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Firma Bosch Rexroth od wielu lat z powodzeniem uczestniczy 
zarówno w modernizacji, jak i w dostawie nowych systemów dla pras 
hydraulicznych. Dzięki użyciu nowoczesnych komponentów hydrau-
licznych możliwe jest zwiększenie wydajności urządzeń oraz podnie-
sienie poziomu ich bezpieczeństwa.

W ostatnich latach firma Bosch Rexroth wykonała wiele moder-
nizacji układów hydraulicznych istniejących pras. Było to spo-
wodowane koniecznością dostosowania istniejących urządzeń 
do nowych norm bezpieczeństwa obowiązujących w Polsce. 
Jednocześnie ważnym elementem wszystkich modernizacji jest 
obniżenie zużycia energii elektrycznej, możliwe dzięki zastoso-
waniu najnowszej technologii. 

Jedną z większych modernizacji wykonanych przez firmę 
Bosch Rexroth w ciągu ostatnich lat była wymiana układu zasi-
lania pras kuziennych 1600T i 630T w firmie Kuźnia „Glinik” 
Sp. z o.o. w Gorlicach. Modernizacja zakończyła się w lutym 2014 
i polegała na kompleksowej wymianie hydrauliki emulsyjnej na 
hydraulikę zasilaną olejem hydraulicznym HLP 46. Firma Bosch 
Rexroth była odpowiedzialna za dostawę kompletnego systemu 
hydraulicznego dla modernizowanych pras oraz za nadzór nad 
uruchomieniem urządzeń.
Dostarczony układ hydrauliczny składa się z sześciu zespołów 
pompowych A4VSO355, zasilanych silnikami 200 kW każdy 
i sterowanych regulatorami HS4P. Pompy główne zasilane są 
poprzez pompy śrubowe olejem wstępnie filtrowanym, a system 

Systemy hydrauliczne w sterowaniu prasami 
pionowymi i poziomymi w przemyśle
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ciśnienia sterowniczego dla pomp głów-
nych zapewnia pompa A4VSO 71 LRD2 
z filtrem oleju 3µm. Tak zabezpieczony 
układ pozwala na długotrwałą pracę 
i  o b n i ż e n i e  ko s z t ów  u t r z y m a n i a 
maszyny. Zbiorniki oleju posiadają 
łączną pojemność 18000 l i wyposażone 
są w podwójny układ filtracji i chłodzenia. 
Układ posiada również podwójne zabez-
pieczenia poziomu oraz temperatury oleju
i w przypadku awarii jednego z nich praca 
może być kontynuowana bez konieczności 
przestoju.
W układzie zastosowano zawory do szyb-
kiej dekompresji, tak zwane kuzienne, 
typu 2WRCE. Zawory te pozwalają na 
szybkie odciążenie układu (pełne otwar-
cie w czasie 50 ms ograniczone progra-
mowo do 200 ms w celu ochrony uszczel-
nień układu), a tym samym na odprowa-
dzenie oleju w ilości 6500 l/min w czasie 
dekompresji i szybki powrót nurników 
głównych. System ten zapewnia możli-
wość wykonania „gładzenia” z prędkością 
powyżej 100 uderzeń na minutę.
System wyposażono również w zawory 
logiczne LC2A z czujnikami położenia 
suwaka, które wraz z pozostałymi ele-
mentami zapewniają zdalną diagnostykę 
układu z użyciem łącza internetowego. 
Wyposażenie diagnostyczne układu 
hydraulicznego pozwala na ciągły moni-
toring pracy urządzenia oraz zdalne loka-
lizowanie ewentualnych awarii. 
Wydajność całkowita pomp głównych 
to 3090 l/min, a całkowita zainstalo-
wana moc elektryczna wynosi 1312 kW. 
W układzie zabudowano 12 bloków 
hydraulicznych, przy czym największy 
ważył 2200 kg.

Firma Bosch Rexroth posiada w swej 
ofercie pełny zakres komponentów 
hydraulicznych, które mogą być użyte 
zarówno w nowych, jak i modernizo-
wanych układach. Zastosowanie pomp 
tłoczkowych A4VSO pozwala na zmini-
malizowanie przestrzeni potrzebnej dla 
układu hydraulicznego i zapewnia wysoki 
poziom niezawodności.
Pompy tłokowe A4VSO (numer karty 
k a t a l o g owe j  R E 9 2 0 5 0 )  w ys t ę p u j ą 

w wielkości od 40 cm3/obr. do wielkości 
1000 cm3/obr., a maksymalne ciśnienie 
robocze wynosi 350 bar. Głównym ukła-
dem sterowania pomp w prasach jest 
regulator HS4P (numer karty katalogo-
wej RE92076), który zapewnia wysoką 
dokładność nastawy (< 0,2%) oraz szyb-
kość regulacji na poziomie 120 ms przy 
wielkości pompy 250 cm3/obr. 
W celu wydłużenia żywotności układu 
hydraulicznego pracującego w ciężkich 
warunkach zaleca się stosowanie pompy 
niskociśnieniowej z filtrem oleju. Takie 
rozwiązanie pozwala na podniesienie 
żywotności układu, a tym samym obni-

żenie kosztów jego eksploatacji. Pompa 
niskociśnieniowa zapewnia stałe nadciś-
nienie na wlocie do pompy oraz umoż-
liwia zastosowanie filtra oleju, który 
wychwytuje wszelkie zanieczyszczenia 
z układu, zabezpieczając pompy tłokowe 
przed zabrudzeniami i możliwością ich 
uszkodzenia.
Zbiornik oleju, z którego zasilane są 
pompy główne, musi być zaprojektowany 
w sposób zapewniający poprawną pracę 
układu i równomierny rozkład tempe-
ratury. Istotne jest również, aby zapew-
nić możliwość eliminacji pęcherzyków 
powietrza z oleju, które stwarzają ryzyko 
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przedwczesnego uszkodzenia elementów 
hydraulicznych. 
Kluczowym elementem wyposażenia 
zbiornika są filtry oddechowe, których 
poprawne działanie zapewnia czystość 
oleju i prawidłową pracę układu. Brak 
wymiany wkładów oddechowych i ich 
niepoprawne działanie może doprowa-
dzić w krótkim czasie do poważnego 
uszkodzenia pomp oraz innych elemen-
tów hydrauliki. Dlatego tak istotne jest 
dokonywanie przeglądów okresowych 
oraz dbanie o ogólny stan hydrauliki. 
Dla żywotności elementów hydrauli-
cznych bardzo ważne jest utrzymywanie 
prawidłowej temperatury oleju w ukła-
dzie. Zbyt wysoka (> 65ºC) prowadzi do 
szybszego ich zużycia, a zbyt niska może 
powodować zwiększone zużycie energii 
oraz kawitację na ssaniu pomp. Układy 
hydrauliczne należy wyposażać w odpo-
wiednie czujniki temperatury oleju, np. 
ABZMS-41 (numer karty katalogowej 
RE50222), które w sposób precyzyjny 
monitorują temperaturę oleju i w przy-
padku przekroczenia wartości granicz-
nych włączają grzałki lub chłodnicę oleju.
Bezpieczeństwo sterowania urządze-
niami jest kluczowym elementem w filo-
zofii firmy Bosch Rexroth. Firma dąży do 
podnoszenia standardów bezpieczeń-
stwa, a tym samym zmniejszenia ryzyka 
dla pracownika. W tym celu każdy układ 
hydrauliczny projektowany jest zgodnie   
z najnowszymi normami EN ISO 13849 
oraz właściwymi normami dla urządze-
nia, tj. dla pras EN 693, EN 14673 i EN 
14656.
Firma Bosch Rexroth posiada w swojej 
ofercie szeroki wybór zaworów hydrau-
licznych, które pozwalają osiągnąć nie-
zbędny poziom bezpieczeństwa, również 
na najwyższym poziomie PL”e”. 
Ze względu na duże przepływy w hydrau-
lice dla pras stosuje się zawory logiczne 
aktywne z sygnalizacją pozycji zamknię-
cia o oznaczeniu LC2A (numer karty 
katalogowej RE21040). Zawory te można 
stosować w zakresie przepływu od 50 
do 12 500 l/min i ciśnieniach do 420 bar. 
Pozwala to na użycie zaworów również   
w napędzie różnych elementów pomoc-

niczych na prasie, gdy istnieje koniecz-
ność monitorowania pozycji suwaka. 
Zawory te charakteryzują się najwyższą 
niezawodnością działania oraz żywotnoś-
cią. Stosowanie ich w układzie zwiększa 
poziom bezpieczeństwa całego systemu. 
Zastosowane czujniki położenia suwaka 
pozwalają na uzyskanie pokrycia diagno-
stycznego na poziomie 99%, a tym samym 
spełniają najwyższe wymogi bezpieczeń-
stwa dla systemu hydraulicznego.    
W przypadku awarii lub użycia przycisku 
„stop awaria”, zawory LC2A, poprzez swą 
konstrukcję i system sterowania, zapew-
niają szybkie i bezpieczne zatrzymanie 
maszyny w wymaganej pozycji. Istotne 
jest, aby system automatyki i sterowa-
nia oraz konstrukcja maszyny posiadały 
ten sam poziom bezpieczeństwa, tak aby 
wspólnie tworzyć maszynę bezpieczną 
dla użytkownika.
Zarówno w prasach poziomych jak i pio-
nowych istnieje konieczność „dobiegu” 
siłownika do materiału, w którym pręd-

kość jest kilkakrotnie wyższa od prędko-
ści roboczych urządzenia. W tym celu sto-
suje się zawory zalewowe SF (numer karty 
katalogowej RE20482), które pozwalają 
napełnić cylinder główny przy ruchach 
szybkich z wykorzystaniem siłowników 
bocznych. Zawory te charakteryzują się 
niskim spadkiem ciśnienia (dp < 0,3 bar) 
zapewniającym bezkawitacyjny zalew 
cylindra. Maksymalny przepływ oleju        
w zaworach SF to 50 000 l/min, a ciśnienie 
robocze 350 bar (opcjonalnie do 500 bar 
dla wymiaru NG300).
Firma Bosch Rexroth posiada niezbędną 
wiedzę i doświadczenie w dostawie ukła-
dów hydraulicznych i sterowania dla 
wszelkiego rodzaju pras zgodnych z naj-
nowszymi normami bezpieczeństwa.

Kontakt:  

mgr inż. Adam Pliczko 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 32 363 51 15 

adam.pliczko@boschrexroth.pl

		Prasa kuzienna podczas przekuwania wlewka
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GŁĘBIE MÓRZ I OCEANÓW
„Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga…”, czyli co Adam Mickiewicz może mieć wspólnego                                                                                                                                        
z Rowem Mariańskim?

Jest mało prawdopodobne, aby Robert 
Bosch czytał poezję Adama Mickiewicza. 
Nigdy też nie mieli możliwości się spotkać, 
ale obaj - choć w różnych dziedzinach - byli 
wybitnymi osobistościami swoich czasów. 
Posiadali też bardzo charakterystyczną, 
wspólną cechę: ich umysły łamały bariery, 
które innym wydawały się nie do pokonania. 
Taka postawa cechuje również obecnych 
pracowników koncernu Bosch i spadkobier-
ców wartości prezentowanych przez jego 
założyciela.

To nie tylko perspektywa wyczerpania się 
łatwo dostępnych rezerw węglowodorów 
i surowców mineralnych, w szczególności 
metali ziem rzadkich, skłoniła firmy wydo-
bywcze do eksploatacji szelfu kontynental-
nego. Również nieodłączna chęć sięgania 
głębiej i dalej oraz podejmowania  nowych 
wyzwań  jest  motorem działań, mających 
na celu eksplorację złóż ropy i gazu w mor-
skich głębinach oraz wydobywania dro-
gocennych konkrecji z dna oceanów. Aby 
móc realizować powyższe zamierzenia, 
konieczny jest nieodzowny postęp i roz-
wój infrastruktury technicznej, zarówno 
w samej technologii wydobycia, jak również 
w zakresie urządzeń towarzyszących.
Firma Bosch Rexroth, czołowy producent 
rozwiązań z zakresu napędów i sterowań, 
jest aktywnym uczestnikiem powyższych 
działań. Intensywne prace badawcze                    
i rozwojowe wzbogaciły obecny program 
produkcyjny o komponenty i podzespoły 
hydrauliczne do pracy pod wodą na głę-
bokości do 3000 m, a ich testy odbyły się 
w warunkach symulowanej głębi 6000 m. 
Już w tej chwili są one szeroko stosowane do 
napędu i sterowań szeregu urządzeń pra-
cujących pod wodą, takich jak manipula-
tory, zdalnie sterowane pojazdy podwodne 
czy też koparko-spycharki pracujące na 
dnie morza. Dla zapewnienia ciągłości 
prac pod wodą, na polach eksploracyjnych 
i wydobywczych, przy budowie i obsłudze 

odwiertów, prewenterów i rurociągów nie-
zbędna jest odpowiednia infrastruktura 
techniczna zamontowana na współpracu-
jących jednostkach pływających, statkach 
i platformach wydobywczych. Zastosowa-
nie tych urządzeń i ich niezawodna praca 
mają szczególne znaczenie w przypadku 
potrzeby prowadzenia działań operacyj-
nych w warunkach wzburzonego morza, 
wysokiej fali, silnego naporu wiatru                               
i zmiennej temperatury otoczenia. Zarówno 
dokładne pozycjonowanie konstrukcji nad 
dnem morza, jak i prowadzenie odwiertów 
czy nieprzerwanego wydobycia węglowo-
dorów na półzanurzalnych platformach 
w warunkach silnego falowania, wymaga 
ciągłego korygowania wzajemnego poło-
żenia elementu na stałe „związanego”                                   
z dnem i obiektu przemieszczającego się 
na powierzchni wody. Do tego celu służą 
układy kompensacji fali. 
Dzięki prowadzonym pracom badawczo-
-rozwojowym firma Bosch Rexroth opraco-
wała i dostarcza swoim klientom zaawan-
sowane technicznie, kompleksowe układy 
kompensacji fali, zarówno pasywne, oparte 

na przemieszczeniu liniowym siłownika 
hydraulicznego, jak i aktywne, rotacyjne 
ze sterowaniem pierwotnym i wtórnym. 
Są one implementowane w windach pokła-
dowych współpracujących z A-Ramą, 
w windach żurawi offshorowych czy 
też urządzeniach do wodowania zdal-
n i e  s t e r ow a n y c h  p o j a z d ów  p o d -
wodnych. Systemy kompensacji fali 
firmy Bosch Rexroth cechuje wysoka 
niezawodność,  precyzja działania
i odporność na warunki zewnętrzne. 
Dotychczasowe systemy aktywnej kom-
pensacji fali obsługują konstrukcje o wadze 
do 6500 kN, z dokładnością pozycjono-
wania do 95%. Najczęściej są wyposażone 
w układy rekuperacji energii, co pozwala 
na zmniejszenie zaangażowanej mocy aż 
o 85%.
Do realizacji kompensacji liniowej, np. 
korelacji położenia wiertnicy w stosunku 
do konstrukcji platformy przemieszczają-
cej się na fali, firma Bosch Rexroth opraco-
wała specjalistyczne siłowniki hydrauliczne 
połączone z akumulatorami hydraulicznymi 
lub pneumatycznymi, o tłoczyskach pokry-



03| 2014 PL
5

TECHNIKA MORSKA I OFFSHORE

tych powłoką z metali twardych w techno-
logii plazmy, o technicznej nazwie Endu-
roq 3000 i 3200 - niezwykle odpornych na 
zużycie i agresywne działanie środowiska 
morskiego. W przypadku gdy kompensa-
cja fali jest realizowana przy pomocy wind, 
stosowane są napędowe systemy hydrosta-
tyczne pracujące w układzie zamkniętym, 
z kompleksowym sterowaniem w układzie 
pierwotnym lub wtórnym, wyposażone 
w układy rekuperacji energii. 
Indywidualne hydrostatyczne układy 
zamknięte wykorzystywane są również 
w windach pokładowych o przeznaczeniu 
innym, niż aktywna kompensacja fali. Pręd-
kość i kierunek obrotów silnika zamontowa-
nego na windzie wynika z kierunku i wiel-
kości strumienia oleju generowanego przez 
pompę. Moment na wałku silnika windy 
zależy od ciśnienia systemowego, które 
jest na tyle wysokie, na ile jest to konieczne 
i wynika z obciążenia układu. Jest ono naj-
wyższe podczas startu układu i cechuje 
je bardzo duża dynamika wzrostu. Z dru-
giej strony podczas hamowania silnikiem 
generuje się znikoma ilość ciepła, a zawór 
hamulcowy nie jest potrzebny. Kompensa-
cja pływów przy cumowaniu może odbywać 
się hydraulicznie lub elektronicznie.                           
W pierwszym przypadku sterowanie 
pompy przy pomocy zaworu przelewo-
wego jest połączone ze stroną ciśnieniową 
układu. Jeśli jednak jest potrzebna wyższa 
dokładność, stosowany jest system elek-
troniczny. W sterowaniu pompy użyty jest 
wówczas proporcjonalny zawór przele-
wowy, otrzymujący sygnał z zewnętrznego 
kontrolera adekwatnie do wartości obcią-
żenia windy – napięcia liny cumowniczej, 
mierzonego sensorem na bębnie windy.  
Dla realizowania powyższych funkcji oraz 
napędu wind w układzie otwartym firma 
Bosch Rexroth  oferuje całą paletę kompo-
nentów. Windy poza źródłem energii i silni-
kiem wymagają dodatkowo podzespołów, 
których celem jest regulacja przepływu             
i ciśnienia, hamowanie ładunku, zabezpie-
czenie przed przeciążeniem, sterowanie 
kierunkiem obrotu silnika, aktywowanie 
hamulca, sterowanie chłonnością silnika 
i wiele innych.  Konstrukcja, dobór mate-
riałów, funkcjonalność i powłoka ochronna 

pozwalają na stosowanie tych produktów na 
odkrytym pokładzie, w skrajnie trudnych     
i agresywnych warunkach środowiska 
morskiego. Nasz sterownik TH7 od wielu 
lat sprawdza się w licznych aplikacjach. 
Jego progresywna charakterystyka, czu-
łość i precyzyjna regulacja ułatwia sterowa-
nie w różnych systemach. Dla uproszczo-
nych sterowań wind i innych urządzeń na 
pokładzie znajduje zastosowanie sterownik 
4WMM16….SO840, dedykowany do pracy 
w szczególnie uciążliwych warunkach. 
Rosnąca konkurencja między armatorami, 
konieczność racjonalizacji kosztów, a tym 
samym potrzeba oszczędności przestrzeni 
na statku i uproszczenia obsługi, wpłynęły 
również na zmianę koncepcji sterowania 
windami pokładowymi, z układu rozpro-
szonego do zintegrowanego w jeden, wie-
lofunkcyjny blok. Już kilkanaście lat temu 
firma Bosch Rexroth rozwinęła konstrukcję 
bloku YM-WCB przeznaczonego do ste-
rowania windami z silnikiem o zmiennej 
chłonności. Wysterowanie silnika do funk-
cji podnoszenia, wydawania lub cumowania 
jest możliwe dzięki zmianie położenia tylko 
jednej dźwigni. Oparty na podzespołach 
rodziny zaworów M4 blok wciągarkowy 

HICWB może być również użyty do sterowa-
nia windą kotwiczną, a operator ma w prosty 
sposób możliwość nastawienia momentu 
zrywającego kotwicę. Aby sprostać rosną-
cym wymaganiom armatorów i producen-
tów wciągarek, firma Bosch Rexroth „zwo-
dowała” ostatnio rodzinę modułowych, 
wielofunkcyjnych bloków wciągarkowych 
DSE. Jest to efekt synergii europejskiej 
innowacyjności i japońskiej precyzji wyko-
nania. Bloki te obsługują przepływy do 
1000 dm3/min, ciśnienia do 280 bar oraz 
mogą być stosowane do wind o uciągu 
blisko 4000 kN. Modułowa konstrukcja 
i swobodna konfigurowalność sprawiają, że 
mogą być stosowane do sterowania więk-
szości typów wind okrętowych, w tym wind 
żurawi pokładowych, kotwicznych, cumow-
niczych, holowniczych i trałowych. Bloki 
te występują również w wersji bezpośred-
niego montażu na silniku windy. Skraca to 
prace montażowe i eliminuje dodatkowe 
orurowanie co oszczędza przestrzeń 
i minimalizuje koszt.Taki wariant wykona-
nia zmniejsza również liczbę miejsc możli-
wych przecieków, a tym samym wymagania 
obsługowe. Poza standardowym wyposa-
żeniem w zawór kierunkowy i wagę ciśnie-

		Pojazd podwodny wielofunkcyjny
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niową, gwarantującą sterowanie niezależne 
od obciążenia, w zależności od wybranej 
konfiguracji, bloki te mogą być wyposażone 
w: zawór hamulcowy opuszczania ładunku, 
zabezpieczający zawór przelewowy, zawór 
automatycznej dezaktywacji hamulca wcią-
garki, zawór sterowania zmienną chłonnoś-
cią silnika oraz zawór zrywania kotwicy. 
Modułowa konstrukcja pozwala również 
na organizację dodatkowych funkcji: kon-
troli stałego napięcia w linie, zarówno dla 
funkcji trałowania, jak i w operacji cumo-
wania (mooring), wolnego koła, lokalnego 
sterowania dźwignią, sterowania hydrau-
licznego lub elektromagnetycznego (lub ich 
kombinacji) oraz sterowania LS czułego na 
obciążenia. Mogą być stosowane w ukła-
dach napędowych wind z pompą zasilającą 
o stałym lub zmiennym wydatku oraz silni-
kach o stałej lub zmiennej chłonności. Bloki 
te posiadają również rozwiązanie zabezpie-
czające silnik przed kawitacją oraz opróż-
nieniem korpusu silnika przez przecieki
w sytuacji długotrwałego trzymania 
ładunku i w konsekwencji rozbieganiem 
się silnika. Do sterowania zewnętrznego 
i kontroli parametrów firma Bosch Rexroth 
poleca swoje sterowniki RC BODAS, speł-

niające wymagania odporności na warunki 
morskie w zakresie mgły solnej i tempe-
ratury otoczenia, posiadające wymaganą 
szczelność, odporność na wstrząsy, wibra-
cje oraz kompatybilność elektromagne-
tyczną EMC. Sterowniki te oferują niezwy-
kły poziom elastyczności do zastosowań 
inżynierskich. Dowolność sygnałów I/O, 
języki programowania zgodne ze stan-
dardem IEC 61131-3, maksymalne zabez-
pieczenie przed błędami operacyjnymi 
i zewnętrznej sieci oraz możliwości komu-
nikowania się w protokole CANbus predys-
ponuje je do większości zastosowań mor-
skich.
Morze bezlitośnie weryfikuje urządzenia      
i komponenty niedostosowane do pracy          
w skrajnie trudnych warunkach. Ich awarie 
często są zagrożeniem dla statku, ładunku, 
ale przede wszystkim dla załogi. Aby temu 
zapobiec, konstrukcje statków i istotnego 
dla bezpieczeństwa wyposażenia są wery-
fikowane i atestowane przez towarzystwa 
klasyfikacyjne. W 2014 firma Bosch Rexroth 
ponownie uzyskała certyfikaty akceptacji 
typu nadane przez Polski Rejestr Statków 
dla większości swoich produktów dedyko-
wanych do zastosowania w aplikacjach mor-
skich. To potwierdzenie najwyższej jakości 
i niezbędnego poziomu bezpieczeństwa 
gwarantowanego przez nasze produkty. Nie 
ma jednak rzeczy niezniszczalnych. Wszel-
kie awarie powodują zagrożenia dla ludzi, 
ale również przestoje w pracy statku i straty 
finansowe. Kierując się odpowiedzialno-
ścią za swoje działania firma Bosch Rexroth 
rozwinęła globalną sieć serwisową, obecną 
w przeszło 80 krajach i w pobliżu więk-
szości ważnych portów morskich. Wysoko 
wykwalifikowany personel zapewnia 
usługi w zakresie działań prewencyjnych 
i diagnostyki układów hydraulicznych, ich 
modernizacji, napraw oraz dostawy części 
zamiennych.

Kontakt:                                                                      

mgr inż. Bogusław Gronek 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 91 483 67 82 

boguslaw.gronek@boschrexroth.pl

Nieelektrycznie sterowane rozdzielacze 
wielkości nominalnej 10 serii 5X  zastę-
pują rozdzielacze serii 3X

Nowa seria rozdzielaczy wyróżnia się 
pod wieloma względami. Przede wszy-
stkim zwiększona została dopuszczalna  
moc – ciśnienie linii zlewowej wzrosło ze 
160 do 210 bar, a maksymalne ciśnienie 
pracy z 315 do 350 bar. Ponadto nowa 
seria rozdzielaczy jest wolna od chromu 
i dostosowana do cieczy hydraulicznej 
typu HFC. Przy zmniejszonym ciężarze 
wymiary przyłączeniowe oraz siły steru-
jące pozostały bez zmian. 

Charakterystyka techniczna:
• Wielkość nominalna: 10
• Seria: 5X
• Maksymalne ciśnienie pracy: 350 bar
• Ciśnienie na linii spływowej: 210 bar

Szczegółowe informacje techniczne doty-
czące nowych rozdzielaczy dostępne 
są w karcie katalogowej RE22334.

Kontakt:  

mgr inż. Marian Gorzelewski 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 19 02 

marian.gorzelewski@boschrexroth.pl

TECHNIKA MORSKA I OFFSHORE

Nowe 
rozdzielacze 
WMM/WN/WP

	Blok wyciągarkowy M - DSE

	Nowe rozdzielacze WMM/WN wielkości  
    nominalnej 10 serii 5X
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Rozdzielacze hydrauliczne typu EDC 
mogące pracować w układzie LUDV o 
przepływie do 60 L/min rozszerzyły 
ofertę znanych rozdzielaczy wielosekcyj-
nych typu ED. Układ LUDV jest rozwinię-
ciem układu Load Sensing polegającym 
na zachowaniu zalet układu LS oraz na 
umożliwieniu równoczesności pracy kilku 
odbiorników niezależnie od obciążenia, 
nawet w przypadku niewystarczającego 
przepływu generowanego przez pompę 
hydrauliczną.

Rozdzielacz hydrauliczny EDC otwiera nowe 
możliwości aplikacyjne dla maszyn komu-
nalnych i rolniczych ze względu na akcepto-
walną cenę oraz jego funkcjonalność. Zasto-
sowanie kompensatorów w każdej sekcji 
rozdzielacza umożliwia załączenie kilku jed-
nocześnie i niezależnie pracujących odbior-

ników z różnym ciśnieniem i przepływem 
oleju hydraulicznego. Stosując rozdzielacz 
z układem LUDV można zminimalizować 
koszty maszyny stosując tylko jedną pompę 
w układzie hydraulicznym. Zwarta i kom-
paktowa budowa rozdzielacza umożliwia 
stosowanie bloku w przypadku ograniczo-
nego miejsca na maszynie, a jego modułowa 
konstrukcja zapewnia dużą elastyczność, np. 
w przypadku rozbudowy o dodatkowe funk-
cje maszyny. Należy ponadto wspomnieć, że 
układy LUDV, w stosunku do układów dła-
wieniowych, są bardzo energooszczędne, 
często nie wymagają dodatkowych nakła-
dów w układzie chłodzenia czynnika robo-
czego.

Rozdzielacze typu ED z sekcjami wykona-
nymi w układzie LUDV mogą być stosowane 
w takich aplikacjach, jak: żurawie samo-
jezdne, podnośniki koszowe, wózki wid-
łowe, opryskiwacze, kombajny rolnicze, 
śmieciarki, ładowarki, zamiatarki, maszyny 
rolnicze, maszyny komunalne, jak również 
w aplikacjach przemysłowych.

Zaletami rozdzielaczy ED, a w szczególności 
ED z LUDV, są:
• modułowa i zwarta budowa, 
• łatwy montaż i demontaż,

• możliwość równoczesnej pracy kilku 
odbiorników,

• elastyczność rozwiązania umożliwiająca 
prostą i szybką rozbudowę rozdzielacza 
hydraulicznego,

• możliwość łączenia z innymi blokami 
hydraulicznymi,

• uproszczenie układu hydraulicznego,
• bezpośrednie sterowanie suwakiem,
• unifikacja elementów dla całego            

typoszeregu ED,
• oszczędności energii.

Kontakt:                                                                              

mgr  inż. Jakub Dopierała 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 66                                                        

jakub.dopierala@boschrexroth.pl

NOWOŚCI

	Rozdzielacz wielosekcyjny EDC 

Rozdzielacze wielosekcyjne typu ED 
w układzie LUDV

Prowadnica szynowa wałeczkowa RSHP
Wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża precyzja

Wysokowydajne obrabiarki wymagają wyso-
kowydajnej prowadnicy szynowej. Dzięki 
szynom i wózkom prowadzącym najnowszej 
generacji z opatentowanym systemem 
elementów tocznych najcięższe ładunki 
można przemieszczać w bardzo precyzyjny 
i płynny sposób. Gwarantuje to uzyskanie 
najlepszych wyników obróbki i optymalnej 
jakości wykończenia powierzchni.

Opatentowany system elementów tocznych 

prowadnicy zapewnia wyniki o najwyższej 
precyzji. Dzięki nowej generacji prowadnic 
szynowych wałeczkowych RSHP firma Bosch 
Rexroth rozszerza swoją ofertę o szynę i wózek 
prowadzący, które poprzez szczególnie spo-
kojne zachowanie podczas ruchu umożliwiają 
optymalną jakość i najwyższą precyzję. Opa-
tentowany system elementów tocznych zapew-
nia ruchy o najwyższej precyzji. Dzięki temu 
w procesie obróbki skrawaniem można 
cd. na stronie 8 	Nowa prowadnica szynowa wałeczkowa RSHP

	Typoszereg rozdzielaczy wielosekcyjnych ED
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Bosch Rexroth AG.  
Wydawca polskiego wydania:
Bosch Rexroth Sp. z o.o.,  
ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 
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fax: 22 758 87 35.
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Powielanie tylko za zgodą 
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Serdecznie zapraszamy na 
XX Międzynarodowe Targi 
Hydrauliki, 
Pneumatyki, Sterowań
 i Napędów HaPeS 2014, 
które odbędą się 
w Katowicach 
w dniach 21-23 
października 2014 roku, 
na terenie byłych 
Międzynarodowych Targów 
Katowickich, przy 
ul. Bytkowskiej 1B.

Stoisko firmy Bosch Rexroth 
znajdą Państwo w pawilonie 3, 
pod numerem 19.
Zachęcamy do odwiedzenia 
naszego stoiska 
targowego oraz do 
rozmów z naszymi inżynierami, 
którzy chętnie podzielą się 
z Państwem swoją wiedzą 
i doświadczeniem.

Zaproszenie

Junkers wprowadza na rynek nowy hybrydowy 
kocioł kondensacyjny Cerapur Solar Comfort. 
Urządzenie pracuje wyjątkowo oszczędnie, 
a dzięki łączeniu zasady ładowania warstwowego 
i podgrzewania przepływowego gwarantuje 
wysoki komfort przygotowania ciepłej wody.

Najbardziej oszczędna w eksploatacji seria gazo-
wych kotłów kondensacyjnych marki Junkers 
powiększyła się o nowe urządzenie, Cerapur 
Solar Comfort z zasobnikiem warstwowym c.w.u. 
o pojemności 75 litrów oraz płytowym wymien-
nikiem ciepła wykonanym ze stali szlachetnej.  
Konstruktorzy nowego kotła kondensacyjnego 
stworzyli urządzenie proste w instalacji, łatwo inte-
grujące się z innymi nośnikami ciepła i wyróżniające 
się wyjątkowo wysoką efektywnością. Dzięki zasto-
sowaniu w Cerapur Solar Comfort innowacyjnej 
technologii pomp, system zużywa mniej energii niż 
urządzenia z pompami bez regulacji. Największe 
oszczędności możliwe są jednak dzięki wykorzysta-
niu technologii hybrydowej i spalaniu przez kocioł 
gazu tylko wtedy, kiedy energia dostarczana przez 

system solarny jest niewystarczająca do ogrza-
nia domu i zapewnienia ciepłej wody użytkowej. 
Nowy gazowy kocioł kondensacyjny zapew-
nia wysoki komfort przygotowania ciepłej wody, 
pomimo niewielkiej pojemności zasobnika. 

cd. ze strony 7
otrzymać najlepsze wyniki i nieosiągalną do tej pory 
jakość wykończenia powierzchni. Zoptymalizowany 
kanał smarny pozwala na dłuższe okresy międzyser-
wisowe oraz ułatwia wybór typu, zmniejszając liczbę 
wariantów o 67%. 
Korzyści płynące ze szczególnych właściwości             
produktu to:
• opatentowany system elementów tocznych 

zapewniający ruch o najwyższej precyzji ,
• zoptymalizowany kanał smarny dla minimalnego 

zużycia oleju i dłuższych okresów międzyserwi-
sowych,

• 67% mniej wariantów wyboru wózków w celu 
szybszego i prostszego wyboru typu i redukcji 
stanów magazynowych,

• wysoka sztywność i żywotność ze znacznie 
wyższą nośnością statyczną i dynamiczną.

Kluczowe dane techniczne:
• Nośność: od 30 300 N do 295 900 N
• Maksymalna prędkość: 4,0 m/s
• Maksymalne przyspieszenie: 150 m/s2

• Smarowanie: olej/smar
• Zakres temperatury otoczenia: ‒10°C do +80°C

Kontakt:  

mgr inż. Adam Piękoś 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 17 865 86 07 

adam.piekos@boschrexroth.pl

Hybrydowe źródła ciepła marki Junkers 
do ogrzewania ciepłej wody
Nowy gazowy kocioł Cerapur Solar Comfort 
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