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W lipcu 2013 została ukończona w firmie Zarmen FPA 
w Zdzieszowicach modernizacja manipulatora kuziennego 30T, 
którego konstrukcja liczyła sobie ponad 40 lat.

Manipulator kuzienny 30T jest maszyną pomocniczą w proce-
sie kucia. Służy do pozycjonowania odkuwki, ważącej do 30T, 
w przestrzeni obróbczej prasy kuziennej. Wymagane jest skoor-
dynowanie ruchów odkuwki z pracą prasy. Wysięgnik uchwytu 
odkuwki, zawieszony na zaprojektowanych mechanizmach 
dźwigniowo-cięgnowych manipulatora, napędzany dobra-
nymi siłownikami i silnikami hydraulicznymi posiada właściwą 
ruchliwość i stopnie swobody, odpowiednie do potrzeb techno-
logicznych procesów kucia i przekuwania.
Prace modernizacyjne realizowane były przez firmę Zarmen 
FPA w Zdzieszowicach. 

Firma Bosch Rexroth, mając bogate doświadczenie w dziedzinie 
napędów i sterowań hydraulicznych dla przemysłu metalurgicz-
nego, została wybrana jako dostawca systemów hydraulicznych.
Najważniejsze zespoły i funkcje układu hydraulicznego mani-
pulatora obejmują:
•	 centralę olejową;
•	 centrowanie wysięgnika szczypiec;
•	 amortyzację poprzeczną tylnej części wysięgnika szczypiec;
•	 unoszenie wysięgnika szczypiec;
•	 podnoszenie tyłu wysięgnika szczypiec – pochylanie wysięg-

nika;
•	 amortyzację wzdłużną wysięgnika;
•	 zamykanie i otwieranie szczypiec przedmiotu obrabianego;
•	 obrót uchwytu przedmiotu obrabianego;
•	 napęd jazdy manipulatora.

Napędy Bosch Rexroth  
w modernizacji parku technologicznego  
kuźni Zarmen FPA w Zdzieszowicach

		Manipulator kuzienny 30T z odkuwką trzymaną w szczypcach
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Centrala olejowa składa się z zespołu 
zbiornika oleju 3000 dm³, zespołu dwóch 
pomp osiowych tłokowych A4VSO250 
z regulatorem stałej mocy LR2G, zespołu 
uzdatniania oleju (pompa śrubowa, 
podwójny filtr przełączany i chłodnica 
olejowo-powietrzna) oraz baterii hydro-
akumulatorów przeponowych.

Układ centrowania wysięgnika szczy-
piec, pracujący w przedniej części układu 
mocowania przedmiotu obrabianego, 
wykorzystuje dwa siłowniki pracujące 
przeciwbieżnie. Jeden z tych siłowników 
został wyposażony w przetwornik poło-
żenia tłoka. Sygnał z tego przetwornika 
podaje rzeczywiste odchylenie przedniej 

części wysięgnika od osi wzdłużnej mani-
pulatora. Siłowniki centrowania przodu 
wysięgnika dzięki zastosowaniu zespołu 
hydroakumulatorów tłokowych spełniają 
również funkcję amortyzatorów.

Układ amortyzacji poprzecznej tylnej 
części wysięgnika szczypiec składa się  
z dwóch siłowników nurnikowych pra-
cujących przeciwbieżnie. Siłowniki  
te stale wprowadzają tylną część wysięg-
nika w płaszczyznę symetrii manipula-
tora.

Układ unoszenia wysięgnika szczypiec 
składa się z dwóch siłowników dwustron-
nego działania. Siłowniki te poprzez 
mechanizmy dźwigniowo-cięgnowe uno-
szą jednocześnie przód i tył wysięgnika 
szczypiec. Jeden z siłowników został 
wyposażony w cyfrowy układ pomiaru 
położenia tłoka służący do określenia 
wysokości uniesienia punktu centralnego 
wysięgnika szczypiec.

Układ podnoszenia tyłu wysięgnika 
szczypiec składa się z dwóch siłowni-
ków dwustronnego działania. Siłowniki 
te unoszą tylko tył wysięgnika szczypiec 
i powodują pochylanie układu mocowania 
przedmiotu obrabianego w płaszczyźnie 
symetrii manipulatora. Jeden z siłowni-
ków podnoszenia tyłu jest wyposażony 
w przetwornik położenia tłoka. Sygnał 
z tego przetwornika, po przeliczeniu, 
służy do wyznaczenia kąta pochylenia 
osi wysięgnika w płaszczyźnie symetrii 
manipulatora.

Układ amortyzacji wzdłużnej jest wypo-
sażony w dwa zespoły siłowników dwu-
stronnego działania, sprzężonych sze-
regowo - w sumie 4 siłowniki. Połącze-
nie szeregowe siłowników zapewnia 
podwójny skok amortyzatorów, przy 
zachowaniu wysokiej wytrzymałości 
siłowników na wyboczenie.
Układ zamykania i otwierania szczypiec 
przedmiotu obrabianego stanowi jeden 
siłownik o średnicy tłoka 500 mm, który 
jest wbudowany wewnątrz konstrukcji 
nośnej wysięgnika.

METALURGIA

		Zespoły pompowe, zespół zbiornika oleju, zespół uzdatniania oleju

		Cylinder układu centrowania, zespół hydroakumulatorów tłokowych
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W układzie pozycjonowania kątowego 
i obrotu uchwytu przedmiotu obrabianego 
wokół osi wzdłużnej wysięgnika szczy-
piec pracuje wolnoobrotowy, wysokomo-
mentowy silnik marki Hägglunds, który 
wyposażony jest w hamulec oraz w prze-
twornik obrotowo-impulsowy. Sygnał  
z tego przetwornika, po odpowiednim 
przeliczeniu, pokazuje kąt skręcenia 

szczypiec lub prędkość kątową obracania 
przedmiotu obrabianego.

Układ napędu jazdy manipulatora, w któ-
rym jednostką napędową jest wolnoobro-
towy, wysokomomentowy silnik marki 
Hägglunds, wyposażony jest w przetwor-
nik obrotowo-impulsowy. Sygnał z tego 
przetwornika, po odpowiednim przeli-

czeniu, pokazuje prędkość i kierunek 
jazdy manipulatora.

Prędkości pracy siłowników w poszcze-
gólnych układach regulowane są przez 
zawory proporcjonalne z symetryczną 
charakterystyką sterowania przepły-
wem cieczy roboczej w obu kierunkach.  
Nadrzędny układ sterujący podaje odpo-
wiedni sygnał na cewki zaworów propor-
cjonalnych i steruje ilością podawanego 
oleju. Sterowanie wielkością przepływu 
oleju odbywa się w sprzężeniu zwrotnym  
z sygnałem pochodzącym z przetwornika 
położenia tłoka. Analogicznie - szybkość  
i kierunek pracy silników hydraulicznych 
sterowany jest w sprzężeniu zwrotnym  
z sygnałami z przetworników obrotowo-
-impulsowych przy wykorzystaniu zawo-
rów proporcjonalnych. 

Dzięki wykorzystaniu sy gna łów z prze-
twor ników po ło że nia tłoków si ło wni ków 
oraz z prze twor ni ków obrotowo-impulso-
wych silni ków, możliwa jest praca w  cyklu 
półautomatycznym. Ułatwia to pracę 
operatorowi manipulatora, odciążając 
z konieczności równoczesnej kontroli 
parametrów pracy wszystkich układów 
napędowych. Zastosowana w hydraulice 
manipulatora zaawansowana technika 
sterowania proporcjonalnego pozwala 
elastycznie i w szerokim zakresie kształ-
tować charakterystykę napędów hydrau-
licznych.

Kontakt:  

mgr inż. Ryszard Czok 

Zarmen FPA 

tel.: +48 77 545 70 60 

ryszard.czok@zarmenfpa.pl 

 

mgr inż. Sławomir Sokólski 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 71 364 73 22 

slawomir.sokolski@boschrexroth.pl

METALURGIA

		Napęd obrotu uchwytu przedmiotu obrabianego – silnik z hamulcem  
i z przetwornikiem obrotowo-impulsowym

		Napęd jazdy – silnik z przetwornikiem obrotowo-impulsowym
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Firma Bosch Rexroth opracowała we 
współpracy z firmą Novatech elektroniczny 
system sterowania dla hydraulicznego 
napędu skrętu i hydraulicznego układu 
podnoszenia dla nowej platformy do trans-
portu kontenerów o handlowej nazwie 
Flexmaster produkowanej w Novatech. 
Firma Novatech zajmuje się projektowa-
niem, konstruowaniem oraz produkcją ele-
mentów, konstrukcji i urządzeń stalowych 
mających zastosowanie w energetyce, 
transporcie morskim, a także w rolnictwie.

Hydrauliczny układ sterowania napędem 
skrętu i podnoszenia składa się z bloku 
hydraulicznego M4-12, pracującego 
w układzie Load Sensing sterowanym 
elektro-proporcjonalnie bezpośrednio 
przez sterownik cyfrowy RC28-14 serii 
30. Jednostka napędowa (pompa hydrau-
liczna) nie jest związana bezpośrednio 

z platformą, została umieszczona na ciąg-
niku doczepianym do platformy. Elemen-
tami wykonawczymi napędu są siłow-
niki hydrauliczne skrętu oraz siłowniki 
hydrauliczne podnoszenia i poziomowa-
nia platformy.

O wyborze cyfrowej jednostki sterującej 
typu RC28-14 serii 30 firmy Bosch Rexroth 
zadecydowały wymagania dotyczące pre-
cyzyjnej kontroli kąta skrętu platformy 
każdej ze sterowanych osi, kontroli wyso-
kości podnoszenia platformy oraz nieza-
wodności działania w trudnych warun-
kach pracy.

		Platforma do transportu kontenerów na terminalach portowych podczas pracy (źródło: Novatech)

Elektroniczny system sterownia hydraulicznego 
napędu układu skrętu oraz układu podnoszenia 
platformy do transportu kontenerów 
na terminalach portowych

		Elementy systemu sterowania – blok 
hydrauliczny M4-12

		Sterownik RC28-14
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TRANSPORT BLISKI

System sterowania elektronicznego został 
tak zaprojektowany, aby mógł być zain-
stalowany bezproblemowo na różnych 
typach platform w zależności od ilości osi 
sterowanych. 
Niezależny i w pełni kontrolowany ele-
ktronicznie układ skrętu osi na drodze 
elektronicznej umożliwia realizację róż-
nych trybów pracy platformy poprawia-
jąc jej sprawność manewrową. Operator 
ma do dyspozycji m.in. automatyczny tryb 
sterowania wózkami jezdnymi podczas np. 
podjeżdżania platformy pod kontener lub 
tryb ręczny umożliwiający operatorowi 
za pomocą joysticka korygowanie skrętu 
osi platformy. Możliwa jest też realizacja 
trybu tzw. „psiego chodu”, tj. skręcenie 
wszystkich osi platformy w tę samą stronę.
Podczas jazdy pojazdu układ sterowa-
nia elektronicznego za pomocą czujni-
ków skrętu Rexroth typu WS1 na bieżąco 
odczytuje kąt skrętu osi platformy i kąt 
skrętu ciągnika. Dane te przekazywane 
są do elektronicznej jednostki sterują-
cej RC28-14/30 i na podstawie specjalnie 
opracowanego algorytmu korygowany jest 
kąt skrętu każdej z osi platformy. Dodat-
kowo podczas np. podjazdu platformy 
pod kontener analizowane są informacje 
z czujników zbliżeniowych, aby zapobiec 
kolizji platformy z kontenerem.

W czasie transportu konieczne jest rów-
nież podnoszenie i opuszczanie (pozio-
mowanie) platformy. W tym przypadku 
także sterownik elektroniczny RC28-14 
oraz odpowiednie czujniki, w które wypo-
sażona jest platforma, kontrolują podno-
szenie na określoną, zaprogramowaną 
wysokość w zależności od trybu pracy 
urządzenia. Do detekcji ładunku służy 
czujnik ciśnienia zainstalowany w hydrau-
licznym siłowniku podnoszenia, a układ 
sterowania elektronicznego nie dopusz-
cza do przeciążenia platformy.
Sterownik elektroniczny RC28-14 obok 
sterowania funkcjami hydraulicznymi, 
zawiaduje również układem hamulcowym 
platformy, układem smarowania, ukła-
dem ładowania akumulatorów hydrau-
licznych i utrzymywania odpowiedniego 
ciśnienia hydraulicznego w hydraulicz-
nym układzie roboczym oraz tzw. zasila-
niem awaryjnym. 
Do komunikacji operatora z maszyną, 
monitorowania bieżących wskazań czuj-
ników i stanów awaryjnych oraz diag-
nostyki pojazdu zastosowano kolorowy 
wyświetlacz Bosch Rexroth o oznaczeniu 
DI3-STD/10.
Wyświetlacz umożliwia ponadto kalibra-
cję zastosowanych czujników, zmianę 
parametrów platformy oraz zmianę 

dodatkowych funkcji sterowania specy-
ficznych dla danego klienta.
Wykorzystanie w elektronicznym układzie 
sterowania platformy firmy Novatech ste-
rownika RC28-14 okazało się sukcesem. 
Spełniono zakładane i określone przez 
klienta wymagania w zakresie jakości 
i precyzji sterowania platformą oraz nie-
zawodności pracy maszyny.
Ponadto zastosowanie elektroniki typu 
RC serii 30 pozwala producentowi spro-
stać wymaganiom norm DIN EN ISO 13849 
dotyczących bezpieczeństwa maszyny.

Kontakt: mgr inż. Krzysztof Szczeciak 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 47 

krzysztof.szczeciak@boschrexroth.pl

		Elementy systemu sterowania – wyświet-
lacz Di3 z wizualizacją procesu

Nasze komponenty  
są wszędzie!

Zostały zaprojektowane 

i przetestowane na minimum 

2 miliony cykli przy maksymal-

nym obciążeniu i pełnym 

skoku. Charakteryzuje 

je wysoka jakość i żywotność.

Rozwiązanie:

Zeskanowaną stronę wraz z rozwiązaniem oraz zgodą  

na przetwarzanie danych osobowych należy wysyłać na adres   

marketing@boschrexroth.pl do dnia 30.01.2014. 

Imię i nazwisko:  ...............................................................................

Nazwa firmy:  ....................................................................................

Ulica i nr:  .........................................................................................

Kod pocztowy:  ................  Miasto:  ...................................................

Telefon:  ...........................................................................................

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie przez firmę Bosch 

Rexroth Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 

102/104, wyżej wymienionych danych osobowych w celach marke-

tingowych. 

Podpis:  ............................................................................................

Konkurs
Nie trać czasu!  
Wśród 10 osób, które nadeślą poprawne rozwiązanie, 
rozlosujemy nagrody!
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Oto jedna z najczęściej cytowanych 
statystyk dla układów hydraulicznych: 
blisko 80% wszystkich problemów 
z układami hydraulicznymi można 
powiązać z zanieczyszczeniem cieczy 
roboczej. Skuteczna filtracja cieczy 
roboczej, obejmująca nadzór oraz 
zarządzanie jej stanem i czystością, 
może spowodować znaczący wzrost 
wydajności układów hydraulicznych, 
wydłużenie ich żywotności oraz czasu 
efektywnej eksploatacji.

Jako światowy lider w branży produktów 
hydraulicznych oraz rozwiązań inżynie-
ryjnych do zastosowań przemysłowych 
i mobilnych, firma Bosch Rexroth dyspo-
nuje odpowiednim poziomem wiedzy tech-
nicznej we wszystkich ważnych obszarach, 
które mają wpływ na wydajność, niezawod-
ność i żywotność systemów hydraulicznych 
w maszynach i urządzeniach.
Jako producent sprawdzonych systemów 
filtracyjnych oraz filtrów, zainwestowa-
liśmy mnóstwo czasu i wysiłku w stwo-
rzenie zaawansowanej technologii, która 
zwiększa poziom ochrony przed zanie-

czyszczeniami. Nasze doświadczenie 
w projektowaniu tych systemów dało nam 
dogłębną wiedzę na temat najlepszych 
metod filtracji cieczy roboczych.
Porady zawarte w niniejszym artykule 
opierają się na naszej wiedzy, a ich celem 
jest opracowanie zestawu najlepszych 
praktyk i zaleceń, które pomogą Państwu 
lepiej zarządzać filtracją użytkowanych 
układów hydraulicznych.
Pamiętaj, że nowy olej nie jest olejem czy-
stym: chociaż fakt ten nie jest powszechnie 
znany, warto zaznaczyć, że olej w typowej 
beczce o pojemności 200 litrów może mieć 
klasyfikację czystości ISO 23/21/18 lub 
gorszą. Rzadko jest to wystarczająca klasa 
czystości. Dlatego standardową prak-
tyką powinno stać się filtrowanie nowego 
oleju przed napełnieniem nim zbiornika 
urządzenia lub systemu. Zalecaną metodą 
jest przepuszczenie nowego oleju przez 
odrębny agregat filtrujący przed rozru-
chem maszyny lub urządzenia. 
Jeżeli nowy olej nie zostanie przefiltro-
wany i użyjemy go w stanie, w jakim 
został zakupiony, może to doprowadzić 
do wcześniejszej awarii elementów układu 

hydraulicznego oraz do szybszego zatka-
nia się wkładu filtrującego. 
Dostosuj czystość cieczy roboczej 
do wymagań układu: współczesne układy 
hydrauliczne są projektowane z wykorzy-
staniem komponentów, wymagających 
określonej klasy czystości cieczy roboczej 
w celu osiągnięcia najwyższej wydajności 
układu oraz wydłużenia jego bezawaryj-
nej pracy. Inne są wymagania dla układu, 
gdzie pracują tylko rozdzielacze ON/OFF, 
a inne tam, gdzie zainstalowane są zawory 
i rozdzielacze proporcjonalne. Minimalne 
wymagania klasy czystości cieczy roboczej 
dla pomp tłokowych osiowych są wyższe niż 
dla pomp zębatych. Dlatego należy upewnić 
się, że wszystkie wymagania dotyczące ele-
mentów układu hydraulicznego są znane, 
a przewidziana filtracja zapewni odpo-
wiednią klasę czystości. Aby maksymalnie 
wydłużyć żywotności elementów układu 
zawsze należy kierować się klasą czystości 
cieczy roboczej zalecaną przez dostawcę 
układu. Jeżeli docelowy stopień czystości 
określony przez producenta nie zostanie 
osiągnięty, może to doprowadzić do przed-
wczesnej awarii komponentów oraz obniże-
nia poziomu efektywności i sterowania, jaki 
był założony dla danego układu.
Ponadto, utrzymanie określonej klasy czy-
stości cieczy roboczej przez użytkownika 
może być warunkiem utrzymania gwa-
rancji na element lub cały układ. W przy-
padku wystąpienia poważnej awarii lub 
uszkodzenia układu wskutek niedosta-
tecznej czystości cieczy roboczej, produ-
cent może odmówić uznania gwarancji.
Zwróć uwagę na to, czy konstrukcja 
układu hydraulicznego ułatwia dostęp 
do filtrów: wyzwaniem dla każdego pro-
gramu obsługi jest łatwość lub trudność, 
z jaką serwisant może dostać się do tych 
elementów urządzenia lub instalacji, które 
wymagają regularnych czynności obsłu-
gowych. Im trudniejszy dostęp do filtrów, 
tym większe prawdopodobieństwo, że nie 
będą one prawidłowo obsługiwane.

PORADY TECHNICZNE

		Ciecz robocza jest centralnym elementem każdego systemu hydraulicznego. Często zdarza 
się, że awaria systemu hydraulicznego jest bezpośrednim skutkiem zanieczyszczenia cieczy 
roboczej.

Czystość cieczy roboczej:  
5 porad, które pomogą chronić Twoje systemy
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Zdarza się, że filtry umieszczone w miej-
scach trudno dostępnych lub niebędące 
na widoku nie są w ogóle serwisowane lub 
nawet są demontowane. Demontaż filtra 
lub brak wymiany wkładów filtrujących, 
gdy wskaźnik zanieczyszczeń sygnalizuje 
jego zatkanie, spowoduje wprowadzenie 
do obiegu zanieczyszczonego oleju (np. 
przez układ bocznikowy filtra) i obniżenie 
wydajności urządzenia lub przedwczesną 
awarię jego komponentów. Mimo że może 
się to wydawać mało ważne na etapie pro-
jektowania systemu, należy sprawdzić 
łatwość dostępu do filtrów i ewentualnie 
skorygować projekt zabudowy układu 
w taki sposób, aby zapewnić systema-
tyczną obsługę filtrów oraz sprawić, by 
nie stała się ona problemem, który będzie 
wymagać dużych nakładów czasu i pracy.
Ułóż plan obsługi w oparciu o wymaga-
nia eksploatacji: każde środowisko pro-
dukcyjne, projekt wyposażenia oraz tryb 
eksploatacji systemu są inne – a to oznacza 
zróżnicowane metody obsługi filtrów. Czę-
stotliwość wykonywania prac konserwa-
cyjnych musi być określona w zależności 
od stopnia zanieczyszczenia środowiska, 
w którym układ hydrauliczny jest użytko-
wany, trybu eksploatacji (ciągła lub okre-
sowa) oraz projektu systemu filtracji.
Niezależnie od warunków, wkłady filtrów 
hydraulicznych wymagają wymiany, a jej 
częstotliwość można określić, pobierając 
regularnie próbki cieczy roboczej i bada-
jąc ich stan. Zaleca się ułożenie planu 
próbkowania cieczy roboczej, ponieważ 
jest to najlepsza metoda nadzorowania 
i ustalania, kiedy konieczne jest przepro-
wadzenie czynności obsługowych. Wskaź-
niki zanieczyszczeń na filtrach umożli-
wiają kontrolę wizualną stanu wkładów 
filtrujących filtrów oraz informują o ich 
zatkaniu i konieczności wymiany.
Plany obsługi standaryzują praktykę: kie-
rowanie się niepisanymi zasadami przy 
wymianie wkładów filtrujących może pro-
wadzić do niepotrzebnej wymiany wkła-
dów filtrujących, która powiększa koszty 
eksploatacji lub też do wydłużenia ich 
pracy w momencie, kiedy powinny być już 
dawno wymienione. Brak wymiany wkła-
dów filtrujących w odpowiednim czasie 

nader często prowadzi do awarii sprzętu, 
przerw w eksploatacji maszyny oraz 
konieczności przeprowadzenia kosztow-
nych napraw.
Przed wymianą wkładu filtrującego 
oczyść powierzchnie sąsiadujące z fil-
trem: środowisko pracy układu hydraulicz-
nego jest często zanieczyszczone i zawiera 
szkodliwe substancje skażające. Ryzyko 
przedostania się tych substancji do obiegu 
można ograniczyć poprzez oczyszczenie 
powierzchni sąsiadujących z filtrem. 
Wymiana wkładów filtrujących z pominię-
ciem operacji czyszczenia może spowodo-
wać przedostanie się potencjalnie szkodli-
wych substancji do systemu i gwałtownie 
obniżyć wydajności filtrów chroniących 
układ  hydrauliczny.
Jest to krok często pomijany przez zapra-
cowanych serwisantów, a przecież oczysz-
czenie powierzchni sąsiadujących z fil-
trem przed obsługą pomaga wyeliminować 
substancje skażające u źródła i nie dopuś-
cić do ich przedostania się do obiegu cie-
czy roboczej oraz systemu filtracji.
Aby umożliwić Państwu lepsze zrozumie-
nie tematu i ułatwić zarządzanie filtracją 
cieczy roboczych, Bosch Rexroth opubliko-
wał broszurę, której zadaniem jest pomoc 
w określeniu przyczyn problemów wystę-
pujących podczas eksploatacji systemów 
hydraulicznych oraz uzyskanie informacji 
na temat kontroli skażenia cieczy.
Broszura Rexroth Oil Cleanliness Booklet 
jest bezpłatną 44-stronicową publikacją 
wydrukowaną na papierze olejoodpor-
nym. Broszura szczegółowo przedstawia 
zagadnienia związane z filtracją, zawiera 
tabele objaśniające zakresy tolerancji 
montażowych komponentów hydraulicz-
nych oraz zalecane klasy czystości cieczy 
roboczych dla wielu rodzajów zastosowań 
zgodnie z normą ISO 4406, a także suge-
rowane poziomy dokładności materiału 
filtracyjnego/filtracji.

Kontakt:  

mgr inż. Tomasz Domaszczyński 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 50 

tomasz.domaszczynski@boschrexroth.pl

PORADY TECHNICZNE

		Regularne próbkowanie i badanie cieczy 
roboczej z wykorzystaniem zestawów 
analitycznych Bosch Rexroth, takich jak 
przedstawiony na zdjęciu, pomaga utrzymać 
bezpieczny poziom substancji skażających 
oraz informuje o stanie cieczy roboczej.

5 kroków dla skutecznej ochrony 

systemów hydraulicznych:

•	 Przefiltruj nową ciecz roboczą 
przed napełnieniem zbiornika lub 
układu. Nowa ciecz robocza nie jest 
od razu gotowa do użycia w ukła-
dzie hydraulicznym. Zawsze należy 
przefiltrować nową ciecz roboczą 
przed wprowadzeniem jej do 
układu.

•	 Dostosuj czystość cieczy do wyma-
gań układu. Poznaj wymagania 
producenta maszyny i upewnij się, 
że wybrany stopień filtracji spełnia 
te wymagania.

•	 Przy projektowaniu układu hydrau-
licznego zwróć uwagę na łatwy 
dostęp do filtrów; w przeciwnym 
razie obsługa i wymiana wkładów 
filtrujących filtrów będzie utrud-
niona.

•	 Ułóż plan obsługi w oparciu o 
wymagania eksploatacyjne układu, 
warunki środowiskowe (gdzie i jak 
często system jest eksploatowany) 
oraz projekt filtracji danego układu.

•	 Oczyść powierzchnie sąsiadujące 
z filtrem przed jego wymianą; 
pomoże to zapobiec przedostaniu 
się cząsteczek zanieczyszczeń do 
układu.
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Zaprojektowane i przetestowane 
na 2 miliony cykli
Bosch Rexroth oferuje nowe cy lindry hydrau-
liczne CDL2, zamienniki cylindrów CDL1. Nowe 
cylindry zostały zaprojektowane i przetesto-
wane na minimum 2 miliony cykli przy mak-
symalnym obciążeniu i pełnym skoku. Zakres 
średnic tłoka wynosi 25 - 200 mm, a tłoczyska 
14 - 125 mm. Maksymalny skok wynosi 3000 
mm. W zależności od średnicy tłoczyska cylin-
dry oferowane są w dwóch wielkościach ciśnień 
roboczych 250 i 160 bar. Podniesienie ciśnienia 
do 250 bar możliwe było dzięki zastosowaniu 
nowej konstrukcji i nowych materiałów. Nowa 
konstrukcja cylindrów, atrakcyjna cena, wysoka 
jakość i żywotność stanowią o dużej atrakcyjno-
ści tego produktu. Szczegółowe informacje doty-
czące cylindrów CDL2, w tym rysunki CAD, spe-
cyfikacje i wykazy części zamiennych dostępne 
są w ICS (Interactive Catalog System) na stronie 
internetowej www.boschrexroth.com/ics.    

Nowy przetwornik ciśnienia HM20-2x dla 
układów hydraulicznych
Nowy przetwornik ciśnienia HM20-2x dostępny 
jest w sprzedaży od maja 2013. Przetwornik 
uzupełnia ofertę ciśnieniowych sensorów dla 
aplikacji hydrauliki przemysłowej poprzez 
większy zakres ciśnień i najwyższy poziom 
elektroniki. Zakres mierzonych ciśnień wynosi 
od 0 do 630 bar, a klasa dokładności 0,5. Dodat-
kowo charakteryzuje się on doskonałą niepo-
wtarzalnością, poniżej 0,05% i może pracować 
w zakresie temperatur od -40ºC do +85ºC. Prze-

twornik HM20-2x jest tańszy od przetworni-
ków HM17 i HM20-1x i może być użyty jako ich 
bezpośredni zamiennik. Przetworniki HM20-1x 
będą dostępne w sprzedaży do końca 2018 roku, 
natomiast HM17 będą w 2014 roku wycofane 
z oferty sprzedażowej.  

Nowa seria proporcjonalnych zaworów 
ograniczających ciśnienie DBEM(E)-7x
Jedną z nowości produktowych firmy Bosch 
Rexroth jest nowa seria proporcjonalnych zawo-
rów ograniczających ciśnienie DBEM(E)-7x. 
Nowe zawory zastępują zawory DBE(M)(E) 10/20 
serii 5x i DBE(M) 30 serii 3x. Przepływ nomi-
nalny został zwiększony o 30% dla każdej wiel-
kości. Maksymalny przepływ dla wielkości 30 
wynosi 700 l/min. Maksymalne ciśnienie robo-
cze wynosi 350 bar. Nie jest wymagane odpo-
wietrzanie cewki co przyspiesza uruchamianie 
zaworu. Obracana cewka umożliwia łatwiejsze 
dostosowanie zaworu do miejsca zabudowy. 
Zastosowanie standardowego zaworu DBET-6x 
jako pilota polepszyło warunki serwisowania 
i obsługi. Wstawiony został dodatkowy ogra-
nicznik maksymalnego ciśnienia, który jest 
zabezpieczeniem przeciw wzrostowi ciśnienia 
w przypadku, gdy pilot jest uszkodzony. Szcze-
góły techniczne dotyczące zaworu DBEM(E)-7x 
można znaleźć w karcie katalogowej 29361.

Kontakt: mgr inż. Tomasz Domaszczyński 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 50 

tomasz.domaszczynski@boschrexroth.pl
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