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Zasilacze hydrauliczne Rexroth w urządzeniach do 
spiekania firmy GeniCore 
 

 

Innowacyjna technologia spiekania PPC 

Firma GeniCore  opiera swoją działalność na przełomowych 

technologiach w obszarze inżynierii materiałowej. Jednym z głównych 

produktów firmy GeniCore jest nowatorskie urządzenie PPC (Pulse 

Plasma Compaction), służące do spiekania materiałów proszkowych, 

wyposażone w napęd i sterowanie hydrauliczne firmy Bosch Rexroth. 

PPC jest efektywnym i uniwersalnym urządzeniem do spiekania szerokiej 

grupy materiałów proszkowych, umożliwiającym precyzyjną i szybką regulację 

temperatury w procesie spiekania. Uniwersalność oznacza możliwość 

spiekania proszków czystych metali, stopów metali i kompozytów ceramiczno-

metalowych. Wysoka efektywność spiekania możliwa jest dzięki zastosowaniu 

metody prasowania na gorąco, w której nagrzewanie proszku odbywa się 

krótkotrwałymi impulsami prądu, o napięciu kilkadziesiąt razy wyższym, niż ma 

to miejsce w urządzeniach konkurencyjnych.  

PI 070080 

http://www.genicore.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=--cQjhRTCao
https://www.youtube.com/watch?v=--cQjhRTCao
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Zaletami metody jest krótki czas spiekania oraz mały nacisk prasowania. 

Urządzenie PPC przystosowane jest do podawania na spiekany zestaw 

wysokich i wąskich impulsów prądu, powtarzanych z dużą częstotliwością, przy 

jednoczesnym zapewnieniu długiego czasu 

bezawaryjnej pracy poprzez zastosowanie 

wielkoprądowego klucza elektronicznego w 

obwodzie rozładowania baterii kondensatorów. 

Jedno z rozwiązań stosowanych dla 

wielkoprądowych kluczy elektronicznych umożliwia 

formowanie impulsów o czasach trwania rzędu 

kilkuset mikrosekund i regulowanym natężeniu 

prądu już od kilku kA. Możliwości formowania 

impulsów prądu nie można uzyskać z 

wykorzystaniem innych znanych łączników 

półprzewodnikowych czy łączników mechanicznych, 

w których wykorzystuje się oscylacyjne rozładowanie 

baterii – amplituda każdej następnej połówki jest mniejsza i nie może być 

sterowana (kontrolowana), tak więc i wartość dostarczanej energii jest 

zmienna.  

 

Hydraulika pod kontrolą 

 

Proces spiekania PPC 

prowadzony jest pod 

obciążeniem do 200 kN.  

W napędzie 

hydraulicznym 

dostarczonym przez firmę 

Bosch Rexroth źródłem 

energii jest silnik 

elektryczny o mocy 6,6 

kW, napędzający 

dwusekcyjną pompę 

zębatą. Pierwsza z sekcji, o wydajności jednostkowej 22 cm3/obr, zapewnia 

ciągłą filtrację bocznikową cieczy roboczej oraz, w zależności od położenia 

elementów sterujących, umożliwia chłodzenie cieczy kierując ją na chłodnicę. 

Pompa ta również może być wykorzystana do napędu cylindra prasy przy 

szybkich ruchach ustawczych. Druga sekcja pompy, o wydajności 

jednostkowej 3,2 cm3/obr, jest przeznaczona do zasilania systemu regulacji 

siły w czasie ruchu roboczego. Elementem zapewniającym ustalenie siły 

prasowania jest zawór regulacyjny typu 4WRPEH z nadbudowaną elektroniką, 

zapewniający precyzyjne sterowanie siłą docisku w szerokim zakresie sił od 3 
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kN do 200 kN. Tak szeroką rozpiętość nastawy siły uzyskano poprzez kontrolę 

ciśnienia w obu komorach siłownika oraz zastosowanie w siłowniku 

uszczelnień o niskim współczynniku tarcia. 

W napędzie hydraulicznym prasy dostarczonym przez firmę Bosch Rexroth 

zastosowano zabezpieczenia przed niekontrolowanymi ruchami siłownika. 

Elementem dostawy była również szafa sterująca, skomunikowana z 

nadrzędnym sterownikiem maszyny. Nadrzędny sterownik integruje wszystkie 

zastosowane systemy, a panel dotykowy HMI umożliwia kontakt operatora z 

maszyną w trybie automatycznym i manualnym. Napęd hydrauliczny Rexroth 

został dostosowany do pracy na rynku japońskim, gdzie został zmontowany i 

uruchomiony.   

 

Przyszłość dla innowacyjnych rozwiązań GeniCore 

 

Wynalazki dotyczące urządzenia PPC zgłoszono do opatentowania w 

Urzędzie Patentowym RP w 2013 roku oraz dokonano międzynarodowego 

zgłoszenia patentowego w ramach procedury PCT w 2014 roku. Obecnie 

GeniCore dysponuje, dla kluczowych wynalazków związanych z technologią 

PPC, zgłoszeniami patentowymi w Europie, Japonii, Korei, Rosji, RPA i USA. 

Na tych rynkach firma poszukuje klientów, oferując im unikalne produkty 

dające przewagę konkurencyjną.  

 

Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy 

i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego 

formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, 

maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu. Doświadczenie to 

wykorzystuje przy opracowywaniu innowacyjnych komponentów, indywidualnych rozwiązań 

systemowych oraz usług. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania z 

zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, przekładni oraz techniki przemieszczeń 

liniowych i montażu. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 krajach, osiągnęło w 2014 roku 

obroty w wysokości 5,6 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 33 700 pracowników. 

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 360 00 

pracowników na całym świecie (wg danych na 1 kwietnia 2015) i wygenerowała w 2014 roku 

obrót w wysokości 49 mld euro*. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility 

Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. 

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i 

regionalnych w 60 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 stanowią podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2014 Bosch 

zgłosił ok. 4 600 patentów. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla 

http://www.boschrexroth.pl/
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świata zintegrowanego w internecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość 

życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest 

„bliżej nas”. 

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

*Wyniki finansowe za rok 2014 nie obejmują byłych spółek joint-venture BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH 

(obecnie BSH Hausgeräte GmbH) oraz ZF Lenksysteme GmbH (obecnie Robert Bosch Automotive Steering GmbH), 

które zostały w całości przejęte przez Grupę Bosch.   

Kontakt dla czytelników: 

dr inż. Marcin Rosiński 

GeniCore Sp. z o.o. 

mgr inż. Andrzej Skrocki 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 1854 

andrzej.skrocki@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: 
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 

 

http://www.bosch.pl/
http://www.bosch-prasa.pl/
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