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Rexroth'un akıllı soğutma sistemleri, sürekli olarak fan tahrik verilerini izler ve analiz eder. Tahrik 

kumandası yazılımı, arıza oluşmadan önce mekanik aşınmayı tespit eder. Böylece uygun bakım işlemini 

programlamak için yeterli zaman kazanılmış olur. 

 

Dünyanın her yerinde hızlı taşımacılığa olan talep artıyor. Raylı 

taşımacılık, toplu taşımacılıkta çevre dostu ve uygun maliyetli bir çözüm 

sunarak gittikçe daha önemli bir rol oynuyor. Günümüzde de eğilim 

özellikle elektrikli raylı taşıtlara yöneliyor. Bu taşıtlar dizel araçlardan 

daha çabuk hızlanıyor ve böylelikle daha kısa seyahat süreleri sunuyor. 

Ray operatörleri açısından bakıldığında ise kullanım ömrü maliyetleri ve 

güvenilirlik gibi konular önem kazanıyor. Bu konular söz konusu 

olduğunda önemli parametrelerden biri, çekme ekipmanında kullanılan 

soğutma teknolojileridir. Rayda bir arıza oluşması, önemli maliyetlere ve 

düzenli taşımacılık hizmetinde kesintilere neden olur. Rexroth'un 

sunduğu soğutma sistemleri gibi merkezi olmayan akıllı soğutma 

sistemleri ise, sürekli olarak fan tahrik verilerini izler ve analiz eder. 

Sürücü kontrol yazılımı, arıza oluşmadan önce mekanik aşınmayı tespit 

eder ve makiniste bir uyarı bildirimi gönderir. Böylece tren 

operasyonlarının devam etmesi ve uygun bakım programı için yeterli 

zaman yaratılması sağlanmış olur. 
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Elektrikli raylı taşıtlarda üreticilerin büyük bir kısmı bugüne kadar 

transformatörler, çekiş invertörleri ve diğer bileşenler gibi çekiş sistemi 

bileşenlerinde merkezi kontrollü soğutma sistemleri kullanıyordu ve bu da 

karmaşıklığı arttırıyordu. Bunun sonucu olarak üreticiler şimdi, merkezi 

olmayan akıllı tahriklere yöneliyor ve kullanım ömrü maliyetlerinde belirgin bir 

düşüş sağlamak için kullanabilecekleri ek fonksiyonlara başvuruyor. Örneğin 

Rexroth'un yeni geliştirdiği soğutma sistemleri, radyatörün kirli olup 

olmadığını tespit edebiliyor. 

Fan çarkındaki dengesizlikler, uygulamada sık karşılaşılan bir diğer arıza 

kaynağıdır. Bu dengesizlikler hızla büyüyerek yatak hasarına veya uç 

durumlarda, fan çarkında hasara bile neden olabilir. Operasyonel sıkıntıların 

yanı sıra, bu durum aynı zamanda onarımlar açısından da önemli ek 

maliyetler çıkarır. Bu sorun, Rexroth soğutma sistemine entegre edilen durum 

izleme işlevleri ile güvenilir şekilde önlenebilir. Bu sistemler, çalışma 

sırasında sürekli olarak fan tahrikinin motor verilerini analiz eder. Bir 

dengesizlik meydana geldiği anda da yazılım birden çok seviyede tren kontrol 

sistemini veya makinisti uyarır. Böylece teknisyenler küçük dengesizlikleri, az 

bir çaba ve düşük maliyetle düzeltebildikleri için, durum izleme özelliği tren 

arızalarını önler ve bakım maliyetlerini azaltır. 

Geleneksel tren operasyonlarında operatörler, hasar verici herhangi bir 

malzeme olmadan talep üzerine tahrik eden soğutma sisteminden 

faydalanabilir. Bugüne kadar yaygın bir şekilde kullanılan kutup değiştiren 

motorlar, tasarımlarına göre tanımlanan dönme hızlarında değişirken ani 

durum değişikliklerine neden olur. Bu durum mekanik bileşenlerde gerilime 

neden olurken aşınmaya yol açar. Geleneksel sistemlerin aksine merkezi 

olmayan akıllı soğutma sistemleri, dış mekan ve motor sıcaklığı gibi sensör 

verilerini bağımsız olarak analiz eder ve bir frekans konvertörü ile fan hızını 

kademesiz olarak düzenler. Böylece mekanik bileşenler korunur ve maliyetler 

daha da düşer. 

Rexroth, yıllardır dünyada demiryolu endüstrisinin son derece saygın bir 

sistem ortağı olmuştur. Dizel ve elektrik tahrikli raylı taşıtlara yönelik akıllı 

soğutma sistemlerinin ötesinde çok sayıda üretici, uluslararası demiryolu 

standartlarına göre sertifikalanan Rexroth elektrikli, hidrolik, pnömatik ve 

mekanik bileşenlerine güvenmektedir. 
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Bosch Rexroth Hakkında 

Bosch Rexroth AG'nin Türkiye'deki faaliyetleri 1976 yılında Hidropar A.Ş. 

adıyla başlamış ve  Mayıs 2001'den itibaren, Bosch Rexroth Otomasyon San. 

ve Tic. A.Ş. adıyla devam etmiştir. Gebze'deki satış ofisi ve Bursa'daki seri 

üretim fabrikasıyla bugün, 120.000 m2'lik bir alan ve 1000'e yakın çalışan 

sayısına ulaşmıştır. Bosch Rexroth A.Ş. Gebze'deki tüm satış öncesi ve 

sonrası mühendislik çalışmalarıyla birlikte sistem tasarım, montajı ve testi, 

satış sonrası eğitim ve saha servis hizmetleri vermektedir. Bursa'daki seri 

üretim tesisinde hidrolik uygulamalarda kullanılan valfler ve hidrolik pompalar 

üretilirken, üretim hacminin %90'undan fazlası Avrupa ve dünya pazarlarına 

ihraç edilmektedir. 

Bosch Rexroth’un ekonomik, hassas, güvenilir ve enerji tasarrufu sağlayan 

tahrik ve kontrol teknolojileri her boyuttaki makine ve sistemi hareket 

ettirebilir. Şirket yenilikçi bileşenlerin yanında müşteriye özel entegre 

otomasyon çözümleri ve hizmetleri geliştirmek için Mobil Uygulamalar, 

Makine Uygulamaları ve Mühendisliği, Fabrika Otomasyonu ve Yenilenebilir 

Enerji pazar segmentlerindeki global uygulama deneyimini bir araya 

getirmektedir. Bosch Rexroth müşterilerine hidrolik, elektrikli tahrik ve kontrol, 

dişli teknolojileri ve doğrusal hareket ve montaj teknolojilerini tek kaynaktan 

sunmaktadır. Globalde 2013 yılında, 80'in üzerindeki lokasyonda 36.500’ü 

aşkın çalışanıyla yaklaşık 5,7 milyar avro ciro gerçekleştirilmiştir.   

Daha fazla bilgi için www.boschrexroth.com.tr  adresini ziyaret edebilirsiniz.  
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