Systémová řešení pro
pohony v setrvačníkových
lisech

Založeno:

1898

Zaměstnanci:

> 500

Dceřiné společnosti: Ortlinghaus (U.K.) Ltd. / Anglie Ortlinghaus France /
Francie Ortlinghaus AG / Švýcarsko Ortlinghaus Drive
Technology (Shanghai) Co., Ltd / Čína Ortlinghaus Drive
Technology India Pvt.Ltd. / Indie OOO „Ortlinghaus RUS“ / Rusko

Výroba:

Wermelskirchen / Německo
Gams / Švýcarsko
Shanghai / Čína

Oddělení prodeje:

Celosvětově prostřednictvím zástupců

Skupina Ortlinghaus.
Otto Ortlinghaus založil skupinu Ortlinghaus v roce 1898.

Celosvětového renomé jsme však dosáhli s lamelami Sinus®,

Společnost původně vyráběla strojní nože a nástroje. Od roku

které měly podstatný dopad na technologii lisování. V posled-

1923 společnost Ortlinghaus vyrábí lamely, které tvoří

ním desetiletí došlo k mnoha průlomovým změnám v oblasti

technologické jádro většiny našich výrobků.

mechatronických systémů, zejména v oblastech technologie
lisování a námořní technologie. Jedním z posledních příkladů

Dnes jsme rodinnou společností čtvrté generace s více než

je mechatronický systém řízení s uzavřenou smyčkou Pa.go

550 zaměstnanci a výrobními závody v Německu, Švýcarsku

pro jednotky brzdospojek ve velkých lisech pro automobilový

a Číně. Jsme hrdí na naši dlouhou historii a využíváme struktury

průmysl.

a procesy, které zajišťují dlouhodobou stabilitu skupiny.
V tomto ohledu jsou také sladěny naše hodnoty a dlouhodobé

Mimo sektor technologie lisování působí společnost Ortlinghaus

cíle, které zahrnují stabilitu, inovace a růst.

v následujících odvětvích:

Jedním z nejvýraznějších rysů skupiny je její kultura spolupráce.

•

Lodní technologie

Akcionáři, management stejně jako zaměstnanci jsou k tomu

•

Zemědělská a lesnická technologie

pevně zavázáni. Kromě toho slibujeme našim zákazníkům, že

•

Stavební technologie

budeme vždy a neochvějně chránit značku Ortlinghaus, která je

•

Technologie zpracování ropy a plynu

ztělesněna v kvalitě našich výrobků. Od založení naší společnosti

•

Technologie manipulace s materiálem

jsme opakovaně zanechali své stopy v historii technologií: Již

•

Důlní technologie

v roce 1932 vyráběla společnost Ortlinghaus spojky s více
lamelami jako kompletní strojní prvek.
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Aplikace.
Systémová řešení pro pohony v setrvačníkových lisech
Velkoformátové lisy pro automobilový průmysl běžně používají
hydraulicky ovládané brzdospojky pro mokrý provoz. Tyto
brzdospojky jsou ovládány řídicími systémy, které používají
tlakový olej. Jsou také vybaveny permanentním přívodem
chladicího oleje, který je zodpovědný za odstraňování tepla
vzniklého třením ze systému. V závislosti na požadavcích

Pa.go Control

konkrétní aplikace jsou pro přivádění oleje potřebné různé
hydraulické agregáty.

Pa.go

Všechny součásti tohoto systému - včetně brzdospojky, přívodu
oleje, řídicího systému a hydraulického agregátu - musí k sobě
vzájemně dokonale padnout. Jakékoli změny jednotlivých

Servořízení

součástí v systému budou mít dopad na ostatní součásti. Výrobci
automobilů mají také někdy rozsáhlé specifikace týkající se
konstrukce hydraulických agregátů. Společnost Ortlinghaus je
pro vás jako zákazníka ideálním partnerem pro zásobování
celého systému z jednoho zdroje. Poskytujeme nejbezpečnější
řešení, jak se vyhnout problémům spojeným s komunikací
a odpovědností mezi jednotlivými dodavateli brzdospojkových
jednotek, přívodu oleje, řídicích systémů a hydraulických
agregátů.

Výroba v Německu a Číně
Společnost Ortlinghaus disponuje odbornými znalostmi
a výrobními zařízeními pro konstrukci a výrobu hydraulických
agregátů ve svém hlavním sídle ve Wermelskirchenu v Německu
a ve společnosti Ortlinghaus China v Šanghaji. Ortlinghaus
nabízí širokou škálu standardních agregátů a standardních
řídicích systémů pro různé velikosti brzdospojkových jednotek
a pro širokou škálu velikostí lisů.

Jednotka
brzdospojky
řada 123

Řídicí jednotka
řady
0086-392

Díky svým závodům v Německu a Číně je společnost Ortlinghaus
také schopna vyrábět standardní agregáty a hydraulické
agregáty v souladu se specifikacemi koncových zákazníků až do
objemu nádrže 2 000 litrů pro velkoformátové setrvačníkové
lisy pro automobilový průmysl a může započítat mezi své
zákazníky řadu známých výrobců. Také vy můžete profitovat

Přizpůsobený hydraulický agregát

z odborných znalostí společnosti Ortlinghaus a z jejích

Standardní hydraulický agregát

zkušeností se širokou řadou vybavených systémů.
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Porovnání systémů.
Pneumaticky ovládané, se suchým
provozem Řízení: Pojistný ventil lisu

Hydraulicky ovládané, s mokrým
provozem Řízení: Hydraulické
progresivní řízení

Jednotka brzdospojky řada 123
Točivý moment: 3000 - 630 000 Nm
Funkce: · Mokrý provoz, hydraulicky
ovládaná brzdospojková
jednotka. Konstantní přívod
chladicího oleje umožňuje vysoké
tepelné zatížení. Ideální pro
jednozáběrové setrvačníkové lisy

Přívod vzduchu

Funkce

Řídicí jednotka řady 0086 - 392

S pneumaticky ovládanými systémy
řady 406 a 420 poskytuje společnost
Ortlinghaus

systémy

nasucho.

Brzdospojka

pro

provoz
zabírá

pneumaticky ovládaným bezpečnostním
ventilem

lisu

pomocí

Funkce: · Rychlé plnění a vypouštění komory pístu
jednotkybrzdospojky
Pojistný
ventil lisu

· Technologický standard v lisech
pro automobilový průmysl

· Ovládání funkce spojky a brzdy
u jednotky brzdospojky
· Včetně pojistného ventilu

stlačeného

vzduchu. Tento systém je zcela bez oleje
a je široce využíván v lisech v režimu
kontinuálního cyklu.

Řada 406
Tlakový
olej

Točivý moment: až 120 000 Nm
Funkce: · Jednolamelová brzdospojková jednotka
s organickými třecími lamelami,
podléhající opotřebení při každém
záběru
· Záběr tlakem vzduchu přes pojistný
ventil a přívod vzduchu

Pneumaticky ovládané, s mokrým
provozem Řízení: Pojistný ventil lisu

Chladicí
Chladicí
olej
olej

Tlakový
olej
Tlakový
olej

Přívod vzduchu

Funkce
Naší

Funkce
další

možností

je

mokrá

Řešením společnosti Ortlinghaus pro

a pneumaticky ovládaná jednotka
brzdospojky Cee.go. Tato brzdospojková
jednotka také zabírá pomocí stlačeného

velmi velké lisy v aplikacích s jedním
Pojistný
ventil lisu

cyklem je hydraulicky ovládaná mokrá
brzdospojková jednotka ze série 1

vzduchu přes PSV. Lamely běží uvnitř

s permanentním chlazením oleje.

pouzdra naplněného olejem. V tomto

V tomto řešení je chladicí olej dodáván

případě musí být olejem naplněné

do

pouzdro utěsněno těsněním hřídele.

chladicího oleje na přívodu oleje. Celý

Výhodou

tohoto

řešení

je

režim

činnosti téměř bez opotřebení v režimu
jednotlivých cyklů, čímž je omezena
tepelná

kapacita.

Důvodem

je

permanentní olejová náplň bez možnosti
výměny a chlazení oleje. Pro mnohé
aplikace je toto řešení dostatečné.

Uzavřená
náplň oleje

Zpětný tok
oleje

brzdospojky

systém

Brzdospojková jednotka
Cee.go

trvale

Ortlinghaus

se

kanálem
skládá

z jednotky brzdospojky, vícekanálového
přívodu oleje, hydraulické řídicí jednotky

Točivý moment: 5 200 - 28 000 Nm

a agregátu pro generování tlakového

Funkce: · Zrychlení a zpomalení lisovacího
beranu v režimu jednoho cyklu
· Mokrý provoz, vícelamelová,
pneumaticky ovládaná

oleje a chladicího oleje. Tento obrázek
znázorňuje kompletní systém při použití
hydraulické řídicí jednotky. Tento typ
řídicích jednotek pracuje v režimu

Varianta 1
Standardní hydraulický
agregát
Funkce: · Agregáty s objemem
olejové nádrže až
630 litrů

Varianta 2
Přizpůsobený hydraulický
agregát
Funkce: · Agregáty s kapacitou
olejové nádrže až
2000litrů

otevřené smyčky.
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Porovnání systémů.

Výhody řešení systémů společnosti Ortlinghaus.

Hydraulicky ovládané, s mokrým provozem
Řízení: Pa.go, mechatronické řízení s uzavřenou
smyčkou

Jednotka brzdospojky řada 123
Točivý moment: 3000 - 630 000 Nm
Funkce:

Konkurenceschopná
výroba

· Mokrý provoz, hydraulicky
ovládaná
brzdospojková
jednotka.
Konstantní přívod
chladicího oleje umožňuje vysoké
tepelné zatížení. Ideální pro
jednozáběrové setrvačníkové lisy

Znalosti z
průmyslu

Technologické
vedení

Systémové
inženýrství

· Technologický standard v lisech
pro automobilový průmysl

Jeden zdroj
Zkušenosti z
průmyslu

Tlakový
olej

Funkce
Řešením společnosti Ortlinghaus pro
Chladicí
olej

Zpětný tok
oleje

velmi velké lisy v aplikacích s jedním
cyklem je hydraulicky ovládaná mokrá
brzdospojková jednotka série 123
s permanentním chlazením oleje.
V tomto řešení je chladicí olej dodáván

Pa.go

do

brzdospojky

trvale

kanálem

chladicího oleje na přívodu oleje. Celý
Funkce: · Preventivní údržba
· Měření opotřebení
· Elektronické ovládání prokluzu
· Diagnostika poruch
· Rozhraní
· Diagnostika dat CBU
· Řízení Pa.go s uzavřenou smyčkou
· Pohodlný dotykový displej
· Slot pro SD kartu pro záznam dat
· Různá rozhraní pro senzory a sběrnice

systém

Ortlinghaus

se

skládá

z jednotky brzdospojky, vícekanálového
přívodu oleje, mechatronické řídicí
jednotky s uzavřenou smyčkou (Pa.go
Control) a agregátu pro generování
chladicího

oleje.

Tento

obrázek

znázorňuje kompletní systém při použití
mechatronického řídicího systému,
nazývaného Pa.go. Tento moderní typ

Standardní hydraulický agregát

řídicího systému pracuje v režimu
uzavřené smyčky.

Funkce: · Agregáty s kapacitou
olejové nádrže až 630 litrů
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Základní výhody.

Jeden zdroj

Znalosti z průmyslu

Společnost Ortlinghaus vyrábí kompletní rozsah dodávek

Naše pozice jako vedoucího na trhu a v technologiích brz-

potřebných pro hydraulicky ovládané mokré brzdospojkové

dospojkových jednotek nám umožnila získat jedinečný pohled

jednotky. To umožňuje dokonalé spojení všech součástí

na technologické potřeby a požadavky průmyslového lisování.

systému.
Konkurenceschopná výroba
Systémové inženýrství

Jsme jediným dodavatelem brzdospojkových jednotek, který

Všechny součásti jsou navrženy a zkonstruovány tak, aby
pracovaly jako systém.

vyrábí a montuje všechny relevantní součásti doma, v našich
závodech v Německu a Číně. To přináší bezkonkurenční pozici
pokud jde o náklady a kvalitu.

Zkušenosti z průmyslu
Společnost Ortlinghaus má více než 75 let zkušeností

Technologické vedení

s technologií lisování. Dodali jsme většinu brzdospojkových

Společnost Ortlinghaus je již řadu let v čele v oboru

jednotek pro velké setrvačníkové lisy, které jsou v současnosti

brzdospojkových jednotek.

v provozu.
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heselsvomberg.de

Ortlinghaus-Werke GmbH
Kenkhauser Str. 125
42929 Wermelskirchen
Německo
Telefon: +49 (0)2196 85-0
Fax: +49 (0)2196 855-444
info@ortlinghaus.com
www.ortlinghaus.com

Jihlavská 26
59101 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 620 721-4
fax: +420 566 620 725
GSM: +420 605 299 919
e-mail: office@troma-mach.cz
web: www.troma-mach.cz

