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u  Változtatható fordulatszámú szivattyúk, 
intelligens szelepek, kis veszteségű hajtások, 
súrlódásszegény lineáris vezetékek vagy ép-
pen rugalmas vezérlések – már léteznek olyan 
termékek és technológiák, melyek energiafel-
használása hatékonyabb az átlagosnál. Ezek al-
kalmazása azonban olyan területeken is egyre 
fontosabbá válik, amelyekre eddig kevésbé 
figyeltünk oda.

A termelékenység növelése minden vállalat 
legfontosabb céljai közé tartozik. Minél maga-
sabbra szöknek az energiaárak, annál inkább 
az energiahatékonyság – az energiafelhaszná-
lás és a termelés közötti viszony – javításának 
irányába fordul az érdeklődés. A német gaz-
daság máris jelentős eredményekről számolhat 
be e téren: 1990 és 2006 között három száza-

lékkal csökkent a primer energiafelhasználás, 
a gazdasági teljesítmény (BIP) 27 százalékos 
egyidejű növekedése mellett. A hatékonyabb 

eljárások által jelentősen nőtt a termelékeny-
ség, többletenergia felhasználása nélkül.

A több mint egyharmadával megnövekedett 
energiahatékonyság a szövetségi kormány 
szándéka szerint ez csak a kezdet. A cél 
ugyanis ennek megduplázása 2020-ig. Aztán 
a bruttó hazai termék viszonylatában csak 
feleakkora energiafelhasználás lesz megen-
gedett, mint 1990-ben. Németországban az 
energiafelhasználás 42 százaléka a termékek 
és szolgáltatások előállítására fordítódik. A 
fennmaradó 58 százalék a háztartások és a 
közlekedési szektor között oszlik meg. Az 
energiahatékonyság megugrásából a legtöbb 
vállalat közvetlenül profitálna. Fontos tényező 
továbbá, hogy az energiakiadások a gépek 
és berendezések életciklus-költségeinek felét 
teszik ki. A fogyasztás érezhető csökkenése 
tehát a piaci versenyképességet is közvetlenül 
javítja.

Már az egyszerű költség-haszon elemzé-
sek is az olyan beruházások mellett szólnak, 

p A Rexroth hibrid kezdeményezése műanyag-
ipari gépeknél: hagyományos elektromechanikus 
hajtások, ill. nyomás- és térfogatáramszabályozott 
hidrosztatikus hajtásrendszerek vagy változtatható 
fordulatszámú szivattyúhajtások.

n Know-how

A rendelkezésre álló energia 
hatékonyabb felhasználása
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melyek az energiahatékonyságot javítják. De 
ehhez jön az is, hogy a vállalatoknak igazod-
niuk kell a szigorodó állami előírásokhoz. Az 
„Energy using Products“ (EuP) EU-irányelv 
még csak előjele a jövő hatékonyságszabályo-
zásának. Éppúgy, mint a robbanómotoroknál 
a kipufogógáz-szabványok esetében, az el-
következő években itt is előírt határértékek 
fognak gondoskodni az új komponensek és 
gépek hatékonyabb energiafelhasználásáról.

A segédfolyamatok optimalizálása
Hogy mely területeken vannak még a haté-
konyság szempontjából kiaknázatlan tarta-
lékok, nagyon jól szemlélteti a rendszer- és 
innovációkutatással foglalkozó Fraunhofer 
Institut (ISI) egyik tanulmánya. E szerint a 
termelő ipar kulcsfolyamatainak energiaszük-
séglete mindössze a teljes felhasználás körül-
belül egyharmada. A fennmaradó kétharmad 
a különböző segédfolyamatokra fordítódik. 
Ez óriási potenciált jelent a fogyasztás csök-
kentésének és az energiahatékonyság növelé-
sének szempontjából.

Számos vállalat már régóta dolgozik a 
gyártási folyamatok optimalizálásán. Az ISI-
tanulmány megmutatja, hogy az érintettek 
nagy fejlődést értek el, de felfedi azt is, hogy 

mely összetevők felelősek a segédfolyamatok 
magas energiaigényéért. A segédfolyama-
toknál nem ritka az olyan rendszerek alkal-
mazása, amelyek már évek óta folyamatosan 
működésben vannak, akkor is, ha nincsen 
szükség a teljes kapacitásukra. Ennek meg-
felelően itt még számos lehetőség van a haté-
konyságnövelésre. Ezek kihasználása azonban 
nem olyan egyszerű. Egyes részegységek cse-
réje nem működik olyan problémamentesen, 
mint például egy normál villanykörte energia-
takarékos izzóval történő helyettesítése.

A vizsgálatokból az is kiderül, hogy például 
egy energiatakarékos motor beépítésével csak 
a lehetséges megtakarítások egy része érhető 
el. Sőt, egy terhelésfüggő hajtásszabályozás 
segítségével egy rosszabb hatásfok-osztályba 
tartozó modell nagyobb mértékben csökkenti 
az áramfelhasználást, mint akár egy olyan 
szabályozatlan elektromotor, amely a Cemep-
szövetség háromfokozatú skáláján eléri a leg-
magasabb EFF1 energiahatékonysági fokoza-
tot. Tehát csak az innovatív hajtás és modern 
vezérlés kombinációja hozhatja a maximális 
hatékonyságnyereséget.

Megoldás: az egyes tényezők, mint 
rendszeralkotók kezelése

A változtatható fordulatszámú szivattyúk, 
intelligens nyomásszabályozó szelepek, a 

miniatürizálás, a kis súrlódási ellenállású 
csapágyazott lineáris vezetékek vagy az intel-
ligens szervóhajtások a segédfolyamat-ener-
giatermelékenység folyamatos növelésének 
kulcsai. A Német Mérnökök Egyesülete (VDI) 
a 6014-es irányelvvel például kidolgozta a 
fordulatszám-vezérelhető hajtások választékát 
5,5 kW-ig. A cél a motort, a gépet és a fordu-
latszám-vezérlő berendezést, mint együttes 
rendszert értelmezni. Az olyan hűtés például, 
ami nem veszi figyelembe a tényleges hőmér-
sékletet, éppannyira kifogásolható, mint egy 
szivattyú, ami a különböző teljesítményigé-
nyek ellenére mindig ugyanakkora teljesít-
ménnyel dolgozik.

Az energiahatékonyság maximumának 
eléréséhez a különböző technológiák intel-
ligens megoldásainak tökéletes összjátéka 
szükséges. Például: hidraulikus szivattyú és 
elektromos hajtás kombinációja szabályozással 
és analóg vagy digitális vezérléssel. Ez magas 
szintű követelményeket állít a gyártóval szem-
ben, akinek a hajtástechnológia optimalizálása 
nem az egyetlen feladata. Ezen kívül fontos 
az egyes alkatrészek integrálhatósága a külön-
böző szabályozásokkal. Kiegészítő vezérlés- és 
szabályozástechnika alkalmazása ugyanis nem 
okozhatja az erőforrás-felhasználás számot-
tevő növekedését és nehezebb komponensek 
használatát, hiszen ezáltal elveszne az eddig 
elért megtakarítások egy része. n

p Energia hatékonyság élmegmunkáló gépekben: 
a pneumatikus elemek gazdaságos, robosztus és 
megbízható megoldást kínálnak hajtások megvaló-
sításához.
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u  A magyarországi Bosch Rexroth vállalatok 2009. május 8-9-én ismét 
megrendezik a tavalyi év legsikeresebb vállalati rendezvényének számí-
tó Pneumobil versenyt a műszaki felsőoktatási intézmények hallgatói 
számára. A csapatok feladata pneumatikus hajtással működő járművek 
tervezése és kivitelezése, amihez a Rexroth a csapatok rendelkezésére 
bocsátja a szükséges pneumatikus vezérlő és végrehajtó elemeket. 

A Rexroth pneumatika termékek szélesebb körben történő megis-
mertetése mellett a Pneumobil verseny célja az innovációs megoldások 
kiterjesztése az olyan alternatív energiaforrásokra, mint a pneumatika, 
másrészt a műszaki felsőoktatási hallgatók bevonása egy gyakorlati, va-
lamint komoly szakmai felkészültséget és kreativitást igénylő feladatba. 

Az idei verseny meghirdetését hatalmas lelkesedés övezte mind a 
diákok, mind az oktatók körében, amely a jelentkezők létszámában is 
tükröződött. A tavalyi évhez képest több mint duplájára emelkedett 
a benevezett csapatok száma, így a Pneumobil 2009 versenyen több 
mint harminc „léghajtány” állhat rajthoz Egerben május 8-9-én. 

Külön öröm számunkra, hogy a verseny idén már nemzetközi szin-
ten folytatódhat, hiszen két külföldi műszaki felsőoktatási intézmény-
ből is neveztek csapatok az eseményre. További újdonságnak számít, 
hogy a Pneumobil 2009 verseny új helyszínen, az egri Érsekkertben 
kialakított versenypályán kerül megrendezésre, ahol a csapatok négy 
kategóriában (a konstrukció eredetisége, távolsági, gyorsulási és 
gyorsasági kategória) mérhetik össze tudásukat. Mindezek alapján 
elmondhatjuk, hogy az idén májusban a tavalyinál még izgalmasabb 
versenynek nézhetünk elébe! n
www.pneumobil.hu

n Színes hírek

Hajtsunk levegővel  
2009-ben is!
Pneumobil verseny

n Ügyvezetői üzenet

Kedves drive&control local  Olvasók!

u  Az energia hatékonyság növelése a 
jövőnket érintő legfontosabb témák 
egyike. A Rexroth-nál a jövő már 
most elkezdődött. A Rexroth ma 
rendelkezésre álló technológiáival, a 
különböző hajtás- és vezérléstechni-
kai megoldások integrált alkalmazása 
révén, már napjainkban is olyan 
konkrét energia hatékony intézkedé-
seket lehet megvalósítani, melyekről 
érdemes elgondolkodni.

Ennek a témának szenteljük drive 
& control local magazinunk első idei 

számát. Szakmai cikkeinkkel, termékismertető írásainkkal üzenni 
szeretnénk Ügyfeleinknek: gondolatokat szeretnénk ébreszteni, 
együttműködésre szeretnénk ösztönözni.      

A termelékenység növelése minden vállalat legfontosabb céljai 
közé tartozik. Sokan nem tudják, hogy a termelő ipar lényegi 
folyamataira a felhasznált energia csak mintegy egyharmada esik, 
míg a kétharmad rész a termelés szempontjából nem annyira lé-
nyeges mellékfolyamatok során vész el. Ennek oka, hogy a segéd-
folyamatok esetében gyakran olyan rendszereket alkalmaznak, 
amelyek hosszú évek óta változatlanul teljesítenek, és kapacitás 
kihasználtságtól függetlenül ugyanazzal az energia felhasználás-
sal működnek.  Erről szól részletesebben a magazin 1-2. oldalán 
található írásunk.

Nem csak az energia hatékonyság, de az alternatív erőforrások 
alkalmazása, a környezettudatosság is napjaink jelszava. Büszkék 
vagyunk arra, hogy olyan beruházások során voltunk beszállí-
tók, melyek a környezet védelmét, az alternatív erőforrásokat 
helyezik előtérbe. A Mátrai Erőműben tavaly átadott alternatív 
tüzelőanyagot továbbító berendezésben fontos szerepet kapott 
a Rexroth-hidraulika. A berendezésről a 4-5. oldalon bővebben 
olvashatnak.

Láthatják, nem kell mágikus jövőbeni technológiákra várni. 
Együtt akár már ma elkezdhetjük az ipari gyártási folyamatok 
valamennyi területén az energia hatékonyságot fokozni. Ez egy 
olyan befektetés, amely nem csak a környezetünk számára kifi-
zetődő. Az energiaköltségek a gépek és berendezések életciklus 
költségeinek több mint felét teszik ki. Ezért a nagyobb hatékony-
sággal történő kisebb felhasználás többszörösen is kifizetődő. 

Fektessünk energiát abba, hogy kevesebb energiával többet 
akarjunk elérni!

Ács István
ügyvezető igazgató



4 1|2009

drive&control local

u  Az emberiség környezetszennyező és 
energia pazarló életvitele hosszú távon a 
természeti erőforrások kimerüléséhez vezet-
het, ezért a fosszilis energiahordozók helyett 
egyre inkább az alternatív energiaforrások 
kerülnek előtérbe. Napjaink egyik kulcsfon-
tosságú feladata, hogy újabb lehetőségeket 
találjunk az energiahatékony és ésszerű fel-
használására. A GEOSOL Kft. komolyan vette 
ezt a feladatot, és a megújuló energiaforrások 
mellett elkötelezett Mátrai Erőmű területén 
alternatív tüzelőanyag fogadó-feladó állomást 
hozott létre, ahol a tüzelőanyag adagolását 
lehetővé tevő berendezést jól bevált Rexroth-
hidraulika mozgatja.

A 3B Hungária Kft. által tervezett és ki-
vitelezett berendezésről Puzder Tamás, a 
GEOSOL Kft. ügyvezető igazgatója adott 
tájékoztatót. A drive & control local beszámo-
lója a vele folytatott beszélgetésen alapul.

Globálisan elmondható, hogy a fosszilis 
energiahordozók tartalékainak csökkenésével, 
kimerülésével felértékelődnek a megújuló 
energiaforrások. Európa keleti régiójának 

éghajlata és mezőgazdasági 
potenciálja kiváló alapot ad 
a széles körű energiacélú 
biomassza termeléshez. Ha-
zánkban a megújuló energia-
források közül a jövőben az 
alternatív tüzelőanyagok  
(pl.: biomassza) felhasználása 
rejti a legnagyobb lehetősé-
get, mivel a nap-, illetve szél-
energiával szemben szállítha-
tó, tárolható, így folyamatos 
energiaellátást tesz lehetővé.

A Mátrai Erőmű Zrt. és 
a GEOSOL Kft. megállapo-
dása értelmében 2007-2008 
folyamán egy olyan jelentős 
beruházás született, melynek a lényege, hogy 
a jelenkor, ill. jövő igényeinek is megfele-
lő technológiával, rendezett körülmények 
között, egy 400-500 ezer tonna fogadására 
alkalmas telephelyen történjen az alternatív 
tüzelőanyag, elsősorban biomassza jellegű 
anyagok fogadása és továbbítása. Korábban 
ezek fogadása az erőmű szénterén történt, ez 
a környezeti hatásoknak eléggé kitett tevé-
kenység volt.

A beruházás elsődleges célja a további ener-
gia megtakarítás, továbbá a ma és a jövő kö-
vetelményeinek megfelelő anyagkezelés (foga-
dás-feladás)  kialakítása volt. Másik lényeges 
szempont olyan melléktermékek és anyagok 
felhasználása volt, amelyeknek elhelyezése 
akár a mezőgazdaságban, akár az iparban 
körülményes és bonyolult. Az új berendezés 
segítségével egyrészt gazdaságosabban kivált-
ható az erőműben a szén-dioxid kvóta egy ré-
sze, másrészt fosszilis tüzelőanyag megtakarí-
tást eredményez. Ugyanakkor az alkalmazott 
alternatív tüzelőanyagok elégetése következ-
tében olyan anyagok válnak hasznosíthatóvá, 
amelyekkel a mezőgazdaság vagy az ipar nem 
tud mit kezdeni (felhalmozódnak, hulladékle-
rakókba kerülnek). 

A telephelyen történő fejlesztés érintette 
a beszállítást, a beszállítás logisztikáját, a 
fogadást és az égetésre történő feladást. A 
beszállítás önürítős autókból, automatikusan 
önkihordó rendszerrel, teljesen zárt körülmé-
nyek között történik. Egy hidraulika rendszer 
segítségével ürítik a teherautók a hulladékot 
fogadó bunkerbe, innen a mozgópadon levő 
anyagok közvetlenül a szállítószalagokra 
kerülnek. A szállítószalagok és egyéb beren-
dezések az anyagok homogenizálását, idegen 
anyag leválasztását is biztosítják, és óránként 
mintegy 100-120 tonna anyag továbbítását 
végzik. 

n Projekt

Alternatív tüzelőanyagot továbbító berendezés 
egy „zöldülő” erőműben 
– Rexroth-technikával

Mit takar a megújuló 
energiaforrás? 
u  Megújuló energiaforrás: olyan ener-
giaforrás, amely természeti folyamatok 
során folyamatosan rendelkezésre áll, 
vagy újratermelődik (napenergia, szél-
energia, vízenergia, biomassza, geoter-
mikus energia, stb.). Olyan természeti 
erőforrások, melyek hasznosításával 
az emberiség a szükségleteit az adott 
gazdasági fejlettség szintjén kielégíthe-
ti, és használatuk ellenére természetes 
úton, újratermelődnek. Ezzel szemben a 
fosszilis tüzelőanyagok (kőszén, kőolaj, 
földgáz) nem megújuló energiaforrások 
és a mennyiségük közel végesnek tekint-
hető. n

A biomassza 
u  A biomassza legfontosabb forrásai a 
növénytermesztés, állattenyésztés, élelmi-
szeripar, kommunális és ipari hulladékok, 
amelyekből eltérő technológiai eljárások-
kal állítható elő hő, villamos energia vagy 
üzemanyag. A biomassza a szén, a kőolaj 
és a földgáz után a világon jelenleg a ne-
gyedik legnagyobb energiaforrás. n
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A bunkerben elhelyezett mozgópadok moz-
gatását a Rexroth hidraulika rendszere bizto-
sítja. Az 5 db mozgópadhoz 5 hidraulikus be-
rendezés került telepítésre, amelyeknek a sza-
bályozása elektronikus úton történik. Részben 
a mozgópad, illetve a hidraulika rendszer 
sebessége, részben pedig a szállítószalagok 
sebessége befolyásolható, ezáltal az erőműbe 
mindenkor feladásra kerülő anyag mennyi-
sége szabályozható. A rendszer úgy került 
kialakításra, hogy a mozgópadok egymástól 
fáziseltolással működjenek, tehát mindig egy 
folyamatos, egyenletes feladást biztosítsanak. 
Az így óránként maximálisan feladható 100-
120 tonna biztosítja az erőműnek azt az alter-
natív tüzelőanyag szükségletét, amely a szén 
mennyiségének mintegy 5-10%-os kiváltását 
teszi lehetővé. 

A 3B Hungária Kft. által tervezett és kivi-
telezett adagoló berendezés 5 db vízszintes 
elhelyezésű adagoló szerkezetből (mozgó-
padból) áll, amelyek mindegyike külön-külön 
lineáris mozgást végez.

A lineáris mozgásokhoz szükséges erőt a 
200 mm dugattyú átmérőjű, 780 mm löket-
hosszú hidraulikus munkahengerek szolgál-
tatják. A munkahengerek egyenként 722 kN 
nyomóerővel nyomják az adagoló szerkezetet 
230 bar-os nyomáson. Sebességük 3,4 cm/sec. 
A munkahengereket egyik végállásból a má-
sik végállásba induktív végállás kapcsolók 
indítják.

A munkahengerek mozgatásához szüksé-
ges olajt az 1250 literes, speciálisan kialakított 
hidraulikus tápegység biztosítja. A tápegység 
különlegessége a speciálisan kialakított, 
„nyújtott” olajtartály. A tápegységen beépí-
tésre került egy olajkondicionáló kör. Ez az 

olajkör a főszivattyúk működésétől függetle-
nül hűti, ill. szűri a tartályban levő olajmeny-
nyiséget, és a tartályba épített hosszirányú 
elválasztófal biztosítja az olajtartályon belül 
az olaj megfelelő áramlását. 

A „nyújtott” olajtartály mellett vertikális 
elhelyezkedésben találhatók a szivattyúegysé-
gek, amelyek szívóága egyenként kapcsolódik 
közvetlenül az olajtartályra. Az 5 db, egyen-
ként 30 kW-os szivattyúegységek mindegyike 
szabályozott szivattyúval van ellátva. A szi-
vattyúk nyomóágára egy speciális kialakítású 
nyomás, és térfogatáram szabályozó blokk 
került felépítésre, amellyel a szivattyúk szál-
lítását proporcionálisan, távvezérléssel lehet 
állítani.

A munkahengerek vezérlését 5 db NG16-os 
névleges méretű, 24 VDC elektromos vezér-
lésű, elővezérelt útváltó szelep látja el. A sze-
lepek mágneseinek árammentes állapotában 
tehermentesítik a szivattyúkat, megkönnyítve 
ezzel a szivattyúegységek indulását.
Az esetlegesen fellépő vezérlőszelep hibák 
áthidalására minden vezérlőblokkhoz meg-
kerülő golyóscsap került beépítésre, amelyek 
megfelelő nyitásával a kiválasztott szelep-
blokk kiiktatható a rendszerből.

A berendezés diagnosztikai elemeihez tar-
toznak az alábbi műszerek: az olajtartály ol-
dalán elhelyezett olajszint mutató, olajtartály 
tetején elhelyezett elektromos szintkapcsoló, 
olajtartály tetején elhelyezett hőkapcsoló, 
olajszűrőkön elhelyezett elektromos eltömő-
dés jelzők, szivattyúblokkokon elhelyezett 
elektromos nyomáskapcsolók, és manométe-
rek, valamint a vezérlőblokkokon elhelyezett 
P,T,A,B ági nyomásmérő pontok.

A GEOSOL Kft. a telephely bővítésével ter-
vezi a rendszer továbbfejlesztését, a kapacitás 
bővítését az Erőmű területén. Az elmúlt 8-9 
hónapos üzemeltetés alatt szerzett kedvező 
tapasztalatok alapján egy hasonló rendszer 
kerül telepítésre. Az első berendezés tervezé-
sekor a magas műszaki színvonal mellett az 
üzembiztonság volt a másik nagyon lényeges 
szempont. A Rexroth – mint a hajtás- és 
vezérléstechnika területének szakértője – hid-
raulikus rendszerével mindkét kívánalomnak 
megfelelt. n

Cégismertető 
u  A GEOSOL Kft. egy 3 éve létrejött 
magyar tulajdonú vállalkozás. A cég 
alternatív tüzelőanyagok és égethető – 
nem veszélyes – hulladékok fogadását 
és feladását végzi a Mátrai Erőműben.           
A korábbi évek kedvező együttműkö-
dése, tapasztalata és a növekvő meny-
nyiségi és minőségi igények hozták azt a 
gondolatot, hogy egy önálló vállalkozás 
keretében valósuljanak meg az eddig kü-
lön-külön végzett tevékenységek. n

„Zöldülő” erőművek
u  A Mátrai Erőmű Zrt. Magyarország 
egyik legnagyobb kapacitású és leg-
inkább környezetbarát üzemévé vált 
az elmúlt évtizedekben. A megtermelt 
energia mintegy 10%-a mára alternatív 
tüzelőanyag (pl.: biomassza) eltüzelésé-
ből származik. Az Erőmű elkötelezett a 
megújuló energiaforrások alkalmazása 
mellett: évi 30-50 ezer hektárnyi fás szá-
rú energianövényt hasznosít, egyrészt 
a környezetvédelem ügyét szolgálva, 
másrészt a térség gazdálkodóit, mező-
gazdaságát segítendő. A GEOSOL Kft. 
által megvalósított rendszer óránként 120 
tonnányi biomasszát képes eljuttatni az 
erőművi blokkokba a 200 köbméteres 
kapacitású fogadótérből a zárt szállító-
szalag rendszeren keresztül. n
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u  Az idei évben március 24-27. között, a 
már megszokott helyszínen, a SYMA Ren-
dezvénycsarnokban kerül ismét megrende-
zésre a Magyarregula nemzetközi ipari au-
tomatizálási szakkiállítás, mely változatlanul 
“évadnyitó” rendezvényként vezető szerepet 
tölt be a hazai szakvásárok között.

A szakkiállítás tematikájába szervesen 
illeszkedik a Rexroth villamos hajtások és 
vezérlések technológiai területének komplett 
termékkínálata. A kiállítás ezúttal azért is 
különleges, mert ez alkalommal szeretnénk 
Ügyfeleinket először elkalauzolni a vezérlés-
technika fővárosába, Control City-be, ahol 
Ügyfeleink minden esetben megtalálják az 
általuk igényelt vezérlési megoldást. 

A kiállításon valamennyi, az ipari folya-
matautomatizálás szakterületein érdekelt 
legfontosabb hazai gyártó, illetve forgalma-
zó cég képviselteti magát kiállítóként. A ki-
állítás fő tematikája az ipari automatizálási, 
labor- és terepi műszerezés, folyamatirányí-

tás, technológiai, karbantartási és termékirá-
nyítási szoftverek olyan iparágak számára, 
mint az olajipar, vegyipar, gyógyszeripar, 
energiatermelés és elosztás, cellulóz és pa-
píripar, gépipar, fémipar, élelmiszeripar, 
építőipar, környezetvédelem, járműipar. 

A tavalyi kiállításon 160 kiállító 3700 
négyzetméteren mutatkozott be az ipar, az 
informatika és az irányítástechnika szakmai 
trendjeivel és újdonságaival a szakmai láto-
gatók előtt.

A Magyarregula szakkiállítás specialitása, 
hogy az alkalmazástechnikai szakemberek 

nem csupán arról kaphatnak képet, hogy 
milyen úton halad napjainkban az ipari au-
tomatizálás az egyes iparágakban, de meg-
ismerhetik, hogyan hasznosíthatják szakmai 
feladataik megoldásához az újdonságokat a 
gyakorlatban.

A Magyarregula 2009 kiállításon, minden 
tisztelt Partnerünket szeretettel várjuk! n

Időpont: 2009.03.24–27.
Helyszín: SYMA Rendezvénycsarnok
Budapest, Ifjúság útja 1-3.
F/501-es stand

u  A Rexroth most először kínál két IO-
Link mastert intelligens szenzorok és 
aktorok kommunikációjához, fölérendelt 
vezérléssel. A szabványosított IO-Link 
kommunikációs rendszert mind gyakrab-
ban alkalmazzák a gyártásautomatizálás-
ban, ezzel egyúttal átfogóvá téve a terepi 
kommunikációt is.

A 12 digitális bemenettel ellátott, 
IP20 védettségű Rexroth Inline IO-Link 
master segítségével akár négy IO-Link 
résztvevő is összekapcsolható. A vezér-
lésplatform átfogó struktúrája miatt az 
Inline modul egy IndraControl L vezér-
lővel központilag is, egy buszcsatlakozón 

keresztül pedig elosztottan is üzemeltethető.
Az IP67 védelemmel ellátott Fieldline IO-

Link Master-en keresztül szintén négy IO-
Link résztvevő működtethető. A magas IP 
védettségnek köszönhetően lehetséges a gép-
közeli alkalmazás. Ez a modul „stand alone” 
változatként a PROFIBUS hálózaton keresztül 
közvetlenül csatlakoztatható. n

n Termékek

Fieldline és Inline IO-Link Master

További felvilágosítás: 
Czumbel László
Bosch Rexroth Kft. 
Electric Drives and Controls
Tel.: 06 (1) 422-3242
Fax: 06 (1) 422-3205

E-mail: laszlo.czumbel@boschrexroth.hu

n Színes hírek

Ismét kiállít
a Rexroth 
a Magyarregulán 
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u Az XXL Mechanika Mérnöki Iroda Kft. 
és a Bosch Rexroth Kft. között hosszú ideje 
szoros szakmai együttműködés áll fenn. 
A Rexroth olyan hajtástechnikai termékek 
széles kínálatával rendelkezik, amelyek az 
XXL Mechanika egyik fő szakterületének 
számító Food & Packaging (élelmiszer- és 
csomagolástechnika) iparágban is kiválóan 
alkalmazhatók, illetve beépítésükkel komp-
lett megoldások jönnek létre. 

Az XXL Mérnöki Iroda több mint egy 
évtizede foglalkozik csomagolástechnikai fel-
adatok megoldásával. Feladataik között igen 
gyakran előfordul, hogy a csomagoló gépek-
től érkező termékeket rendezni, csoportosíta-
ni, esetleg palettázni kell. A csomagoló terület 
elrendezését, kialakítását az automatizálás 
mértéke határozza meg. 

A múlt év egyik sikeres projektjének szá-
mított egy olyan feladat megoldása, melynek 
fő részei a követezők voltak: csomagoló sor, 
adagoló egységek, doboz felállító és egy auto-
mata lezáró egység tervezése és kivitelezése. 
A dobozba rakó berendezésnél a Rexroth 
camoLINE termékcsaládjának elemei kerültek 
beépítésre.

A Bosch Rexroth Kft. szakemberei a komp-
lett lineáris manipulátorok kiválasztásában és 
méretezésében nyújtottak támogatást. Továb-
bi segítséget jelentett az egységek könnyebb 
és gyorsabb tervezésében az interneten futó 
3D rajzgenerátor.
(http://www.boschrexroth.com/business_units/
brl/en/downloads/download_new/index.jsp)

Cikkünkben Bogár Attila, az XXL Mechani-
ka Kft. projektvezetőjének a feladatról készült 
összefoglalóját közöljük.

„Az adagoló egység után lánctagos pályáról 
egy dobozoló egységbe jutnak az egységcso-
magok, melyekből oszlopokat képzünk, és 
egy manipulátorral behelyezzük azokat egy 
előkészített dobozba.

A dobozoló egységben egy körasztalon 
gyűjtjük a termékeket. Mivel nagy mennyi-
séggel és viszonylag rövid időkkel dolgozunk 

több problémát is meg kellett oldanunk. A 
fészekben történő gyűjtésnél a termékek 
vastagságának megfelelő lépésekkel egy alsó 
alátámasztást mozgatunk. A fészek megtelte 
után ki kell húznunk ezt a fészekből, osztani 
egyet és az alátámasztást a lehető legrövidebb 
idő alatt vissza kell mozgatni felső helyzeté-
be, hiszen e közben újabb termékek érkeznek, 
melyeket már egy újabb oszlopba kell gyűj-
teni. Ehhez a Rexroth CKK modulját hasz-
náltuk, amely a 20x40 mm orsós hajtásnak 
köszönhetően nagy sebességre (max. 150m/
min) és gyorsulásra képes.

Az előkészített termékeket a termék vastag-
ságától függően akár néhány másodpercen-
ként is be kell helyezni a dobozokba. Ehhez a 

nagy igénybevételhez válasz-
tottuk ki a megfelelő modulokat. 

A rendelkezésre álló doboz adatok 
alapján kiszámítja a vezérlés, hogy hány 
termék, hány oszlopban helyezhető be az 
adott dobozba. A számlálással könnyen követ-
hetővé válik a csomagok száma.

A csomagoló sor jelen kiépítésével a jelen-
legi termékpaletta teljes egészében lefedhető, 
lehetővé teszi a csomagológép önálló haszná-
latát a dobozba rakó egységgel együtt vagy 
akár a nélkül.

Az új termékek vagy csomagok beillesztése 
is a lehető legegyszerűbben történik, melyek 
lehetnek hasonlóak a meglévőekkel vagy akár 
teljesen új fajták is.

A jelenleg már folyamatos műszakban 
használt berendezések alacsony állás és kar-
bantartási idejének feltétele a jó minőségű 
és jól kiválasztott elemek beépítése. Fontos 
költségtényező a garanciális javítás is. Célunk 
ezeknek az értékeknek alacsony szinten 
tartása.  A beépített Rexroth elemek hosszú 
élettartamúak, megbízható minőségűek így 
nagymértékben hozzájárulnak a zavar és 
meghibásodás mentes működéshez.”

A fentiekben bemutatott standardizált 
megoldás számos más helyen is alkalmazha-
tó a csomagolástechnika területén. A Bosch 
Rexroth Kft. az élelmiszer- és csomagolóipart 
kiemelten kezeli, és partnerei segítségével 
komplett rendszermegoldásokat is kínál Ügy-
felei részére. A cikkben szereplő dobozba rakó 
gépre a Bosch Rexroth Kft. és az XXL Mecha-
nika Mérnöki Iroda Kft. szívesen készít testre 
szabott megoldásokat partnereik számára. n

p 1. ábra  Dobozba rakó.

p 2. ábra  Csomag behelyező manipulátor 
(Rexroth CKK, CKR modulok).

További felvilágosítás: 
Volosinovszki Sándor
Bosch Rexroth Kft. 
Linear Motion and Assembly Technologies
Tel.: 06 (1) 422-3243
Fax: 06 (1) 422-3205

E-mail: sandor.volosinovszki@boschrexroth.hu

n Projekt

A csomagolási folyamat tervezésétől a termékek 
dobozba rakásáig



8 1|2009

drive&control local

u  A teljes kapacitás-kihasználtsággal és szűkös 
anyagi keretekkel jellemezhető időkben az ér-
téktelen alkatrész-utánzatok gyártói jó eséllyel 
próbálkoznak. De az eredeti gyártók se restek: 
innovatív módszerekkel harcolnak ellenük.

Sajnos már a gépgyártást is elérte az eddig 
csak a luxusóráknál és divatcikkeknél ismert 
sajátos probléma: hamisítványok árasztják el 
az európai piacot, elsősorban a cserealkatré-
szek területén.

Ezek a kedvezőnek vélt és gyorsan nyélbe 
üthető üzletek azonban minden alkalommal 

rendkívüli kockázatokat rejtenek magukban. 
Mert ezek a silány minőségű másolatok nem 
csak a gépek és berendezések teljesítőképes-
ségét csökkentik, de egyben kiszámíthatatlan 
veszélyforrást is jelentenek. Hiszen az eredeti-
től igen gyakran alig megkülönböztethető al-
katrészek olcsó alapanyaga a célnak általában 
nem felel meg. Ennek következményeként 
szerkezeti szilárdsági problémák léphetnek 
fel. Ezen felül az alkatrészek gyártásához 

n Szerviz

Veszélyes plágium helyett: REMAN
Új módszer: garantáltan eredeti alkatrészek

A REMAN-rendszer: 
A meghibásodott szivattyút 

egyszerűen a speciális  
dobozba kell tenni és vissza 

kell küldeni.

használt elavult berendezések és eljárások 
rossz felületi minőséget és olyan méretbeli 
eltéréseket eredményeznek, melyek a megen-
gedett tűrésmezőkön kívül esnek. Ez nagyon 
gyorsan, akár kis terhelések esetén is tönkre-
menetelhez vezethet, sőt tartósan károsíthatja 
a gépeket és berendezéseket.

A cserealkatrészek eredeti gyártói ezzel 
szemben azonos gyártási eljárásokat és gépe-
ket használnak, mint szériagyártásnál. Ez ga-
rantálja a jó minőség reprodukálhatóságát. A 
fejlesztési know-how és a gyártási tapasztalat 
folyamatosan átkerül a szériákba, biztosítva 
ezáltal a termékek állandó javulását.

Míg tehát egy olcsó órahamisítvány eseté-
ben csupán a pénzünket veszítjük el, addig 
a cserealkatrész-utánzatoknál gépleállási- és 
javítási költségek is keletkeznek, amelyek 
nagyságrendekkel meghaladhatják a vélt meg-
takarítást. Mindemellett garanciaigényünket 

is csak eredeti alkatrészek esetében érvénye-
síthetjük.

Számos német gyártó azonban máris inno-
vatív szolgáltatásokkal próbálta szabályozni a 
kialakult helyzetet.

Így például a Bosch Rexroth AG – a világ 
egyik vezető hajtás- és vezérléstechnikai 
specialistája – is olyan gyorsan hozzáférhető 
axiáldugattyús szivattyúkat kínál csereprog-
ram keretein belül, melyek az eredeti új egy-
ségekkel csaknem azonos értéket képviselnek. 
A vállalat ezzel a kiegészítéssel számottevően 
javítja a hidraulika terület eredeti cserealkat-
rész-kínálatát. A Rexroth REMAN elnevezésű 
programja tehát egy újabb innovatív kezde-
ményezés a nagyobb termékbiztonság, ezzel a 
gépek és berendezések alacsonyabb életciklus-
költségeinek irányában.

A Rexroth REMAN-programjának lényege 
a meghibásodott egységek felújítása újszerű 

p Kicsi, de pótolhatatlan: az eredeti alkatrész cseré-
jének nincs alternatívája.
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állapotúra. Az új egységek kínálata ezáltal 
értékben azokat megközelítő, újszerű csere-
egységekkel bővül, a programban szereplő 
– például az A10-szériájú – axiáldugattyús 
szivattyúk esetében. Ezen termékekre ter-
mészetesen ugyanolyan magas minőségi 
követelmények érvényesek, mint szériagyár-
tásnál. A Rexroth a REMAN-programnál is 
az autóiparban bevált és elfogadott minőségi 
eljárásokat és eszközöket használja és ezeknél 
az újszerű alkatrészeknél is teljes körű garan-
ciát vállal.

Az autóiparban minden kiesett perc 
számít
Hidraulikus hajtásokat elsősorban forgácso-
ló- és alakító megmunkálásnál, nagyszériás 
gyártásnál használnak az autóiparban. Ha 
csereegység-igény merül fel, a lehető leggyor-
sabban kell tudni reagálni, hogy a termeléski-
esés elkerülhető legyen. Ilyenkor minden perc 
számít. 
A csereegységek alapesetben még a megren-
delés napján elhagyják a Rexroth németországi 
telephelyét, és ideális esetben egy héten belül a 
megrendelő rendelkezésére állhatnak. 
A REMAN-program igazi előnye, hogy már 

a szivattyú meghibásodására utaló első jelek-
nél (melegedés, zajnövekedés, a berendezés 
lelassulása) meg lehet rendelni a csereegy-
séget, mely beérkezését követően azonnal 
kicserélhető. Ezt követően a régi egységet 
ugyanabban a speciális ládában kell vissza-
küldeni. Ezután kapja majd a jóváírást saját 
egységéért.
Az újszerű REMAN-egységek tehát egye-
sítik a rövid szállítási határidők előnyeit az 
eredeti alkatrészek nyújtotta biztonsággal. 
Ezzel teljesül a gépek minél rugalmasabb 
kihasználhatóságának előfeltétele, a nagy 
felhasználók esetében éppúgy, mint a köze-
pes cégeknél. n

További felvilágosítás: 
Kovács Ferenc 
Bosch Rexroth Kft. 
Service
Tel.: 06 (1) 422-3237
Fax: 06 (1) 422-3203

E-mail: ferenc.kovacs@boschrexroth.hu

u  A Rexroth termékeken kialakított IO-
link portok egyszerűbb üzemi behelyezést 
és karbantartást, továbbá diagnosztizálási 
lehetőséget biztosítanak a pneumatiká-
ban. A Rexroth a „Motek” nemzetközi 
szakkiállításon (2008) mutatta be az első 
érzékelőket, szeleptartó rendszereket és 
elektropneumatikus nyomásszabályozókat, 
melyek támogatják a nyílt kommunikációs 
standardokat.

A Rexroth-komponensek ezáltal alkal-
masak úgy a folyamatirányítási-, mint a 
diagnosztikai adatátvitelre és egyúttal 
a rendszer intelligenciáját is felemelik a 
terepi alkalmazás szintjére. Ezt az IO-link 
és a járatos terepibusz-féleségek közötti 
kommunikáció biztosítja. A paraméterezés, 
valamint az intelligens érzékelők és a vezér-
lő/végrehajtó elemek diagnosztikai- és álla-

potadatainak lekérdezése a vezérlésen vagy 
más HMI-eszközön keresztül történik. Ez az 
átlátható adathozzáférés a perifériához fel-
gyorsítja az üzembe helyezést és az automa-
tizálási megoldások realizálását. A diagnosz-
tizálási lehetőségek révén a gépek szélesebb 
felhasználási területen alkalmazhatók.

Az érzékelők és a vezérlő/végrehajtó 
pneumatikus elemek paraméterezéséhez, 
karbantartásához és diagnosztizálásához 
használatos szoftvereket a Rexroth az FDT/
DTM-technológia segítségével az úgyneve-
zett IndraWorks „szoftver-Framework”-be 
integrálta. Ezáltal lehetővé vált a működte-
tett gépek és berendezések folyamatos és 
teljes körű felügyelete, vizsgálata. Az IO-link 

a folyamatadatok ciklikus átvitelét két milli-
szekundumon belül hajtja végre, miáltal egy 
biztos támaszt nyújt a gyártott termékek 
minőségemelésében.

Az új Rexroth komponensek tökéletesen 
illeszkednek a decentralizált automatizálási 
architektúrákba. Az IO-standardokkal való 
teljes kompatibilitás lehetővé teszi a vegyes 
üzemeltetést és már installált gépek egysze-
rű, utólagos kiegészítését is. n

n Termékek

A Rexroth támogatja a 
nyílt kommunikációt –
Intelligens pneumatika IO-linkkel

p Régiből újat:  A majdnem új hidraulikus szivattyú 
felújítás után, teljes garanciával.

További felvilágosítás: 
Márkus Bálint
Bosch Rexroth Kft. 
Pneumatics
Tel.: 06 (1) 422-3257
Fax: 06 (1) 422-3205

E-mail: balint.markus@boschrexroth.hu
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u  A Haller 
Umweltsysteme 
cég 2008-ban, Münchenben 
mutatta be első teljesen hidraulikus 
hibrid-hajtású hulladékgyűjtő járművét. A 
hajtás alapja a Rexroth hidrosztatikus rege-
neratív fékrendszere (HRB), amivel a gyártó 
adatai alapján akár 25 százalékos üzemanyag-
megtakarítás is elérhető – ennek megfelelő 
pozitív kihatással a költségekre és a CO2-ki-
bocsátásra.

Az említett megtakarítást maga a HRB 
biztosítja, ebben tárolódik ugyanis a féke-
zőenergia, ami a fékezési folyamat során 
normál esetben hővé alakul, ezáltal elveszik. 
Indításkor a HRB-rendszer megfelelő kontroll 
mellett ismét felszabadítja a tárolt energiát, 
ezzel tehermentesíti a dízelmotort. Tehát 
minél gyakoribb a fékezés és az indítás, annál 
nagyobb az üzemanyag-megtakarítás. A nagy 
start-stop-gyakoriságú hulladékgyűjtő jármű 
esetében ez akár 25 százalék is lehet.

Ennek működését egy hidraulikus axiáldu-
gattyús egység biztosítja, ami a mechanikus 

hajtásláncba integrált. Fékezésnél ez az egység 
szivattyúként működik és a felszabaduló 
fékezőenergiát egy hidraulikus akkumulátor 
(zsákos akkumulátor) hidraulikaolajjal tör-
ténő feltöltésére használja fel. A folyamatot 
elektronika szabályozza egy hidraulikus sze-
lepvezérlő-blokkon keresztül, ez elinduláskor 
megadja a jelet a folyamat visszafordítására: a 
nyomás alatt álló olaj megfelelő kontroll mel-

lett kiáramlik az akkumulátorból és vissza-
folyik az axiáldugattyús egységen keresztül. 
Ennek hajtása ezzel az olajárammal biztosí-
tott, ezáltal motorként működik, ami teljesít-
ményét a mechanikus hajtásláncon keresztül 
adja le. A legnagyobb fokú biztonságról egy 
túlnyomást szabályozó szelep gondoskodik.

További pozitív hatások: a fellépő plusz 
gyorsítási nyomaték tovább növeli a rendszer 
hatékonyságát, a fék kopása pedig lényege-
sen kisebb lesz. A mechanikus fék ezáltal 
megnövekedett élettartama így szintén 
csökkenti a költségeket – ami hozzáadódik a 
redukált üzemanyag-fogyasztásból következő 
megtakarításhoz. Mindemellett a fékezőener-
gia teljes visszanyeréséből is profitál a kör-
nyezet, mert a fékezésből adódó finompor-
terhelés és a robbanómotor CO2-kibocsátása 
ennek megfelelően csökken.

Az „Add-on-koncepció” miatt a párhuza-
mos HRB esetében nincs szükség különleges 
futóműre. A hibrid-hajtás a kereskedelmi 
forgalomban fellelhető összes haszonjármű 
alvázához megfelel. n

További felvilágosítás: 
Máté Sándor
Bosch Rexroth Kft. 
Hydraulics
Tel.: 06 (1) 422-3219
Fax: 06 (1) 422-3201

E-mail: sandor.mate@boschrexroth.hu

n Know-how

Hulladékgyűjtő jármű a Rexroth  
       hidraulikus hibrid-hajtásával

p Üzemanyag-megtakarító, hidraulikus hibrid-
hajtású x2eco-szériáját a Haller a Rexroth hidroszta-
tikus regeneratív fékrendszerére (HRB) alapozva 
fejlesztette ki.
A fékezőenergia hidraulikus tárolásával a Rexroth 
hidrosztatikus regeneratív fékrendszere (HRB) akár 
25 százalékkal is csökkentheti a gyakori start-stop-
ciklusú haszonjárművek üzemanyagfogyasztását.

u A tavalyi év folyamán először, 2008. november 18-20. között került 
megrendezésre a Foodatech élelmiszergépipari és csomagolástech-
nikai szakkiállítás a Hungexpo Budapesti Vásárközpont területén.       
A kiállításon vállalatunk a Contraste Kft.-vel közös standon képvi-
seltette magát. A vásáron a látogatók többek között megtekinthették 
a Contraste Kft. és  a Bosch Rexroth Kft. által közösen tervezett 
szállítópályát, amelyen különféle feliratozási, címkézési és ellenőrzési 
megoldásokat láthattak működés közben a téma iránt érdeklődők. n

n Színes hírek

Foodatech 2008
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u  Fedezze fel egy sokoldalú metropolisz 
korlátlan lehetőségeit: üdvözöljük Control 
City-ben! A vezérléstechnika fővárosa minden 
vezérlőelemet felölel az optimális automatizá-
lási megoldásokhoz.  

Több évtizedes tapasztalatára alapozva 
fejlesztette ki a Rexroth azt az ultramodern 
vezérlési platformot, amelyen alapulva a 
gépgyártók megvalósíthatják innovatív elkép-
zeléseiket a gyártó berendezések terén. Az át-
fogó vezérlési portfolió merőben új távlatokat 
nyit az egyszerű, biztonságos és gazdaságos 
automatizálásban és a rendszerek rugalmas 
továbbfejlesztésében. 

Control City-ben minden esetben megta-
lálja az Ön által igényelt vezérlési megoldást.  
Ehhez egyrészt teljes automatizálási rend-
szereket kínálunk és korszerű vezérlésekkel 
fedünk le mindenféle automatizálási feladatot 
– a kompakt PLC-től a rugalmas Motion 
Control mozgásvezérlésen keresztül az in-
novatív CNC vezérlésig. Másrészt a hajtás-, 
kontroller- vagy PC-alapú vezérlőrendszerek 
teljesítményükben és funkcióikban finoman 
hozzáigazíthatók az egyedi igényekhez.

Nyitottan a cél felé
A gépgyártók műszakilag és gazdaságilag op-
timális megoldásokat igényelnek. Control City 

egyszerűvé teszi a választást: a nyílt vezérlési 
architektúra a lehető leggyorsabban vezet a 
célhoz – akár egy nagyváros modern tömeg-
közlekedési hálózata.

A Rexroth vezérlései integrált szabványos 
interfészeken keresztül kommunikálnak, és 
nyílt szabványokon alapulnak, így például az 
IEC 61131-3 PLC-szabványon. Természetesen 
számos egyéb ipari szabványt is támogatunk, 
amelyek a sokrétű kommunikációs és progra-
mozási feladatokhoz, illetve külső fejlesztők 
megoldásainak egyszerű rendszerbe illeszté-
séhez szükségesek.

A hasonlóan átfogó IndraWorks programo-
zó keretrendszerünk egyedülálló „Look and 
Feel“ tulajdonságával a teljes mérnöki munka-
folyamat valamennyi feladatának támogatása 
– a tervezéstől a kezelésen keresztül a diag-
nosztikáig – megoldható. 

De az egyedi gépelvek is gond nélkül integrál-
hatók a Rexroth nyílt vezérlési architektúrájá-
ba az alábbiakon keresztül:
•	 	PLCopen	-	mozgásvezérléshez	és	a	bizton-

ság megteremtéséhez
•		 	integrált	FDT/DTM	-	programozási	felada-

tokhoz
•		 	SERCOS	III	Ethernet-alapú	kommunikáci-

ós interfész
•		 	többprotokollos	vezérlések	és	hajtások

Tapasztalattal a sikerért
Egy nagyvárosban minden lehetséges te-
vékenység tetszés szerint kombinálható és 
sokoldalú kínálatra lehet támaszkodni. Ezen 
az elven alapul a Control City is: a Rexroth 
iparágakra optimalizált vezérlési megoldások 
átfogó választékát állította össze.

Gépgyártóként előnyt szerez technológiá-
kat átfogó vezérlési szakértelmünkből, hiszen 
ágazata és alkalmazásai a legmagasabb mű-
szaki színvonalat képviselő megoldásokhoz 
jutnak el. Fél évszázados vezérlés- és hajtás-
technikai gyakorlati tapasztalatunkra alapoz-
va egyedileg bővíthető teljes megoldásokat és 
a kifejezetten a szakterület igényeihez szabott 
egyedi teljesítménycsomagokat egyaránt kí-
nálunk.

Biztonsággal a jövőbe
A Control City által kínált rendszermegoldá-
sokkal Ön mindig a biztonságos oldalon áll. 
Vezérlési megoldásaink kétszeresen nyújta-
nak biztonságot: egyrészt a Rexroth hosszú 
távon megbízható partner – a másik oldalról 
pedig vezérlési és hajtástechnikánkba minden 
szükséges biztonsági funkciót beépítettünk 
az emberek, gépek és munkadarabok opti-
mális védelméhez. Ezáltal növekszik gépeinek 
rendelkezésre állása és minimumra csökken a 
további tanúsítások szükségessége. 

n Újdonság

Üdvözöljük Control City-ben!
A vezérléstechnika fővárosában
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Automatizálási megoldásaink magas tech-
nológiai színvonalával mindig napra kész 
lehet, így például a .Net és az FDT/DTM tech-
nológia, illetve a PLCopen-elemek révén.

És a Rexroth vezérlési megoldásai a 
jövőre nézve is biztonságot kínálnak: az 
energiahatékony vezérlési és hajtási megoldá-
sok például megteremtik a lehetőséget a gépek 

és berendezések üzemeltetőit terhelő teljes 
költségek tartós csökkentésére a koncepciótól a 
működtetésen keresztül a modernizálásig. n

Járjon velünk a biztonságos oldalon – Control 
City szívesen látja Önt! Látogasson el Cont- 
rol City-be a 2009-es Magyarregula szakki-
állításon! 

Magyarregula 2009. március 24-27. 
Budapest, SYMA Rendezvénycsarnok, 
F/501-es stand

További felvilágosítás: 
Czumbel László
Bosch Rexroth Kft. 
Electric Drives and Controls
Tel.: 06 (1) 422-3242
Fax: 06 (1) 422-3205

E-mail: laszlo.czumbel@boschrexroth.hu

u  A Rexroth egy új, a 20-as, 25-ös, 32-es 
és 40 mm-es orsós hajtásokhoz kialakított 
előtét-zsírzót fejlesztett ki. Az egységgel 
(VSE előtét-zsírzó) a felhasználó karbantar-
tási és üzemeltetési költségei lecsökkent-
hetők. A VSE használatával a karbantartási 

igény jelentősen csökken, és a központi 
zsírzás is kiváltható. A VSE-vel 300 millió 
fordulatig vagy 5 évig nem szükséges az 
újrakenés normál üzemi körülmények 
esetén. A hajtott orsóknál használható VSE 
anyaga műanyag, felépítése egy nyitott 
pórusú habanyag és egy olajtartály kombi-
nációja. Az érintkezési felületen jelentkező 
mikromozgások minimális olajmennyiséget 
juttatnak az orsó futópályáira, ezáltal rend-
kívül vékony olajfilm-réteggel vonják be 
azokat. A betét belsejében a kapilláris hatás 
biztosítja az automatikus olaj-utánkenést. 
Emellett az előtét-kenőegység felveszi a 
felesleges olajmennyiséget is az érintkezési 
zóna területén. Ez a funkció folyamatosan a 
megfelelő mértékű kenést biztosítja, ezáltal 
az alapzsírzott anya is hosszabb ideig hasz-
nálható a teljes élettartam alatt.
Az optimális hatás eléréséhez már egyetlen 

VSE-t elegendő az anyához szerelni. Ez nagy 
szabadságfokot biztosít a VSE már meglé-
vő konstrukcióknál történő helytakarékos 
beépítéséhez. Az egység a katalógusban 
megtalálható csaknem összes anyával kom-
patibilis, valamint horizontális és vertikális 
alkalmazásoknál is használható. A Rexroth 
az előtét-kenőegységet készre munkált go-
lyósorsóval együtt szállítja, szerelt állapot-
ban, azonnal beépíthető egységként.

A teljes élettartam alatt optimális minimá-
lis kenőanyag-mennyiség a környezetet és 
az erőforrásokat is kíméli, továbbá normál 
gyártási körülmények között számos alkal-
mazási területen – például automatizálás és 
handling, elektrotechnika, elektronika, orvosi 
műszerek – csökkenti a karbantartásból adó-
dó ráfordításokat. n

n Termékek

300 millió fordulat utánkenés nélkül

p Golyósorsók kenése teljes élettartamra:  
a Rexroth VSE előtét-zsírzó egysége.

További felvilágosítás: 
Kemény György
Bosch Rexroth Kft. 
Linear Motion and Assembly Technologies
Tel.: 06 (1) 422-3292
Fax: 06 (1) 422-3205

E-mail: gyorgy.kemeny@boschrexroth.hu
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u A Bosch Rexroth Pneumatika Kft. egri 
munkatársa, Simon Ágnes világbajnoki cí-
met szerzett az Ausztriában zajló szenior sí 
tájfutó-világbajnokság középtávú verseny-
számában. Ezzel minden idők első magyar 
aranyérmesévé vált sí tájfutásban, ugyanis 
korábban magyar zászló még sosem lengett 
a legmagasabb helyen a téli sport világverse-
nyén ebben a számban.

Az Egri Testedző Club tájfutója és a Gyön-
gyösi VSE biatlonistája a 2009. január 8-19-én 
Postalmban megrendezett szenior sí tájfutó 
világbajnokságon a W35-ös kategóriában sváj-
ci és német ellenfeleket utasított maga mögé. 
Az idei világbajnokság helyszínéül szolgáló al-
pesi sí lesikló terepen kiváló sí tudásának kö-
szönhetően erős volt a hegynek fölfelé tartó 
szakaszokon, és félelem nélkül vette a lesikló 
szakaszokat is, ennek köszönhető a versenyen 
elért eredmény.

A nagyszerű sportoló jövőbeni tervei kö-
zött szerepel a soron következő, Liberecben 
megrendezésre kerülő sífutó világbajnokság, 
a Japánban tartandó sí tájfutó világbajnokság 
és idén nyáron a hazai pályán, ráadásul Ágnes 
szűkebb hazájában, Eger és Miskolc térségé-
ben megrendezésre kerülő tájékozódási futás 
világbajnokság.

Simon Ágnes 2007 novembere óta van 
gyes-en harmadik kisbabájával, a most 14 
hónapos Áronnal. A szülés előtt alapanyag-

raktár-vezetőként dolgozott a Bosch Rexroth 
egri vállalatánál. A sportolást 25 éve kezdte. 
Több sportágban is versenyez: tájékozódási 
futásban, a sí tájfutásban, biatlonban és a 
sífutásban. 1994 óta tagja a nemzeti válogatot-
taknak is. 

Ha minden a terv szerint alakul, Ágnes 
2009 őszén szeretne visszatérni munkahe-
lyére, remélhetőleg még több fényes trófea 
tulajdonosaként. Sok sikert kívánunk neki 
valamennyi versenyéhez addig is! n

n Színes hírek

Világbajnok Rexroth-munkatárs 

A sí tájfutás a sífutás és a tájfutás keveré-
ke. A sí tájfutó versenylécek nem külön-
böznek a sífutóversenyeken a korcsolyá-
záshoz használttól. A tájékozódás pedig 
megegyezik a tájfutásnál, illetve a tájkerék-
párnál alkalmazottal. A verseny nagyrészt 
előre kihúzott sí nyomokon zajlik.

u  A 14 hónapos építési idő leteltével a Bosch 
Rexroth AG csehországi leányvállalata új 
gyárépületet avatott Brno-ban. A kétnapos 
avatási ünnepségen a vállalat ügyfelei egész 
Európából érkeztek az ünnepségre, hogy 
meggyőződhessenek az új gyár korszerűsé-
géről. 

A Rexroth közép-kelet európai jelenlétét 
az utóbbi években erőteljes növekedés jel-
lemzi, ami a gyártókapacitások bővítését 
teszi szükségessé. A világpiacon a hajtás- és 
vezérléstechnika területén vezető vállalat 13,5 
millió eurót invesztált egy új gyárépület létre-
hozásába a vállalat korábbi csehországi szék-

helyének is helyet adó Brno-ban. A Rexroth 
Csehországban összesen 220 munkavállalót 
foglalkoztat a brno-i központban, valamint 
a prágai és ostrava-i képviseleti irodákban. 
Az új épület 5200 négyzetméteres irodai te-
rületen kínál munkahelyet a konstrukció, az 

értékesítés és a szerviz munkatársai számára 
a Rexroth valamennyi technológiai területén. 
Ezen kívül 100 szakember 4000 négyzetméte-
res gyártó területen állít elő vevői igényekre 
szabott hidraulikus tápegységeket, amelyek 
világszerte különböző gépekbe és berendezé-
sekbe kerülnek beépítésre. n

n Újdonság

Brno-ban új gyárat avatott a Rexroth 
Kapacitásbővítés a tartós forgalomnövekedés érdekében
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u  A Rexroth által kínált dőlésfüggetlen súlyki-
egyenlítési mód leegyszerűsíti a térbeli helyzet-
től függő önsúly-kompenzációt. Súlykiegyen-
lítési feladat elsősorban a kúszócsapágyazású 
szerszámoknál, szerszámtartóknál jelentkezik, 
melyek elfordulással / billenéssel változ-
tatják a helyzetüket. Ez az egység a robot-
ponthegesztőfogók súlykiegyenlítő hajtása szá-
mára az integrált dőlésszenzor révén bármely 
munkapozícióhoz tartozó egyedi nyomásillesz-
tést biztosít. 

A dőlésfüggetlen súlykiegyenlítő egy-
ség teljessé teszi a lemezmegmunkálások 
terén eddig bevált elektropneumatikus 
nyomásszabályozást. Egy ponthegesztőfogó 
súlykiegyenlítő hajtásánál a hegesztőfogó 
különböző térbeli pozícióihoz különböző 
nyomásértékek tartoznak. Az integrált dő-
lésszenzor révén a hegesztőfogó bármely 
munkapozíciójához a hozzárendelt egyedi 
nyomásszintek biztosítják az önsúly automa-
tikus kiegyenlítését, miáltal feleslegessé válik 
az egyes hegesztési pontok egyedi súlyki-
egyenlítési programozása.

Automatikusan szabályozott nyomás 
kompenzálja a súlyerőt

A dőlésszenzor képes egyrészt a saját térbeli 
helyzetének felismerésére, továbbá kiértékelni 
a súlyerő hatását. Ezek alapján a hegesztőfogó 
helyzetéhez tartozó kimenő jelet (villamos) 
generál, amivel egy elektropneumatikus 
nyomásszabályozó szelepet vezérelve a súly-
kiegyenlítő hengerben megfelelő nagyságú 
ellenerőt hoz létre. A dőlésszenzor továbbá 
azt is érzékeli, ha a robotkar térbeli helyzete 
változik a forgómozgás következtében.

A beépített két elektropneumatikus nyo-
másszabályozó révén a súlykiegyenlítő henger 
mindkét kamraterének nyomása külön-külön 
szabályozható. A jelek mindkét szabályozott 
kimeneten ellentétesek. Jeltükrözés révén az 
üzemi nyomás mindkét kamratérben kifejthe-
ti hatását. Ez a dinamikusan szabályozott nyo-
máskülönbség minden helyzetben biztosítja a 
kiegyenlítő erő nagy ismétlődési pontosságát. 
A két elektropneumatikus nyomásszabályozó 
szeleppel széles nyomástartomány fedhető 

le. Így például a már meglévő hegesztőfo-
góknál rendelkezésre álló levegőhálózatból 
a maximális hatás generálható, miáltal a kis 
hengereknél nagyobb forgási szög fedhető 
le, mint a hagyományos kiegyenlítő rendsze-
rekkel. Új rendszereknél eleve kisebb lehet a 
szükséges munkanyomás, mivel nincs szükség 
közepes tartónyomásra. Ezáltal megtakarítha-
tó a „nagynyomású hálózat”, azaz energiát és 
pénzt spórolhatunk.

Ez a megoldás az olyan meglévő beren-
dezéseknél is alkalmazható, melyek nem 
rendelkeznek vezérlés- és kommunikációs 
hálózattal. Ezek utólag is kiegészíthetők a 
dőlésfüggetlen súlykiegyenlítéssel. n

n Termékek

Dőlésfüggetlen súlykiegyenlítés a Rexroth-tól
Ponthegesztő fogók súlykiegyenlítésének innovatív  
megoldása p ED02 elektropneumatikus nyomásszabá-

lyozó szelep dőlésszenzorral egy hegesztőfogó 
dőlésfüggetlen súlykiegyenlítéséhez.

További felvilágosítás: 
Márkus Bálint
Bosch Rexroth Kft. 
Pneumatics
Tel.: 06 (1) 422-3257
Fax: 06 (1) 422-3205

E-mail: balint.markus@boschrexroth.hu

u  A Bosch Rexroth 2008. novemberében nagyszabású házi bemu-
tatót tartott az Audi győri gyárában „Rexroth – Az Ön partnere 
a motorgyártásban” címmel, amelyre az Audi munkatársain kívül 
meghívta valamennyi, a téma iránt érdeklődő Ügyfelét is. A láto-
gatók a bemutatón a Rexroth a motorgyártás, motorszerelés és 
járműszerelés minden területére kiterjedő egyedülálló technológia- és 
termékválasztékával ismerkedhettek meg. A technológiai termékbe-
mutatókon kívül a résztvevők a Rexroth szakemberei által tartott 
szakmai előadásokat hallgathattak a motorgyártás és szerelés aktu-
ális témáiról, újdonságairól, valamint lehetőségük nyílt a Rexroth 
aktuális projektjeinek megismerésére is. n

n Színes hírek

Rexroth – Az Ön partnere  
a motorgyártásban
Házi bemutató a győri Audi gyárban
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u Új alternatívát kínál a távfűtéses tár-
sasházak számára a Bosch Termotechnika 
üzletága, a Junkers. A társaság az idei évben 
számos olyan igénnyel szembesült, melynek 
kapcsán távhővel fűtött társasházak keresték 
meg költségtakarékossági megoldásokért. 

Amint azt Benoit Lespagnol, üzletágvezető 
elmondta: „a 2008-as évben főként a modern 
megtakarítási formák kerültek előtérbe, ami 
egyértelműen az energiahordozók növekvő 
árának tudható be. Ezért a Bosch Termotech-
nika üzletága a távhővel fűtött társasházak 
számára is kidolgozott költségtakarékos meg-
oldásokat, ahol akár 3-5 év alatt is megtérülhet 
a lakóközösség által befektetett pénz. 

Benoit Lespagnol szerint, a távhővel fűtött 
társasházak akkor tudnak jelentős költsége-
ket megtakarítani, ha melegvíz ellátásuk egy 
részét napkollektoros rásegítéssel fedezik. 
A társasházak adottságai tökéletesen meg-
felelnek a megújuló energiák támasztotta 
technikai követelményeknek, hiszen lapos 
tetejű házak esetében könnyen felszerelhetőek 
a napkollektorok és a melegvíz fogyasztás is 
folyamatos, a lakók vegyes összetételének kö-
szönhetően. A megtérülési idő természetesen 
számos egyedi sajátosság függvénye, így nem 
mindegy milyen állapotban van a melegvíz 
rendszer, és hogy milyenek a ház melegvíz 
fogyasztási szokásai. Ha például egy 80 laká-
sos, közepes állapotban lévő, távhővel fűtött 

társasházat veszünk alapul, akkor a ház 
hozzávetőleg 8 millió forintból tud egy 
olyan napkollektoros melegvíz-rásegíté-
ses rendszert kiépíteni, amely a jelenlegi 

távhő árakkal számolva akár 3-5 év alatt is 
megtérülhet. 
A 8 millió forintos beruházás tartalmazza a 

napkollektorok árát, azok speciális rögzítését, 
a rendszer kiépítését, a melegvíz-tárolók ki-
alakítását, a meglévő rendszerhez való csatla-
koztatást, valamint a felmérés költségeit. n

További felvilágosítás: 
Kukaj Zsuzsanna
zsuzsanna.kukaj@hu.bosch.com

n Újdonság

Alternatív energiahordozókkal enyhítené a távfűtéses  
társasházak kiadásait a Bosch Termotechnika üzletága 
A jövőben várhatóan 30%-kal emelkedik a kereslet 
                   a szolár elemek iránt hazánkban 

u  Számos felhasználó nagy örömére a 
Rexroth most designLINE-kivitelben kí-
nálja jól bevált összekötő elemeit. Az alu-
míniumöntvény kocka-összekötők, vég- és 
T-összekötők, 45-fokos-összekötők, tartó-
kar-csuklók és lengőcsapágyak ezüst ESD 
bevonatot kapnak. Ezáltal az alumínium-
profilhoz illő külső jön létre és megmarad 
a konzekvens ESD-képesség. Az összekötő 
elemeket komplett szettben, a rögzítéshez 
szükséges kötőelemekkel együtt szállítjuk. 
Tartozékként műanyag dugók is kaphatók, 
ezek takarják a zárt profilok furatait és 
ezzel javítják azok külső megjelenését, vala-
mint védenek a szennyeződés ellen.
A Rexroth alumíniumprofil szerkezeti egy-

ségei profilok-, összekötő elemek- és ezek 
tartozékainak legszélesebb palettáját fedik 
le. Minden komponens egymással ponto-
san illeszkedik és egyszerűen szerelhető. 
A csavaros kivitelű profilkötésekkel az 
állvány- és vázszerkezetek, berendezések és 
sok más egyéb gazdaságosan szerelhetők a 
legkülönbözőbb ipari területeken – és gond 
nélkül átalakíthatók esetleges változások-
nál. A szabványosított hornyok segítségével 
pedig minden a legrugalmasabban kombi-
nálható egymással.

Ezek után nincs szükség többé hegesz-
tésre és lakkozásra sem. A funkciók tökéle-
tesítésére és a robusztusságra koncentrálva 
a termékcsoport – több mint 30 évvel ez-
előtti bevezetése óta – világszerte vezetővé 
és irányadóvá vált az alumínium profil szer-
kezeti egységek területén. n

n Termékek

designLINE: Jó minőségű alumínium-profil
t Az új 
designLINE 
termékcsoport 
bevonatolt 
összekötő ele-
meinél meg-
marad az ESD-
képesség.

További felvilágosítás: 
Zemliczki Zoltán
Bosch Rexroth Kft. 
Linear Motion and Assembly Technologies
Tel.: 06 (1) 422-3275
Fax: 06 (1) 422-3205

E-mail: zoltan.zemliczki@boschrexroth.hu

A Bosch Termotechnik GmbH 2,8 milli-
árd eurós tavalyi forgalmával az európai 
piac vezető szereplője. Az elmúlt évben 
jelentős forgalmat bonyolított a Kelet-
európai piacokon ahol eladásai 18%-kal 
nőttek. Gyártó bázisai Németországban 
és Portugáliában találhatók. 
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u  Sergej Awdejew orosz kulturális miniszter november 19-én há-
romnapos budapesti tartózkodása során látogatást tett a Nemzeti 
Színházban, melynek során a Bosch Rexroth által szállított főszín-
pad színpadtechnikáját tekintette meg. A látogatás apropóját az 
szolgálta, hogy a Rexroth nyerte el az orosz kultúra szimbólumának 
tartott Bolsoj színház komplett színpadtechnikai rekonstrukciójára 
kiírt pályázatot, ahol a vállalat elektromechanikus és hidraulikus 
hajtásokat fog szállítani a színház színpadgépészetéhez. Awdejew 
miniszter úr egy olyan, már megvalósult projekt kapcsán kívánt 
meggyőződni a Rexroth-technológiájáról, amely a színpadi szakem-
berek által több éve nagy elismerésnek örvend. 

A Nemzeti Színházban Alföldi Róbert, a színház igazgatója, illetve 
a Bosch Rexroth Kft. részéről Ács István ügyvezető igazgató, va-
lamint a Bosch Rexroth AG Hydraulics üzleti területének vezetője 
és a Bolsoj-projekt oroszországi vezetője fogadta személyesen a 
miniszter urat. A megbeszélés során a budapesti Nemzeti Színházzal 
kapcsolatos projekt adatairól, valamint a Bosch Rexroth világszerte 
zajló színházi modernizációk kapcsán szerzett tapasztalatairól szá-
moltak be a miniszter úrnak. n

n Színes hírek

Az orosz kulturális miniszter
látogatása a budapesti 
Nemzeti Színházban

u  A Bosch Rexroth felvásárolta a 
Hägglunds Drives AB, hidraulikus ter-
mékeket gyártó vállalatot, és többségi 
tulajdont szerzett a Easun Pneumatic vál-
lalatban.

A kartellhatóság jóváhagyása alapján 
2008. decemberében sikeresen lezárult 
a Svédországban található mellanseli 
Hägglunds Drives AB felvásárlása. Az akvi-
zícióval a Rexroth tovább bővíti portfolió-
ját az ipari hidraulika területén.

A Hägglunds Drives AB egy vezető nem-
zetközi vállalat, mely komplett hidraulikus 
hajtásrendszereket, motorokat és szervizt 
kínál ügyfelei számára. A vállalat olyan alkalmazásokhoz fejleszt és 
gyárt komplett hajtásrendszereket, amelyek magas forgatónyomaté-
kot és változtatható sebességet követelnek meg.

A megújuló energiaforrások területén a Hägglunds Drives-termékek 

etanol előállító gépeket, valamint az első, tengerenergia hasznosítására 
szolgáló gépeket hajtják.

„A Hägglunds Drives felvásárlásával az ipari hidraulika termékport-
foliójának bővítésére nyílt lehetőségünk, mellyel új piaci potenciált nye-
rünk az olyan növekvő piacokon, mint a megújuló energiaforrások, a 

bányászat és az anyagmozgatás.” nyilatkoz-
ta Dr. Albert Hieronimus, a Bosch Rexroth 
AG felügyelő bizottságának elnöke. 

Nem csak a hidraulika termékválaszték 
bővül ily formában: a Bosch Rexroth több-
ségi tulajdont szerzett a Zehijang Easun 
Pneumatic Technology Co. LTd. (Easun), 
kínai vállalatban. 

Az Easun az egyik vezető pneumati-
ka vállalat Kínában. Easun márkanéven 
fejleszt, gyárt és forgalmaz pneumatikus 
hengereket, szelepeket, levegő előkészítő 
rendszereket és tartozékokat a helyi piac 
számára. A vállalat átvételével a Rexroth 
pozícióját erősíti a fejlődő kínai piacon, és 
olyan kibővült pneumatika termékprogra-

mot kínál, mely kifejezetten a kínai vevők követelményeinek felel meg. 
A Bosch Rexroth a 70-es évek óta van jelen a kínai piacon, 3 telep-

helyen folytat gyártó tevékenységet, alkalmazottainak száma 2007-ben 
több mint 200 fő volt. n

n Újdonság

Felvásárlások révén bővíti 
termékválasztékát a Rexroth


