MAGAZYN Z NAPĘDEM

Niewiarygodnie

NIEZAWODNY

01.2017

motion

NEKROLOG

Grupa FAULHABER z żalem żegna Prezesa/Dyrektora Generalnego i partnera

Dr Fritz Faulhaber
Po długiej chorobie, w wieku 68 lat, dnia 6 lutego 2017 roku zmarł Dr Faulhalber. Wraz z nim Grupa FAULHABER
straciłą wspaniałą, przepełnioną wizjonerstwem osobowość biznesu, która w pozytywny sposób ukształtowała
wszystkie firmy tworzące spuściznę Dr Fritza Faulhabera.
Urodzony w roku 1948 w Schönaich Dr Fritz Faulhaber w wieku 10 lat przeniósł się wraz z matką do Stanów
Zjednoczonych. Tam ukończył studia i obronił doktorat z dziedziny konstrukcji mechanicznych. W roku 1981 został
prezesem MICROMO Electronics, Inc. (Clearwater, Floryda). Dr Faulhaber był intensywnie zaangażowany w działalność Grupy FAULHABER: od roku 1985 był partnerem a od roku 1992 prezesem zarządu w Dr. Fritz Faulhaber GmbH
& Co. Kg w Schönaich oraz przewodniczącym rady nadzorczej dla wszysktich spółek zależnych.
Technologia i inżynieria zawsze były jego pasją. Jeździł samochodem Tesla, obsługiwał drony i eksperymentował z
drukarkami 3D. Dr Fritz Faulhaber w swoim domu na Florydzie miał nie jeden, a dwa warsztaty, gdzie montował i
testował, co tylko do skontruowania możliwe. W wieku 65 lat zdobył licencję pilota helikopterów. Lubił gotować,
kochał Mozarta i filmy Monty Pythona.
Kilka lat temu, wraz z żoną, w rodzinnym mieście na Florydzie, założyli organizację charytatywną, która miała
promować edukację naukową w szkołach, the Suncoast Science Center, w którą zaangażował się całym sercem.
Utworzył "FAB LAB”, laboratorium wyposażone w liczne urządzenia i maszyny, w którym młodzi utalentowani
adepci inżynierii mogli w sposób praktyczny wcielać w życie swoje pomysły i marzenia.
Ci, którzy go poznali, zapamiętają go w szczególności za jego otwartość oraz olbrzymie zainteresowanie nowymi
pomysłami i wyrafinowane poczucie humoru.
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FAU L H A BE R – N I E Z AWODN Y PA RT N E R
Heidelberger Druckmaschinen AG
(HDM), z siedzibą główną w Wiesloch-Walldorf, wybrała firmę FAULHABER
GmbH jako „preferowanego dostawcę” dla grupy produktów napędy
elektryczne. " W dotrzymaniu przez
nas kroku postępowi technicznemu, najważniejsza rola przypada
partnerom i dostawcom ". - Powiedział Markus Vetter, dyrektor działu
zakupów elektronicznych w HDM.
Oceny dokonuje się w oparciu o
rozmaite wskaźniki wydajności, w tym
zerowy współczynnik błędu w zakresie jakości produktu i procesów, ciągłe
doskonalenie, partnerską współpracę
oraz niezawodność w odniesieniu do

logistyki. Firma FAULHABER przekonała nas w tych wszystkich aspektach.
- Wyjaśnił Helmut Braun, dyrektor ds.
zapewnienia jakości w dziale zakupów
elektronicznych, HDM.
Podczas ceremoni wręczenia nagrody, dyrektor zarządzający FAULHABER,
Dr Thomas Bertolini wyraził swoje
podziekowania za zaufanie, jakie ta
nagroda wyraża i podkreślił: "To dzięki bliskiej współpracy możemy opracować najlepsze rozwiązanie dla danego
klienta."
P O Z O S TA Ł E I N F O R M A C J E
FAULHABER
www.faulhaber.com/news

W Y Z WA N I E Z A R Z Ą D Z A N I A
KOMPL EK SOWOŚCI Ą
Udana koordynacja globalnej produkcji oraz sieci rozwoju to kompleksowe zadanie. Aby temu podołać, międzynarodowe firmy polegają na globalnym
zarządzaniu kompleksowością.
Ta kwestia była motywem przewodnim podczas analizy porównawczej
konsorcjum „Zarządzanie Kompleksowością”.
Z ponad 130 uczestniczących firm
nagrodę dla jednej z pięciu najlepszych w dziedzinie najlepszych praktyk przyznano firmie FAULHABER. Na
rzecz firmy FAULHABER przemawiały
sesja szkoleniowa „zarządzanie kompleksowością ERWIN”, skrócenie czasu realizacji w procesie produkcji oraz
zmniejszenie ilości wariantów przy
wykorzystanu systemów modułowych.
Ceremonia rozdania nagród odbyła się
20 lutego 2017 roku w siedzibie firmy
Claas w Harsewinkel.
Analizę porównawczą konsorcjum
„Globalne zarządzanie kompleksowością" przeprowadzono we współpracy

z Complexity Management Academy z
Aachen z Institut für Technologiemanagement (ITEM - Institut Zarządzania
Technologią) Universytetu St. Gallen
oraz Działem Zarządzania Innowacjami Werkzeugmaschinenlabor (WZL,
Laboratorum Narzędzi Elektrycznych)
w RWTH Aachen.

P O Z O S TA Ł E I N F O R M A C J E
FAULHABER
www.faulhaber.com/news

NOW Y ODDZ I A Ł FAU L H A BE R W
AUS T R I I I M A L E Z J I

Spółka zależna w Austrii

2 maja rozpoczyna działalność FAULHABER Austria
GmbH w Wiedniu. Nowopowstała firma przejmie
sprzedaż i serwis produktów firmy FAULHABER Drive Systems w Austrii od firmy ELRA-Antriebstechnik
Vertriebs Ges.m.b.H., która była dotychczasowym
dystrybutorem. Austria jest dla nas ważnym rynkiem,

Spółka zależna w Malezji

na którym chcielibyśmy wzmocnić naszą obecność. Wyjaśnia Marcus Remmel, kierownik sprzedaży w
FAULHABER Drive Systems i dyrektor zarządzający
FAULHABER Austria. "W obszarach, m.in. technologii medycznej i technologii automatyki działa tutaj
wiele ciekawych firm, które już są naszymi klientami lub, które chciałyby się nimi stać." Oprócz rynku
austriackiego z Wiednia obsługiwany będzie ponadto rynek słoweński. Dzięki nowej spółce klienci będą
mogli czerpać jeszcze więcej korzyści z know-how i

usług oferowanych przez FAULHABER. "Bezpośredni
kontakt ma wiele zalet w szczególności przy wyborze
optymalnego silnika dla określonego zastosowania
oraz dopasowanej pod klienta konstrukcji napędów
miniaturowych."
Od stycznia 2017 roku FAULHABER posiada także oddział w Malezji. Produkty i usługi
FAULHABER Drive Systems oferuje tam firma
FAULHABER Malaysia Sdn Bhd. Nowopowstałe biuro
sprzedaży zlokalizowane jest w Penang. Dotychczas
FAULHABER w Malezji reprezentowała firma Aims
Motion Technology Sdn Bhd. Nowy oddział jeszcze
bardziej zbliża nas do klientów. Chcemy wymieniać
się z nimi pomysłami i prowadzić szeroko zakrojone rozmowy na temat wspólnych przedsięwzięć w
zakresie rozwoju produktów dopasowanych do klienta. Lokalna obecność firmy będzie stanowić kamień
milowy w dalszym rozwoju rynku Malezji. - Podkreśla
Marcus Remmel.

P O Z O S TA Ł E I N F O R M A C J E
FAULHABER
www.faulhaber.com/news
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BLIŻEJ
KLIENTA

MARCUS REMMEL

Kierownik sprzedaży

W którym kierunku zmierza firma FAULHABER w przyszłości? Jakie będą z tego korzyści
dla klientów? Które sektory przemysłu zwiększą zapotrzebowanie na napędy miniaturowe
i kompletne rozwiązania? Kierownik sprzedaży Marcus Remmel mówi o rynkach i strategiach sprzedaży, lokalizacjach firmy, niezwykłej sile jej innowacji oraz o własnej, ciekawej
drodze do firmy FAULHABER.
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Co w Pana opinii reprezentuje firma FAULHABER?

Jak rozwinął się rynek dla firmy FAULHABER?

FAULHABER to jeden z liderów technologii w swojej branży, jednak największy nacisk kładzie się tu na
ludzi: miło jest pracować w rodzinnej firmie. Przede
wszystkim firma myśli długofalowo, niezależnie od
tego, czy chodzi o klienta, czy o lojalność personelu
lub lokalne zaangażowanie w miejscowy rynek.

Jest on w pewnien sposób bardzo zróżniocowany, głównie z powodu tendencji do automatyzacji
we wszystkich sektorach przemysłu, np. w inżynierii
medycznej i automatyce laboratoryjnej. Stale dokonuje się niezwykle dynamiczny rozwój poszczególnych
branż przemysłu i rynków, które po kilku latach konsolidują się i rozwojowi podlegają kolejne sektory. Nie
ułatwia to przewidywania kierunków rozwoju, ale
ze względu na wszechstronną innowacyjność firmy
FAULHABER, ciągle wprowadzającej na rynek nowe
produkty, jesteśmy na to dobrze przygotowani.

Co sprowadziło Pana do FAULHABER, dlaczego
praca ta wydała się Panu ciekawa?

Studiowałem mechatronikę; zawsze interesowała
mnie kombinacja układów elektrycznych i mechanicznych oraz oprogramowania jako system całościowy.
Zaczynałem jako konstruktor, potem zajmowałem się
zarządzaniem projektami aż trafiłem do sprzedaży.
Chciałem opracowywać produkty, które przynosiłyby
korzyści klientom. Być może dlatego, że przez dwa
lata, jako młody konstruktor pracując nad pierwszym
projektem stworzyłem produkt nie nadający się na
rynek. Produkt trafił na półkę, co jeszcze bardziej
zmotywowało mnie, by zadać sobie pytanie, w jaki
sposób projektować produkty, które zawojują rynek.
Współpracowałem z działem sprzedaży, zaangażowałem się w zarządzanie projektem, aż w końcu wprowadziłem wymagania klientów do zarządzania produktów. Następnie zająłem się obszarem zarządzania
projektem obejmującym rozmaite kursy szkoleniowe
sprzedaży a w pewnym momencie dołączyłem do
działu Sprzedaży.
Droga do FAULHABER była niemal oczywistym
dalszym krokiem, ponieważ obaj moi poprzedni pracodawcy wykorzystywali technologię FAULHABER.
Główną przyczyną zainteresowania pracą był zamiar
ujednolicenia Sprzedaży, która wówczas rozrzucona
była w kilku lokalizacjach, i jej ogólne dostosowanie
do różnych rynków.

W których produktach znajdziemy FAULHABER?

W których branżach szczególnie liczy się
innowacja?

To właśnie jest piękno FAULHABER: nie jesteśmy
ograniczeni do jednego, konkretnego przemysłu, cały
czas pojawiają się nowe sposoby wykorzystania produktów FAULHABER, tysiące zastosowań, nowi klienci
i nowe produkty. Od, na przykład, pracujących niezależnie robotów do głębinowych prac podwodnych
po satelity kosmiczne. Jedną z niewątpliwych atrakcji była misja Rosetta 2 lata temu, w której Philae
wyposażony w 14 silników FAULHABER wylądował
na komecie Czurimowa.

Obecnie wiele wysiłków wkłada się w automatykę laboratoryjną celem przybliżenia analizy pacjentom. Wymagane do tego celu systemy znajdujące
się w szpitalach i gabinetach lekarskich wymagają
zupełnie nowego rodzaju koncepcji produktu. W
inżynierii medycznej występuje trend ku stosowaniu
robotów operacyjnych - systemów, które wykonują
zabiegi poprzez sterowanie zdalne i, które pozwolą
kiedyś na wyeliminowanie konieczności bezpośredniego kontaktu pomiędzy chirurgiem a skalpelem czy

FAULHABER motion
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PRODUKCJI
endoskopem. Również w branży lotniczej zachodzi
dalsza elektryfikacja: zastosowania dotychczas głównie mechaniczne, dla dodatkowej wygody, wyposażane są obecnie w napędy, np. żaluzje w klasie biznes
czy regulacja foteli w klasie ekonomicznej. W końcu
wspomniana już technologia automatyki, która, w
pewnym stopniu, zmierza w kierunku połączonych,
lecz pracujących niezależnie robotów operacyjnych
i systemów.

Czy FAULHABER planuje dalszą globalną
ekspansję?

Od wielu lat dysponujemuy skuteczną siecią dystrybucji, ale zdajemy sobie sprawę z konieczności
obecności na określonych rynkach, by móc realizować
bardziej złożone projekty i przedsięwzięcia z naszymi
klientami. Intensyfikujemy wysiłki w tym obszarze lub
już na nim działamy - na przykład od dwóch lat w
krajach Beneluksu, od zeszłego roku w Polsce a od
początku bieżącego roku w Malezji. Teraz kolejnym
krokiem jest Austria.

Jak ważne jest dla FAULHABER pierwszeństwo
w innowacyjności?

Jak już powiedzieliśmy, FAULHABER to jeden z
liderów w obszrze mikrotechnologii i utrzymanie
tej pozycji jest dla nas kluczowe. W coraz większej
liczbie przypadków nie sprzedajemy już pojedyn-
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czych komponentów, takich jak silniki lub napędy,
ale kierujemy się w stronę kompletnych rozwiązań,
które następnie sprzedawane są wraz z enkoderami
i sterownikami. W szczególności w obszarze sterowników w zeszłym roku dokonaliśmy milowego kroku
wprowadzając nową generację sterowników ruchu.
To znacznie ułatwia wbudowanie naszych technologii
napędu w nadrzędne systemy sterowania procesem
lub systemy PLC. Siła innowacyjności firmy leży także
w zapotrzebowaniu na technologię produkcji; na tym
polu występuje znaczne zainteresowanie obniżeniem
kosztów a my stale działamy na rzecz zwiększenia
wydajności produkcji. Nawet w obszarze sprzedaży
wybiegamy myślami w przyszłość, aby stać się
bardziej innowacyjnymi i skutecznymi.

Skąd FAULHABER czerpie pomysły na nowe,
innowacyjne produkty?

Pomysły na nowe, innowacyjne produkty to
znak firmowy FAULHABER. Z jednej strony mamy w

FAULHABER klasyczną drogę zaawansowanego
rozwoju, obejmującą nowe technologie i oferującą
pomysły na nowe produkty. Zwykle technologie te
wdraża się w Sprzedaży lub przez zarządzanie produktem, a następnie dyskutuje o nich z klientem lub
partnerami sprzedaży. Z drugiej strony FAULHABER
coraz silniej ukierunkowuje się na różnorodne rynki
oraz obecne na nich grupy klientów. W tym celu już
lata temu zapoczątkowaliśmy identyfikację najważniejszych graczy na rynku; prowadzimy z nimi rozmowy dotyczące określonych wymagań i pożądanych
korzyści dla klienta. Rezultaty udostępniono obszarom zarządzania produktem i rozwoju, w wyniku
czego możemy otrzymać produkty optymalnie dostosowane do wymogów klienta.

Czego możemy spodziewać się po firmie
FAULHABER w najbliższej przyszłości

Firma FAULHABER nadal będzie spełniała wymagania klientów w zakresie rozwoju produktów, będziemy także opracowywali napędy, które się mniejsze,
bardziej wydajne i cichsze niż obecnie. Dodamy nowe
napędy i systemy oraz nadal będziemy się skupiać na
rozwoju produktów z zakresu sterowania ruchem.
Ogólnie mówiąc, mamy zamiar jeszcze bardziej skoncentrować się na klientach, częściej przygotowując
rozwiązania we współpracy z nimi - rezultaty będą
na pewno nadal wspaniałe.

Czy mówimy o produktach ze standardowego
portfela, czy raczej o rozwiązaniach pod określonego klienta?

O jednych i o drugich. Oczywiście naszym celem
jest, aby standardowe produkty FAULHABER jak najbardziej odpowiadały docelowej aplikacji, tak, aby
ostateczne ich dopasowanie wymagało jedynie niewielkich regulacji. Istnieje oczywiście także obszar
rozwiązań niestandardowych, typowo pod klienta.
Przy niektórych projektach zajmujemy się opracowaniem rozwiązań dla indywidualnego klienta; współpracujemy także z klientami w zakresie projektowania rozwiązań ściśle dla takiego niestandardowego
zastosowania.

P O Z O S TA Ł E I N F O R M A C J E
FAULHABER
www.faulhaber.com
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GEOMETRIA
ILUSTRUJE r a d o ś ć
Z JAZDY

PRZYSZŁOŚCI
W rocznicę 100lecia działalności Grupa BMW
ogłosiła otwarcie wystawy "Iconic Impulses”,
przedstawiacej wizję przyszłości. Jak będzie
wyglądała mobilność za kolejne 100 lat?
Jak ludzie będą się przemieszczać? Techniczną
realizacją międzynarodowej wystawy zajęła się
firma MKT AG z Olching niedaleko Monachium,
która stosuje napędy FAULHABER.



MTK AG pragnie w prosty sposób przedstawić
złożoność współczesnego świata, jednocześnie
zapewniając zwiedzającym wyjątkowe wrażenia.
Naszym zadaniem jest zwięzłe podsumowanie
złożonych technicznie i skomplikowanych aspektów i
zaproponowanie ich praktycznych rozwiązań. - Wyjaśnia prezes Alex Haschkamp. Dla swoich klientów
MKT AG przygotowuje unikalne eksponaty, prezentacje multimedialne, interaktywne instalacje i modele
opisowe a zwiedzający zapraszani są do interakcji.

Rzeźba kinetyczna w sali wystawienniczej

FAULHABER motion
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Pomysły z wizją
Z okazji rocznicy powstania Grupy BMW zadaniem
było zastanowić się nad mobilnością w przyszłości.
Eksponaty dla czterech głównych marek – BMW,
MINI, Rolls-Royce oraz BMW Motorcycle – zostały
zaprojektowane tak, by przedstawiać wizjonerskie
pomysły konstruktorów dla mobilności przyszłości.
Dla każdej z marek, w koncentrycznym pomieszczeniu, przedstawiono kinetyczno cyfrowy eksponat,
pobudzający wyobraźnię zwiedzających. Tutaj
opowieść, dźwięk, rzeźba i widz współtworzą
wizję mobilności przyszłości. Dla marki MINI, na
przykład, opracowano cyfrową rzeźbę świetlną, która mieni się barwami w rytm bicia
serca zwiedzającego, co odzwierciedla jej
unikalność.

Fascynacja z jazdy
W obszarze marki BMW rzeźba kinetyczna przemawia do widza z przyszłości mobilności. Setki niezwykle cienkich
łusek z włókna węglowego, ułożonych
w kształt sferyczny fascynują zmiennnymi formami. Przemieszczają się płynnie
i elegancko, reprezentując zwinność
pojazdów przyszłości, zgodnie z wizją
projektantów BMW. Obecnie marka
BMW stanowi synonim czystej przyjemności jazdy. Fascynacja jazdą w przyszłości
będzie jeszcze większa, tego projektanci
BMW są pewni. Nowe technologie pozwolą kierowcy na ciągłą i intuicyjną wymianę
informacji z pojazdem. Poszerzy to spektrum
percepcji prowadzącego pojazd, tworząc „kierowcę absolutnego” - najlepszego w dotychczasowej historii.

Firma FAULHABER na świecie
MKT AG dwukrotnie zastosowała rzeźbę kinetyczną: przy eksponacie z 92 oraz 42 silnikami liniowymi LM2070 ("Quickshaft”) – produktami marki
FAULHABER. Komplesowy układ sterowania musi
działać bezgłośnie i sprawnie. - Wyjaśnia Axel
Haschkamp z MKT AG. Wyobraźnia podpowiadała nam piękne, dynamiczne ruchy. Z tego względu
zdecydowaliśmy się na napędy FAULHABER: realizują one swoje funkcje bez wysiłku i w sposób niezawodny." Układ sterowania zrealizowano przy użyciu sterowników ruchu CANopen firmy FAULHABER.
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Sterownik ruchu CANopen firmy FAULHABER

Eksponat z 92 silnikami liniowymi serii LM2070

We wspólpracy z ekspertami z dziedziny sterowania
ruchem z firmy FAULHABER, można zoptymalizować
czas cyklu kompletnego systemu i uzyskać doskonałe,
płynne ruchy. - Mówi Andreas Eiler, odpowiedzialny
za projekt z ramienia FAULHABER. Dla konwertera
kształtów z 42 silnikami, promień suwu wynosił od
300 do 400 milimetrów; dla modelu z 92 silnikami,
promień pozostawał w zakresie od 350 do 430 milimetrów.

W międzynarodowym użyciu
W jubileuszowym roku BMW wystawa "Iconic
Impulses" zachwycała odzwiedzających w Monachium, Pekinie, Londynie i Los Angeles. Wystawę
można zwiedzać w roku 2017 w Double Cone w kompleksie BMW Welt w Monachium.

Silnik liniowy LM 2070
"Quickshaft"

P O Z O S TA Ł E I N F O R M A C J E
MKT AG
www.mkt-ag.de
FAULHABER
www.faulhaber.com

FAULHABER motion
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ROBOTY DO PRAC KANALIZACYJNYCH

Niewiarygodnie

NIEZAWODNY
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Dla kierowcy czekającego na zielone światło, ruchliwe skrzyżowanie w sercu miasta wygląda jak
każdego innego poranka. Nie zdaje on sobie sprawy, że znajduje się w samym środku placu budowy –
a raczej tuż nad nim. Kilka metrów niżej, przez ciemności przebijają sie oślepiające strugi światła
paraliżujące podziemnych „mieszkańców”. Obiektyw kamery transmituje obraz mokrych, popękanych ścian do znajdującego się na zewnątrz operatora wpatrzonego w ekran podczas sterowania
robotem. Nie jest to scena z filmu science fiction ani z horroru, ale współczesna codzienność
konserwacji kanałów. Do sterowania kamerą, obsługi funkcji narzędzi oraz napędu kołowego służą
silniki firmy FAULHABER.



Dni, kiedy tradycyjne ekipy budowlane pracowały
przy kanałach, tygodniami przekopując drogi i hamując ruch uliczny to już pieśń przeszłości. O wiele przyjemniej jest przeprowadzać inspekcję i konserwację
przewodów pod ziemią. Obecnie roboty do prac
kanalizacyjnych wykonują wiele zadań od wewnątrz.
Odgrywają coraz istotniejszą rolę w utrzymaniu miejskiej infrastrutury. Konserwacji podlega ponad pół
miliona kilometrów kanałów; najlepiej by odbywała
się ona bez uciążliwości dla toczącego sie ponad nimi
życia miasta.

Roboty zastępują koparki
Dawniej koniecznym było odkrywanie przewodów
podziemnych na długich odcinkach tylko po to, by
zlokalizować uszkodzenie. Obecnie roboty do prac
kanalizacyjnych dokonują takiej inspekckji całkowicie
bez prac budowlanych. Sa różne rodzaje robotów do
prac kanalizacyjnych. - Wyjaśnia Regina Kilb, która
zajmuje się analizą tego rosnącego segmentu rynku w FAULHABER. Urządzenia do rur o niewielkich
średnicach, zwykle krótszych przyłączy domowych,
mocowane są do wiązki kablowej. Poruszane są one
poprzez przekręcanie wiązki. Wyposażono je jedynie w przechylną kamerę służąca do analizy usterek.
Z drugiej strony, do rur o dużych średnicach można
zastosować maszyny montowane na wózkach i wyposażone w wielofunkcuyjne głowice robocze. Takie
roboty od dawna są dostępne dla rur poziomych, a
od niedawna także dla pionowych."
Najczęściej używany typ robota przeznaczony
jest do przemieszczania się w kanałach o niewielkim
nachyleniu, poziomo po linii prostej. Te samobieżne roboty składają się z podwozia - zwykle płaskiego wózka o co najmniej dwóch osiach oraz głowicy
roboczej z wbudowaną kamerą. Dostępna jest także
inna wersja do poruszania się po zakrętach rur. Na

REGINA KILB
Inżynier w międzynarodowym
dziale sprzedaży

końcu mamy roboty mogące poruszać się w rurach
pionowych, dzięki dociskowi kółek lub gąsienic od
środka do ściany przewodu. Ruchome podwieszenie
ramy pozycjonuje urządzenie po środku rury; system
sprężyn kompensuje wszelkie nieregularności oraz
niewielkie zmiany przekroju i zapewnia konieczną
trakcję.
Te i pozostałe roboty do prac kanalizacyjnych
wykorzystywane są nie tylko w systemach kanałów,
ale także w rurociągach przemysłowych, w branży
chemicznej, petrochemicznej oraz naftowo gazowej.
Wymagania wobec silników w podwoziu robota są
bardzo wysokie. - Podkreśla Regina Kilb. Muszą one
udźwignąć ciężar zasilających je kabli i przewodów
transmitujących obraz z kamery. Wymagają w związku z tym silników, które oferują dużą moc przy minimalnych wymiarach."

FAULHABER motion
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Praca w rurociągu
Roboty do prac kanalizacyjnych można wyposażyć we wszechstronne głowice robocze służące do
zautomatyzowanych prac naprawczych. Potrafią
one usuwać przeszkody, osady i złogi lub wystające nierówności rękawa poprzez np. frezowanie i
szlifowanie. Uzupełniają niewielkie ubytki w ścianie
rurociągu transportowaną na miejsce masą uszczelniającą lub zatykając otwór korkiem uszczelniającym.
W robotach do prac w większych przewodach głowica robocza zlokalizowana jest na końcu ruchomego
ramienia.
Taki robot do prac kanalizaycjnych realizuje
do czterech różnych zadań napędu: napęd kół lub
gąsienic, ruch kamery, napęd narzędzi oraz ruchome
ramię, które lokalizuje je w odpowiedniej pozycji.
Niektóre modele wyposażono w piąty napęd regulacji kamery.
Sama kamera musi być obrotowa i przechylna,
zawsze zapewniając pożądany kąt widzenia. Wspornik kamery nie oferuje wiele miejsca, dlatego należy
zastosować tutaj wyjątkowo niewielki, ale bardzo
precyzyjny silnik. Do możliwych opcji należy płaski,
mierzący zaledwie 12mm, niezwykle krótki silnik
przekładniowy serii 1512 … SR lub większe modele serii 2619 … SR. Szeroki wybór produktów firmy

GŁOWICA NARZĘDZIA

FAULHABER obejmuje także silniki krokowe lub
napędy bezszczotkowe o średnicy od 3mm oraz
odpowiednie przekładnie. W odniesieniu do rozmiarów, napędy te uzyskują dużą wydajność oraz dostępną gęstość energii. - Podkreśla Regina Kilb.

Uciąg ciężkich kabli
Budowa napędu kołowego jest różna: całe podwozie, każda oś lub pojedyncze koło mogą być napędzane osobnym silnikiem. Silnik lub silniki nie tylko
muszą przemieszczać podwozie i akcesoria do miejsca pracy, ale także muszą ciągnąć ciężkie przewody
pneumatyczne lub hydrauliczne oraz kabel elektryczny.
Kable, mogące mierzyć do 2000 metrów, stanowią znaczny ciężar do uciągnięcia. Tym samym
napęd musi generować bardzo duży moment obrotowy. - Mówi inżynier ds. technologii. Jednocześnie
przez cały czas ruch jest hamowany przez przeszkody. Regularnie dochodzi do przeciążeń przy dużej
prędkości. Takie warunki przetrwają wyłącznie bardzo wytrzymałe silniki i przekładnie. Dla tego typu
zastosowań zalecamy produkty serii 3257 … CR z
układem komutacji z grafitu i z przekładniami 32/3R

B E Z S Z C Z OT KOWY SERWOMOTOR D C

Seria 2057 … BHS
∅ 20 mm, długość 57 mm
Moment obrotowy 12 mNm
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GŁOWICA KAMERY

BEZSZCZOT K OW E SIL N IK I
D C ZPRZEKŁ A D N IĄ
Seria 1512 … SR
∅ 15 mm, długość 12 mm
Moment obrotowy 30 mNm

lub bezszczotkowy blok napędowy serii 2264 … BP4.
Silnik może być wyposażony w sworzeń promieniowy
zabezpieczający zawieszenie i absorbujący siły generowane podczas przeciążenia."
Silnik ramienia robota wymaga mniej siły niż
napęd promieniowy i posiada więcej miejsca niż
wersja z kamerą. Wymagania dla tego układu napędowego nie są takie wysokie jak w przypadku innych
napędów robotów do prac kanalizacyjnych. Dla tego
zadania oferujemy szeroki zakres standardowych
silników. - Mówi Regina Kilb. "Wśród nich znajdziemy
optymalne rozwiązanie dla każdego wariantu."

Rura w rurze
Obecnie uszkodzone przewody kanalizacyjne często nie są wymieniane, ale wykładane od środka tworzywem sztucznym. Za pomocą ciśnienia powietrza
lub wody wprowadza się do kanału plastikową rurę.
Miękkie tworzywo sztuczne jest następnie utwardzane promieniami UV. Do tego celu wykorzystuje się
specjalistyczne roboty wyposażone w bardzo silne
lampy i przemieszczające się wzdłuż przewodu kanalizacyjnego. Po wykonaniu zadania, do pracy ruszają
wielozadaniowe roboty z głowicami roboczymi, które

wycinają boczne odgałęzienia kanału. Dzieje się tak,
ponieważ wloty i wyloty przewodu zostały uprzednio zablokowane wężem. Podczas takiego zastosowania, w twardym tworzywie wywierca sie otwór po
otworze, co często trwa całymi godzinami. Żywotność
i niezawodność silników odgrywają tutaj kluczową
rolę, umożliwiając prowadzenie nieprzerwanej pracy.

Kompaktowy blok napędowy
Napędy narzędzi z drugiej strony muszą z definicji
stale gwarantować maksymalną wydajność zachowując jednocześnie niewielkie rozmiary ze względu na
ograniczone miejsce w głowicy roboczej. Jednocześnie silny uchwyt i godziny frezowania wymagają
silników oferujących szczególnie dużą siłę i mogących
bezusterkowo pracować przez dłuższy czas.
Dla takich głowic frezujących zaprojektowano, na
przykład, typ silnika 2057 … BHS, który uzyskuje prędkości powyżej 30,000 obr/min. - Mówi Regina Kilb.

NAPĘD KOŁOWY

RAMIĘ ROBOTA

S ILN IK I MIN IATU ROWE D C
Seria 2224 … SR
∅ 22 mm, długość 24 mm
Moment obrotowy 6,8 mNm

SILN IKI MIN IATU ROWE D C

PRZEKŁA D N IE PRECY ZY J N E

Seria 3257 … CR
∅ 32 mm, długość 57 mm
Moment obrotowy 73 mNm

Seria 32 / 3R
∅ 32 mm
Moment obrotowy 8 Nm

P O Z O S TA Ł E I N F O R M A C J E
FAULHABER
www.faulhaber.com
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MOCNE

UDERZENIE ciężar
KOLEJNA RUNDA

NOWOŚCI

Bezszczotkowy serwomotor DC 2264 … BP4
otwiera nową klase wydajności. Oprócz
niezwykłego stosunku momentu obrotowego do
rozmiarów i ciężaru, posiada on wbudowane
czujniki oraz szeroki zakres prędkości.



Nowy napęd uzyskuje moment obrotowy 59
mNm przy ciężarze zaledwie 140gr i średnicy 22mm.
Ponadto model 2264... BP4 uzyskuje do 34000 obrotów na minutę. Możliwy zakres jego zastosowań jest
jeszcze większy niż u jego większego odpowiednika
3274 … BP4. - Wyjaśnia kierownik produktu Anne
Schilling. Mówi ona o większym serwomotorze, budowie identycznego typu, który od dwóch lat stanowi
jeden z najsilniejszych produktów w swojej klasie.

FAULHABER motion
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Nowa technologia uzwojenia
Przyczyną wyjątkowych osiągów a zarazem
sercem obu serwomotorów jest innowacyjne segmentowe uzwojenie cewki. Od roku 1947, kiedy uzwojenie firmy FAULHABER zapoczątkowało
historię nowoczesnych silników miniaturowych,
technologia uzwojenia jest jedną z naszych czołowych specjalności. Nowe uzwojenie segmentowe, opracowane przez nas dla bezszczotkowych
silników DC rodziny BP4, stanowi kontynuację tej
tradycji, otwierając horyzonty dla całkiem nowej
klasy wydajności. - Podkreśla Anne Schilling.
"Sami opracowaliśmy nie tylko uzwojenie, ale
także odpowiednią technologię produkcji, którą udoskonaliliśmy w bezkonkurencyjnym stylu."
Dzięki nachodzącym na siebie, zagnieżdżonym,
indywidualnie nawijanym segmentom cewka jest
w stanie pomieścić niezwykle dużą ilość miedzi.
Pożądany efekt uboczny to duża symetria uzwojenia
przy minimalnych stratach oraz odpowiednio dużej
wydajności.
Przede wszystkim jednak, uzwojenie, oczekujące
obecnie na uzyskanie patentu, poprawia parametry
eksploatacyjne silnika dzięki wypełnieniu miedzią.
Kompaktowa cewka pozwala także
na zainstalowanie wytrzymałego wału o średnicy 4mm oraz
odpowiedniego łożyska.
"Dzięki temu, niewielkich
rozmiarów serwomotor
może także służyć jako
napęd bezpośredni montowany np. w rękojeści
elektrycznych narzędzi
ręcznych." Ponadto,
czterobiegunowy serwomotor charakteryzuje
się małą bezwładnością
i doskonale nadaje się
do zastosowań w trybie
start/stop.

Zintegrowane
czujniki
N o w y s e r w o m o t o r,
oprócz dużego momentu obrotowego, posiada także kompaktowe i
ekonomiczne czujniki.
Opcjonalnie pozycję wału
można precyzyjnie ustalić
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przy pomocy hallotronów analogowych.
Czujniki są wbudowane w serwomotor, co oznacza,
że nie wymagają dodatkowej przestrzeni montażowej. W większości przypadków mogą one zastępować enkoder, pozwalając na uzyskanie niezwykle
kompaktowych i lekkich rozwiązań. Dla wymaganej
najwyższej precyzji, np. w systemach optycznych,
układach pomiarowych lub produkcji półprzewodników, dostępne są kompatybilne enkodery optyczne
i magnetyczne. Można je z łatwością montować do
tylnego, wielofunkcyjnego kołnierza serwomotoru.
Podobnie jak jego większy odpowiednik, 2264…
BP4 jest odporny na przeciążenia. Pracuje bez podatnej na zużycie komutacji mechanicznej, w wyniku
czego gwarantuje o wiele dłuższy cykl żywotności niż
w przypadku standardowych silników miniaturowych
DC. Również wyjątkowy jest niezwykle szeroki zakres
temperatur pracy serwomotoru: od -40 do +125°C.

Liczne zastosowania
Dzięki tym właściwościom 2264…BP4 to idealne
rozwiązanie napędowe dla niemal wszystkich zastosowań w rozmiarach tej klasy: w ograniczonej przestrzeni lub w przypadku, gdy kluczową rolę odgrywa
ciężar i wymagany jest duży
moment obrotowy. - Mówi
Anne Schilling. Według
niej dwa najważniejsze
obszary zastosowań to
rękojeści narzędzi elektrycznych oraz automatyka przemysłowa.
"Długie godziny eksploatacji sekatorów
i śrubokrętów elektrycznych oraz elektrycznych przyrządów
chirurgicznych sprawiają,
że dla komfortu użytkownika liczy się każdy gram.
Jednocześnie przyrząd musi
być szybki, wytrzymały i skuteczny. Musi pracować przy
maksymalnej wydajności, gwarantując realizację każdej czynności za pierwszym podejściem."

Bezpośrednie wykorzystanie w
zautomatyzowanym środowisku
Trudno uwierzyć, ile inteligentnej i wysoko wydajnej technologii napędowej pomieściliśmy w kompaktowych systemach sterowania ruchem FAULHABER
serii MCS 3274 … BP4. Łączą one silne bezszczotkowe
serwomotory DC serii 3274 … BP4 z niestandardową
elektorniką sterowania w najmniejszych przestrzeniach w wysoce dynamiczny system napędowy dla
złożonych zadań pozycjonowania bezpośrednio w
zautomatyzowanym środowisku.

Są połączone okrągłymi złączami M12, zgodnie
z normami przemysłowymi. Ich solidna konstrukcja
zgodna ze stopniem ochrony IP 54 zaspokaja nawet
najbardziej rygorystyczne wymogi przemysłowe. Jako
złącza komunikacyjne, w zależności od urządzenia,
występują standardowe RS232 lub CANopen. EtherCAT to także dostępna opcja interfejsu pozwalającego na łatwe i synchroniczne sterowanie wieloma
osiami w zwykłych trybach pracy cyklicznej CSP, CSV
i CST, oraz np. PLC wyższego rzędu. Oddanie do eksploatacji, jak zwykle, jest szybkie i proste przy wykorzystaniu oprogramowania Motion Manager 6.0 oraz
programatora.

Obsługiwane interfejsy:

P O Z O S TA Ł E I N F O R M A C J E
FAULHABER
www.faulhaber.com/bp4/en

ROZ W I Ń S WOJE MOŻLI WOŚCI
Przekładnie planetarne serii 26/1R i 32/3R
FAULHABER rozszerza asortyment metalowych
przekładni planetarnych Serii R o nowe przekładnie serii 26/1R i 32/3R. Nowe produkty o średnicy
26 mm i 32 mm stanowią rozbudowaną wersję
dotychczasowych przekładni 26/1 i 32/3. Zachowują one identyczną geometrię, gwarantując zgodność mechaniczną z wcześniejszymi modelami. W
wyniku zmian dostępna moc wyjściowa dla pracy
w cyklu pulsacyjnym zwiększyła się ponad dwukrotnie w porównaniu do poprzedniej generacji.

Produkt dostępny jest w wersji od jednej do pięciostopniowej a zakres możliwych 13 przełożeń przekładni redukcyjnej wynosi od 3.71:1 do 1526:1. Dzięki
zastosowaniu łożyska kulkowego z napięciem wstępnym, wał wyjściowy nie posiada luzu osiowego. Przekładnie pracują w typowym zakresie temperatur od
-10°C do +125°C; dostępne są także opcje dla zastosowań w niższych temperaturach -45°C do +100°C.

Modele 26/1R oraz 32/R oferują znacznie większą
prędkość wejściową, uzyskując ciągłą prędkość wejściową na poziomie odpowiednio do 9000 obr./min i
8000 obr./min, co stanowi imponujący wzrost o 100%.
W warunkach pracy przerywanej prędkość wejściowa
może osiągnąć do 10000 obr./min i 9000 obr./min,
co pozwala na pełne wykorzystanie maksymalnej
wydajności silników DC i silników bezszczotkowych.
Wartość maksymalnego wyjściowego momentu obrotowego również wzrosła i wynosi do 4Nm oraz do
8Nm w trybie pracy ciągłej.

FAULHABER motion
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DELIKATNY
sensoryczny

ŚRUBOKRĘT

Każdy majsterkowicz intuicyjnie wie, jak dokręcić śrubę:
na wyczucie. W hobbistycznym warsztacie to zwykle wystarczy, by uzyskać
prawidłowy moment obrotowy. W produkcji przemysłowej jednak
wymagania względem bezpiecznego dokręcania śrub są o wiele wyższe .
Jest to spowodowane koniecznością zagwarantowania funkcjonalności
produktu aż do końca cyklu jego żywotności.
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Do prac ręcznych i w zautomatyzowanych układach można zastosować systemy śrubokrętów z
miniaturowymi czujnikami od n-gineric. Przeznaczone są one do bardzo bezpiecznego montażu niezwykle małych śrubek (od gwintów M 0,6), takich, jakie
znajdziemy np. w telefonach komórkowych, smartwatchach i „klasycznych” zegarkach.
Połączenia gwintowe M5 pasują do kilku rozmiarów trzpieni śruby.

Montaż niezwykle małych śrubek,
np. w telefonach komórkowych.

Aby zapewnić niezawodny proces dokręcania
śrub, ich trzpienie wyposażono we wbudowany
czujnik momentu obrotowego/kąta obrotowego,
który w niezwykle precyzyjny sposób mierzy moment
obrotowy działający na połączenie gwintowe oraz
kąt obrotowy bezpośrednio nad uchwytem tarczy.
Zasada pomiaru momentu obrotowego oparta
jest na pomiarze odkształceń przy pomocy czujnika
naprężenia. Korpus czujnika o symetrycznej rotacji
(w postaci wału pomiarowego), wykonany ze stopu
i zamontowany pomiędzy uchwytem tarczy a napędem FAULHABER, odkształca się proporcjonalnie do
zastosowanego momentu obrotowego, generując
zmianę oporu w czujniku naprężenia. W wyniku
tego uzyskujemy sygnał pomiarowy, następujący po
momencie obrotowym i przetwarzany elektronicznie
na obrotowym wale pomiarowym, digitalizowany w
niezwykle dużej rozdzielczości (24 bity).

System śrubokrętów z
miniaturowymi czujnikami

FAULHABER motion
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Zasilanie do elektroniki wirnika zapewnione jest
bezstykowo (indukcyjnie) poprzez układ cewek. Niezależnie od tego 2000 pomiarów momentu obrotowego na sekundę w formie kodu szergu bitów
przesyłanych jest optoelektronicznie z wirnika do
elektroniki stojana, gdzie dane te są ponownie dekodowane, tj. wyznaczane 1:1 bez strat.
Według mojej wiedzy jesteśmy jedyną firmą instalującą czujniki momentu obrotowego na trzpieniach
śrub dla małych momentów obrotowych z porównywalną precyzją. - Mówi Stefan Flaig, Dyrektor Generalny w n-gineric.
Oczywiście silnik i przekładnia odgrywają w tych
systemach bardzo znaczącą rolę. - Podkreśla Stefan
Flaig. "Potrzebna nam duża moc przy zachowaniu
niezwykle małych rozmiarów oraz znacznego zakresu
dynamiki, ponieważ dla każdego procesu dokręcania
śrub w obrębie jego sekwencji wymagana jest szybka

OCZYWIŚCIE SILNIK I
PRZEKŁADNIA ODGRYWAJĄ
W TYCH SYSTEMACH
BARDZO ZNACZĄCĄ ROLĘ.
- PODKREŚLA STEFAN FLAIG.
kontrola momentu obrotowego i prędkości."
System napędowy FAULHABER z silnikiem bezszczotkowym i przekładnią planetarną zapewnia idealne działanie w tym zakresie.
Dzięki dużym przyspieszeniom napędów uzyskujemy bardzo krótkie czasy cyklu tj. doskonałą
wydajność. Bezszczotkowy napęd FAULHABER charakteryzuje się ponadto niezwykle długim cyklem
żywotności, co kwalifikuje system śrubokrętów do
produkcji masowej w warunkach pracy 24/7."
W szczególności dla bezpiecznych połączeń gwintowych w branży motoryzacyjnej (połączenia gwintowe klasy ryzyka A, Dyrektywa VDI 2862), śrubokręty muszą być wyposażone w system czujników do
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pomiarów co najmniej jednej zmiennej kontrolnej.
- Wyjaśnia Stefan Flaig. Moment obrotowy oraz kąt
obrotów mierzymy bezpośrednio, zachowując redundancję w postaci trzeciej zmiennej poprzez jednoczesny zapis prądu silnika. Powyższe wykorzystujemy do
ciągłego monitorowania integralności systemu.

BEZPOŚREDNIO MIERZYMY
MOMENT OBROTOWTY I KĄT
OBROTÓW
W całkowicie automatycznym systemie, śrubokręt
z czujnikiem stanowi najlepszy wybór ze względu na
bezpieczeństwo, jakie zapewnia głównemu zadaniu
tego systemu.
Proces dokręcania śrub, w którym trudno wychwycić moment pomiędzy zbyt luźnym dokręceniem śruby (bez siły blokującej) a uszkodzeniem połączenia
śrubowego (wskutek przekręcenia) można kontrolować za pomocą wielostopniowego dokręcania precyzyjnego. Wadliwe elementy robocze powodują błędy
dokręcania śrub. Można to w niezawodny sposób
wykryć w postaci szeregu nakładających się na siebie pozycji parametrów w sekwencji faz dokręcania
(produkcja z błędem zerowym).
Znaczne środki przeznaczono na opracowanie
intuicyjnego i prostego w obsłudze systemu pracującego z oprogramowaniem Windows. Służy on
do programowania parametrów dokręcania śrub,
zapewnia przejrzystość procesu dzięki segmentarycznemu wyświetlaniu krzywych dokręcania śrub w
czasie rzeczywistym oraz oferuje najlepsze możliwe
opcje dokumentacji danych technologicznych.
Połączenie zautomatyzowanego systemu śrubokrętów z inteligentnym, stacjonarnym czujnikiem
momentu obrotowego i z symulatorem opadania
śruby umożliwia automatyczną cykliczną weryfikację
zdolności systemu śrubokrętów np. codziennie przed
rozpoczęciem zmiany.

P O Z O S TA Ł E I N F O R M A C J E
n-gineric gmbh
www.n-gineric.com
FAULHABER
www.faulhaber.com
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MEDIA CYFROWE

SZYBKO I

Z ŁATWOŚCIĄ

WYKONUJ OBLICZENIA DL A

UKŁADÓW

NAPĘDOWYCH

ON-LINE

NARZĘDZIE DO DOBORU NAPĘDU FAULHABER:
dzięki niezwykle przyjaznemu dla użytkownika narzędziu do doboru napędu
FAULHABER można sprecyzować system napędowy FAULHABER wymagany dla danego
projektu a następnie przygotować indywidualne zapytanie. Idealne rozwiązanie dla
konstruktorów i inżynierów aplikacji - zwłaszcza dla osób, dla których liczy się czas.
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Inteligentne opcje
filtrowania i sortowania szybko gwarantują
wybór właściwego
rozwiązania.
Wybór różnych typów napędów oraz dobrze
skomponowany ekran danych wejściowych.



Do szybkiego określenia odpowiedniego rozwiązania potrzeba niewiele informacji, jedynie wartość
prędkości i momentu obrotowego. Przejrzysta lista
najważniejszych parametrów przedstawia dokonane obliczenia. Listę można jeszcze bardziej zawęzić,
stosując inteligentne filtry, aż do uzyskania najbardziej pożądanego doboru napędu. Do tego celu
służy funkcja porównywania maksymalnie do trzech
wariantów; wyczerpujące dane produktu wyświetlają
się natychmiast w formie tabeli.
Jeśli wstępnie dobrano określoną serię silników
lub kombinacji silnika/przekładni, można je wcześniej
zaznaczyć i obliczyć rozwiązanie zgodnie z wymaganymi parametrami eksploatacyjnymi. Warto
także wspomnieć, że narzędzie do doboru napędu
FAULHABER w obliczeniach cieplnych uwzględnia
także zmiany charakterystyki elektrycznej spowodowane nagrzewaniem się silnika.
Po wybraniu systemów spełniających Państwa
oczekiwania, można zwrócić się z indywidualnym
zapytaniem do firmy FAULHABER, wykorzystując specjalnie do tego celu przeznaczoną funkcję. Umożliwia
ona natychmiastowy kontakt z Państwem ze strony
inżyniera sprzedaży.
Narzędzie do wyboru napędu FAULHABER jest
stopniowo rozbudowywane z uwględnieniem dodatkowych typów napędów, produktów i funkckji. W
przyszłości będziecie mogli Państwo zdefiniować
odpowiednie systemy napędowe dla zaplanowanych
zastosowań już we wczesnej fazie ich rozwoju.

Szczegółowe informacje o wybranym rozwiązaniu z obliczonymi
wartościami i przejrzystym schematem.

PROSTO DO NARZĘDZIA
FAULHABER
fdst.faulhaber.com
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PODGLĄD

NIEZWYKLE
WYTRZYMAŁE
I NIEZWYKLE LEKKIE


Nieograniczona wolność i smak przygody - wśród koneserów
lot hydroplanem to jedna z najbardziej fascynujących metod
podniebnych podróży. Flywhale AIRCRAFT GmbH, młoda firma
zlokalizowana w północnych Niemczech, postawiła sobie za zadanie zapewnić tę specjalną atrakcję lotniczą wielu entuzjastom lekkich samolotów. W wyniku tego zaprojektowano niezwykle silny,
gwarantujący szampańską zabawę, hydroplan wykonany z ultra
lekkiego kompozytu z włókna węglowego o wyśrubowanych parametrach aerodynamicznych. W następnym numerze znajdziecie
Państwo informacje na temat roli jaką technologia napędów firmy
FAULHABER odegrała w sukcesie tego pionierskiego przedsięwzięcia.

*000.9121.16*
Nr ident. 000.9127.17

Dodatkowe informacje:
faulhaber.com
faulhaber.com/facebook
faulhaber.com/youtubeEN
faulhaber.com/linkedin

WE CREATE MOTION

faulhaber.com/instagram

FAULHABER motion jest teraz
dostępny także jako aplikacja.
Aby bezpłatnie ją pobrać,
należy zeskanować ten
kod QR.

