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Informacja prasowa 

Remont i modernizacja automatycznej prasy 
hartowniczej Klingelnberg AH 630 dla WSK „PZL-
Rzeszów” S.A. 

 

Widok prasy z boku (układy bocznikowe)  

Remont i modernizacja prasy hartowniczej AH630 zostały 

przeprowadzone w celu przywrócenia dokładności docisku formy, 

zamiany systemu sterowania przekaźnikowego na PLC, 

przeprojektowania i wymiany układów chłodzenia (on Line) oraz 

podawania oleju hartowniczego z możliwością dokładnej regulacji i 

monitorowaniem rzeczywistej wydajności strumienia oleju w 

trakcie procesu hartowania. Zmiana dotyczyła również zwiększenia 

zakresu regulacji do 900 l/min. 

 

Firma Bosch Rexroth opracowała zaktualizowany schemat układów 
hydraulicznych spełniający oczekiwania klienta, dostarczyła nowy 
agregat hydrauliczny oraz elementy do zbudowania nowych układów 
chłodzenia i podawania oleju hartowniczego. 
W układzie roboczym zastosowano pompę łopatkową, rozdzielacze 
i zawory binarne oraz akumulator i czujniki ciśnienia. 
W układzie chłodzenia wykorzystano pompę śrubową, filtr ssący oraz 
wymiennik ciepła, natomiast w układzie podawania oleju 
hartowniczego pompę śrubową, falownik oraz przepływomierz. 
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Informacja prasowa 

Opracowano również dokładny algorytm pracy AH 630 uwzględniający 
wszystkie funkcje robocze połączone z monitoringiem. 
Podwykonawcą w zakresie mechanicznym była firma Remzel Sp. z o.o., 
która wykonała regenerację elementów konstrukcyjnych prasy, wymianę 
napędów hydraulicznych i elektromechanicznych, adaptację i zabudowę 
nowego systemu chłodzenia i podawania oleju hartowniczego zgodnie 
z założeniami przygotowanymi przez firmę Bosch Rexroth. Firma Remzel 
wykonała również zabudowę nowego systemu sterowania elektrycznego 
z wymianą okablowania. 
System sterowania elektrycznego i monitoringu prasy hartowniczej 
został zbudowany na bazie sterownika PLC typu Simatic oraz panelu 
sterowania z ekranem dotykowym, z uwzględnieniem unifikacji 
(standaryzacji) WSK „PZL-Rzeszów” (podwykonawcą w tym zakresie 
była firmę Autopro Sp. z o.o. Automatyzacja Procesów Przemysłowych). 
Zasadnicze funkcje systemu sterowania to: 
 
 sterowanie pracą poszczególnych elementów wykonawczych 
w trybie ręcznym i automatycznym, 
 ciągły monitoring parametrów pracy prasy, 
 ciągła diagnostyka, generowanie informacji o zakłóceniach w pracy 
i stanach awaryjnych. 

 
Dzięki remontowi i modernizacji zwiększono możliwości technologiczne 
prasy hartowniczej oraz dokładności utrzymywania fizyko-
mechanicznych parametrów pracy w trakcie procesów hartowania. 
Uzyskano wygodniejszą obsługę w zakresie wprowadzania parametrów 
i realizacji produkcji. Istnieje możliwość obserwacji oraz rejestracji 
krytycznych parametrów technicznych. 
Pod względem technicznym dostosowano urządzenia 
do obowiązujących norm Dyrektywy Maszynowej oraz wewnętrznych 
norm WSK PZL. 
 

 

 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod 

marką Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące 

napędy, sterowania i regulacje. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn 

samojezdnych i przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje 

komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch 

zatrudniające 36 700 pracowników osiągnęło w roku 2013 przychody w wysokości około 5,7 

mld euro. 
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Informacja prasowa 

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl oraz 

https://www.facebook.com/BoschRexrothPolska 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Według wstępnych 

danych, w roku 2013 około 281 000 pracowników Boscha wygenerowało obrót w wysokości 

46,1 mld euro (uwaga: w związku ze zmianami przepisów prawnych dotyczących konsolidacji, 

dane za rok 2013 mogą być tylko w pewnym stopniu porównywane z danymi za rok 2012). 

Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Techniki Motoryzacyjnej, Techniki 

Przemysłowej, Dóbr Użytkowych oraz Energetyki i Technicznego Wyposażenia Budynków. 

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 360 spółek zależnych i 

regionalnych w ok. 50 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów 

serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć 

sprzedaży na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 

2013 Bosch zgłosił ponad 5 000 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch 

poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne, a jednocześnie 

fascynujące rozwiązania, dzięki którym na całym świecie technologia jest „bliżej nas”. 

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch 

Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział 

firmy Bosch wynosi 50 proc. 

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl 

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Witold Sztaba  

Tel.: +48 17 865 86 07 

E-Mail: witold.sztaba@boschrexroth.pl 

www.boschrexroth.pl 

 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. Centrala: 
ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa 
Tel.: (22) 738 18 00, Fax: (22) 758 87 35 
info@boschrexroth.pl 
www.boschrexroth.pl 
Biura Regionalne: 

http://www.boschrexroth.pl/
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Gdańsk: ul. Galaktyczna 32, 80-299 Gdańsk 
tel.: (58) 520 89 90, fax: (58) 552 54 75 
gdansk@boschrexroth.pl 
Katowice: ul. Wiejska 46, 41-253 Czeladź 
tel.: (32) 363 51 00, fax: (32) 363 51 01 
katowice@boschrexroth.pl 
Poznań: ul. Krucza 6, 62-080 Tarnowo Podgórne 
tel.: (61) 816 77 60,  fax: (61) 816 77 64 
poznan@boschrexroth.pl 
Rzeszów: ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów 
tel.: (17) 865 86 07, fax: (17) 865 87 70 
rzeszow@boschrexroth.pl 
Szczecin: ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin 
tel.: (91) 483 67 82, fax: (91) 435 89 77 
szczecin@boschrexroth.pl 
Wrocław: ul. J. Wymysłowskiego 3, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 

 

 


