás
A megoldás alapját a Rexroth lineáris mozgatástechnikai termékpalettájából származó, vezetékkel ellátott VKK típusú golyósorsós 
egysége szolgáltatta, amely a présfej mozgatását is végzi. A modul hajtásáról egy MSK típusú szervomotor gondoskodik, melynek haj-
táskártyájába egy PLC-t integráltak (MLD). Ennek a logikai vezérlőnek köszönhetően, az egység hevítő présfeje elé épített erőmérő 
cella jelének hajtásba történő visszavezetésével, erőértékre szabályozott préselési folyamat hozható létre. A pozíció finombeállításá-
ról egy menetes állítóművel ellátott X-Y asztal gondoskodik, mely csavarokkal rögzíthető a megfelelő koordinátán. Ahhoz, hogy a line-
áris modul pozícióváltozása a kialakuló erőre a lehető legnagyobb mértékben legyen hatással, szükség volt a rendszerben az erő irá-
nyába történő elmozdulásra is. A feladat műszaki szépsége abban rejlett, hogy a préseléshez használt fej tömege (3,7 kg≈36,3N) 
nagyobb, mint a megvalósítani kívánt préselési erőtartomány (10-200N), emiatt a szerkezetbe be kellett építeni egy tehermentesítő 
egységet is, amely a présfej tömegerejénél kisebb erőknél a rugós, vezetett egységeken keresztül megemeli a fejet. Felütközéskor 
ennek hatására a hevítő egység csak a tömegerő és az emelő rugóerő különbségével préseli a műanyag gyűrűket. Magasabb erőtarto-
mányban (40-200N) az egységbe épített nyomórugó veszi át a préselés szabályozhatóságához szükséges elem szerepét. A különböző 
gyűrűméretekhez tartozó erőértékek beállítása egy kijelző és adatbeviteli egységen keresztül valósul meg (VCP), az adatrögzítéshez 
szükséges erőértékek hálózatra kerüléséről és a gyártógéppel való kommunikációról pedig PLC gondoskodik. 
A megrendelővel közösen történt installáció sikerét bizonyítja, hogy a termelésben eddigi szűk keresztmetszetet jelentő részfolyamat fel-
gyorsult, ezzel ellentétben a termékváltáshoz szükséges idő és a berendezés selejtaránya lecsökkent, megfelelve ezáltal az egészségügyi 
termékeket gyártó iparág magas minőségi előírásainak. 

további felvilágosítás: 

Orbán Attila, Bosch Rexroth Kft. 

Tel.: +36 1 4223-298, Fax: +36 1 4223-201 

E-mail: attila.orban@boschrexroth.hu

�	 A gyártósorba integrált egység
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A Rexroth bővíti a fémmegmunkáláshoz kifejlesz-
tett moduláris IndraMotion for Metal Forming 
rendszerét, kiegészítve ezzel a hajtásalapú moz-
gásvezérlést a hajtásba integrált Szekvenciális 
Mozgatás Vezérléssel (SMC). Ennek eredménye-
ként a telepítéshez és a többtengelyes rendszerek 
programozásához szükséges idő drasztikusan 
csökkenhet. Az egyszerű PLC programozás egyik 
alternatívájaként, a Szekvenciális Mozgatás Vezér-
lés felgyorsítja a repülőollós rendszerek, az előtoló 
alkalmazások és az úgy nevezett „gantry” rendsze-
rek megvalósítását. Az akár hat tengelyt is magában 
foglaló vezérlési megoldás különösen alkalmas a 
megmunkálási és az általános automatizálási 
piacra, hiszen számos előnyt nyújt a moduláris 
gépkoncepció számára. 

Gyorsabb szekvenciális programozás
A Rexroth felgyorsítja a hajtásalapú vezérlések telepítését.

terméK

Az IndraDrive szervohajtásokba integrált, tanúsítvánnyal rendelkező „Safety on Board” biztonsági funkciók megfelelnek az 
aktuális biztonsági előírásoknak és kézi beavatkozás esetén csökkentik a gépleállási időt.
Az új programozási környezethez a Rexroth korszerűsítette és egyszerűsítette a mostanáig beépített mintegy 40.000 korábbi, a 
Rexroth CLM rendszerből már jól ismert utasítások szintaxisát. Mindez felgyorsítja a telepítést és lerövidíti a kezelők képzésé-
hez szükséges időtartamot. A Szekvenciális Mozgatás Vezérlés a funkciók széles skáláját kínálja: ugrás és mozgás parancsokat, 
matematikai funkciókat, elektronikus hajtómű- és vezértárcsa funkciókat. Ezen kívül repülőolló és repülő fűrész alkalmazások-
hoz definiált parancsokkal rendelkezik.
Egy összeállított IEC 61131-3 PLC környezethez a Rexroth ingyen biztosít még egy szerkesztő szoftvert is, felhasználóspecifikus 
PC-s kezelőfelületen történő használathoz, mely a felhasználók számára a programok szerkesztését, betöltését, ellenőrzését, 
elindítását és archiválását teszi lehetővé. A kényelmi funkciók, mint az input asszisztens és az online segítő rendszer teszik az 
eszközt különösen felhasználóbaráttá. 

A Szekvenciális Mozgatás Vezérlés a tengelyek beállításához kézi üzemmódot és referencia felvételt, a programok végrehajtásához 
automatikus üzemmódot, valamint paraméterezési eljárást is biztosít. A mesterhajtás a kereszt kommunikáció segítségével akár öt 
további hajtást is képes koordinálni valós időben a SERCOS III Ethernet alapú interfészen keresztül. A multi-tasking rendszer automa-
tikus módban akár négy párhuzamos feladatot is képes vezérelni. 
Az állapotok és diagnózisok egy ciklikus feladat segítségével bármikor előhívhatók. A felhasználó online megfigyelheti és beállíthatja 
a változókat. A megoldás támogatja a különböző terepi buszokat, úgymint a Profibus és Ethernet protokollokat, magasabb szintű 
vezérlési rendszerhez vagy vezérlési szinthez.
A mozgásvezérlő nagy teljesítményű utasításkészlete mellett a felhasználók saját szerkesztésű bővítményeiket is hozzáadhatják IEC 
61131-kompatibilis PLC program formájában, hogy az alkalmazás követelményeit gyorsan és rugalmasan teljesíthessék. A hajtás megol-
dások a Szekvenciális Mozgatás Vezérléssel felszerelve akár 175 bemenetet és 120 kimenetet tudnak kezelni. A hajtásba integrált, minő-
sített „Safety on Board” biztonsági funkciók biztonsági PLC nélkül, nagyon gyorsan – 2 ms-on belül – reagálnak a hibákra. Ez még tovább 
csökkenti a szükséges tervezési erőfeszítéseket és segítséget nyújt a gépgyártóknak elképzeléseik moduláris megvalósításában.

további felvilágosítás: 

Perjési Ákos, Bosch Rexroth Kft. 

Tel.: +36 1 4223-274, Fax: +36 1 4223-205 

E-mail: akos.perjesi@boschrexroth.hu

�	 IndraMotion for Metal Forming számára is megfelelő termékportfólió
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Otthonainkban fogyasztási cikke-
ink tudatos felhasználásával és kis 
odafigyeléssel is sokat spórolha-
tunk, azaz energiát takaríthatunk 
meg. Vásárláskor törekednünk kell 
arra, hogy olyan termékeket vás-
ároljunk, esetleg béreljünk, me-
lyeknek a jövőben ténylegesen hasz-

nát vesszük. Összegezve az energiahatékonyság az 
igények minél pontosabb megismerésén alapszik, 
melyhez elengedhetetlen, hogy a rendelkezésünkre 
álló megoldások közül megtaláljuk a legjobbat.

Nagy Gergely
értékesít� mérnök

Több gyermekes családanyaként 
számomra az az első számú szem-
pont, hogy a felnövekvő nemzedék 
életében már a kezdetektől jelen 
legyen a környezettudatos gondol-
kodás. Szerencsére ez a fajta szem-
léletmód már az alsó- és középisko-
lai intézmények tanrendjébe is 

beépült, sőt az alapokat, mint például a szelektív hulla-
dékgyűjtést, a gyerekek már az óvodában elsajátíthat-
ják. Így korán megtanulják, hogy csak arra használják 
az energiát, és csak annyit, amennyi feltétlenül 
szükséges.

Gyenes Yvonne
beszerzési és logisztikai vezet�

Már jó ideje más szemmel nézem a 
világot, mondhatni energiahaté-
konysági szűrőn keresztül.
Ez mostanra már elválaszthatatlan 
részét képezi az életemnek. Mind-
egy, hogy magáncélra vásárolok új 
háztartási gépet, vagy izzót, vagy a 
Rexroth munkatársaként új ajánla-

tot készítek, a döntések meghozatalakor az ár-érték 
arány megtartása mellett mindig fontos szempont az 
energiahatékonyság. Ezt a szemléletmódot a gyerekek-
nek már egészen kicsi kortól kezdve tanítani kellene.

Csikós Gábor
tervez� mérnök, az Üzemi Tanács elnöke

A XXI. századi ember egyik legin-
kább aktuális célkitűzése: az ur-
banizáció és a felgyorsult ipari 
fejlődés miatt megfogyatkozott, de 
még meglévő energiakészleteink 
megóvása. A hétköznapok környe-
zettudatossága itt kerül előtérbe: pl. 
a háztartás felelősségteljes vezetése 

és a szelektív hulladékgyűjtés. Mégis úgy vélem, ezen a 
téren a fő megoldást a zöld házak építése jelentené, 
ahol az ökológiai körforgás ténylegesen megvalósul.

Zátrok Mónika
kereskedelmi ügyintéz�
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Mit jelent számodra az energiahatékonyság a
hétköznapokban?
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A megújuló energiaforrások közül a 
sűrített levegőben látom a legna-
gyobb potenciált, melyre kiváló 
bizonyíték a Rexroth-vállalatok ál-
tal szervezett alternatív hajtású 
járművek versenye, a Pneumobil 
verseny. A leendő műszaki szakem-
berek elhivatottságát mi sem 

tükrözhetné jobban, mint az a tény, hogy évről évre 
egyre több csapat nevez a versenyre.

Bogár Mariann
marketing munkatárs

A megújuló energiák ipari méretek-
ben történő hasznosításának leg-
megtérülőbb és legkezelhetőbb for-
mája a vízerőmű. Ezen a téren jelen-
tős fejlesztéseket várok hazai vi-
szonylatban is. A szélerőművek 
kapacitás-növekedésének a villa-
moshálózat szab határt. Megoldást 

jelenthetne a többletenergia tárolása, majd a későbbi-
ek során a hálózatba történő betáplálása. Az ipari 
napelemek következő generációja a naptorony, mely 
éjjel is képes energiát szolgáltatni, ezáltal megfelelő 
perspektívát kínál a jövőt tekintve.

Virág Donát
szervizmérnök

Meg vagyok róla győződve, hogy az 
egyének tudatossága tükröződni fog 
vásárlási preferenciáikban, szak-
mai döntéseikben, ezért a cégeknek 
is elemi érdekük lesz a fenntart
hatóság és a társadalmi felelősség-
vállalás területén előremozdulni,
ügyelve arra, hogy az ne csupán 

„greenwashing” legyen. A vállalatoknak észre kell 
venniük, hogy hosszú távú beruházásaik megtérül-
nek, ha az adott lokáció természeti adottságaival 
szimbiózisban fejlesztik ki megoldásaikat.

Horváth Tamás
klasztervezet�, élelmiszeripar

Napjainkban a környezettudatos 
beruházók egyre inkább a megújuló 
energiaforrásokat előnyben részesí-
tő vállalatok felé fordulnak. Legyen 
szó nap-, szél- vagy vízenergiáról, a 
Rexroth élen jár abban, hogy függet-
lenné váljon a fosszilis energiahor-
dozóktól. Célja, hogy rendületlenül 

kutassa, keresse ezeket az alternatív energiaforráso-
kat, ezzel versenyelőnyhöz juttatva partnereit. A 
Rexroth legkiválóbb eszköze ehhez a küldetéshez a 
technológiákon átívelő know-how, amely vevőspe-
cifikus berendezésekben valósul meg.

Volosinovszki Sándor
üzletágvezet�, gyártásautomatizálás

Energia a szükséges
mértékben

Energiatakarékos
rendszerkialakítás

Energia a szükséges
mértékben

Energiatakarékos
rendszerkialakítás

Véleményed szerint a jöv�ben melyik megújuló
energiaforrás felhasználásának területe
fejl�dik majd a leggyorsabban?
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Rexroth 4EE program

Kevesebb ráfordítás nagyobb nyereség. Ez a siker alapvető feltétele a versenyszférában. 
A Rexroth különösen nagy hangsúlyt fektet az energiahatékonyságra. Egyedi tervezésű és 
gazdaságos megoldásai a gépgyártás teljes folyamatában helyt állnak.

„A globalizáció miatt a felhasználók 
olyan óriási költségnyomással szem-
besülnek, amit csak rendkívül nagy 
hatékonyságú gépekkel és beren-
dezésekkel képesek ellensúlyozni. Az 
erőforrás-hatékonyság egyre magasabb 
követelményeihez igazodva a Rexroth 
számos iparág-specifikus megoldást 
kínál. A Rexroth a 4EE-vel, az energiaha-
tékonyság négy döntő összetevőjét 
azonosította a magasabb energiahatéko-
nyság elérése érdekében. Mind a négy 

összetevő túlmutat a hajtás- és vezérléstechnika hagyományos 
határain, melyet a termékek és rendszerek optimalizált hatás-
foka, a visszaszármaztatás és a többletenergia tárolása, a 
keresletorientált energiafelhasználás és végül, de nem 
utolsósorban, az ideális projekttervezés, szimuláció és tanác-
sadás átfogó rendszere is alátámaszt.” - magyarázza Dr. Steffen 
Haack, a Bosch Rexroth AG ipari alkalmazások üzletágának 
értékesítési és ágazatvezetési gyártásautomatizálásért felelős 
alelnöke.

„A technológiának könnyen kezelhető-
nek kell lennie. A piac egyértelműen 
megköveteli az egyszerű és gyors 
mérnöki tervezést, amely lerövidíti a 
piacra kerülési időt. Döntő fontosságú 
megközelítéseink közé sorolhatjuk az 
egyedülálló multi-technológiai ismerete-
inket és az ipari know-how-t. Példaként 
említhetjük az IndraMotion MLC-t, 
mellyel területtől függetlenül minden 
technológiai rendszer leegyszerűsíthető. 
Előnye, hogy az összes hidraulikus 

vezérlés már a vezérlő szoftverben tárolásra kerül. Így a 
Rexroth leegyszerűsíti a nagyteljesítményű gépek projektter-
vezését, üzembe helyezését, üzemeltetését és diagnózisát. A 
felhasználó ugyanazt a mérnöki eszközt, az IndraWorks-t 
használhatja elektronikus, hidraulikus és hibrid hajtásokhoz.” 
- emeli ki Lucas Wintjes, a Bosch Rexroth AG gépipari alkalma-
zások üzletágának értékesítésért felelős elnöke.
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