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Modernizacja komputerowego systemu sterowania mechani-
zmami sceny Teatru Narodowego w Warszawie była zadaniem 
niezwykle skomplikowanym technicznie, wymagającym jedno-
cześnie bardzo dokładnego przygotowania i realizacji logistyki 
dostaw, montażu, uruchomienia i odbiorów technicznych.

Teatr Narodowy postawił warunek, aby prace prowadzone były 
wyłącznie podczas letnich przerw działalności teatru, w dwóch 
kolejnych latach. W związku z tym realizacja projektu przebie-
gała w dwóch etapach, w okresach od 14 czerwca do 15 września 
2010 i 2011 roku.
Część prac, takich jak wymiana kabli systemu sterowania oraz 
elastycznych przewodów hydraulicznych, wykonywana była 
przez firmy zewnętrzne.
Konieczność modernizacji systemu sterowania spowodowana była:
•	 „zestarzeniem” się poprzedniego systemu sterowania 

(VTB2000), zaprojektowanego i zainstalowanego 
na początku lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia 

przez ówczesną firmę Mannesmann Rexroth, który był 
eksploatowany przez 15 lat,

•	 brakiem części zamiennych (większość części nie była już 
produkowana),

•	 koniecznością wymiany piętnastoletnich elementów elektro-
niki na elementy współcześnie produkowane, umożliwiając 
tym samym sprawne i ekonomiczne serwisowanie systemu,

•	 koniecznością przystosowania systemów sterowania 
do nowych europejskich norm bezpieczeństwa,

•	 koniecznością podniesienia poziomu bezawaryjności i nieza-
wodności pracy systemu i sterowanych nim urządzeń sce-
nicznych.

Teatr Narodowy zamówił w Instytucie Maszyn Roboczych Cięż-
kich Politechniki Warszawskiej ekspertyzę stanu technicznego 
dotychczasowych urządzeń. Ekspertyza wykonana przez spe-
cjalistów z dziedziny napędów i sterowań wykazała konieczność 
przeprowadzenia modernizacji.

Modernizacja komputerowego systemu sterowania 
mechanizmami sceny Teatru Narodowego
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W pierwszym etapie projektu (od 14 
czerwca do 15 września 2010 roku) wyko-
nano modernizację układów sterowa-
nia centralnej stacji hydraulicznej oraz 
zespołu urządzeń górnej mechanizacji 
sceny, w tym:
•	 37 wciągarek prospektowych (deko-

racji),
•	 wciągarek panoramy,
•	 wciągarek punktowych,
•	 mostów świetlnych,
•	 mostu portalowego, 
•	 kurtyny głównej (3 napędów),

•	 wciągarek prospektowych proscenium,
•	 kurtyn stalowych – głównej i bocznej,
•	 klapy dymowej.
W drugim etapie projektu (od 14 czerwca 
do 15 września 2011 roku) wykonano 
modernizację układu sterowania zespołu 
urządzeń dolnej mechanizacji sceny, 
w tym: 
•	 4 zapadni scenicznych,
•	 8 mechanizmów pochylania zapadni 

(przód, tył),
•	 1 zapadni fosy orkiestry,
•	 1 magazynu prospektów. 
Projekt obejmował modernizację zarówno 
elementów hardware, jak i software.
W ramach modernizacji hardware wymie-
niono wszystkie szafy elektroniczne, 
w tym podrozdzielnie, szafy sterowa-
nia osi, szafę sterowania pulpitów, szafy 
ryglowe, szafę kurtyny głównej oraz UPS. 
Wymieniono również pulpit włączający 
system, pulpity sterownicze, pulpity awa-
ryjne, sterowniki napędów elektrome-
chanicznych i hydraulicznych, sterowniki 
SPS, a także komputer statusu i komputer 
reżyserski. Dodatkowo układ sterowania 
wyposażono w pulpit radiowy. Cały układ 
sterowania jest zgodny z przepisami bez-
pieczeństwa SIL III.
Wymianie poddano także wybrane urzą-
dzenia w napędach. Wymieniono prze-
tworniki częstotliwości w kurtynie głów-
nej oraz mierniki wartości absolutnej 
i inkrementalnej we wszystkich urządze-
niach. W napędach zapadni i wciągarek 

zastosowano nowe precyzyjne hydrau-
liczne czujniki ciśnienia. W mechani-
zmach pochylania zapadni wykorzy-
stano zawory proporcjonalne. Natomiast 
w zapadniach scenicznych i w zapadni 
fosy orkiestry zastosowane zostały 
dodatkowe „hamulce hydrauliczne” 
(zawory logiczne po obu stronach cylin-
drów napędowych). Zastosowanie tych 
urządzeń było niezbędne do uzyskania 
zgodności zmodernizowanego systemu 
z przepisami SIL III.
W ramach modernizacji software w nowym 
systemie sterowania o symbolu SYB 2000 
zastosowano szereg nowych funkcji, któ-
rych nie posiadał dotychczasowy system 
(VTB 2000), między innymi:
•	 możliwość sterowania urządzeniami 

górnej i dolnej mechanizacji z jednego 
pulpitu,

•	 zdalne sterowanie,
•	 zdalna diagnoza, 
•	 rejestracja procedur obsługi, 
•	 zapis przejazdów (ruchu urządzeń),
•	 zabezpieczanie danych,
•	 archiwizacja komunikatów błędów.
W nowym systemie dostępne są oczy-
wiście wszystkie funkcje potrzebne 
do zaprojektowania tzw. przemiany, sek-
wencji ruchu lub całego przedstawienia. 
Projektowanie tych funkcji w nowym 
systemie ma zdecydowanie więcej możli-
wości, a uzyskanie zamierzonych efektów 
jest w dużej części zautomatyzowane.
Urządzenia sceniczne Teatru Narodowego 
wyposażone są w tzw. mechanizm pochyla-
nia podłogi zapadni. Wprowadzanie danych 
niezbędnych do uzyskania takiego efektu 
ograniczono do minimum. 
Układ posiada program do programowa-
nia nie tylko ruchów zapadni i sztankie-
tów, ale także sekwencji ruchów wciąga-
rek punktowych (w których elementem 
wykonawczym jest 1 lina). Umożliwia 
to tworzenie ruchu dekoracji przestrzen-
nych, a nie tylko liniowych z wykorzysta-
niem wciągarek sztankietowych.

Kontakt: mgr inż. Tadeusz Głębicki 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 19 01 

tadeusz.glebicki@boschrexroth.pl

TECHNIKA TEATRALNA

	Pulpit główny systemu sterowania urządzeniami mechaniki sceny

		Miejscowe sterowniki wciągarek prospek-
towych
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Przemysł spożywczy i opakowaniowy cha-
rakteryzuje się szybko zmieniającymi się 
wymaganiami. Są ku temu trzy powody. 
Po pierwsze: zmieniające się przyzwycza-
jenia życiowe i tendencja do indywidualiza-
cji utrudniają długoterminowe planowanie, 
natomiast gusty i upodobania konsumen-
tów rozwijają sie w sposób nieprzewidy-
walny. Po drugie: sieci handlowe prowa-
dzą intensywną walkę cenową, co z kolei 
wywiera nacisk na producentów. Z jednej 
strony muszą oni pracować niezwykle 
efektywnie, z drugiej zaś stawiać czoła 
zmieniającym się wielkościom partii i coraz 
krótszym okresom życia produktów, ponie-
waż do kampanii promocyjnych w coraz 
większym stopniu wymagane są wyróżnia-
jące się produkty lub pakiety produktów. 
I po trzecie: zmieniają się normy prawne 
zarówno na poziomie krajowym, jak 
i na poziomie Unii Europejskiej. W szcze-
gólności ściśle przestrzegane muszą być 
standardy higieniczne poszczególnych 
krajów. W połączeniu z innowacjami 
w zakresie materiałów skutkuje to zwięk-
szeniem obowiązków dotyczących doku-
mentacji. Producenci często jeszcze nie 
wiedzą co i w jakich ilościach trzeba będzie 
produkować i pakować w przyszłym tygo-
dniu, dlatego oczekują oni rozwiązań ela-
stycznych, o modułowej budowie, gwaran-
tujących długi okres użytkowania. Pomimo 
małych wielkości partii, zmiana formatu 
musi odbywać się szybko i niskim nakła-
dem kosztów. W tym zakresie pomocne 
są inteligentne urządzenia z pamięcią 
parametrów produkcyjnych. Poprzez 
naciśnięcie jednego przycisku zmieniany 
jest proces przetwarzania z jednoczesnym 
zachowaniem powtarzalnej jakości. Jedno-
cześnie sterowanie musi być na tyle proste 
w nastawach, aby personel mógł opano-
wać obsługę bez pomocy ekspertów. Nowe 
wielkości oraz materiały, z których wykony-
wane są opakowania, narzucają maszynom 

pakującym wymogi dotyczące możliwości 
ich późniejszego doposażenia w dodatkowe 
funkcje, przy jednoczesnym zapewnieniu 
najwyższych standardów higienicznych. 
Stała, kontrolowana jakość produktu jest 
bezwzględnym warunkiem pozwalającym 
na sprostanie konkurencji. Doskonały pod 
względem higienicznym proces produk-
cyjny jest także determinowany typem sto-
sowanych maszyn. Ich elementy muszą być 
łatwe  do czyszczenia - nie mogą występo-
wać puste przestrzenie, w których mógłby 
się gromadzić brud, zaś ich powierzchnie 
muszą być trwale odporne na chemikalia 
i środki czystości. Terminową  produkcję 
zapewnia ciągłość dostaw, która możliwa 
jest dzięki krótkim przestojom linii techno-
logicznych. Z tego samego powodu klienci 
oczekują również, aby maszyny były pro-
ste pod względem serwisowym, wszędzie 
na świecie, gdziekolwiek będą stosowane. 

Kompetencja branżowa firmy Bosch 
Rexroth
Każdy artykuł spożywczy jest inny. Może 
być płynny lub stały, zamrożony lub gorący, 
kruchy lub sypki, łatwo psujący się lub 
trwały, odkształcalny lub twardy. Taka 
sama różnorodność panuje w materiałach 
opakowaniowych i rozmiarach. Dlatego 
nie ma jednej technologii, która cechowa-
łaby przemysł spożywczy i opakowaniowy. 
Chodzi tu bardziej o to, aby łączyć te kom-
ponenty, które są idealne do przetwarzania 
i pakowania określonego produktu. Firma 
Bosch Rexroth, jak żaden inny producent, 
opanowała wszystkie istotne technologie 
z zakresu napędów i sterowań. Czy to bez-

dotykowe przyssawki do pakowania arty-
kułów, czy też systemy przenośników, które 
z milimetrową dokładnością doprowadzą  
plastikowe butelki do maszyn napełniają-
cych, firma Bosch Rexroth oferuje kompa-
tybilne moduły do konstrukcji i sterowania 
z „jednego źródła”. Paleta produktów sięga 
od kompaktowych, energooszczędnych 
serwonapędów aż po kompletne maszyny 
do napełniania i zamykania. Na całym świe-
cie w ponad 50 000 rozwiązań produkcyj-
nych stosowane są komponenty firmy 
Bosch Rexroth dedykowane branży spo-
żywczej i opakowaniowej. Klienci od dzie-
sięcioleci polegają nie tylko na innowacyj-
nych systemach. Dowiedziona niezawod-
ność i globalna sieć serwisowa z gwarancją 
zaopatrzenia w części zamienne to kolejne 
powody do podjęcia współpracy.
Producenci maszyn opakowaniowych czer-
pią korzyści z intensywnych badań oraz 
know-how wykraczającego poza granice 
jednej technologii. Ważne jest, aby z jed-
nej strony przestrzegać norm ustawowych 
w poszczególnych  krajach, a z drugiej obni-
żać koszty przeznaczane na rozwój. Stoso-
wanie różnorodnych towarów, procesów 
produkcyjnych i innowacyjnych materiałów 
może znacznie podnosić koszty projekto-
wania. Firma Bosch Rexroth posiada duże 
doświadczenie w zakresie wysokich wyma-
gań dotyczących komponentów stosowa-
nych w przetwórstwie spożywczym, zapew-
niając w ten sposób szybką, oszczędną 
i zgodną z prawem realizację projektów.
Poszczególne etapy produkcji coraz częściej 
łączone są w efektywne linie produkcyjne, 
łączące zalety rozwiązań automatyzacyj-
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nych z elastycznością urządzeń moduło-
wych. Klient końcowy coraz częściej żąda 
dostawy takiej linii z jednej ręki, co oznacza, 
że w jednym systemie sterowania musi ist-
nieć możliwość łączenia napędów poszcze-
gólnych modułów. Inteligentny system ste-
rowania zapewnia, że przestawienie, nawet 
w przypadku małych wielkości partii, może 
odbywać się szybko i bezproblemowo. 
Dzięki koncepcji Total Line Automation 
firma Bosch Rexroth oferuje wszystkie kom-
ponenty z jednego źródła. Całkowicie zau-
tomatyzowany proces produkcyjny, włącz-
nie z pakowaniem i paletyzacją do wysyłki, 
nie stanowi problemu. Największy nacisk 
kładziony jest na wymogi sanitarne i nieza-
wodność. Wszystkie komponenty są zapro-
jektowane w taki sposób, aby mogły być 
bezproblemowo czyszczone i z łatwością 
serwisowane. Agresywne środki czyszczące 
i obciążenia codziennego użytkowania nie 
mogą ograniczać funkcjonalności. Dotyczy 
to linii do napełniania w przemyśle mleczar-
skim, jak również nierdzewnych cylindrów 
do krojenia sera lub cylindrów z dławieniem, 
przemieszczających opakowania chipsów 
na przenośniku. Do podstawowych obsza-
rów technologicznych firmy Bosch Rexroth 
stosowanych w przemyśle spożywczym 
i opakowaniowym należą: napędy elek-
tryczne i sterowania, technika przemiesz-
czeń liniowych i montażu oraz pneumatyka.

Napędy elektryczne i sterowania
Obszerny program układów sterowania 
ruchem i sterowników PLC oraz inteligen-
tnych serwonapędów z otwartymi interfej-

sami standardowymi, takimi jak SERCOS, 
zapewnia realizację najbardziej zaawan-
sowanych zadań z zakresu automatyzacji. 
System sterowania Rexroth IndraMotion 
for Packaging może przykładowo regulo-
wać dostosowanie prędkości produkcyjnej 
w drodze komunikacji z układami stero-
wania poprzedzających maszyn. Zawory 
pneumatyczne i elektryczne serwonapędy 
z modułami magistralowymi mogą być nie 
tylko centralnie sterowane, lecz również 
przekazują dane diagnostyczne z powro-
tem do układu sterowania, aby ten mógł 
natychmiast zareagować na odchylenia.
W celu ułatwienia zmiany produktu i for-
matu, IndraMotion for Packaging wyko-
rzystuje funkcję FlexProfile. W ten sposób,  
poprzez naciśnięcie jednego przycisku, 
dla każdej osi może być ustalony przebieg 
ruchu. Bazę stanowi biblioteka zawierająca 
ponad 30 zdefiniowanych ruchów. Dzięki 
temu zmiany produktu lub formatu mogą 
być realizowane bez ponoszenia dodatko-
wych nakładów na software lub programo-
wanie. Przy uruchomieniu projektu usta-
lane są istotne parametry, a podstawowy kod 
programu generowany jest automatycznie.

Technika przemieszczeń liniowych
Systemy mechaniczne zapewniają tempo 
i bezpieczne zatrzymanie. Mechanizmy 
śrubowo-toczne lub prowadnice szynowe 
kulkowe łączą dynamikę z niezawodnoś-
cią, a więc właściwości, które są niezbędne 
w przemyśle spożywczym. Występują one  
pojedynczo lub łączone są w osie liniowe, 
prowadzące artykuły spożywcze lub 

opakowania przez proces produkcyjny. 
Dla wrażliwego obszaru higienicznego 
dostępne są prowadnice szynowe kul-
kowe w wykonaniu ze stali nierdzewnej, 
odporne na korozję i prowadnice toczne  
kulkowe zapewniające precyzyjny ruch.

Technika montażowa
Aby w przetwórstwie wszystko bezpiecz-
nie dotarło z punktu A do punktu B, Vario-
Flow S zapewnia ekonomiczne rozwiąza-
nia w zakresie transportu. Prosta i szybka 
budowa, możliwość łatwego czyszczenia 
i bezobsługowość wyróżniają łańcuchowe 
systemy transportowe firmy Bosch Rexroth 
spośród produktów konkurencyjnych. 
Artykuły spożywcze, dzięki certyfikatom 
FDA,  mogą być  ustawiane bezpośrednio 
na  powierzchni łańcucha, a otwarte profile 
zapewniają łatwe czyszczenie. Ekonomicz-
ność systemu jest określana przez długie 
trasy z ograniczoną ilością napędów oraz 
przez opatentowane moduły zakrętów 
o niskim współczynniku tarcia. Czy to trasy 
pionowe, czy poziome, czy płynnie zmie-
niane prędkości transportowania - dzięki 
VarioFlow S można rozwiązać każde zada-
nie transportowe. Aby sprostać najwyż-
szym wymaganiom dotyczącym higieny 
i czystości, firma Bosch Rexroth oferuje, 
obok wykonania z aluminium, również 
warianty ze stali nierdzewnej.

Pneumatyka
Siła powietrza pomaga w przetwarzaniu 
i pakowaniu artykułów spożywczych. 
Pneumatyka firmy Bosch Rexroth pracuje 

		Wysoka dynamika: wydajne rozwiązania 
z zakresu napędów i sterowania 

		Perfekcyjna współpraca: wyższa efektyw-
ność dzięki spójnym rozwiązaniom 
z zakresu automatyzacji

		Pneumatyka firmy Bosch Rexroth pracuje 
szybko, ekonomicznie i działa niezawodnie 
nawet w warunkach ekstremalnych
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szybko, ekonomicznie i działa niezawod-
nie, nawet w warunkach ekstremalnych. 
Komponenty mogą długotrwale pracować 
z produktami głęboko mrożonymi lub 
gorącymi, nie są wrażliwe na wilgoć i pył. 
Wszystkie komponenty pneumatyczne 
są łatwe w utrzymaniu, szybkie w czyszcze-
niu i bezproblemowe w obsłudze. W celu 
zapobieżenia zanieczyszczeniu mikrobio-
logicznemu, cylindry pneumatyczne ICS 
spełniają wszystkie wymagania pod wzglę-
dem odporności na korozję w kontakcie 
z wodą, środkami czyszczącymi, kwasami 
i innymi chemikaliami. Konstrukcję speł-
niającą normy sanitarne wyróżniają gładkie 
powierzchnie i łatwe w czyszczeniu, zlico-
wane z powierzchnią uszczelki. Do smaro-
wania stosowane są wyłącznie smary nie-
toksyczne, dopuszczone do kontaktu z arty-
kułami spożywczymi. Pneumatyczne wyspy 
zaworowe CL03 (Clean Line) idealnie pasują 
do maszyn mających bezpośredni kontakt 
z artykułami spożywczymi. Specjalne mate-
riały w wykonaniu higienicznym bez fug lub 
szczelin zapobiegają osadzaniu się zabru-
dzeń i pozwalają na czyszczenie z zastosowa-
niem wysokiego ciśnienia i wysokich tempe-
ratur odpowiednio do klasy ochrony IP69K.

Kontakt: mgr inż. Paweł Krzesak 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 71 364 73 27 

pawel.krzesak@boschrexroth.pl

NOWOŚCI

Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu 
w produkcji wielkogabarytowych cylin-
drów hydraulicznych oraz wykorzystaniu 
ich w różnych aplikacjach na całym 
świecie firma Bosch Rexroth wie, jak 
ważne jest odpowiednie przygotowanie 
powierzchni tłoczysk.

Nowa technologia obróbki powierzchni 
tłoczysk ENDUROQ zastępuje stare tech-
nologie, takie jak CERAMAX. Dla wiel-
kogabarytowych cylindrów wyróżniamy 
cztery technologie ENDUROQ:
•	 ENDUROQ 2000 - jednowarstwowe 

termiczne natryskiwanie (HVOF),
•	 ENDUROQ 2200 - dwuwarstwowe 

termiczne natryskiwanie (HVOF),

•	 ENDUROQ 3000 - pojedyncze napa-
wanie Ultimet,

•	 ENDUROQ 3200 - dwuwarstwowe 
napawanie Ultimet.

Przed wprowadzeniem nowej technolo-
gii firma Bosch Rexroth przeanalizowała 
dane serwisowe dotyczące pracy cylin-
drów hydraulicznych szczególnie w naj-
trudniejszych aplikacjach. 

ENDUROQ 2000 i 2200
W przypadku technologii ENDUROQ 
2000 i 2200 stopiony proszek wprowa-
dzany jest do strumienia gazu i natryski-
wany na powierzchnię tłoczyska kilkoma 
przejściami z dużą prędkością i w wyso-

ENDUROQ - technologia obróbki 
powierzchni tłoczysk 
wielkogaba rytowych cylindrów 
hydraulicznych zapewniająca 
wysoką odpor ność na korozję

		System przenośników łańcuchowych 
VarioFlow, wykonanych z aluminium lub 
ze stali nierdzewnej, otwiera nowe możli-
wości w konstruowaniu kompleksowych 
linii

		Cylinder hydrauliczny
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kiej temperaturze aż do uzyskania żąda-
nej grubości warstwy.
Kombinacja odpowiedniego wyposaże-
nia, zoptymalizowanych parametrów 
procesu i specjalnego proszku gwaran-
tuje uzyskanie wymaganej jakości. 
ENDUROQ 2000 gwarantuje wysoką 
odporność na korozję w neutralnym śro-
dowisku.
Dla środowiska morskiego przeznaczona 
jest dwuwarstwowa technologia natryski-
wania ENDUROQ 2200. Metoda ta została 
zaakceptowana przez Holenderskie Mini-
sterstwo Inżynierii Lądowej i Morskiej 
dla aplikacji przybrzeżnych, w których 

wymagana jest ponad 20-letnia żywot-
ność elementów.

Wśród zalet ENDUROQ 2000 i 2200 
można wymienić:
•	 wysoką odporność na korozję,
•	 ekstremalnie wysoką odporność 

na ścieranie,
•	 znaczącą grubość warstwy,
•	 ekstremalnie niską porowatość,
•	 zerową przepuszczalność,
•	 wydłużoną żywotność,
•	 minimalny czas przestoju.

Enduroq 3000 i 3200
Technologia ta jest technologią napawa-
nia bazującą na procesie Plasma Transfer-
red Arc (PTA).
ENDUROQ 3000 przewidziany jest dla 
warunków, w których mogą wystąpić 
mechaniczne uderzenia lub w których 
wymagana jest naprawa powierzchni 
w miejscu zainstalowania. Technologia 
ta szczególnie zalecana jest dla cylin-
drów pracujących na platformach wiert-
niczych.
Podwójna warstwa napawana ENDUROQ 
3200 została zakwalifikowana dla najwyż-
szych wymagań technicznych, w szcze-
gólności do pracy pod wodą. Jakość 
ENDUROQ 3200 została zweryfikowana 
przez Towarzystwo Kwalifikacyjne DNV 
w raporcie numer 2009-3295 z kwietnia 
2010. Aby osiągnąć ostateczną jakość 
powierzchni, jest ona oczyszczana lase-
rowo.

ENDUROQ 3000 i 3200 charakteryzują się:
•	 najwyższą obecnie odpornością 

na korozję,
•	 brakiem porowatości,
•	 zerową przepuszczalnością,
•	 wysoką plastycznością,
•	 najwyższą jakością wg standardów 

DNV,
•	 wydłużoną żywotnością,
•	 minimalnym czasem przestojów,
•	 łatwą naprawą w miejscu pracy.

ENDUROQ jest obecnie najlepszą na świe-
cie technologią zabezpieczającą tłoczyska 
cylindrów hydraulicznych przed korozją.
Dla użytkownika cylindrów oznacza to:
•	 wydłużenie żywotności, 
•	 obniżenie kosztów eksploatacji,
•	 możliwość naprawy powierzchni 

w miejscu zamontowania,
•	 wysoką niezawodność,
•	 optymalne dostosowanie rodzaju 

obróbki i rodzaju uszczelnień do apli-
kacji.

Kontakt: mgr inż. Tomasz Domaszczyński 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 50 

tomasz.domaszczynski@boschrexroth.pl

NOWOŚCI

		Technologia wykonania powłoki ENDUROQ 2000 i 2200

		Technologia wykonania powłoki ENDUROQ 3000 i 3200
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Program e-learningowy firmy Bosch 
Rexroth to narzędzie służące do pogłębia-
nia wiedzy z zakresu hydrauliki, pneuma-
tyki oraz techniki przemieszczeń liniowych 
i montażu. Internetowy program szkole-
niowy eHTG obejmuje kursy od podstaw 
z zakresu hydromechaniki oraz hydrauliki 
siłowej. Prowadzi uczestników przez jasno 
określone cele nauczania w oparciu o naj-
nowsze rozwiązania dydaktyczne. 

E-learning, nadający się do instruktażu 
grupowego, odniósł międzynarodowy 
sukces w wielu korporacjach, ośrodkach 
kształcenia osób dorosłych, szkołach 
oraz na uniwersytetach.
Program szkoleniowy „eHTG – Hydraulics 
Basics” dostarcza operatorom maszyn, 

inżynierom utrzymania ruchu, projektan-
tom i innym specjalistom branży hydro-
mechanicznej solidne podstawy w dzie-
dzinie technologii płynów. 
Program szkoleniowy eHTG składa się 
z 13 modułów tematycznych obejmu-
jących takie zagadnienia, jak zawory, 
pompy, silniki itp.
Oprócz budowy elementów i zespołów 
hydraulicznych, program zawiera rów-
nież moduł projektowania schematów 
hydraulicznych układów napędów. eHTG 
oferuje zorientowane na praktykę przy-
gotowanie do obsługi elementów i zespo-
łów hydraulicznych w zastosowaniach 
przemysłowych.
W ramach poszczególnych licencji firma 
Bosch Rexroth oferuje zabezpieczony 

hasłem dostęp do serwera. Kursanci mają 
nieograniczony dostęp do treści dydak-
tycznych przez cały okres ważności licencji 
i otrzymują certyfikat firmy Bosch Rexroth, 
potwierdzający możliwość uczestniczenia 
w kolejnych kursach po pomyślnym zali-
czeniu egzaminu końcowego.
Program eHTG może być również sto-
sowany jako wstępne przygotowanie 
do zaawansowanych kursów, np. szkoleń 
oferowanych przez firmę Bosch Rexroth 
w dziedzinie hydraulicznych zaworów 
sterujących (HTP-1), pomp i silników 
(HTPPu) bądź elektrotechnologii dla 
inżynierów.
Szereg spółek i instytucji oświatowych 
korzysta z e-learningu w celu zapew-
nienia łatwego dostępu do szkoleń tech-
nicznych. Oparte na praktyce moduły 
e-learningu firmy Bosch Rexroth stano-
wią podstawę do dalszego poszerzania 
wiedzy, jak również mogą być traktowane 
jako podstawowy kurs z zakresu hydro-
mechaniki.
Internetowy program Drive & Control 
Academy firmy Bosch Rexroth obejmuje 
ponad 1500 stron treści szkoleniowych 
oraz dokumentów dostępnych w trzech 
językach: angielskim, niemieckim oraz 
chińskim. 
Duże zainteresowanie tego typu szkole-
niami jest dla firmy Bosch Rexroth prze-
słanką do tworzenia kolejnych modułów 
szkoleniowych. Obecnie trwają prace nad 
szkoleniem z zakresu napędów elektrycz-
nych i sterowań.  
Pod poniższym linkiem znajdą Państwo 
wersję próbną programu eHTG:
http://www.boschrexroth.com/corpo-
rate/sub_websites/training/eLearning/
index.jsp

Kontakt: mgr inż. Tomasz Domaszczyński  

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 50 

tomasz.domaszczynski@boschrexroth.pl

Internetowy program szkoleniowy 
z hydromechaniki i hydrauliki

		Przykładowe okna programu szkoleniowego „eHTG – Hydraulics Basics”



8
drive & control local

oraz doświadczeń. Ich znajomość oraz 
przestrzeganie są podstawą naszej jakości.  

4. Jakość oznacza potrzebę wykonywania 
każdej czynności dobrze od samego 
początku. Dbanie o jakość obniża koszty 
i podnosi zyskowność.  

5. Unikanie błędów ma pierwszeństwo przed 
usuwaniem błędów. Dlatego też konsekwen-
tnie stosujemy metody i działania zapobie-
gawcze. Uczymy się na swoich błędach 
i natychmiast usuwamy ich przyczyny.  

6. Na jakość naszych produktów i usług wpły-
wają również nasi dostawcy, toteż stawiamy 
im tak samo wysokie wymagania dotyczące 
jakości, jak samym sobie.

Z tego też względu z wdzięcznością przyjmu-
jemy uwagi i życzenia naszych klientów. Dzięki 
temu możemy stale podnosić jakość oferowa-
nych produktów i usług, jak również poprawiać 
nasze wewnętrzne procesy.

Kontakt: mgr inż. Jacek Syta  

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 19 42 

jacek.syta@boschrexroth.pl

Mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 
17 maja 2012 r. firma Bosch Rexroth uzyskała 
nowy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością, 
zgodny z normą ISO 9001:2008, wystawiony 
przez jednostkę certyfikacyjną TÜV SÜD Mana-
gement Service GmbH. Wdrożony system zarzą-
dzania jakością firmy Bosch Rexroth gwarantuje 
zgodność nie tylko z wymaganiami międzynaro-
dowej normy ISO 9001, ale również ze szczegó-
łowymi wytycznymi zarówno koncernu Bosch 
Rexroth AG, jak i Robert Bosch GmbH.
Otrzymany dokument jest częścią certyfikatu 
obejmującego wspólny i jednolity system zarzą-
dzania jakością w spółkach Bosch Rexroth 
w Europie Wschodniej: Polsce, Czechach, Rosji, 
Rumunii i na Węgrzech.
Uzyskany certyfikat świadczy o tym, iż firma 
Bosch Rexroth nie ustaje w wysiłkach, aby speł-
niać wymagania swoich klientów – zgodnie 
ze sformułowanymi w Grupie Bosch „Zasadami 
Jakości”:
1. Pragniemy, aby nasi klienci byli zadowoleni. 

Dostarczamy produkty oraz usługi, których 
jakość odpowiada oczekiwaniom naszych 
klientów.  

2. Dążenie do jak najwyższej jakości to obo-
wiązek każdego naszego pracownika – 
od dyrektora po praktykanta.  

3. Nasze wytyczne i procesy tworzone 
są na podstawie międzynarodowych standar-
dów, wymagań konsumentów, naszej wiedzy 

WYDARZENIA

IMPRESSUM

drive & control local jest 
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.

Co roku, gdy rozpoczyna się 

okres wakacyjny, w szpitalach 

zaczyna brakować krwi. 

Zdając sobie sprawę z tego, 

iż krew ratuje życie, w dniu 25 

czerwca 2012 r. firma Bosch 

Rexroth Sp. z o.o. wraz z firmą 

Robert Bosch Sp. z o.o. już 

po raz trzeci zorganizowała 

akcję honorowego oddawania 

krwi. Również tym razem akcja 

zakończyła się pełnym sukce-

sem - krew oddało 31 osób, 

co oznacza że zebrano wspól-

nie blisko 14 litrów krwi! 

Od momentu rozpoczęcia 

wspólnych akcji krwiodawstwa 

w 2010 roku pracownicy obu 

firm oddali już razem ponad 40 

litrów tego bezcennego leku!

Kontakt: mgr inż. Jacek Syta  

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 19 42 

 jacek.syta@boschrexroth.pl

Zapraszamy na targi 
Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Logistyki 
TAROPAK 2012
Poznań, 08-11.10.2012
Pawilon 3A, stoisko 43

Międzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania 
i Napędów HPS
Katowice 23-25.10.2012
Pawilon 3, stoisko 39 

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl  
oraz www.hps.fairexpo.pl

Krew to życie! Nowy certyfikat 
jakości

		Nowy certyfikat jakości


