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Kolejnym rozwiązaniem firmy Bosch Rexroth dedykowanym dla 
maszyn komunalnych jest system o handlowej nazwie ISC, 
umożliwiający producentom posypywarek precyzyjne dozowanie 
materiału z możliwością ich płynnej regulacji w zakresie gęstości 
posypywania [g/m2], szerokości posypywania oraz asymetrii 
posypywania [m].

Elementami składowymi systemu są standardowe elementy 
z bieżącej produkcji firmy Bosch Rexroth. Po stronie hydraulicz
nej jest to pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym oraz blok 
hydrauliczny z trójdrogowymi regulatorami przepływu, nato
miast po stronie elektronicznej kontroler typu RC wraz z opro
gramowaniem, moduł rozszerzeń typu RCE oraz wyświetlacz DI3.
System jest przeznaczony do sterowania silnikami mechani
zmu rozsypywania w celu precyzyjnego dozowania materiału 

i pomiarów realizowanych w zamkniętej pętli sprzężenia zwrot
nego. Ustawiona na początku wartość może być na bieżąco regu
lowana przez operatora za pomocą wyświetlacza DI3.
W układzie hydraulicznym zastosowano proporcjonalny regu
lator przepływu KUDSR ze zintegrowanym kompensatorem ciś
nienia. Jest to zawór nabojowy sterowany bezpośrednio o kon
strukcji suwakowej, który w sposób bezstopniowy reguluje 
natężenie przepływu oleju hydraulicznego proporcjonalnie 
do prądowego sygnału wejściowego.
Kompensacja ciśnienia umożliwia utrzymywanie w zaworze 
(na suwaku sterującym) stałej różnicy ciśnienia niezależnie 
od zmiany ciśnienia w przyłączu ,  i , a tym samym sta
łego przepływu zależnego tylko od wielkości przemieszczenia 
suwaka sterującego.
Po wyłączeniu zasilania elektromagnesu proporcjonalnego suwak 
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sterujący zostaje ponownie przestero
wany do położenia początkowego przez 
sprężynę regulacyjną. Teraz całe natęże
nie przepływu jest skierowane w kierunku 
od przyłącza głównego ①bezpośrednio 
do przyłącza . Układ ręcznego przeste
rowania pozwala na przestawianie zaworu 
bez zasilania elektromagnesu. 
Po stronie elektronicznej system steruje 
trzema podstawowymi regulowanymi 
parametrami: gęstością posypywania 
 [g/m2], szerokością posypywania [m] 
o r a z  a sy m e t r i ą  p o sy py wa n i a  [ m ] . 
Z go d n i e  z  t y m i  wa r t o ś c i a m i  o r a z 
z uwzględnieniem prędkości pojazdu 

kontroler typu RC wyznacza wymagane 
prędkości silników hydraulicznych 
i kontroluje prędkość, aby utrzymać 
wymaganą gęstość posypywania na metr 
kwadratowy.  Precyzja działania zależy 
wyłącznie od elementów mechanicznych 
oraz od dokładności zastosowanych 
czujników. Informacje dotyczące ilości 
zużytego materiału mogą być prze
chowywane w systemie oraz wyświetlane 
z wysoką dokładnością. 
W układzie sterowania maszyny jest 
ponad 100 regulowanych parametrów 
określających pracę jej elementów skła
dowych. Są to zarówno parametry kali

bracyjne elementów, parametry sterow
nika, jak i regulacji zadanych charak
terystyk w cyklu automatycznym oraz 
– w zależności od wyposażenia – parame
try silnika spalinowego, czujników tem
peratury nawierzchni, czujników tempe
ratury solanki, poziomu materiału itp.
Wyświetlacz DI3 spełnia kilka istotnych 
funkcji. Oprócz głównej tzw. roboczej, 
służącej operatorowi do obsługi urządze
nia podczas pracy np. włączania i wyłą
czania odbiorników oraz regulacji gęsto
ści i szerokości posypywania, posiada 
również możliwość wyświetlania liczni
ków zużycia materiału, czasu pracy, prze
bytej drogi itp. Istotną cechą jest również 
ekran serwisowy używany do diagno
styki, sygnalizacji błędów i wyświetlania 
danych procesowych. Na tym ekranie 
dostępne są również funkcje kalibracji.
Reasumując, proponowany układ ISC 
umożliwia użytkownikom: 
•	 precyzyjne i płynne dozowanie mate

riału (regulacja gęstości z dokładnoś
cią do 1 g/m2),

•	 sterowanie pracą trzech lub dwóch 
silników hydraulicznych w pętli 
ze sprzężeniem zwrotnym,

•	 automatyczną regulację dozowania 
na podstawie pomiarów temperatury 
i stanu nawierzchni,

•	 kontrolę i monitoring podstawowych 
parametrów pracy maszyny,

•	 diagnostykę układu oraz sygnalizację 
błędów,

•	 zastosowanie magistrali CANbus 
do wymiany informacji z interfejsami 
zewnętrznymi (monitorowanie, 
wydruki, GPS, itp.),

•	 sterowanie dozowaniem materiałów 
stałych i płynnych z możliwością 
regulacji proporcji, 

•	 możliwość wyboru opcji i regulacji za 
pomocą narzędzi serwisowych 
systemu BODAS, 

•	 spełnienie wymagań norm europej
skich dla zimowego utrzymania dróg.

Kontakt: mgr inż. Krzysztof Szczeciak 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 47 

krzysztof.szczeciak@boschrexroth.pl

MASZYNY KOMUNALNE

		Elementy składowe systemu sterowania posypywarką

		Drogowy proporcjonalny regulator przepływu KUDSR

DI3-STD Blok zaworowy (3 zawory)

RCE12-4/22

RC2-2/21
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Firma Bosch Rexroth jest postrzegana 
na rynku nie tylko jako producent wyso-
kiej jakości wyrobów i systemów 
z zakresu napędów i sterowań, ale rów-
nież jako kompetentny partner w przeka-
zywaniu wiedzy. 
Świat Dydaktyki Bosch Rexroth – The 
Drive & Control Academy – przeznaczony 
jest dla tych wszystkich, którzy chcą bądź 
potrzebują pozyskać niezbędną wiedzę 
w zakresie napędów i sterowań, jak 
również poznać prawa oraz zasady w nim 
panujące.

W ramach The Drive & Control Academy 
firma Bosch Rexroth daje możliwość sko
rzystania z bogatej oferty szkoleń oraz 
pomocy dydaktycznych (w tym: stano
wisk dydaktycznych i podręczników).  

Szkolenia techniczne  
organizowane w Polsce 
Bosch Rexroth Sp. z o. o. zaprasza 
na szkolenia otwarte prowadzone w cen
trali firmy w Warszawie i/lub w Ostrawie 
(Czechy) oraz szkolenia przygotowywane 
dla poszczególnych klientów (z uwzględ
nieniem stosowanych u nich elementów 

i układów), które mogą być przeprowa
dzane w siedzibie firmy Bosch Rexroth 
lub u klienta.
W szkoleniach otwartych od lat uczestni
czą zarówno pracownicy firm, jak i indy
widualne osoby fizyczne. Studenci legi
tymujący się stosownymi dokumentami 
korzystają ze specjalnych zniżek (ponad 
80%). 

Z zakresu hydraulicznych układów napę
 du i sterowania Bosch Rexroth proponuje 
następujące szkolenia otwarte:
•	 Hydrauliczne układy napędu i sterowa

THE DRIVE & CONTROL ACADEMY

Świat dydaktyki Bosch Rexroth  
– hydraulika i nie tylko

Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę
zawsze przynosi największe zyski.
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nia – podstawy budowy i eksploatacji,
•	 Hydrauliczne układy napędu i stero

wania – technika proporcjonalna 
i serwozawory.

Z zakresu sterowania i napędu elektrycz
nego organizowane są następujące szko
lenia:
•	 Programowanie sterowników logicz

nych Rexroth – kurs podstawowy,
•	 Programowanie i parametryzacja 

serwonapędów Rexroth IndraDrive – 
kurs podstawowy,

•	 Programowanie i parametryzacja 
zgrzewarek oporowych Rexroth – 
kurs podstawowy.

Terminy szkoleń, ich zakres oraz warunki 
dostępne są na stronie internetowej www.
boschrexroth.pl/szkolenia.
Po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu 
z wynikiem pozytywnym testu końco
wego uczestnicy otrzymują stosowne 
zaświadczenie.
W przypadku zainteresowania indywidu
alnymi szkoleniami z zakresu napędów 
i sterowań elektrycznych, hydraulicznych 
oraz pozostałych branż, zakres, termin 
oraz pozostałe warunki szkolenia usta
lane są każdorazowo z zamawiającym 
szkolenie dla konkretnego klienta.

Szkolenia w zakładach Bosch 
Rexroth w Niemczech
Bosch Rexroth dysponuje bardzo dobrze 
wyposażoną bazą szkoleniową i ofe
ruje kilkadziesiąt różnorodnych szko
leń w swoich ośrodkach szkoleniowych 
w Niemczech w zakresie hydrauliki prze
mysłowej, hydrauliki mobilnej, pneuma
tyki, napędów i sterowań elektrycznych, 
techniki liniowej i montażowej, techniki 
bezpieczeństwa oraz oszczędności ener
gii. Zróżnicowany poziom szkoleń dosto
sowany jest zarówno dla początkujących, 
jak i zaawansowanych. Szkolenia pro
wadzone są w języku niemieckim i część 
w języku angielskim. 
Pełny program szkoleń, ich terminy 
i  kosz ty oraz warunki zgłoszenia, 
dostęp ne są na stronie www.boschrex
roth.com/academy.

Szkolenia internetowe
Każdy, kto chciałby doskonalić swoją 
wiedzę z zakresu hydrauliki, pneuma
tyki czy napędów liniowych lub posta
wić pierwsze kroki w tych dziedzinach, 
może skorzystać z najnowszych produk
tów dydaktycznych, jakimi są szkolenia 
internetowe.
Szkolenia internetowe stały się obecnie 
częścią procesu przekazywania wiedzy. 
Charakteryzują się swobodnym wyborem 
miejsca i czasu. Dodatkowymi atutami są: 
nieograniczona powtarzalność wykony
wania poszczególnych zadań w ramach 
okresu ważności licencji, indywidualne 
tempo oraz interaktywne treści szkole
niowe.
Szkolenia internetowe Bosch Rexroth 
zawierają podstawową wiedzę począw
szy od funkcji i właściwości wybranych 
elementów, a skończywszy na prostych 
układach.
Oferta szkoleń internetowych obejmuje:     
•	 szkolenie z zakresu elementów i napę

dów hydraulicznych – eHTG,
•	 szkolenie z zakresu elementów i ste

rowań pneumatycznych – ePTG,    
•	 szkolenie z zakresu elementów i napę

dów liniowych – eLTG,
•	 szkolenie z zakresu zasad bezpie

czeństwa maszyn – eFSI,    

•	 szkolenie dotyczące efektywnego 
zużycia energii – e4EE.   

W przygotowaniu jest również szkolenie 
z zakresu napędów i sterowań elektrycz
nych (eCTG). Informacje dotyczące szko
leń internetowych są dostępne na stro
nie www.boschrexroth.pl/szkolenia. 
Możliwe jest również bezpłatne przete
stowanie szkolenia pod adresem www.
boschrexroth.com/elearning.

Pomoce dydaktyczne
Podręczniki
Bosch Rexroth wydaje również podręcz
niki, w których zawarte są informacje 
techniczne z dziedziny napędów i stero
wań, hydrauliki, pneumatyki, napędów 
liniowych oraz serwonapędów.
Główny podręcznik z podstaw hydrau
liki to Vademecum hydrauliki, Tom 1. 
„Hydraulika. Podstawy, elementy kon
strukcyjne i podzespoły”, który dostępny 
jest w kilku językach, w tym w języku pol
skim, angielskim, niemieckim (RPL/RE/
RD 00290).
Kolejne tomy to : 
•	 Tom 2. Technika proporcjonalna 

i serwo – w języku angielskim i nie
mieckim (RE/RD 00291), 

•	 Tom 3. Projektowanie i konstruowanie 
układów hydraulicznych, który 

THE DRIVE & CONTROL ACADEMY
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dostępny jest w języku polskim, 
angielskim i niemieckim (RPL/RE/RD 
00281).

Najnowszą pozycją wydawniczą jest pod
ręcznik „10 steps to performance level 
– Handbook for implementation of fun
ctional safety according to ISO 13849” 
–  podręcznik do wprowadzenia bezpie
czeństwa funkcjonalnego wg ISO 13849.
Podręcznik zawiera wiedzę na temat prze
prowadzania analiz ryzyka dla układów 
hydraulicznych oraz związanych z nimi 
elektrycznych układów sterujących, nie
zbędną dla konstruktorów i producentów 
maszyn oraz projektantów systemów.
Podręcznik jest dostępny w języku nie
mieckim (R961006998) i angielskim 
(R961006999) w cenie 49,90 euro.

Animacje
Dla lepszego zilustrowania budowy i dzia
łania elementów hydraulicznych można 
skorzystać z licencjonowanego dostępu 
do ponad 45 animacji. Animacje, oprócz 
zasad działania podstawowych elemen
tów hydraulicznych, przedstawiają rów
nież zasady pracy regulatorów do pomp 
oraz zasady działania hydraulicznych 
układów otwartych i zamkniętych. 
Animacje stanowią doskonały materiał 
pomocniczy do zajęć dydaktycznych. 
Udostępniane są w oparciu o licencję, 
która jest ważna przez 12 miesięcy i kosz
tuje 98 euro dla firm i 65 euro dla instytu
tów badawczych, szkół i wyższych uczelni.
Po zalogowaniu się na stronę www.
boschrexroth.com/animation można 
zapoznać się z przykładowymi anima
cjami (bezpłatnie). 

Stanowiska dydaktyczne
Firma Bosch Rexroth posiada szeroką 
ofertę stanowisk dydaktycznych, w tym: 
hydrauliczne stanowiska DS4, pneu
matyczne stanowiska DS3 lub w wersji 
uproszczonej EcoCase i EcoDesk, sta
nowiska mechatroniczne mMS Modular 
Mechatronics System, stanowiska dydak
tyczne do wkrętarek i zgrzewarek oraz 
stanowiska do ćwiczeń z sensorów.
Stanowiska dydaktyczne Bosch Rexroth 
bazują na standardowych komponentach 

z aktualnego programu produkcyjnego. 
Kompletny system dydaktyczny składa 
się ze sprzętu i szczegółowych instrukcji 
do prowadzenia szkoleń i ćwiczeń.
Na potrzeby szkoleń z zakresu hydrauliki 
Bosch Rexroth oferuje system DS4, który 
może być łatwo skonfigurowany i rozwi
jany po kątem zadań i indywidualnych 
potrzeb użytkowników.
DS4 składa się z bazowej stacji roboczej 
wyposażonej w stelaż do mocowania ele
mentów, zasilacz hydrauliczny, zawory 
i rozdzielacze wielkości 6, cylindry 
hydrau liczne, bloki sterujące dla aplika
cji mobilnych, płyty mocujące, zestawy 
przewodów, moduły elektroniczne i inne 
elementy niezbędne do ćwiczeń.
DS4 jest stanowiskiem, które zostało 
zaprojektowane i przebadane zgodnie 
z wymaganiami Dyrektywy Maszynowej 
2006/42/EC. Pełny katalog i informacje 
dotyczące stanowiska dydaktycznego 
DS4 można znaleźć na stronie www.
boschrexroth.pl  wybierając zakładkę 
„Dydaktyka”, a następnie stronę „Stano
wiska dydaktyczne”.

Programy użytkowe
Firma Bosch Rexroth oferuje również pro
gramy użytkowe, takie jak program HYVOS, 
który umożliwia sprawdzenie poprawności 
doboru zaworów serwo lub rozdzielaczy 
proporcjonalnych do wymagań aplikacji. 
Jest to program dla osób mających dużą 
wiedzę z zakresu napędów i sterowań 
hydraulicznych, jak i wiedzę aplikacyjną. 
Świat dydaktyki Bosch Rexroth – The 
Drive & Control Academy – jest stale roz
wijany. Podręczniki, szkolenia elearning, 
szkolenia techniczne, stanowiska szkole
niowe, animacje – to wszystko daje nie
zbędną wiedzę, która zostanie wykorzy
stana w rzeczywistym świecie wyrobów 
i systemów Bosch Rexroth.

Zapraszamy do Świata Dydaktyki Bosch 
Rexroth.

Kontakt: mgr inż. Tomasz Domaszczyński 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 50 

tomasz.domaszczynski@boschrexroth.pl

		Stanowiska dydaktyczne umożliwiają poznanie wiedzy w praktyce
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Pneumatyka Rexroth to nowoczesne, 
proste w konstrukcji, niezawodne 
w działaniu, ekonomiczne w eksploata-
cji oraz przyjazne środowisku kompo-
nenty i systemy sterowania i napędu. 
Są to między innymi uniwersalne siłow-
niki wykonane w standardzie ISO, 
inteligentne wyspy zaworowe, sensory 
położenia, ciśnienia i przepływu sprężo-
nego powietrza, zawory proporcjonalne 
charakteryzujące się wysoką dynamiką 
działania oraz zespoły przygotowania 
sprężonego powietrza. To niewidzialne 
medium, jakim jest sprężone powietrze, 
wprawia w ruch zespoły maszyn i urzą-
dzeń, wspomaga automatyzację proce-
sów transportu, podawania i pozycjono-
wania.

Siłowniki serii PRA i TRB są powszech
nie stosowane w niemal każdej gałęzi 
przemysłu. Duża różnorodność ich funk
cji, wyposażenia i doskonałe parametry 
amortyzacji dają możliwość zaprojekto
wania i wybrania – z szerokiej gamy pro
duktów – optymalnego napędu.  
Siłownik można wyposażyć w nowoczesne 
zawory dławiąco – zwrotne CC04, umoż
liwiające precyzyjną regulację prędkości 
przesuwu tłoka, a także sensory serii SM6, 
służące do kontroli położenia przesuwa
nych detali w układach automatyzacji oraz 
do pozycjonowania i pomiaru przemiesz
czenia detali napędzanych przy pomocy 
siłowników pneumatycznych. 
Wyspa zaworowa AV03 jest przykładem 
nowoczesnej technologii w dziedzi
nie pneumatyki. Dzięki zastosowaniu 

nowatorskich rozwiązań konstrukcyj
nych,  optymalizacji  kształtu i wymiarów 
poszczególnych części oraz dzięki  zasto
sowaniu lekkich materiałów uzyskano 
zwartą zabudowę i bardzo dobre para
metry przepływu.  
Wyspę AV03 charakteryzuje duża ela
styczność rozbudowy w moduły komuni
kacyjne, moduły cyfrowe wejść/wyjść oraz 
przyłącza na przewody pneumatyczne.
Sensory serii AF1 wykonują pomiary prze
pływu i zużycia sprężonego powietrza 
w instalacji pneumatycznej, podnosząc 
tym samym jej efektywność energetyczną. 
Umożliwiają wykrywanie nieszczelności, 
pomiar zużytej energii oraz związane z tym 
koszty. Wszystkie wielkości pomiarowe 
i ich wartości są pokazywane na wyświet
laczu z podświetlanym tłem. Do wyboru 

NOWOŚCI

		Produkty pneumatyczne Rexroth

Niezawodna pneumatyka Rexroth
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Sytronix to system umożliwiający napęd 
pomp hydraulicznych o stałej, jak i zmien-
nej objętości roboczej, silnikami elek-
trycznymi o regulowanych obrotach.
Zastosowanie takich napędów umożliwia 
zmniejszenie zapotrzebowania na energię 
oraz znaczne zredukowanie poziomu 
hałasu wytwarzanego przez maszynę. 
Główne oszczędności osiągnięte są przez 
odpowiednie zaprogramowanie cyklu 
pracy pompy w czasie wolnych ruchów 
lub biegu jałowego maszyny.

Bosch Rexroth oferuje trzy  
rozwiązania napędów Sytronix
Sytronix FcP 5000 – zastosowanie stan
dardowego silnika elektrycznego o regu
lowanych obrotach ze sterownikiem 
Rexroth. Napęd jest stosowany w aplika
cjach, gdzie zapotrzebowanie mocy jest 
do 7,5 kW. Zastosowanie tego napędu 
pozwala na zredukowanie zużycia energii 
o 70% i zmniejszenie o 20% emisji hałasu. 
Sytronix FcP 5000 znajduje zastosowanie 
głównie w obrabiarkach. 
Sytronix DFEn 5000  –  serwonapęd 
Rexroth i SYDFE – pompa tłokowa osiowa 

z elektronicznym regulatorem – umożli
wiają zastosowanie tego napędu do apli
kacji wymagających zapotrzebowania 
mocy od 37630 kW, w szczególności 
w prasach i dużych wtryskarkach. Połą
czenie serwonapędu i pompy o zmiennej 
objętości dało wynik w postaci oszczęd
ności energii, zmniejszenia emisji hałasu 
i optymalizacji cyklu.
Sytronix SvP 7000 – serwonapęd Rexroth 
sterujący prędkością obrotową pompy, 
pozwalający zredukować zużycie ener
gii nawet o 80% oraz o 20 dB(A) emisję 

hałasu w porównaniu z zastosowaniem 
standardowego silnika elektrycznego. 
Napęd jest stosowany do aplikacji o zapo
trzebowaniu mocy do 60 kW. Sytronix SvP 
7000 znajduje zastosowanie głównie we 
wtryskarkach do tworzyw sztucznych 
i w maszynach odlewniczych. 

Kontakt: mgr inż. Tomasz Domaszczyński  

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 50 

tomasz.domaszczynski@boschrexroth.pl

NOWOŚCI

		Trzy rozwiązania napędów: Sytronix FcP 5000, Sytronix DFEn 5000 i Sytronix SvP 7000

SYTRONIX – efektywny system napędów  
pomp hydraulicznych

dostępne są standardowe jednostki miar. 
Zespoły przygotowania powietrza serii AS 
umożliwiają filtrację, redukcję ciśnienia, 
jego precyzyjną regulację oraz smarowa
nie sprężonego powietrza. Dodatkowe 
moduły w postaci zaworów odcinających, 
zaworów miękkiego startu, a także auto
matycznego spustu kondensatu rozsze
rzają funkcjonalność tych zespołów.
Czujnik ciśnienia serii PE5 może zastąpić 
nie tylko zwykły manometr, ale w sposób 
ciągły nadzorować ciśnienie w układzie 
pneumatycznym. Jego zwarta konstrukcja 
i nowoczesny design umożliwiają zamon
towanie go bezpośrednio na zespole 

przygotowania powietrza serii AS lub NL. 
Może być zastosowany do bezpośredniej 
kontroli pod i nadciśnienia. 
Uzupełnieniem oferty produktowej 
w zakresie pneumatyki jest rodzina zawo
rów proporcjonalnych serii ED. Wysoka 
dynamika i dokładność działania, nie
wielka histereza oraz możliwość pracy 
na podciśnieniu sprawiają, że zawory ED 
są stosowane w bardzo odpowiedzialnych 
miejscach urządzenia do dynamicznej 
i precyzyjnej regulacji ciśnienia niezbęd
nej w wielu procesach w przemyśle samo
chodowym, hutnictwie szkła i przetwór
stwie tworzyw sztucznych. 

Pełna informacja o produktach pneuma
tycznych Rexroth dostępna jest na stro
nie internetowej: www.rexrothpneuma
tics.pl. Szczegółowych informacji tech
nicznych o produktach udzielają także 
specjaliści firmy Bosch Rexroth Pneuma
tics, którzy wspierają klientów również 
w zakresie doboru sprzętu i optymalizacji 
układu pneumatycznego.

Kontakt:  

mgr inż. Ireneusz Jakubowski 

Bosch Rexroth Pneumatics, Polska 

tel.: +48 22 738 18 70 

ireneusz.jakubowski@rexrothpneumatics.com
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W ramach 3. edycji Akademii 

Wynalazców im. Roberta 

Boscha studenci z Politechniki 

Warszawskiej i Wrocławskiej 

przeprowadzili 50 warsztatów 

kreatywnych, w których wzięło 

udział 1500 gimnazjalistów. 

Do konkursu zgłoszono 50 

projektów wynalazków. Najlepsi 

okazali się uczniowie Gimna-

zjum nr 128 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego z Warszawy 

oraz z Gimnazjum nr 34 z Wroc-

ławia.

Akademia Wynalazców im. 

Roberta Boscha to program 

edukacyjny dla gimnazjalistów 

prowadzony przez Grupę Bosch 

od 2011 r. Celem projektu jest 

popularyzacja wśród młodzieży 

przedmiotów ścisłych – mate-

matyki, fizyki, techniki – oraz 

zainteresowanie jej uczelniami 

technicznymi, co może skutko-

wać w przyszłości zwiększe-

niem kadry inżynierskiej w Pol-

sce oraz przyczynić się 

do promocji uzdolnionych 

młodych osób. 

1 500 uczniów 
w Akademii  
Wynalazców

Jednym z nowych produktów z grupy elemen-
tów techniki przemieszczeń liniowych jest 
planetarny mechanizm śrubowy. Dzięki niemu 
firma Bosch Rexroth rozszerzyła zakres zasto-
sowań swoich mechanizmów śrubowo-tocz-
nych o produkt odznaczający się szybkością 
przesuwu dużych obciążeń. 
Planetarne mechanizmy śrubowe znajdują 
zastosowanie głównie w: obrabiarkach, wtry-
skarkach do tworzyw sztucznych, robotyce, 
technice medycznej, urządzeniach do przemy-
słu papierniczego, przemyśle motoryzacyjnym 
oraz przemyśle opakowaniowym.

Zaletami tego produktu są: cicha praca, wysokie 
prędkości (nawet do 50 m/min), duże nośności 
(do 231 kN w przypadku obciążeń dynamicz
nych oraz do 475 kN w przypadku obciążeń 
statycznych), wysoka wydajność, kompaktowa 
konstrukcja, duża liczba powierzchni kontak
towych (co w efekcie zwiększa nośność i żywot
ność), a także dostawa kompletnego mecha
nizmu z napięciem wstępnym. Mechanizmy 
te osiągają wysokie dokładności pozycjonowa
nia i powtarzalności również przy niewielkich 
zakresach pracy. Lekki bieg zespołu zapew
niony jest dzięki obracającym się w nakrętkach 
planetom. Innowacyjna technika uszczelnień 
wydłuża przerwy między przesmarowywaniem 
nakrętki. Dzięki tej zalecie ograniczone zostają 
koszty związane z konserwacją produktu. 

Planetarne mechanizmy śrubowe dostępne 
są w pięciu wielkościach. Seria obejmuje 
nakrętki toczne kołnierzowe i cylindryczne. 
Aktualnie śruby (wyłącznie rolkowane) 
dostarczane są w różnych średnicach i sko
kach:  20x5R, 30x5R, 30x10R, 48x5R i 48x10R. 
Końce śrub obrabiane są według propozycji 
katalogowych. W ofercie znajdują się także 
liczne ułożyskowania końców śrub. Połącze
nie wyżej wymienionych mechanizmów pla
netarnych z serwonapędami Bosch Rexroth 
daje układ mechatroniczny, który może być 
porównywalny pod względem siły z cylin
drami hydraulicznymi.

Kontakt: mgr inż. Sławomir Kołecki 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 71 364 73 23 

slawomir.kolecki@boschrexroth.pl

Nowy planetarny mechanizm śrubowy
Mocniejszy, ale jednocześnie bardziej kompaktowy i cichy

		Planetarny mechanizm śrubowy

		Przykład zastosowania planetarnych 
 mechanizmów śrubowych w prasach formują-
cych


