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Górnictwo węgla kamiennego wraz z jego zapleczem dostawców 
maszyn i urządzeń jest w Polsce ważną częścią gospodarki 
narodowej. Mimo odwrotu w ostatnich latach w Europie 
od źródła energii, jakim jest węgiel kamienny, jego światowe 
wydobycie rośnie. Jest to dobra okazja dla producentów sprzętu 
górniczego do włączenia się do rywalizacji o dostawy swoich 
wyrobów. Ponadto od kilku lat zauważalna jest tendencja zwięk-
szania nakładów na modernizację krajowych spółek węglowych. 
W proces ten zaangażowanych jest wielu polskich producentów 
maszyn górniczych, z którymi współpracuje firma Bosch 
Rexroth.

Początki tej współpracy sięgają jeszcze przełomu lat siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku i dotyczą dostaw 
elementów napędów hydraulicznych dla takich producentów 
jak:
•	 FAMUR Katowice, ZZNPW Zabrze – kombajny ścianowe KGS;
•	 REMAG Katowice – kombajny chodnikowe AM50;
•	 FMG Niwka Sosnowiec – ładowarka Niwka.
Firma Bosch Rexroth niezmiennie oferuje swoim klientom 
z branży maszyn górniczych nowoczesne rozwiązania produk-
towe oraz zaawansowane hydrauliczne systemy sterowania 
i napędów.

Rozwiązania systemowe firmy Bosch Rexroth  
dla przemysłu maszyn górniczych

		Lokomotywa szynowa UIK 150 GLS firmy Urządzenia i Konstrukcje Żory
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Ładowarki górnicze

Ładowarki górnicze to maszyny samo-
jezdne przeznaczone do:
•	 zbierania z podłoża materiałów                

skalnych;
•	 wyrównywania podłoża wyrobisk 

(spągu) za pomocą łyżki (czerpaka), 
która może również występować 
w wersji z zębami udarowymi;

•	 transportu na krótkich odległościach.
Cechą charakterystyczną tych maszyn 
jest podwozie gąsienicowe oraz telesko-
powy wysięgnik, na którym montowana 
jest łyżka o pojemności od 0,6 do 1,2 m3.
Źródłem napędu jest silnik elektryczny 
o mocy od 30 do 90 kW, który napędza 
zespół pomp hydraulicznych.
Firma Bosch Rexroth posiada szeroką 
gamę komponentów hydraulicznych 
doskonale nadających się do zastosowania 
w tego typu aplikacjach. Należą do nich:
•	 pompy tłoczkowe typu A4VSO,  

A11VO do układów typu Load-Sen-
sing. Szczególnie cenne mogą być 
właściwości pomp A4VSO umożliwia-
jące pracę z wykorzystaniem cieczy                                                                                                        

niepalnych klasy HFC;
•	 pompy zębate PGH;
•	 przekładnie planetarne jazdy GFT 

z silnikami hydraulicznymi A2FE        
lub A6VE;

•	 bloki sterujące M4-15 oraz M4-12;
•	 sterowniki hydrauliczne TH6;
•	 zawory hamujące VBSN.
Do najważniejszych klientów współpracu-
jących z firmą Bosch Rexroth w zakresie 
produkcji ładowarek górniczych należą: 
Elgór + Zamet, Sandvik Mining and Con-
struction, Bumar Łabędy, Compensus.

Kombajny chodnikowe
Kombajny chodnikowe to maszyny górni-
cze przeznaczone do drążenia wyrobisk 
korytarzowych i komorowych głównie 
w skałach płonnych. Skała skrawana jest 
przez organ skrawający umiejscowiony 
na ruchomym ramieniu, a jej urobione 
fragmenty są pobierane za pomocą umiej-
scowionego w dolnej części kombajnu 
systemu transportującego, który naj-
częściej umieszcza urobek na znajdujący 
się za kombajnem środek transportu, np. 

przenośnik.
Całkowita moc silników elektrycznych 
zainstalowana w kombajnach małej 
i średniej klasy mieści się w przedziale 
od 170 do 360 kW, przy masach w grani-
cach od 23 do 70 Mkg.
Zespoły, jakie mogą zostać wykorzystane 
przy budowie układów hydraulicznych 
kombajnów chodnikowych należą do tej 
samej grupy komponentów, które stoso-
wane są w ładowarkach, z tym że z uwagi 
na rosnące wymagania rynku dotyczące 
wprowadzania sterowania zdalnego coraz 
powszechniej znajdują zastosowanie 
bloki sterujące typu M4 ze zintegrowa-
nym sterowaniem elektrycznym propor-
cjonalnym w wersji ATEX/IEC.

Przykładem udanego wprowadzenia tego 
typu rozwiązań są kombajny chodnikowe 
KTW 250 oraz KCH 135 produkcji WAMAG 
Wałbrzych.                                                                                                                                       

GÓRNICTWO

		Ładowarka gąsienicowa EL 610 firmy 
Sandvik Mining and Construction

	Kombajn chodnikowy klasy MR firmy     
    Sandvik Mining and Construction

	Przykładowy schemat ładowarki 	Przykładowy schemat kombajnu chodnikowego

	Pompa tłokowa osiowa A4VSO
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Kombajny ścianowe

Kombajny ścianowe to maszyny górnicze 
do bezpośredniego pozyskiwania węgla 
kamiennego z pokładu za pomocą orga-
nów skrawających zabudowanych w 2 
ramionach na każdym końcu podłużnego 
kadłuba. Kombajny ścianowe poruszają 
się po specjalnej konstrukcji przenośnika 
zgrzebłowego, który odbiera i transpor-
tuje urobiony węgiel do dalszych syste-
mów transportowych.
Łączna zainstalowana moc wszystkich 
napędów sięga obecnie nawet 2 MW 
w wersjach kombajnów do najgrubszych 
pokładów węgla.
Z uwagi na tendencję zastępowania napę-
dów hydraulicznych jazdy kombajnów 
ścianowych przez napędy elektryczne, 
zastosowanie hydrauliki sprowadza 
się obecnie do sterowania siłownikami 
ramion, pokryw itp.
Zespoły, które aktualnie wykorzystywane 
są w układach hydraulicznych kombaj-

nów ścianowych, to:
•	 pompy tłokowe A17VO oraz A11VO 

do układów Load-Sensing;
•	 bloki sterujące M4-15 i M4-12 ze ste-

rowaniem proporcjonalnym ATEX/
IEC;

•	 rozdzielacze sterowane elektrycznie 
iskrobezpieczne 4WE6 ATEX;

•	 zawory hamujące VBSN.
Ważnymi odbiorcami naszych zespołów 
wśród producentów kombajnów są ZZM 
Zabrze z grupy KOPEX oraz FAMUR Kato-
wice.

Spalinowe ciągniki podwieszane, 
lokomotywy torowe, urządzenia 
manewrowe

Oprócz maszyn stosowanych w procesie 
wydobywczym lub w procesie przygo-
towania pól do wydobycia, istotną rolę 
w zakładach wydobywczych odgrywają 
środki transportu, takie jak: kolejki pod-
wieszane, lokomotywy lub podwieszane 
urządzenia manewrowe.
W postaci zestawów pociągowych służą 
one do przewozu materiałów lub osób.
Obecnie najpowszechniejszym źródłem 
energii w tego rodzaju maszynach jest 
spalinowy silnik Diesla o mocach w zakre-
sie od 36 do 150 kW, specjalnie dostoso-
wany do pracy w warunkach dołowych. 
W zależności od konstrukcji toru pod-
wieszanego ciągniki spalinowe są w sta-
nie poruszać się po trasie o nachyleniu 
do 30°, a lokomotywy na torach o nachy-
leniu do 4%.
W budowie układów hydraulicznych 
maszyn transportowych stosowane 
są z reguły układy wielopompowe, zasila-
jące szereg istotnych układów:
•	 jazdy;

•	 napędu wentylatorów i urządzeń 
pomocniczych;

•	 sterowania pompą układu jazdy 
i chłonnością silników napędowych;

•	 sterowania układami zasilania pali-
wem i powietrzem silnika Diesla;

•	 sterowania hamulcami postojowymi 
oraz docisku kół napędowych.

W programie firmy Bosch Rexroth znaj-
duje się szeroka gama zespołów umożli-
wiających projektowanie rozbudowanych 
układów maszyn transportowych, a mię-
dzy innymi:
•	 pompy tłokowe do układów zamknię-

tych jazy A4VG;
•	 silniki układów jazdy MCR lub A6VE;
•	 rozdzielacze iskrobezpieczne 

4WE6.5X;
•	 akumulatory przeponowe HAB oraz 

bloki bezpieczeństwa ABZSS.

Ważnymi dla firmy Bosch Rexroth projek-
tami wdrożonymi w tym zakresie w ostat-
nim czasie były: kolejka podwieszana 
KPCS 148 zrealizowana we współpracy 
z firmą Becker Warkop Świerklany oraz 
lokomotywa torowa UIK 150 GLS zreali-
zowana z firmą Urządzenia i Konstrukcje 
Żory.

Kontakt: mgr inż. Mirosław Kulesza  

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 32 3635112  

miroslaw.kulesza@boschrexroth.pl

GÓRNICTWO

		Kolejka podwieszana KPCS 148 firmy 
Becker Warkop Świerklany

	Przykładowy schemat kombajnu ścianowego

		Kombajn ścianowy  
KSW-1140E firmy ZZM Zabrze

		Pompa tłokowa
     osiowa A4VG

		Rozdzielacz 
iskrobezpieczny 
4WE6.5X

		Silnik tłokowy 
promieniowy MCR

4WE 6
M4-12

A17VO
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Mając na uwadze potrzeby dydaktyczne 
szkół i uczelni technicznych w zakresie 
sterowania i napędów firma Bosch Rexroth 
przygotowała pakiet propozycji modułowych 
zestawów dydaktycznych MMS. 

Zestaw MMS składa się z 4 modułów tworzą-
cych symulację linii automatycznego pro-
cesu montażu: 
•	 magazynu półproduktów,
•	 podajnika i prasy pneumatycznej,
•	 podajnika i prasy hydraulicznej,
•	 magazynu gotowych produktów. 
W opcji wyposażenia dostępna jest również 
sprężarka.
Każdy z modułów ma niezależne zasilanie 
pneumatyczne i elektryczne. 
Każdy z nich wyposażony jest w niezależny 
sterownik L20, który można połączyć w sieć 
interfejsem Profibus DP. Taka konfiguracja 
umożliwia uzyskanie dużej elastyczności 
w zakresie dydaktyki – pracę na pojedyn-
czych modułach lub na całym zestawie. 
Szeroka gama zastosowanych elementów 
pneumatycznych i elektrycznych, techniki 
przemieszczeń liniowych, serwonapę-
dów, sensoryki oraz techniki montażowej, 
poparta teorią i ćwiczeniami praktycz-
nymi pozwala na uzyskanie szerokiej wie-
dzy z zakresu mechatroniki. Zestaw MMS 
posiada następujące główne zespoły:

•	 urządzenie testujące półwyroby,
•	 robot w układzie kartezjańskim,
•	 portal do przenoszenia zmontowanych 

wyrobów,
•	 moduł obrotowy,
•	 manipulator do transportu wyrobów,
•	 prasa do łączenia elementów,
•	 pozycjoner do składowania gotowych 

wyrobów,
•	 sterowniki L20 z rozszerzeniem wejść 

wyposażone w firm ware do programo-
wania,

•	 zespoły przygotowania sprężonego 
powietrza AS2.

Zestaw wyposażony jest w literaturę dydak-
tyczną zarówno dla studenta, jak i prowa-
dzącego ćwiczenia. 
Konstrukcja mechaniczna poszczególnych 
modułów jest bardzo sztywna i wykonana 
jest z estetycznych profili aluminiowych. 

NOWOŚCI

Mechatroniczny System Modułowy MMS Rexroth 
przeznaczony do celów dydaktycznych

	Mechatroniczny System Modułowy MMS Rexroth

		Portal do przenoszenia zmontowanych 
wyrobów

		Robot w układzie kartezjańskim 		Magazyn półwyrobów
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Oprogramowanie do wspomagania 
projektowania MTpro light  firmy Bosch 
Rexroth ułatwia początkującym użytkow-
nikom projektowanie konstrukcji ram, 
stanowisk pracy czy systemów transpor-
towych. Dla zainteresowanych oprogra-
mowanie MTpro light dostępne jest 
do pobrania w wersji podstawowej 
na naszej stronie internetowej. W ten 
prosty sposób użytkownicy mogą bezpo-
średnio zająć się projektowaniem i stwo-
rzyć listę niezbędnych komponentów 
do zamówienia w firmie Bosch Rexroth.

Oprogramowanie MTpro light posiada 
całą gamę najbardziej popularnych pro-
duktów z zakresu techniki montażowej 
firmy Bosch Rexroth, takich jak profile 
aluminiowe i osprzęt, systemy rurowe serii 
EcoShape, stanowiska pracy ręcznej, jak 
i systemy przenośników transportowych 
VarioFlow 65 i 90. Program MTpro light 
dostępny jest w 5 wersjach językowych 
(niemieckiej, angielskiej, francuskiej, 
hiszpańskiej, włoskiej).

Za pomocą aplikacji „drag and drop” oraz 
mechanizmu domyślnych połączeń i pozy-
cjonowania, użytkownik tworzy projekt 
w bardzo krótkim czasie. Program gene-
ruje automatycznie listę komponentów 
do zamówienia, którą użytkownik może 
bezpośrednio przesłać do biura regional-
nego firmy Bosch Rexroth. Dzięki temu 
oprogramowanie nadaje się dla tych 
wszystkich użytkowników, którzy chcą 
projektować w sposób szybki i prosty.
W przypadku szerszych wymagań, jak 
np. bezpośrednie generowanie do syste-
mów CAD lub indywidualna konfiguracja 
produktu lub dokumentacja, firma Bosch 
Rexroth oferuje pełną wersję oprogramo-
wania MTpro na płycie DVD.
Oprogramowanie do wspomagania pro-
jektowania MTpro light znajdą Państwo 
na stronie internetowej: www.boschre-
xroth.com/mtpro_light.

Kontakt: mgr inż. Paweł Krzesak  

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 71 364 73 27, pawel.krzesak@boschrexroth.pl

NOWOŚCI

		Oprogramowanie do wspoma-
gania projektowania MTpro 
light jest łatwe w obsłudze 
i dostępne do pobrania za 
darmo z naszej strony interne-
towej. Z jego pomocą użyt-
kownicy mogą projektować 
konstrukcje ram, stanowiska 
pracy ręcznej i systemy 
transportowe.

Bezpłatne i szybkie 
projektowanie systemów 
montażowych za pomocą 
oprogramowania MTpro light 
firmy Bosch Rexroth 
 
Łatwa obsługa dla początkujących  
bez znajomości programu CAD

Ponadto wyposażona jest w podwozie 
na kółkach z blokadą umożliwiającą unie-
ruchomienie po szybkiej zmianie położenia 
zestawu. Każdy moduł posiada specjalne 
zaczepy z zaciskami służącymi do połącze-
nia sąsiednich modułów. 
Panel sterujący znajdujący się na każdym 
module wyposażony jest w szereg przy-
cisków zadających sekwencję ruchów 
poszcze gólnych podzespołów oraz w przy-
cisk STOPu awaryjnego. 
Prasa hydrauliczna zawiera kompaktowy 
zasilacz umożliwiający uzyskanie w siłow-
niku odpowiedniej siły do procesu montażu. 

Zestaw MMS stanowi doskonałe narzędzie 
dydaktyczne przygotowujące do obsługi 
mechatronicznych stanowisk przemysło-
wych. Jest wygodny w obsłudze i bezpieczny. 
Dzięki niemu można poznać zagadnienia 
związane z automatyką urządzeń, sterowa-
niem, transmisją danych, wyszukiwaniem 
błędów połączeń elektrycznych i pneuma-
tycznych. 
W przypadku zakupu pełnego zestawu firma 
Bosch Rexroth organizuje dla uczelni kilku-
dniowe szkolenie z zakresu budowy, obsługi 
i programowania poszczególnych modułów. 
Zalety tego sprzętu zostały docenione 
na Politechnice Rzeszowskiej, która zaku-
piła pełny zestaw MMS w roku 2011. 

Kontakt: mgr inż. Ireneusz Jakubowski  

Bosch Rexroth, Polska  

tel.: +48 22 738 18 70  

ireneusz.jakubowski@boschrexroth.pl

		Urządzenie testujące półwyroby
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W pełni otwarte systemowe rozwiązanie 
IndraMotion dla maszyn pakujących jest 
obecnie dostępne z nową, 12-tą wersją 
oprogramowania, które zostało rozsze-
rzone o serię nowych dodatkowych funkcji.
Na podstawie normy IEC 61131-3  pozwa-
lają one użytkownikom wygodnie oprogra-
mować stanowiska zrobotyzowane, które 
wyposażone są w sterowniki PLC. 
Sterowania i napędy standardowo mogą 
być wyposażone w interfejsy komunika-
cyjne, tj. SERCOS III, PROFINET I/O (RT), 
EtherNet/IP oraz EtherCat – dotyczy to rów-
nież zintegrowanych systemów napędo-
wych IndraDrive Mi – umożliwiając dostoso-
wanie rozwiązań do wymagań użytkownika 
i tym samym redukując koszty po stronie 
producenta maszyn / linii produkcyjnej.

Dzięki takiemu rozwiązaniu firma Bosch 
Rexroth dąży do realizacji koncepcji spój-
nego programowania. W najnowszej wer-
sji oprogramowania opartej na systemie 
CoDeSysV3 oraz zrozumiałej dla wszyst-
kich  bibliotek funkcji PLCopen, programi-
sta w łatwy sposób może zaprogramować 
typowe zadania PLC oraz zadania sterowa-
nia ruchem, zarówno dla pojedynczych osi, 
jak i dla bardziej skomplikowanych syn-
chronizacji wieloosiowych czy też robotów. 
Wszystko na podstawie normy programo-
wania IEC 61131-3. Pozwala to na bardziej 
efektywny podział pracy i zmniejszenie 
nakładów na prace inżynierskie podczas 
realizacji projektu. Ponadto IndraMotion 
dla maszyn pakujących zawiera liczne 
funkcje technologiczne, które są typowe 
w przemyśle pakującym, takie jak: rejestr 
markerów, grupowanie produktów, czy też 
przerywany cykl pracy maszyn.
Dodatkowo firma Bosch Rexroth dostarcza 
opatentowaną funkcję FlexProfile, dzięki 
której producenci maszyn są w stanie speł-
niać wymagania klientów dotyczące więk-
szej elastyczności pozwalającej na zmianę 

produktu lub jego rozmiaru za naciśnięciem 
jednego przycisku. FlexProfile ułatwia two-
rzenie i obsługę krzywek elektronicznych, 
między innymi dzięki temu, że oprogramo-
wanie automatycznie dostosowuje wszyst-
kie ruchy napędów do zmienionych para-
metrów. Programiści mają do dyspozycji 
oprogramowanie inżynierskie CamBuilder, 
wchodzące w skład platformy IndraWorks, 
umożliwiające graficzne tworzenie krzywek 
elektronicznych. Następnie na ich podsta-
wie CamBuilder automatycznie tworzy kod 
źródłowy, zastępując w ten sposób wcześ-
niejsze czasochłonne i generujące błędy 
programowanie ręczne.
Poprzez zintegrowany system napędowy 
IndraDrive Mi firma Bosch Rexroth zwiększa 
modułowy charakter całego systemu w zde-
centralizowanym systemie automatyzacji. 
Z wykorzystaniem interfejsu Multi-Ethernet, 
napędy mogą być w łatwy sposób integro-
wane w różnych magistralach komunika-
cyjnych opartych na Ethernecie, począwszy 
od SERCOS III, PROFINET IO(RT), EtherNet/
IP aż po EtherCat. Daje to producentom 
maszyn możliwość realizacji różnych struk-
tur automatyzacji z wykorzystaniem jednego 
typu urządzeń, upraszczając tym samym 

logistykę i zarządzanie częściami zapaso-
wymi. Dodatkowo elementy pneumatyczne 
i siłowniki hydrauliczne mogą być podłą-
czane do IndraDrive Mi poprzez SERCOS III, 
co z kolei redukuje koszty.
Zintegrowana w systemie napędowym 
IndraDrive Mi funkcja bezpieczeństwa eli-
minuje dodatkowe urządzenia i tym samym 
powoduje zmniejszenie liczby przewodów 
połączeniowych. Funkcja bezpieczeństwa 
– bezpieczne odłączenie momentu („STO-
Safe Torque Off”) zapewnia bezpieczeń-
stwo poszczególnych osi bez konieczności 
instalowania dodatkowych systemów kon-
troli, co ułatwia modułowe projektowanie 
maszyn. Kiedy funkcja systemu STO jest 
aktywowana, kontroler przerywa dopływ 
prądu do podłączonego silnika elektrycz-
nego w ciągu kilku milisekund i jednocześ-
nie zabezpiecza przed przypadkowym 
ponownym uruchomieniem silnika. Funk-
cja STO stosowana w napędach IndraDrive 
Mi posiada certyfikat Car 4 PL e zgodny z EN 
ISO 13849-1 i SIL 3 zgodny z EN 62061. 

Kontakt: mgr inż. Marek Gaj, Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 660 409 456, marek.gaj@boschrexroth.pl

		Rozwiązania systemowe IndraMotion dla maszyn pakujących zmniejszają nakłady na prace 
inżynierskie

Wyższa wydajność prac inżynierskich  
dzięki otwartym rozwiązaniom systemowym
 
Nowe funkcje w IndraMotion dla maszyn pakujących 
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Przyssawka bezdotykowa NCT to płaski 
aluminiowy lub wykonany ze specjalnego 
tworzywa krążek z otworami przyłącze-
niowymi i montażowymi umożliwiający 
bezdotykowy transport małych i delikat-
nych przedmiotów bez udziału instalacji 
próżniowej. 

To proste i jednocześnie niezawodne 
urządzenie pozwala rozwiązać prob-
lem transportu wrażliwych na naprę-
żenia i porowatych przedmiotów, brud-
nych i czystych detali, perforowanych 
i o powierzchni ukształtowanej. Przy-
ssawka bezdotykowa NCT może być 
zastosowana w maszynach pakujących 
w przemyśle spożywczym i elektronicz-
nym w procesach automatyzacji podawa-
nia i transportu. 
W maszynach pakujących wykorzystywana 
jest ona standardowo do transportu i pozy-

cjonowania ciasteczek, czekoladek, wafli. 
Ze względu na kontakt z artykułami spo-
żywczymi przyssawka NCT musi spełniać 
odpowiednie wymagania higieniczne. 
Materiałem, z którego wykonana jest przy-
ssawka NCT jest PEEK (polieteroeteroke-
ton) zatwierdzony przez FDA i EG. Cha-
rakteryzuje się on odpornością na oddzia-
ływanie środków chemicznych, takich jak 
rozpuszczalniki, kwasy, sole i oleje i  gwa-
rantuje bezpieczeństwo zastosowania 
komponentów serii NCT-PK w bezpośred-
nim kontakcie z artykułami spożywczymi. 
Niski współczynnik tarcia oraz wysoka 
odporność na ścieranie gwarantują długą 
żywotność oraz czystą obsługę.

Kontakt: mgr inż. Ireneusz Jakubowski 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 70  

ireneusz.jakubowski@boschrexroth.pl

Przyssawka bezdotykowa NCT 
do artykułów spożywczych

		Bezdotykowy transport wyrobów piekarni-
czych za pomocą elementu transporto-
wego NCT-PK z polieteroeteroketonu PEEK

		Schemat działania przyssawki NCT

Nowa seria rozdzielaczy - WE10…5X 
Jednym z efektów ciągłej modernizacji 
wyrobów firmy Bosch Rexroth jest nowa 
seria 5X rozdzielaczy suwakowych bezpo-
średniego działania ze sterowaniem 
elektromagnetycznym wielkości WE10. 

Rozdzielacze te posiadają podwyższone 
maksymalne ciśnienie robocze z dotych-
czasowych 315 bar do 350 bar, przy zwięk-
szonym maksymalnym natężeniu prze-
pływu ze 120 L/min do 150 L/min. Dzięki 
specjalnie ukształtowanemu korpusowi 
posiadają mniejszą masę i dostosowane 
są do pracy z użyciem powszechnie sto-
sowanych mediów roboczych. Ponadto 
wymiary śrub mocujących, płyty przyłą-
czeniowe, jak również wtyczki elektryczne 
pozostają niezmienione.
Firma Bosch Rexroth przewiduje, 
że do końca drugiego kwartału 2012, seria 

5X rozdzielaczy sterowanych elektrycz-
nie całkowicie zastąpi serie 3X/4X. Nowe 
serie rozdzielaczy ze sterowaniem mecha-
nicznym, ręcznym i pneumatycznym mają 
zastąpić stare serie do końca roku 2012.
Mówiąc o nowych rozdzielaczach, szcze-
gólnie tych sterowanych elektrycznie, nie 
sposób nie zauważyć, że w porównaniu 
z dotychczasowymi nowa seria WE10…5X 
posiada:

•	 większą ilość typów suwaków, w tym 
o zwiększonym czasie przesterowania 
(symbol suwaków „73” i przy zastoso-
waniu zwężki A12);

•	 zwiększony zakres napięć zasilają-
cych prądu stałego i prądu przemien-
nego (prąd zmienny tylko w wykona-
niu z centralnym przyłączem);

•	 wykonanie tylko z cewkami prądu 
stałego; dla prądu przemiennego 
centralne przyłącze posiada wbudo-
wany układ prostowniczy;

•	 dla wybranych napięć sterowania, 
cewki spełniające wymagania amery-
kańskiej normy UL429;

•	 możliwość bezpośredniego zamówie-
nia rozdzielaczy wg. wykonań zgod-
nych z CSA i ANSI B93.9;

		Planetarny mechanizm śrubowy

dokończenie na str. 8
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dodatkiem informacyjnym spółek 
Bosch Rexroth AG.  
Wydawca polskiego wydania:
Bosch Rexroth Sp. z o.o.,  
ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 
Warszawa, Tel.: 22 738 18 00; 
Fax: 22 758 87 35.
Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Powielanie tylko za zgodą 
wydawcy.

W dniu 19 stycznia br. odbyła się 

na Politechnice Warszawskiej XV 

już edycja „Konkursu na najlepszą 

pracę magisterską obronioną na 

wydziale Samochodów i Maszyn 

Roboczych w roku akademickim 

2010/2011”.

W tym roku, ufundowana przez 

naszą firmę nagroda pieniężna 

została przyznana panu mgr inż. 

Robertowi Pogonowskiemu za 

pracę pt. „Algorytm numeryczny 

symulacji uderzeniowego usuwa-

nia pyłu zgromadzonego w elek-

trofiltrach”.

Panu Robertowi serdecznie 

gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów – zarówno tych nauko-

wych, jak i zawodowych.

Kontakt: mgr Katarzyna Wnorowska 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 82                     

katarzyna.wnorowska@boschrexroth.pl

Bosch Rexroth 
nagradza  
najlepszych

•	 większą ilość typów uszczelnień; wprowa-
dzono uszczelnienia dla cieczy trudnopal-
nych typu HFC i do pracy w niskich tempe-
raturach otoczenia. 

Należy także zwrócić uwagę na to, że nowa seria 
rozdzielaczy ma w odniesieniu do starych serii: 
•	 zmienione dopuszczalne zakresy przepły-

wów dla poszczególnych suwaków w zależ-
ności od ciśnienia pracy rozdzielacza;

•	 nieco większe opory przepływu dla typowych 
(popularnych) suwaków np. „J”, „E”, „H”…;

•	 zwiększone czasy przesterowania suwaków 
przy włączaniu i wyłączaniu cewek zasilają-
cych;

•	 większy wymiar długościowy dla zasilania 
prądem przemiennym (brak wykonań 
z cewkami prądu przemiennego, które 
posiadały mniejszą długość).

Kontakt: mgr inż. Lech Pajmel, Bosch Rexroth, Polska 
tel.: +48 22 738 18 56                                                                           
lech.pajmel@boschrexroth.pl

dokończenie ze str. 7

PNEUMOBIL to pasjonujący konkurs, który 
pozwala na odkrywanie twórczych talentów 
wśród studentów uczelni technicznych i umożli-
wia wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.  
Wzmacnia on więzi  z uczelniami technicznymi, 
a także dostarcza uczestnikom konkursu nieza-
pomnianych wrażeń podczas zawodów.             
W 2012 roku po raz pierwszy w Międzynaro do-
wych Zawodach Pojazdów Pneumatycznych 
PNEUMOBIL wezmą udział także uczelnie 
techniczne z Polski.  

Konkurs PNEUMOBIL organizowany jest od 2008 
roku przez Bosch Rexroth Kft na Węgrzech. Polska 
spółka Bosch Rexroth Sp. z o.o. poparła inicjatywę 
konkursu, umożliwiając tym samym uczestnictwo 
w konkursie również polskim studentom. 
Do konkursu zgłosiły się 4 drużyny z 3 uczelni 
technicznych z Polski. Każdy zespół składa się z 4 
studentów oraz opiekuna technicznego, który jest 
nauczycielem akademickim danej uczelni.
Każda z drużyn ma za zadanie zaprojektować               
i zbudować pojazd napędzany pneumatycznie 
o możliwie najwyższej wydajności. Firma Bosch 
Rexroth zapewnia zespołom niezbędne części do 
zbudowania pojazdu.
Finał konkursu odbędzie się w dniach 11-12 maja 
2012 w miejscowości Eger na Węgrzech.
Pojazdy będą demonstrowały swoje możliwości    

w zawodach w kilku konkurencjach wyścigowych, 
takich jak: najdłuższa przejechana droga, przejazd 
slalomem po wyznaczonej trasie czy największe 
przyspieszenie. Jury oceniać będzie również ory-
ginalność konstrukcji.
Główną nagrodę i tytuł „Najlepszego pojazdu 
pneumatycznego PNEUMOBIL 2012” zdobywa 
jeden zespół i zostaje jego posiadaczem przez 
okres jednego roku.  
Na zwycięzców całego konkursu oraz zwycięz-
ców poszczególnych kategorii czekają atrakcyjne 
nagrody. 
Informacje na temat poprzednich edycji kon-
kursu znajdą Państwo na stronie internetowej                     
www.en.pneumobil.hu.

Kontakt: mgr Magdalena Chmielewska, Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 80 

magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl

Międzynarodowe Zawody Pojazdów 
Pneumatycznych PNEUMOBIL 2012

		Pojazd, który zajął pierwsze miejsce w zawodach 
PNEUMOBIL 2011 w kategorii: „Najlepsza 
konstrukcja”


