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Od wielu dziesięcioleci firma Bosch Rexroth szczyci się swoimi 
osiągnięciami z zakresu wyposażania obiektów budownictwa 
wodnego w napędy.

Przy tego typu projektach wykorzystywane są przede wszyst-
kim wielkogabarytowe siłowniki hydrauliczne, jak również stan-
dardowe elementy hydrauliki siłowej, takie jak pompy zębate 
i wieloosiowe, oraz wszelkiego 
typu zawory, w tym zawory pro-
porcjonalne.
Z tych komponentów powstają 
całe układy zasilające elementy 
wykonawcze, uzupełniane pro-
duktami zapewniającymi filtrację, stabilizację temperatury, 
możliwość pomiarów oraz elektronikę sterującą.
Firma Bosch Rexroth nieustannie pracuje nad tym, aby spro-
stać standardom przemysłowym. Równie ważne jest spełnienie 

wymagań klientów, które najczęściej wywołane są potrzebą 
przenoszenia potężnych sił, często w ekstremalnych warunkach 
środowiskowych, oraz niezawodnej i bezpiecznej pracy w ciągu 
długiego okresu eksploatacji, obliczanej często na 40 do 100 lat.
W tym celu firma Bosch Rexroth opierając się na własnym zaple-
czu naukowo-badawczym opracowała zaawansowane narzę-
dzia projektowe. Przy ich wykorzystaniu systemy Rexroth już 

na etapie projektowania podda-
wane są symulacjom pozwalają-
cym zoptymalizować ich pracę 
na wszystkich etapach eksplo-
atacji, ograniczając wytężenie 
i zużycie zmęczeniowe, wydłu-

żając żywotność oraz zmniejszając koszty obsługi serwisowej. 
Rozwiązania firmy Bosch Rexroth dla budownictwa wodnego 
najczęściej są wykorzystywane w:
• energetyce – zasuwy pomiarowe, zawory klapowe, zawory 

Hydraulika Bosch Rexroth w budownictwie wodnym

		Jaz Kozielno, w którym firma Bosch Rexroth zaprojektowała i wykonała układy hydrauliki dla napędu zasuwy kanału dolotowego turbiny 
wodnej oraz dla napędu trzech klap jazu

„Firma Bosch Rexroth nieustannie 
pracuje nad tym, aby sprostać 
standardom przemysłowym.”
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wlotowe, upusty denne, regulacje 
turbin,

• ruchomych mostach: z przeciwcięża-
rem, podnoszonych, obrotowych, 
nasuwanych,

• barierach: ruchomych na rolkach lub 
ślizgowych,

• śluzach dla statków,
• jazach.

Przykładowym projektem zrealizowa-
nym przez firmę Bosch Rexroth w zakre-
sie budownictwa wodnego jest Jaz i Elek-
trownia Kozielno pod Paczkowem, w któ-
rym zaprojektowano i wykonano układy 
hydrauliki dla napędu zasuwy kanału 
dolotowego turbiny wodnej oraz dla 
napędu trzech klap jazu.
W przypadku zasuwy kanału dolotowego 
istotna była możliwość bardzo szybkiego 
odcięcia napływu wody na turbinę z opcją 
regulacji tej prędkości. 
Dla osiągnięcia powyższego parametru, 
przy grawitacyjnym opadaniu zasuwy 
ważne było zapewnienie możliwości 
dużych przepływów oleju i zabezpiecze-
nie układu przed kawitacją. 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa zainsta-
lowano podwójną pompę zasilającą.
W układzie zastosowano siłownik z pokry-
ciem CERAMAX firmy Bosch Rexroth. 
Na tym obiekcie wykorzystano napęd 
klap jazu siłownikami umieszczonymi 
w sztolni pod lustrem wody.
Z uwagi na rozpiętość klap zastosowano 
napęd każdej z klap dwoma siłownikami, 
z uwzględnieniem możliwości podnosze-
nia jej jednym siłownikiem na wypadek 
awarii.
Istotą działania układu hydraulicznego 
jest zapewnienie synchronizacji ruchu 
każdej pary cylindrów. 
W układzie wykorzystano cylindry firmy 
Bosch Rexroth z tłoczyskiem pokrytym 
warstwą CERAMAX oraz wyposażonym 
w układ pomiarowy CIMS MkII, który 
dzięki współpracy z zaworami proporcjo-
nalnymi przepływu zapewnia wymaganą 
dokładność ruchu każdej pary siłowników. 
Cały układ jest odpowiednio zabezpie-
czony przed zbyt wysokimi ciśnieniami 
i złą synchronizacją. 

Zbiornik, konsole sterownicze oraz insta-
lacje rurowe zostały wykonane z materia-
łów nierdzewnych.
Pompy wielotłokowe osiowe firmy Bosch 
Rexroth, zasilające poszczególne pary 
cylindrów w stacji zasilającej, są tak połą-
czone, aby w przypadku awarii którejś 
z nich mogły zasilać dowolną klapę.
Zapewnione jest awaryjne opuszczanie 
klapy na drodze grawitacyjnej z zabez-
pieczeniem przed nadmierną prędkoś-
cią opadania, celem niedopuszczenia 
do nagłego zrzutu wody ze zbiornika.
Jak wynika z powyższych przykładów, 
zasadniczymi elementami zastosowanych 
rozwiązań są:
• odpowiednio ozaworowane siłowniki 

z bardzo dużą odpornością na korozję, 
• systemy pomiaru położenia i synchro-

nizacji pracy każdej pary siłowników.

W branży budownictwa wodnego 
firma Bosch Rexroth może zaofero-
wać dużo więcej niż tylko niespotykane 
wymiary swoich urządzeń, a więc m. in. 
skok do 24 m, średnicę tłoka siłownika 
do 1,5 m i doskonałe technologie obróbki 
powierzchni, jak np. ENDUROQ.
W naszej ofercie znajdują się także zin-
tegrowane systemy pomiarowe oraz roz-
wiązania w dziedzinie sterowania dosto-
sowane do możliwości jednostek wyko-
nawczych, orurowania hydraulicznego 
i konkretnych warunków pracy.
Oferujemy również inne usługi, jak np. 
projektowanie, uruchamianie i rozruch 
systemów, nadzór oraz szkolenia.
Zintegrowane i kompletne zakupy w fir-
mie Bosch Rexroth zmniejszają stopień 
złożoności projektów realizowanych 
przez klientów, poprzez jasne określenie 
podziału odpowiedzialności. 
Jako firma globalna posiadamy między-
narodową sieć produkcyjną, sprzedaży 
i serwisu, zapewniając tym samym eks-
ploatacyjną sprawność urządzeń.

Kontakt: mgr inż. Antoni Lempart

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 71 364 73 21 

antoni.lempart@boschrexroth.pl

BUDOWNICTWO LĄDOWE I WODNE

		Siłownik z pokryciem CERAMAX

		Klapy jazu w Kozielnie podnoszone 
od dołu

		Stacja zasilająca siłowniki klap jazu

		Sztolnia pod lustrem wody
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Znacząca redukcja zużycia energii z jed‑
noczesnym obniżeniem emisji CO2 i spa‑
lin przy zachowaniu co najmniej tej samej 
sprawności – oto zagadnienia, z którymi 
zmagają się zarówno producenci maszyn 
jak i użytkownicy, a które wynikają z wcho‑
dzących w 2014 roku surowych norm 
Tier 4 dla maszyn mobilnych.

Pierwsze prace studialne wskazują 
na trend zmierzający do zmniejszania 
wielkości silnika spalinowego oraz obni-
żania prędkości obrotowej silnika spalino-
wego. Obie koncepcje wymagają nowego 
podejścia zarówno do napędu jazdy, jak też 
układu roboczego tak, aby zachować zain-
stalowaną moc użyteczną przy zmienionej 
charakterystyce silnika spalinowego.
Działy badawczo-rozwojowe koncentrują 
się na aspektach zwiększenia efektyw-
ności energetycznej maszyn, jak rów-
nież na możliwości korzystania z energii 
na żądanie, jej magazynowania oraz reku-
peracji (odzysku).
Aby osiągnąć narzucony cel konieczne 
staje się kompleksowe, systemowe 
potraktowanie przedsięwzięcia.
Dzięki BlueHydraulics firma Bosch 
Rexroth spełnia te wymagania, oferując 
w szerokim zakresie komponenty o dużej 
sprawności, kompletne moduły i innowa-
cyjne rozwiązania systemowe dla aplika-
cji mobilnych, aplikacji przemysłowych 
i automatyzacji przemysłu.
Rexroth BlueHydraulics oferuje wiodące 
technologicznie, inteligentne rozwiąza-
nia, które sprawiają, że aplikacje mobilne 
są bardziej „wydajne” i przyjazne dla śro-
dowiska.

Systemy hydrauliczne dopasowane 
do aplikacji
Tak jak w przeszłości, układy hydrauliczne 
okazują się niezwykle elastyczne w sto-
sunku do zmieniających się warunków. 

Już samo wprowadzenie techniki propor-
cjonalnej dało lepsze możliwości stero-
wania czy regulacji w uprzednio znanej 
technologii włącz-wyłącz pracy hydrau-
liki. Kiedy procesy automatyzacji stały się 
standardem, w obszarze elektrohydrau-
liki również podjęto kroki umożliwiające 
cyfrowe sterowanie układami i elementami 
hydraulicznymi. Rezultatem jest znacznie 
wyższa dynamika oraz precyzja sterowa-
nia odbiornikami hydraulicznymi. Ponadto 
przeniesienie szeregu funkcji na oprogra-
mowanie (sterowników) zwiększa elastycz-
ność w zakresie nowych funkcjonalności 
maszyny bez ingerencji w jej komponenty. 
Największe oszczędności energii osiąg-
nięto dzięki możliwości sterowania 
odbiornikami poprzez oprogramowanie 
(w sterowniku elektronicznym), w trybie 
na żądanie lub, w zależności od potrzeb, 
w bezpośrednim połączeniu z optymali-
zowanym współczynnikiem sprawności 
tych komponentów. 
Rexroth BlueHydraulics czerpie z tych 
możliwości w wielu rozwiązaniach syste-
mowych dla aplikacji mobilnych i prze-
mysłowych w celu zaoszczędzenia ener-

gii, zwiększenia efektywności i redukcji 
emisji spalin przy jednoczesnym obniże-
niu kosztów eksploatacyjnych.

Połączenie sterowania silnika spali-
nowego i hydrauliki – połączenie 
idealne
Aby uzyskać odpowiednio wysoką dyna-
mikę układu jazdy i układu roboczego 
maszyny przy obniżonej prędkości obro-
towej silnika spalinowego, konieczne 
jest inteligentne połączenie sterowania 
silnika spalinowego i hydrauliki. Firma 
Bosch Rexroth opracowała nową kon-
cepcję DHC – Diesel Hydraulic Control. 
Hydrauliczny napęd jazdy oraz hydrau-
lika robocza informują z wyprzedzeniem 
silnik spalinowy o obciążeniu, a ten prze-
widująco pracuje tak, aby nie dopuścić 
do znacznych wahnięć prędkości obro-
towej. Hydraulika i silnik spalinowy 
komunikują się nawzajem i współdzia-
łają, aby zużycie i emisja spalin pozostała 
na niskim poziomie.
Ponadto system DHC w sposób inteligen-
tny wspiera „downsizing” czyli zmniej-
szenie wielkości silnika spalinowego 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Wzrost efektywności energetycznej  
układów hydraulicznych  
w maszynach i pojazdach roboczych

		Surowe normy Tier 4 dla maszyn mobilnych wprowadzają konieczność redukcji zużycia 
energii z jednoczesnym obniżeniem emisji CO2 i spalin
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m.in. w maszynach budowlanych. Jest 
to możliwe dzięki zastosowaniu kom-
ponentów o zwiększonym poziomie ciś-
nienia w układzie hydraulicznym. Skok 
mocy w komponentach hydraulicznych 
umożliwia skompensowanie ekonomicz-
nego i technicznego wpływu nowych 
norm emisji spalin.
Zużycie paliwa znacznie spada w porów-
naniu z konwencjonalnym układem, 
ponieważ silnik spalinowy dostarcza tyle 
mocy ile aktualnie potrzebne jest kompo-
nentom hydraulicznym. Przy zastosowa-
niu produktów hydraulicznych o wyso-
kiej sprawności, np. dla układu napędo-
wego jazdy – pomp wielotłokowych A4VG 
nowej serii 40 i silników hydraulicznych 
wielotłokowych A6VM serii 71, mogą-

cych pracować nawet do 500 bar, można 
uzyskać znaczącą poprawę sprawności 
napędu jazdy, a tym samym znacznie 
obniżyć wielkość silnika spalinowego.

HVT – Hydromechaniczna przekład-
nia o zmiennym przełożeniu
H y d r o m e c h a n i c z n a  p r z e k ł a d n i a 
o zmien nym przełożeniu HVT jest 
p r z y  k ł a d e m  u k ł a d u  n a p ę d owe go, 
posiadającego zalety układów hydro-
kinetycznych i  hydrostatycznych.  
W tym układzie napędowym prze-
kładnia hydrostatyczna pracuje rów-
nolegle z napędem mechanicznym. 
Podczas startu pojazdu oraz jazdy 
z niskimi prędkościami napęd przeka-
zywany jest przez układ hydrostatyczny. 

Podczas zwiększania prędkości z częś-
ciowym obciążeniem silnika spalino-
wego używany jest równocześnie napęd 
hydrostatyczny i mechaniczny. Powoduje 
to przyspieszenie pojazdu bez przerwa-
nia siły napędowej.
Podczas jazdy z maksymalną prędkością 
moc przekazywana jest drogą mecha-
niczną przy zachowaniu wysokiej spraw-
ności układu napędowego.
Praca obu napędów sterowana jest 
elektronicznym układem sterują -
cym umożliwiającym, w zależno -
ści od warunków pracy pojazdu, 
w yb ó r  p r z e p ł y w u  n a p ę d u  p r z e z 
układ hydrostatyczny i mechaniczny. 
Układ zapewnia również napęd prze-
kładni stałą mocą silnika spalinowego.  
Przekładna HVT umożliwia napęd stałą 
mocą zarówno przy zmiennej prędko-
ści jazdy jak i przy obciążeniu pojazdu. 
Ta właściwość przekładni HVT, jak rów-
nież jej wysoka sprawność umożliwiają 
zastosowanie silnika o mniejszej mocy 
w porównaniu do silnika napędzającego 
pojazd z układem hydrokinetycznym lub 
hydrostatycznym. Mniejsza moc silnika 
powoduje mniejsze zużycie paliwa oraz 
niższą emisję spalin.
Podwójny napęd wykorzystywany 
był dotychczas w traktorach. Firma 
Bosch Rexroth zastosowała ten rodzaj 
napędu w maszynach budowlanych, 
takich jak ładowarki i  równiarki. 
Dzięki wysokiej sprawności oraz dużym 
przyspieszeniom układu uzyskano 
wysoką wydajność maszyn.
Począwszy od pierwszego pomysłu 
aż do produktu seryjnego firma Bosch 
Rexroth troszczy się o inteligentne korzy-
stanie z energii, pomagając producen-
tom maszyn zredukować również emisję 
spalin. Myślą przewodnią staje się syste-
mowe podejście do realizowanego przed-
sięwzięcia oraz efektywne wykorzystanie 
energii przy minimalnym zużyciu paliwa.

Kontakt: mgr inż. Krzysztof Soboń

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 60 

krzysztof.sobon@boschrexroth.pl

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

		Rozwiązania Rexroth BlueHydraulics oszczędzają energię, podnoszą wydajność oraz obni-
żają emisję spalin

Jednostki wielotłokowe o dużej
sprawności

DHC

Hydrostatyczny 
napęd wentylatora

Przekładnia 
hydromechaniczna
HVT

HRB Zawory  
hydrauliczne  
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efektywność  
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trakcyjnego

Pompa zębata
SILENCE PLUS

HFW

Koncepcja „downsizing”
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Oszczędność
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Wolnoobrotowe, wysokomomentowe 
napędy Hägglunds to jedna z grup pro‑
duktowych oferowanych przez firmę 
Bosch Rexroth.

Od 40 lat dostępne są na rynku wysokiej 
jakości elementy i układy napędowe Häg-
glunds, takie jak: silniki hydrauliczne 
wolnoobrotowe typu Viking czy Marat-
hon, silniki kompaktowe CA, CB, CPB, 
zintegrowane zasilacze hydrauliczne 
z pompami tłokowymi osiowymi o zmien-
nej wydajności oraz rozwinięte systemy 
sterowania elektronicznego. 
Od 01.01.2011 dział serwisu Bosch 
Rexroth Polska rozpoczął serwisowanie 
produktów Hägglunds na rynku polskim.

Układy napędowe Hägglunds mają różno-
rodne zastosowania, m.in. w:
• przemyśle papierniczym,
• przetwórstwie gumy,
• recyclingu,
• cementowniach,                
• cukrowniach,
• budowie statków,
• maszynach górnictwa odkrywkowego,
• elektrowniach.

Zaletami napędów Hägglunds są:
• szerokie zakresy prędkości obroto-

wych i rozwijanych momentów,
• start układów przy dużym momencie, 

także dowolny (nastawiany) czas 
do chwili osiągnięcia momentu nomi-
nalnego,

• synchronizacja prędkości obrotowych 
napędzanych wałów lub regulacja ich 
różnicy prędkości w sposób ciągły 
(regulowany poślizg),

• mała przestrzeń do zabudowy 
(oszczędność miejsca),

• łatwość precyzyjnego sterowania 
(regulacji) napędem i zabezpieczenia 
w razie awarii,

• łatwość i dowolność zabudowy silni-
ków na wałach napędowych,

• duża niezawodność działania,
• praca w najtrudniejszych warunkach, 

w tym w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem.

Serwis firmy Bosch Rexroth oferuje bogaty 
zakres usług serwisowych obejmujący:
• naprawy zespołów napędowych Häg-

glunds w oparciu o oryginalne części 
zamienne producenta. Z uwagi na zasto-
sowanie tych zespołów w strategicz-
nych gałęziach przemysłu zapewniamy 
szybkie dostawy części zamiennych 
do napraw. Po naprawie zespoły 
są sprawdzane, a wyniki dokumento-
wane raportami z testów,

• pełny zestaw oryginalnych części 
zamiennych, z których większość ma 
bardzo krótki termin dostawy,

• diagnostykę i  utrzymanie ruchu - pro-
ponujemy użytkownikom napędów 
Hägglunds terminowe umowy serwi-
sowe na przeglądy prewencyjne połą-
czone z diagnostyką stanu technicz-
nego, dające użytkownikowi wiedzę 
o aktualnym stanie urządzenia i pozwa-
lające na zaplanowanie z wyprzedze-
niem przyszłej naprawy. Takie prze-
glądy prewencyjne pozwalają 
użytkownikom uniknąć przestojów 
w produkcji z powodu nieprzewidzianej 
awarii układów hydraulicznych z napę-
dem Hägglunds,

• okresowe szkolenia z całego zakresu 
oferowanych produktów, w tym z ukła-
dów napędowych Hägglunds. Szkolenia 
te obejmują zarówno część teoretyczną 
jak i praktyczną, która dotyczy budowy 
i funkcjonowania elementów i napędów.

Prowadzimy również indywidualne szko-
lenia dla użytkowników, uwzględniające 
specyfikę wykorzystywanego przez nich 
napędu. 

Kontakt: 

mgr inż. Stanisław Chołody 

Bosch Rexroth, Polska, tel.: +48 22 738 18 40,  

stanislaw.cholody@boschrexroth.pl 

 

mgr inż. Grzegorz Saternus 

Bosch Rexroth, Polska, tel.: +48 22 738 19 64 

grzegorz.saternus@boschrexroth.pl

Serwis układów napędowych Hägglunds
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Producenci maszyn oraz integratorzy 
systemów oczekują, że nawet małe napędy 
elektryczne o niewielkiej mocy będą 
wyposażone we wszystkie możliwe opcje 
‑ począwszy od wszechstronnych funkcjo‑
nalności aż do realizacji funkcji logicznych 
sterowania przemieszczeniami. Chcą mieć 
możliwość posiadania inteligentnych 
napędów nawet w mało skomplikowanych 
aplikacjach. Aby spełnić te oczekiwania, 
firma Bosch Rexroth oferuje nową wersję 
sprzętową (ADVANCED) dla kompakto‑
wych napędów z serii IndraDrive Cs. 
Zintegrowany kontroler ruchu zgodny 
z normą IEC 61131‑3 pozwala na sterowa‑
nie nawet dziewięcioma dodatkowymi 
osiami napędowymi za pośrednictwem 
interfejsu SERCOS Master. Możliwa 
do zintegrowania w napędzie technika 
bezpieczeństwa umożliwia ochronę przed 
obrażeniami, poziom SIL‑3. 

Nowy poziom możliwości funkcjonalnych 
napędów serii IndraDrive Cs ADVANCED 
zarówno pozwala na realizację funkcji 
Master magistrali SERCOS, jak i zapew-
nia większą moc obliczeniową. Umożli-
wia to podłączenie nawet do dziewięciu 
napędów typu Slave, a także dodatkowych 
modułów wejścia/wyjścia. Magistrala 
 SERCOS pozwala użytkownikom korzystać 
z cenowo atrakcyjnych napędów IndraDrive 
Cs ECONOMY, mogących pracować jako 
jednostki typu Slave w stosunku do napędu 
Master nawet w wymagających warunkach 
sterowania w czasie rzeczywistym. Opcjo-
nalny system sterowania IndraMotion MLD 
pozwala napędom IndraDrive Cs ADVAN-
CED, pracującym jako Master magistrali 
SERCOS, sterować niezależnymi grupami 
napędów i w ten sposób realizować sze-
roki zakres zadań z zakresu sterowania 
ruchem. Te niewielkie napędy posiadają 
w ofercie wszystkie interfejsy komunika-
cyjne oparte na Ethernecie, tj. SERCOS, 
PROFINET IO (RT), EternNet/IP i EterCAT. 
Za pomocą odpowiedniego oprogramowa-
nia użytkownicy samodzielnie konfigurują 
potrzebny protokół komunikacyjny korzy-

stając z interfejsu Multi-Ethernet. Co więcej, 
innowacyjny uniwersalny interfejs enkode-
rów obsługuje także szeroki zakres standar-
dowych systemów kodowania położenia, 
np. EnDat, Hiperface, enkoder SSI, prosty 
enkoder inkrementalny TTL, enkoder sinus
-cosinus, resolwer, a także system enkodera 
szeregowego stosowany w wyjątkowo kom-
paktowych silnikach MSM produkowanych 
przez firmę Bosch Rexroth. Napęd Indra-
Drive obsługuje również rozmaite wersje 
silników liniowych dzięki zastosowaniu 
komutacji elektronicznej i/lub analogowych 
lub cyfrowych czujników Halla. 
Dzięki zastosowaniu dodatkowego inter-
fejsu fieldbus, nowa wersja systemu z pod-
łączonymi napędami typu Slave może być 
zintegrowana z niemal każdym środo-
wiskiem sterowniczym, pełniąc funkcję 
inteligentnego podsystemu. Wbudowana 
bramka daje field bus Master dostęp 
do napędów Slave podłączonych do napędu 
IndraDrive Cs ADVANCED dokładnie w taki 
sam sposób, jakby były one podłączone 
bezpośrednio do magistrali field bus. 
Kompaktowe, małe napędy, wyposażone 
w certyfikowaną funkcję STO (Safe Torque 
Off) oraz funkcję Bezpiecznego Sterowania 
Hamulcem SBC (Safe Brake Control) osiągają 
poziom bezpieczeństwa Kat 4 PL e zgodnie 
z normą EN ISO 13849-1 oraz SIL 3 zgodnie 
z normą EN 62061, pozwalając na szybką 
realizację nowoczesnych koncepcji bez-
pieczeństwa. Te funkcje bezpieczeństwa 
są dostępne dla wszystkich wielkości mocy 
oraz poziomów możliwości funkcjonalnych 
rodziny napędów IndraDrive Cs. 
Przechowywanie wbudowanego opro-
gramowania (firmware) oraz parametrów 
napędu w pamięci inteligentnego pulpitu 
(panelu) sterowniczego pozwala na szyb-
kie wysyłanie tych danych do napędu 
natychmiast po wymianie pulpitu. Ta cecha 
umożliwia szybką wymianę urządzeń bez 
konieczności programowania ich z kom-
putera PC oraz na wygodne uruchamianie 
całej serii napędów o tych samych para-
metrach. W przypadku opcjonalnego uży-
cia karty µSD jako dodatkowego modułu 

pamięci dostępne są rozszerzone możli-
wości systemu, w szczególności w połą-
czeniu z systemem IndraMotion MLD. 
Wbudowany serwer sieciowy, narzędzie 
serwisowe IndraMotion Service Tool, 
pozwala na dostęp do wszystkich funkcji 
diagnostycznych i parametrów urządzeń 
z poziomu standardowej przeglądarki 
internetowej. 
Firma Bosch Rexroth oferuje kompak-
towe, dynamiczne napędy IndraDrive Cs, 
pracujące w otwartych i zamkniętych pęt-
lach sprzężenia zwrotnego oraz pozwala-
jące na bezpośrednie podłączenie do sieci 
internetowej. Przetwornice dla sieci zasi-
lającej o napięciu jednofazowym od 100 V 
do 230 V AC są przeznaczone do połą-
czenia silników o mocy od 50 do 750 W. 
Napędy dla napięć zasilających od 200 V 
do 500 V AC obejmują zakres mocy silni-
ków od 400 W do 9 kW.

Kontakt: mgr inż. Marek Gaj

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 660 409 456 

marek.gaj@boschrexroth.pl

Wielka inteligencja w małych napędach 

		Kompaktowe napędy IndraDrive Cs 
ADVANCED są wyposażone w interfejsy 
magistrali SERCOS Master oraz multi-
Ethernet
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NOWOŚCI

Nowa wersja systemu Omega Module 
łączy w sobie niską masę własną oraz 
szybki napęd paskowy, umożliwiając 
poprawę parametrów dynamicznych przy 
przemieszczeniach na większe odległości. 

System przemieszczeń liniowych Omega 
Module firmy Bosch Rexroth jest kolej-
nym elementem systemu modułowego 
EasyHandling. 
Podajniki maszyn do obróbki mechanicz-
nej, linie montażowe oraz aplikacje bli-
skiego transportu coraz częściej muszą 
być szybko i bezproblemowo instalowane 
na dużych obszarach roboczych. Przy 
rosnących szybkościach cykli roboczych 
maszyn produkcyjnych, wyższe wymaga-
nia są stawiane układom osiowych prze-
mieszczeń mechanicznych stosowanych 
w procesach automatyki. Elementem nie-
zbędnym dla konstruktorów takich syste-
mów staje się więc moduł przemieszczeń 
liniowych o bardzo małej masie własnej, 
który umożliwia osiągnięcie maksymalnej 
prędkości ruchów roboczych. To właśnie 
obszar, w który doskonale wpisuje się nowy 
system przemieszczeń liniowych Omega 
Module oferowany przez firmę Bosch 
Rexroth. Napęd taśmowy (paskowy) jest 
przymocowany do obydwu końców głów-
nego korpusu urządzenia i oplata wał napę-
dowy stołu roboczego w kształcie greckiej 
litery „Ω”. Taka konstrukcja obniża masę 
własną modułu w porównaniu z podzespo-
łami ze śrubą kulową, co podnosi parametry 
dynamiczne całego układu. Dzięki prowa-
dzeniu stołu roboczego przez układ szyn 
na łożyskach kulkowych moduł zapewnia 
wysoki stopień sztywności przy wykony-
waniu niezwykle precyzyjnych ruchów. 
System przemieszczeń liniowych Omega 
Module pozwala na poprawę parametrów 
dynamicznych urządzeń podajnikowych 
przy większych odległościach i dłuższych 
ruchach roboczych. Jest to możliwe dzięki 

kombinacji niskiej masy własnej i szyb-
kiego napędu paskowego. Napęd jest 
stacjonarny, więc system przemieszczeń 
liniowych można zamontować w dowol-
nym położeniu i używać go również 
do przemieszczeń w kierunku piono-
wym. Pneumatyczny element zaciskowy 
utrzymuje położenie przenoszonej części 
w czasie postoju układu, a także dociska 
„wiszące” obciążenie. 
Jako układ jednoosiowy, system Omega 
Module jest dostarczany wraz z niezbęd-
nymi mechanicznymi i elektrycznymi 
elementami sprzęgającymi, służącymi 
do zintegrowania układu z modułowym 
systemem EasyHandling opracowanym 
przez firmę Bosch Rexroth. Dzięki syste-
mowi pasujących do siebie elementów, 
zwanemu Easy-2-Combine, montaż nawet 
wieloosiowego systemu z kilkoma stop-
niami swobody jest łatwy i szybki, a układ 
po zmontowaniu nie wymaga kalibracji. 
Co więcej, system ułatwia bezpośrednie 
dołączanie pneumatycznych chwytaków 
i modułów obrotowych. 
Jedną ze szczególnych zalet systemu 
EasyHandling jest możliwość jego bardzo 
szybkiego uruchomienia po montażu. 
Narzędzie asystenta uruchomienia Easy-
Wizard wymaga wprowadzenia jedynie 
niewielkiej ilości danych specyficznych 
dla osi przemieszczeń, a więc czas urucho-
mienia systemu skraca się do kilku minut. 
Jako układ jednoosiowy, Omega Module 
szczególnie dobrze nadaje się do zasto-
sowań związanych z przemieszczaniem, 

montażem i ogólną automatyzacją proce-
sów technologicznych. Jednakże, w połą-
czeniu z systemem EasyHandling, układ 
może być również częścią rozwiązania dla 
przemieszczeń wieloosiowych z wieloma 
stopniami swobody. 
Układ jest dostarczany w trzech wielkoś-
ciach, co odpowiada rozmaitym wyma-
ganiom w zakresie parametrów eksplo-
atacyjnych. Przy nieruchomym głów-
nym korpusie urządzenia użytkownicy 
mogą z łatwością skonfigurować układ 
do przemieszczeń na odległość nawet 
do 5 500 mm, wybierając jeden z trzech 
korpusów o szerokości 55, 85 lub 120 mm. 
Taka aranżacja pozwala na zastosowanie 
kilku typów stołów roboczych wyposażo-
nych w swoje własne napędy i pracują-
cych niezależnie od siebie. Firma Bosch 
Rexroth oferuje systemy przemieszczeń 
liniowych wraz z dostosowanymi napę-
dami, silnikami i kontrolerami. W naj-
większym wykonaniu, elementy mecha-
niczne są zaprojektowane dla momen-
tów wejściowych nawet do 154 Nm. 
Przy dużych wartościach przyspieszeń, 
dochodzących do 50 m/s2 oraz prędkoś-
ciach przemieszczeń do 5 m/s system 
umożliwia skrócenie cykli roboczych 
przy jeszcze dłuższych zakresach prze-
mieszczeń.

Kontakt: mgr inż. Jakub Wypniewski 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 67 

jakub.wypniewski@boschrexroth.pl

Szybko i lekko 
na dalsze 
odległości 

		System przemieszczeń liniowych Omega Module pozwala na poprawę parametrów dynamicz-
nych urządzeń podajnikowych przy większych odległościach i dłuższych ruchach roboczych



8
drive & control local

Dla wnikliwych czytelników kwartalnika drive&cotrol local przy-
gotowaliśmy krzyżówkę. Wśród osób, które prześlą poprawne 
rozwiązania zostanie rozlosowanych 10 nagród. Zeskanowaną 
ostatnią stronę kwartalnika z wypełnioną krzyżówką, uzupeł-
nionymi danymi osobowymi oraz podpisaną zgodą na przetwa-
rzanie danych osobowych prosimy przesłać do 30.01.2013 na 
adres marketing@boschrexroth.pl.
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Kod pocztowy ........................Miasto ..................................................................

 Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez firmę Bosch 

Rexroth Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 102/104, wyżej 

wymienionych danych osobowych w celach marketingowych.

Podpis ..................................................

Hasła do krzyżówki:

1. Grupa, do której należy firma 

Bosch Rexroth

2. Nowa wersja systemu prze-

mieszczeń liniowych Rexroth, 

łącząca niską masę własną 

i szybki napęd paskowy

3. Produkt, za który firma Bosch 

Rexroth otrzymała wyróżnienie 

podczas targów HPS 2012

4. Normy dla maszyn mobilnych, 

które od 2014 roku wprowa-

dzają obowiązek znaczącej 

redukcji emisji CO2 i spalin

5. Hydromechaniczna przekładnia 

o zmiennym przełożeniu marki 

Rexroth

6. Jedna z branż produktowych 

firmy Bosch Rexroth

7. Rodzina napędów kompakto-

wych Cs marki Rexroth

8. Inaczej oprogramowanie 

wbudowane (z jęz. ang.)

9. Jeden z typów silników hydrau-

licznych wolnoobrotowych 

Hägglunds

10. Inaczej odzyskiwanie energii

11. Miejscowość, w której znajduje 

się Jaz i Elektrownia, w których 

zastosowano rozwiązania firmy 

Bosch Rexroth

12. … hydrauliczny, jeden z najczęś-

ciej wykorzystywanych elemen-

tów przy projektach z zakresu 

budownictwa wodnego

13. System Rexroth będący połącze-

niem sterowania silnika spalino-

wego i hydrauliki

14. Koncepcja zmniejszania 

wielkości silnika spalinowego 

m.in. w maszynach budowla-

nych
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Październik był dla nas miesiącem 

targowym. Firma Bosch Rexroth 

prezentowała swoją ofertę produktową 

na dwóch imprezach targowych: 

Międzynarodowych Targach Hydrauliki, 

Pneumatyki, Sterowania i Napędów 

HPS w Katowicach oraz Międzynarodo‑

wych Targach Techniki Pakowania 

i Logistyki TAROPAK w Poznaniu.

Targi HPS zakończyły się dla nas 

szczególnym powodzeniem, bowiem 

otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie 

Produkt HPS 2012 organizowanym 

przez Centrum Targowe FairExpo 

w kategorii „Nowe maszyny i Techno‑

logie” oraz medal przyznany przez 

redakcję miesięcznika „Napędy 

i Sterowanie” w kategorii „Innowa‑

cyjne technologie” za ENDUROQ – 

technologię obróbki powierzchni 

tłoczysk wielkogabarytowych cylin‑

drów hydraulicznych. 

ENDUROQ jest obecnie najlepszą 

na świecie technologią zabezpiecza‑

jącą cylindry hydrauliczne przed 

korozją. Zastosowanie tej technologii 

wydłuża żywotność cylindrów hydrau‑

licznych, obniża koszty ich eksploata‑

cji, jak również umożliwia naprawę 

powierzchni w miejscu zamontowania.

Kontakt: mgr Magdalena Chmielewska 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 80 

 magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl

Zarząd i Pracownicy
Bosch Rexroth Sp. z o.o.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia  
i szczęśliwego Nowego Roku!  

Dziękując za tegoroczną współpracę życzymy  Państwu, 
by rok 2013 był czasem wyzwań i sukcesów  

zarówno na polu biznesowym, jak i osobistym.


