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A Pneumobil Verseny és a zöld jövő
Dr. Thomas Brückner

Mirko Pannwitz

A Bosch Rexroth Pneumatics GmbH vezetősé-

A Marketing osztály vezetője

gének elnöke

„Ragasszuk át a lelkesedést a
vevőinkre is“

„A Pneumobil és Eger
összetartozik”
Brückner úr, milyen hatást gyakorolt önre a rendezvény?

Pannwitz úr, mi az ön benyomása a Pneumobilról?

Lelkes vagyok! Ez egy egészen rendkívüli rendezvény, és egyben

A rendezvény lebonyolítása a legapróbb részletekig abszolút pro-

nemzetközi reklám a Bosch Rexroth számára. Gratulálok az összes

fesszionális volt. Gratulálok az egész csapatnak, és szeretném, ha

munkatársnak, akik az előkészületekben és a lebonyolításban részt

ugyanez a csapat a 2014-es pneumobil versenyt is megszervezné.

vettek: egy minden szempontból sikeres rendezvényt hoztak létre.

Ha ez a verseny nem lenne, ki kellene találni. A Pneumobil mos-

El tudná képzelni, hogy a Pneumobil 2014-ben is Egerben ke-

tantól a Rexroth Pneumatika kezében van. A 2014-es verseny to-

rüljön megrendezésre?

vábbfejlesztéséhez Hannoverből és a többi telephelyről is minden

Igen, a versenyt 2014-ben is Egerben kell megrendezni, ez egy ész-

szükséges támogatást megadunk.

szerű beruházás. A városban egészen különleges hangulat uralkodik,

Milyen lehetőségeket lát a verseny fejlesztésére?

amit mi nem tudunk utánozni. Még több résztvevő csapatot kellene

Szorosabbá tudjuk tenni az együttműködést a partnerekkel, pél-

hoznunk egész Európából Egerbe. Ez bizonyára sokkal könnyebben

dául a Bosch Rexroth-tal és a Messer Griesheimmel is. Új értéke-

sikerül majd az önálló értékesítési csapatunk bevonásával. 2013-ban

sítési csapatunk Európa-szerte intenzívebben tudja képviselni a

már 5 nemzet állt rajthoz, miért ne bővítenénk a Pneumobil verse-

vállalatot a főiskolákon, egyetemeken és a verseny még nemzetkö-

nyen résztvevők körét rövid időn belül 10 nemzetre? A mérnökhall-

zibbé válhat. Azt is el tudom képzelni, hogy a jövőben sokkal több

gatók a Pneumobilon keresztül a legjobb oldalunkról ismernek meg

vevőt hívnánk meg, akár egész Európából.

minket, és ezek a benyomások egy életen át tartanak.

Javier González Pareja
A Robert Bosch Kft. ügyvezető igazgatója

„Csúcstechnológiánk nem
csupán ígéret”

Ficzere Ferenc
A Robert Bosch Kft. kommunikációs igazgatója

„Újabb csatornák nyílnak meg
számunkra”

A Bosch csoport az egyik legfontosabb feladatának tartja a hazai

A hazai hiphop meghatározó zenekara, az Animal Cannibals

mérnökszakma támogatását. A VI. Pneumobil Verseny ismételten

mérnökhallgatókkal és két pneumobillal a főszerepben forgatta

bebizonyította, hogy jó úton járunk. A műszaki értelmiség következő

új lemezének első klipjét - ez is bizonyítja, hogy a verseny hat éve

generációjának törekvései mind jobban egybeforrnak a Bosch jövőt

tartó folyamatos és tervezett kommunikációjának köszönhetően

építő szándékaival. Nagy öröm volt megtapasztalni a rajthoz álló jár-

újabb és újabb együttműködések nyílnak meg számunkra. Mi-

művek kiemelkedő szakmai színvonalát, a mérnökhallgatók lelkiis-

közben próbáljuk újabb színekkel gazdagítani a verseny kommu-

meretes munkáját, és hatalmas elszántságukat.

nikációs palettáját, szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy az

Az alternatív, megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos fejleszté-

alternatív hajtású versenyek mezőnye is színesedik. Egyre több

sek terén a Bosch világszerte úttörő szerepet tölt be. Csúcstech-

a hasonló esemény, egyfajta versengés kezd kibontakozni ezen

nológiánk nem csupán ígéret, hanem konkrét, a mindennapok

a téren, ami további fejlesztéseket tesz szükségessé. Mi, a válla-

során hasznosítható valóság. Egy szemlélet, amelyben találkozik a

lat munkatársai nap, mint nap megtapasztaljuk, hogy a Boschnál

világ egésze iránti érzékenység a kreativitással és az innovációval.

dolgozni folyamatos innovációt, kreativitást jelent, sokunknak

Azt hiszem, pontosan erre van szükségünk az egyenletes, mégis

személyesen is mozgatórugója a megújulás. Véleményem sze-

ember- és természetközeli fejlődéshez. Ennek a törekvésünknek

rint a verseny műszakiságában régóta észlelhető fejlesztésnek

tökéletes kifejezője a Pneumobil Verseny is, amely a mérnökhall-

és nyitottságnak fokozottabban meg kellene jelennie a kommu-

gatók számára lehetőséget teremt, hogy újszerű, jövőbe mutató

nikációs stratégiában is. A siker kulcsát továbbra is az országos

műszaki megoldásokat kísérletezzenek ki, és azokat a gyakorlat-

méretű figyelemfelkeltésben, valamint a helyszíni programkíná-

ban, versenyhelyzetben is kipróbálhassák.

lat színesítésében látom.

értékelések
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Ács István

Gödri István

A Bosch Rexroth Kft. ügyvezető igazgatója

A Bosch Rexroth Pneumatika Kft. ügyvezető

„Büszke vagyok szervező
kollégáimra”

igazgatója

„Elkötelezettek vagyunk a
verseny iránt”

Büszkeség. Ebben a szóban tömören benne van minden, amit az

Fantasztikus élmény volt részt venni a 2013-as versenyen! Minde-

immár 6. alkalommal megrendezett verseny után és iránt érzek.

nekelőtt a szervezésben és lebonyolításban részt vevő egri és bu-

Büszke vagyok a felsőoktatási intézmények hallgatóira és tanára-

dapesti kollégáknak szeretném megköszönni, hogy ilyen izgalmas,

ira, akik évek óta kitartóan, egyre magasabb és magasabb színvo-

ugyanakkor szórakoztató rendezvényt sikerült produkálni. André

nalon alkotják meg járműveiket. Büszke vagyok azokra a gratuláló

Gide francia író szerint: „Az ember nem fedez fel új világrészeket,

levelekre, melyeket a versenyt követően kaptunk, kiemelve azt a

ha nincs mersze az ismert partokat maga mögött hagyni.” Ez akár

szinte úttörő szerepet, amelyet a Rexroth vállalatok a felsőoktatás

a jelmondatunk is lehetne, hiszen a versenyzőknek el kell térniük a

gyakorlati oldalának fejlesztésében képviselnek. Büszke vagyok

hagyományos gondolkodásmódtól, és újszerűen kell alkalmazniuk,

szervező kollégáimra és külső támogatóinkra, akik ismét külön-

kombinálniuk a műszaki ismereteiket, ha eredményesen szereplő

legeset alkottak, gördülékeny versenyt szervezve, nem kevés

járművet akarnak építeni. A nemzetközi cégvezetés több tagja el-

munka- és magánéletből elvett időt áldozva erre a nagyszerű ren-

látogatott az idei rendezvényre is, és a látottak megerősítették őket

dezvényre. Természetesen büszke vagyok arra is, hogy mint a bu-

abban, hogy ezt a sorozatot folytatni kell. A támogatásukról bizto-

dapesti kereskedelmi vállalat vezetője, részese lehettem ennek a

sítottak bennünket, és remélem, hogy a segítségükkel még több or-

közös örömnek, amelyet valamennyi résztvevőnek nyújthattunk!

szágból érkeznek majd csapatok a 2014-es futamokra.

„Kipróbáltam, és nagyon élveztem…”
A

verseny

volt

15 éve azt gondoltam, ma már alternatív energiaforrású au-

autóver-

tókkal közlekedünk majd, de az átállás kicsit lassabban megy.

senyző is. Először megjáratta a

Ugyanakkor látszik, hogy már csak idő kérdése az elterjedésük.

körpályán Honda versenygép-

Első lépésben jönnek majd a hibrid, elektromos autók, aztán a

ét, majd a Flúgos Futamban a

vízen és levegőn élő gépek. Ki tudja, néhány év múlva már én is

Flux-Gate és a MK Laren csapat

egy ilyennel teszem meg a Budapest-Pécs útvonalat. És abból

pneumobiljait hajtotta, szemmel

élvezhetem a napnyugtát és a napfelkeltét az M6-oson. Ritkán

láthatóan nagy élvezettel. Norbi

látom őket, de az elmúlt héten valahogy mindig úgy vezettem,

így emlékezett meg a blogjában

hogy megszínesítették az utamat.

Michelisz

vendége

Norbert

egri látogatásáról:
„Múlt héten Egerben jártam a VI.

(http://michelisz.com/Blog/reszletek/kovetkezik_a_szezon_a_

Nemzetközi Rexroth Pneumobil

szezonban)

versenyen. Némelyik járgány
biciklikeréken gurult, leginkább
a saját gyerekkori vaskeretes kisautómra emlékeztettek, amelyen vezetni tanultam Himesházán. A kuriózum persze nem
is az volt, hogy száguldani lehet velük, hanem hogy levegővel
működnek. Én is kipróbáltam, és nagyon élveztem. Környezettudatos embernek tartom magam, ami egy autóversenyző
szájából talán furcsán hangzik, mivel környezetvédelmi szempontból kevés haszontalanabb dolog van az autósportnál – első
blikkre. De ha jobban belegondolunk, rengeteg olyan fejlesztés, technológia kerül ki innen, ami később hétköznapi használatra kerül, mert egységnyi energiából maximális teljesítményre törekszik.

eredmények
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Versenyeredmények
Kategória
A Rexroth legjobb
Pneumobilja

Konstrukció
eredetisége

Helyezés

1.

3.
1.
2.
3.
Ügyességi

1.
2.
3.

Gyorsulási

1.
2.

Senior
Telemetria

Csapat tagjai

Kakukktojás

Farkas Zsolt, Hímes Ádám,
Komancsik Norbert
Felkészítő tanárok: Dr Szabó Tibor,
Czmerk András

Dóz-Air

Ábelovszki Márton, Ábelovszki Ádám,
Gulyás Martin, Kohári Roland

Debreceni
Széllovagok

Juhász Botond, Kiss Tamás, Steiger
Balázs, Bokor Róbert, Zilahi Krisztián

Flux-Gate

Balogh Dávid, Nagy Péter, Földi Csaba

Pollroth

Malkó Tibor, Hegedűs Réka, Zegnál
Marianna Beatrix, Nagy Bence

Kakukktojás

Farkas Zsolt, Hímes Ádám,
Komancsik Norbert

UPM

Feigi András, Lokodi Zsolt, Nagy Előd,
Szabó Zsolt

Kakukktojás

Farkas Zsolt, Hímes Ádám,
Komancsik Norbert

Debreceni
Széllovagok

Juhász Botond, Kiss Tamás, Steiger
Balázs, Bokor Róbert, Zilahi Krisztián

Dóz-Air

Ábelovszki Márton, Ábelovszki Ádám,
Gulyás Martin, Kohári Roland

Kakukktojás

Farkas Zsolt, Hímes Ádám,
Komancsik Norbert

Pollroth

Malkó Tibor, Hegedűs Réka, Zegnál
Marianna Beatrix, Nagy Bence

fődíj

2.

Távolsági

Csapat neve

3.

Debreceni
Széllovagok

Juhász Botond, Kiss Tamás, Steiger
Balázs, Bokor Róbert, Zilahi Krisztián

1.

MK Laren
Szeged

Hörömpő Miklós, Temesvári Norbert

1.

Debreceni
Széllovagok

Juhász Botond, Kiss Tamás, Steiger
Balázs, Bokor Róbert, Zilahi Krisztián

Kategória

Díjazott

„Legsikeresebb első résztvevő”

különdíj

Dóz-Air

Legötletesebb konstrukció

különdíj

Mekk MestAIR

Legnagyobb sebesség

különdíj

Kakukktojás

Legjobb futómű

különdíj

Fair Play Racing

Közönségdíj

különdíj

Lezs-Air

Dóz-Air, Kecskeméti Főiskola GAMF Kar
Konstrukció eredetisége 1. helyezett

Kakukktojás, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
A Rexroth legjobb Pneumobilja

Pollroth, Pécsi Tudományegyetem
Távolsági futam 1. helyezett

így látták
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Egy nagy családban
Szinte már hazajárnak Egerbe azok a csapatok, amelyek több éve részt vesznek a léghajtányok versenyében. Így látták a 2013-as
küzdelmet a „törzsgárda” képviselői…

egri rendezvényre, mintha egy nagy családba érkeznénk haza.
Kevés olyan verseny van, ami azon túl, hogy remek szakmai
gyakorlati lehetőséget biztosít, a hallgatókat csapatmunkára,
a határidők fontosságára tanítja, és a személyiségük formálódására is pozitív hatással van. Reméljük, hogy a rendezők még
nagyon sok éven keresztül biztosítanak lehetőséget a mérnök-

Farkas Zsolt

hallgatóknak, hogy ilyen, a jövőjüket is meghatározó élményben lehessen részük.

csapatkapitány, Kakukktojás, BME
Az év közbeni kemény munkával sikerült

Péter Szabó István

kiküszöbölni a tavalyi végzetes hajtáslánc-hi-

támogató tanár, Szegedi Tudományegyetem

bánkat, így bizakodva néztünk a verseny elé.

2008-ban kezdtük az első pneumobil csapa-

A teszteken is jól teljesített a gép, de igazából

tokat verbuválni. Tavaly a MK Laren csapattal

Egerben próbáltuk először kihozni belőle a maximumot. Ez nem

eljutottunk a bajnoki címig, idén pedig övék

teljesen sikerült, de így is elégedettek lehetünk, mivel látszik a

a Legjobb Senior díj: az öregfiúk közt a gyor-

további fejlődés lehetősége. A verseny a megszokott igen magas

sulási és ügyességi kategóriában is a legjobbnak bizonyultak.

színvonalú szervezést hozta a családias hangulat mellett, így min-

A MK Laren csapat eddig négy versenyen indult, és mind a né-

den percét élveztük. A gép mindhárom dinamikus versenyszám-

gyen dobogós helyezést ért el. Idén a Mérnöki Kar négy autóval

ban bizonyított, és a végén a rendkívül megtisztelő a „Rexroth leg-

indult, de épül az ötödik. Nem ragaszkodnánk túlzottan ahhoz

jobb pneumobilja” kupáját is a magasba emelhettük.

a hagyományunkhoz, hogy az autóinkat szatyrokban szállítjuk

Dr. Szabó Tibor

Egerbe, és ott fejezzük be a szerelést, de ez sajnos idén sem sikerült másképp. A versenyt megelőző hetekben a Diff-Air csa-

támogató tanár, Budapesti Műszaki és Gazda-

pat (is) embertelen erőfeszítéseket tett, hogy elkészüljenek, ám

ságtudományi Egyetem

így is csak a gyorsulási versenyen tudtunk részt venni az új gép-

A kezdetektől fogva részt vettünk minden ver-

pel. Szivárogva, fele puffereléssel, de végigment, és mindenki

senyen. Az első csapat tagjai már lediplomáztak,

nagyon boldog volt.

önálló vállalkozásuk van, de rendszeresen vis�szajárnak megnézni, hol tartanak az utódok. Az idei versenyre a

Juhász Botond

Kakukktojás csapata a tavalyi gép továbbfejlesztésével indult. Az

csapatkapitány, Debreceni Széllovagok, DE

ütemtervet tartva sikerült elkészíteni a járművet, tesztelni, a fel-

Csapatunk a jelenlegi felállásban másodszor

merült gyenge pontokat korrigálni. Műszaki megoldások terén

vett részt a versenyen, így ebben az évben már

egyetemünk mindig is az élen járt, de szinte minden versenyen

rutinos versenyzőknek számítottunk. Mindig

adódtak technikai problémák. Most végre sikerült a megbízha-

olyan gépet próbálunk építeni, amely minden

tósággal is többet törődni. A csapattagok összecsiszolódtak, így

versenyszámban eséllyel indulhat a jó helyezésekért. Ez most is

Czmerk András kollégámmal nagyobb önállóságot adhattunk ne-

így történt, és a hagyományokhoz méltón sikerült zárni ezt a ver-

kik. Köszönet a Bosch Rexroth-nak az idei verseny immár hagyo-

senyt is, hiszen négyszer is felállhattunk a dobogóra. A telemet-

mányosan professzionális előkészítéséért és megrendezéséért!

ria versenyszámban I. helyezést, az ügyességi és a konstrukciós

Buknicz Edina

kategóriában II. helyezést értünk el, míg a gyorsulási futamon
harmadikok lettünk. Nagyon örültünk az eredményeknek, hiszen

tehetséggondozó munkatárs, Kecskeméti

évről évre erősödik a mezőny, a pneumobilok műszaki színvona-

Főiskola

la pedig látványosan fejlődik. Jó példája ennek a telemetria ver-

A Kecskeméti Főiskola már a kezdetek óta

senyszám, amely a résztvevőktől komoly méréstechnikai tudást

részt vesz csapataival a Pneumobil verse-

követelt, és amely újabb távlatokat nyitott a fejlesztési irányok-

nyen. Számunkra ez nem csak egy verseny,

nak. Összességében nagy élmény volt, köszönet a szervezőknek,

ahol hallgatóink összemérhetik tudásukat más felsőoktatási

akik nagyon korrekt és színvonalas versenyeket rendeznek. Vár-

intézmények csapataival, hiszen minden évben úgy jövünk az

juk a folytatást!

a Csapatok
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A 2013-as év
pneumobiljai
Íme, az idei csatagépek! Galériánkban minden léghajtású
jármű megtalálható, amellyel
2013-ban Egerben, a VI. Bosch
Rexroth Pneumobil Verseny futamain küzdöttek a csapatok.

5. Dairp

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar,
Miskolc

9. MechTech

SAPIENTIA - Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhely, Románia

13. AirGO Pneumobil Team
Széchenyi István Egyetem, Győr

18. PneuBullet

SAPIENTIA - Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhely, Románia

1. Műszakik Pneumobil Team Junior
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

6. Pepp-Air Pneumobil Team

Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar,
Szeged

10. UPM

Universitatea „Petru Maior”,
Marosvásárhely, Románia

14. SZErlines

Széchenyi István Egyetem, Győr

20. PRZ STUDENTS

Rzeszów University of Technology,
Rzeszów, Lengyelország

2. Fair Play Racing

Nyugat-magyarországi Egyetem
Faipari Mérnöki Kar, Sopron

7. PUFFOGÓK

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar,
Miskolc

11. 4GO TEAM

SAPIENTIA - Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhely, Románia

15. MonstAir Truck

Debreceni Egyetem Műszaki Kar,
Debrecen

21. Pneudesign

Széchenyi István Egyetem, Győr

4. Kakukktojás

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem, Budapest

8. Prérifarkas

SAPIENTIA - Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhely, Románia

12. METÁLMOBIL

Universitatea „Petru Maior”,
Marosvásárhely, Románia

17. Dragonfly

University of Technology Faculty of
Mechanical Engieering, Brno, Csehország

22. MK Laren

Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar,
Szeged

a csapatok
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23. DIFF-AIR Szeged

Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar,
Szeged

27. Science’s Kitchen

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és
Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Budapest

32. Hydro+

Wrocław University of Technology,
Wrocław, Lengyelország

40. SiMR Team

24. NyF-2

Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Nyíregyháza

28. Dóz-Air

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar,
Kecskemét

33. Hydro+ P13

Wrocław University of Technology,
Wrocław, Lengyelország

41. Pneugeot

25. Flux-Gate

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és
Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Budapest

29. Kuvasz

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar,
Kecskemét

35. Debreceni Széllovagok

Debreceni Egyetem Műszaki Kar,
Debrecen

42. Mekk MestAIR

Warsaw University of Technology (SiMR),
Varsó, Lengyelország

Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar,
Szeged

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar,
Miskolc

44. RANS

47. KBM POLSKA

Hochschule Ulm, Ulm, Németország
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és
Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Budapest

The Technical University of Cluj Napoca,
Kolozsvár, Románia

Military University of Technology,
Varsó, Lengyelország

26. Lezs-Air

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és
Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Budapest

31. Pollroth

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály
Műszaki Kar, Pécs

37. Velosziti Pneumobil Team

Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros

43. UT Racing Team

The Technical University of Cluj Napoca,
Kolozsvár, Románia

48. Ulm

VI. Nemzetközi Rexroth
3QHXPRELO9HUVHQ\

Szertelen szelek terelte
szerkezetek versenye
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műszaki szemmel
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Újdonság: a telemetria
A Bosch Rexroth Kft. és a Bosch Rexroth Pneumatika Kft. az
idei évben első alkalommal hirdette meg a versenyző csapatok
számára a Telemetria versenyszámot.
A csapatoknak pályázatott kellett benyújtaniuk egy kiegészítő vezérlési, adatgyűjtési és megjelenítési feladatra.
A versenyszám célja az ipari automatizálási tendenciáknak megfelelően a Rexroth hardver és szoftver eszközökre épülő mérés,
adatgyűjtés, megjelenítés és kiértékelés, illetve a jármű működésébe történő beavatkozás a Rexroth IndraControl CML 10 PLC-s

fizikai paraméterének a mérési adatait kellett összegyűjteniük

vezérlésen keresztül. A versenyszámra 11 csapat nyújtotta be a

(levegőnyomás, levegőfogyasztás, dugattyúsebesség), és azokat

pályázatát, közülük négy csapatot választott ki a verseny zsűrije.

rádiófrekvenciás adattovábbítás után egy „standard” PC-n megje-

Ezek a következők voltak:

leníteni, valós időben vagy közel valós időben, grafikus formában,

Műszakik Pneumobil Team Junior - Budapesti Műszaki és

a Rexroth WinStudio nevű szoftveres fejlesztői környezet segít-

Gazgaságtudományi Egyetem

ségével. Természetesen a feladat megoldásához a Bosch Rexroth

4GO TEAM - SAPIENTIA- Erdélyi Magyar Tudományegyetem

vállalatok biztosították a szükséges eszközöket. A négy csapat a

Flux-Gate - Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonság-

debütáló évhez képest sikerrel vette az akadályokat, de számos

technikai Mérnöki Kar

olyan fejlesztenivaló van még, amely további feladatokat ró mind a

Debreceni Széllovagok - Debreceni Egyetem Műszaki Kar

csapatok, mind a Bosch Rexroth műszaki támogatói számára. Eb-

A járművek alkotói a hosszú távú versenyszám során kaptak lehe-

ben az évben a legsikeresebben és a legtöbb működő funkcióval a

tőséget arra, hogy megoldásaikat a gyakorlatban is teszteljék. A

Debreceni Széllovagok oldották meg a feladatot.
Kósa Ilona / Perjési Ákos

Rexroth PLC-s vezérlést használó csapatoknak járművük néhány

A zsűri minden évben fejlődést tapasztal
Szabó László

épülő járművekben hogyan jelenik meg a versenytapasztalat,

Verseny előtt, a gépátvétel után sokan kér-

valamint a telemetriával szerzett adatok kiértékelése a motorok

dezték, hogy ki lehet az idei verseny győzte-

konstrukciójában.

se. Akkor ott szerencsére nem tudtam egyértelmű választ adni, mert gépátvételen nagyon

Fülep Richárd

sok jó és kreatív műszaki megoldást láttunk, a

Évről évre emelkedik a pneumobilok műsza-

kivitelezés színvonala is sokat fejlődött. A versenyen elért ered-

ki színvonala, az idén már a csapatok több mint

mények ismeretében, az előző versenyeket is figyelembe véve

fele PLC vezérlést használt, amivel gyorsan lehet

valószínűsíthető a nyertes pozíció, ha az alábbi feltételek telje-

üzemmódot váltani, és az egyes versenyszámok

sültek az új jármű építésénél:

eltérő követelményeihez hangolhatók a beállí-

• az előző versenyeken megszerzett tapasztalatok figyelembe vétele

tások. A javuló paraméterek következtében a járművek egyre gyor-

• átgondolt koncepció, egyedi, kreatív elgondolások alkalmazása

sabbak és dinamikusabbak, ezért a gépátvételnél külön csapat ellen-

• komplett műszaki dokumentáció kidolgozása, nem   maradt

őrizte, megfelelnek-e az egyre szigorodó biztonsági előírásoknak.

„majd megoldjuk”részletfeladat a gépépítés idejére

Érdemes megnézni, milyen versenygépet épített „A Rexroth Legjobb

• ütemes gépépítés, maradjon idő a finom beszabályozásra, a

Pneumobilja” díj idei nyertese, a Kakukktojás csapat . A jól bevált li-

vezérlő program tesztelésére, az üzembiztonság fokozására.

neáris hajtást alkalmazták az idén is, egyedi, saját gyártású sebesség-

• a  megépített jármű  megfelel a dokumentációnak

váltóval, mikrokontollerrel. Alacsony súlypontú, gyors versenygépet

Az a tapasztalat, hogy az egyes versenyszámokra kifejlesztett

építettek, amiről lehagytak minden felesleges elemet, a gyorsasági

járművek alulmaradnak a mindhárom versenyszámban jól tel-

futamra viszont több puffertartályt szereltek fel. Ismét találkoztunk

jesítő pneumobilokkal szemben. A megfelelően méretezett, és

újszerű konstrukciókkal is, ilyen volt például a fokozat nélküli himba-

átgondolt szerkezeti kialakítással megépített pneumotor egy-

hajtás. A nyolcfős zsűri az idén tartani tudta a gépátvételnél a kitűzött

szerre gyors és energiatakarékos a Rexroth PLC-s vezérlés al-

határidőt, a szombatii menetrend betartását pedig hatékonyan segí-

kalmazásával. Érdeklődve várom, hogy a következő versenyre

tette a péntek délutáni kvalifikációs futam lebonyolítása.

PNEUMOBIL KÜLÖNSZÁM

Rendezői szemmel
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Eddig a VI. volt a legjobb!
Tamás Endre főszervező:

Avar József zsűri / műszaki csapat

Több szempontból is sikerült előre lépni az idei,

A pneumobil-világban mindenkinek a fejlesz-

hatodik Pneumobil Versenyen: az élcsapatok jár-

téseken, az új megoldásokon jár az agya. Szinte

művei sokat fejlődtek, mind a műszaki színvona-

pillanatok alatt jutottunk el a mókás „fagylaltos

lat, mind a megépítés minőségét tekintve. Fontos

kocsiktól”, tricikliktől a mai műszaki színvonal-

újdonság volt a telemetria megjelenése, melyhez

nak megfelelő elektromos vezérlésekig, mecha-

négy csapatnak biztosítottunk eszközöket. Az első tapasztalatok

nikus megoldásokig és formabontó karosszériákig. Ma már profi

alapján is egyértelműen kijelenthető, hogy a következő versenyen

csapatok tervezik és gyártják le a járműveket. Szembetalálják ma-

ez lehet a fejlesztés egyik leghatékonyabb útja. Örömmel tölt el, hogy

gukat a modern világ kihívásaival: határidő, költségek, egészen

újabb egyetemi csapatok neveztek be: meghódították Egert a lengyel

egyedi megoldások és ötletek, kis súly és hatékony energiafelhasz-

katonák, az ulmi egyetem hallgatói pedig a magyarokkal közös csa-

nálás. Mi sem gondoltuk volna az elején, hogy a fiatal műszakiak-

patban versenyeztek. Szerencsénk volt az időjárással is, de ennél

nak mekkora lehetőséget kínálunk fel a Pneumobil Versennyel.

fontosabb, hogy a rendezői gárda ismét a maximumot nyújtva, a meg-

Hiszen amikor kilépnek a munka világába, máris tudnak hivatkoz-

szokott lelkesedéssel és segítőkészséggel dolgozott. A résztvevők

ni a sikereikre, bemutathatják miként gazdálkodtak az egyetemen

visszajelzései is megerősítenek abban, hogy jó versenyt rendeztünk

tanult műszaki ismeretekkel és a kreativitásukkal. Reméljük, hogy

2013-ban. Szeretném megköszönni minden rendezőnek és segítő-

továbbra is évről évre nőnek teljesítmények, és fogalommá válik

nek, hogy szabadidejét feláldozva, energiáját nem kímélve részt vett

ez a verseny. Mind többen ismerik meg ezt a rendkívüli kihívást, és

a VI. Pneumobil Verseny szervezésében és lebonyolításában!

azokat a fiatalokat, akik képesek az álmaikat így megvalósítani.

Bolyki Ferenc főszervező:

Szabó Eszter recepció:

A 2013-as verseny éppen olyan volt, amilyen-

A legtöbb résztvevő velünk találkozott először a

nek elképzeltük. Ötévnyi gyakorlat kellett eh-

regisztrálás során, és gördülékeny ügyintézéssel

hez az eredményhez, és természetesen az, hogy

igyekeztünk segíteni, hogy az érkezők minél gyor-

hajt bennünket a tökéletesség iránti vágy, hogy

sabban átessenek a kezdeti formaságokon. A pén-

mindig meg tudunk újulni. Az első verseny óta

teki nap slágere a gyárlátogatás volt, amelyen több

változott a helyszín, módosultak a versenyszámok, átalakult a

turnusban összesen hatvan vendégünk vett részt. Sokan dicsérték a

pálya vonalvezetése, nyitottunk a közönség felé, ugyanakkor

példás rendet és tisztaságot, a szervezettséget, jól estek az elismerő

mindvégig sikerült megőriznünk a verseny műszaki jellegét – és

szavak. Szombaton nagy volt a pörgés, érkeztek a hivatalos vendégek, a

erre törekszünk a továbbiakban is. Az újdonságként bevezetett

médiamunkások, sok kisebb-nagyobb ügyet kellett megoldani, és még

kvalifikációs futam több szempontból is megfelelt a várakozá-

szendvicsekről is gondoskodtunk a terepen szorgoskodó kollégáknak.

sainknak, ráadásul előre jelezte, hogy mely csapatok fognak az
élbolyban végezni.

Jósvai Tibor csoportvezető:

Csűrös Zoltán szerviz:
A műszaki csapat – Bányai Péter, Botos Ferenc,
Csőke Zoltán és jómagam - feladata, hogy ellássa

A 11 fős pályafelügyeleti csapat az idén is min-

a csapatokat üzemanyaggal, azaz a szabványos

dent megtett a Pneumobil Verseny zökkenőmen-

palackokba sűrített levegővel, illetve alapvető

tes megrendezéséért, úgy érzem, sikeresen. A

műszaki hátteret biztosítson a különféle javítások

hatékony és pontos pályamunka egyik titka, hogy

elvégzéséhez. A csarnok bejáratánál berendezett telephelyünkön

a csapatunkban sok a törzstag, akik már kellő ta-

az idén is nagy volt a forgalom, a palackcserék mellett a javítási lehe-

pasztalattal rendelkeznek a pályaépítés és –biztosítás terén, vala-

tőségeket sok csapat igénybe vette. Ezekhez szerszámokat adtunk a

mint a futamok lebonyolításában. Nagyon jó volt az együttműködés

csavarhúzótól az ívhegesztő berendezésig, továbbá szerelési anya-

a pályaépítő céggel, és ez sokat segített az előkészületek, illetve a

gokat és munkavédelmi eszközöket. Jótanácsokkal is szolgáltunk, de

versenyterület kialakítása, berendezése során. Több újítás is segí-

a szervizmunkába nem kapcsolódtunk bele, ezt természetesen tiltja

tette a munkánkat, például a pénteki kvalifikációs futam eredménye

a szabályzat. Összeszokott csapatként dolgoztunk, hiszen több éve

szerinti szombati indítás egyértelműen gördülékenyebbé tette a

vagyunk ezen a poszton – és még mindig örömmel csináljuk, talán

versenyszámok lebonyolítását. Úgy vélem, hogy ez volt a legjobban

azért, mert a verseny nyüzsgését, izgalmait, feszültségét, a fiatalok

sikerült verseny az eddigi hatból, rendezői szemszögből is.

lelkesedését, elszántságát alaposan megtapasztalhatjuk itt.

a verseny napjai
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Tudósok, sztárok és táncosok
A Pneumobil Verseny elsősorban a járműveiket építő és
versenyző csapatok küzdelméről szól, de a fő attrakció
mellett számos további kísérő program színesíti a rendezvényt. Így volt ez az idén is: bőven találhattak látniés tennivalót maguknak a versenyre kilátogató felnőttek
és gyerekek.
A hangulatot mindig a versenyt megnyitó pénteki felvonulás alapozza meg: erre
az egri belváros rekonstrukciója miatt az
idén új helyszínen, a Bazilika és a főiskola
által határolt Eszterházy téren került sor. A
pneumobilok felvonulását ezúttal is sokan
megcsodálták, és a szép napos időben a
résztvevők is szemmel láthatóan élvezték
a „díszszemlét”.
A hatodik verseny ismét rekordokat hozott:
az eredmények alapján gazdaságosabbak,
gyorsabbak, technikai szempontból fejlettebbek lettek a pneumobilok, és sok versenygép igen magabiztosan mozgott az új
vonalvezetésű pályán. A depóban szinte a
start előtti pillanatokig folyt a bütykölés,
a vezérlés finomhangolása annak érdekében, hogy minél jobb eredmények szülessenek. Érdekes volt látni, hogyan működik

A Varázstorony egri fizikus tanárai a

az evolúció: a több éve versenyző csapatok

természet néhány, a gázok viselkedésé-

gépei letisztultabbak, kompaktabbak, ha-

re vonatkozó alaptörvényét tették lát-

tékonyabbak voltak, mint az először pró-

ványos kísérletekkel közérthetőbbé. A

bálkozók konstrukciói.

pálya melletti területen további érdekes

A kiegészítő programok királya kétségkívül

kísérletek elvégzésére volt mód, ame-

a Flúgos Futam volt. Ezen a magyarországi

lyekkel az energiatakarékosság fontos-

Bosch Rexroth vállalatok igazgatói, Ács Ist-

ságára hívták fel a figyelmet a „Kapcsolj

ván és Gödri István, a rendezőket képvise-

zöldre!” program aktivistái. A már hagyo-

lő Ostoróczki Péter, a biztosítást adó rend-

mányosnak számító rajzversenyt idén is

őrség őrnagya, Meggyesfalvi Tamás, és a

meghirdettük az egri általános iskolások

totalcaros műsorvezetők, Bazsó „Karotta”

számára. A pályamunkákat szabadtéri

Gábor és Winkler Róbert küzdöttek két

kiállításon lehetett megtekinteni, a díja-

profival: a WTCC-s Michelisz Norbival és a

kat a színpadon vehették át a nyertes al-

Suzuki Kupában versenyző Vogel Adrien-

kotók. Látványos volt az EC Dance School

nel. A futamot Adrienn nyerte, aki gyorsan

táncos lányainak bemutatója is, akik

ráérzett a Pollroth csapat pneumobiljának

többféle koreográfiával szórakoztatták a

vezetésére, és dinamikus autózással utasí-

nézőket, amíg a zsűri a végeredmény ki-

totta maga mögé a férfiakat.

számításán dolgozott.

Tanulmányút
11
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Robert Bosch-tól Svejkig, Csehországban
Csörög az óra. Hajnali három, de az álmosságom azonnal szertefoszlik, mert tudom,
hogy egy óra múlva indulunk Prágába. Évek óta a Pneumobil Verseny első helyezettjeinek szervezünk tanulmányutat, melynek idei célpontja Csehország.
Fél hatkor már a Bosch Gyömrői úti székhelyéről indulunk a teljes csapattal České Budějovicébe, ahol az üzemanyag-szivattyúk
gyártását tekintjük majd meg a Robert Bosch gyárban. Hatórányi
buszozás után meglátjuk a jól ismert logót, és tudjuk, megérkeztünk. Gyárismertetés és némi biztonságtechnikai képzés után
gyárlátogatás következik. Az alapvetően lean megközelítésű bejárás során megállapítható, hogy bár az egri gyár méreteiben sokkal kisebb, fejlettséget, fegyelmezettséget és tisztaságot tekintve
nincs miért szégyenkeznie a „nagytestvér” mellett. Alig két óra
van már csak hátra a buszon, a következő állomás a főváros.
Prága nagy és szép, a bejelentkezés után irány a vacsora helyszíne:
egy igazi cseh étterem, ami Svejk, a derék katona nevét viseli, korhű berendezéssel, és természetesen óriási gasztronómiai élmén�nyel. Vacsora után egy kis városnézés, óriási tömeg mindenütt,
fantasztikus a látvány.
Másnap hatkor ébresztő, mert ez a nap is hosszú lesz. Fél nyolckor indulunk Mladá Boleslavba, a Škoda múzeumba. Hihetetlen
ritkaságokat látunk, és megtekintjük a prototípusok gyűjteményét is, ahol olyan járműcsodákat gyűjtöttek össze, amelyekből
soha vagy csak nagy módosítások után lett szériagyártmány. Fájó
szívvel, de meg kell válni ezektől a ritka gépsárkányoktól, hiszen
délután irány a prágai Nemzeti Technikai Múzeum, ahol olyan ritkaságokat láthatunk, mint az első Tesla rádió, századforduló előtti
kerékpárok, valamint a szeretett hazánk útjairól is ismert JAWA
Babetta és ČZ (’’Cetka’’) nagymotorok.

és étterembe vezet, ahol helyi kalauzunk megmutatja a sörfőzés

Délután újabb városnézés, ahová csak lehet, elzarándokolunk,

lépéseit. A nézelődés után egy-egy termetes csülök, valamint egy-

a vár és az onnan nyíló kilátás szemet gyönyörködtető. A város

egy hordónyi sör vár bennünket, amelynek a csapolását magunk

történetéről is sokat megtudunk, idegenvezetőnknek, Editnek

végezzük.

köszönhetően. A séta végén utunk egy belvárosi sörfőző üzembe

A harmadik reggelen Jihlava felé vesszük az irányt. Itt a JhP, azaz
a Robert Bosch Diesel Systems gyára vár, amely üzemanyag-ellátó
rendszereket, adagolókat, közös nyomócsöveket és befecskendezőket gyárt. Mérnöki szemmel lenyűgöző a forgácsolási technikájuk, és nagyon jól felépített a szerelőrendszerük.
Búcsú után irány Magyarország, de közben még megejtünk egy
bevásárlást, ahol pár napi söradag és némi édesség igen rövid idő
alatti beszerzése a feladat.
Összességében elmondható, hogy az egész csapat ismét nagyszerű
élményekkel gazdagodott – a Bosch gyártási kultúrája mellett sikerült számos cseh műszaki megoldást, valamint a cseh gasztronómiát
is megismerni. Külön öröm, hogy mindezt gyönyörű prágai környezetben tehettük!
Jósvai Tibor, Farkas Balázs

Sajtó és kampány
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Sűrített levegő a zeneiparban

nyos jelenetekről.

Az évről évre gyarapodó nemzetközi mezőnyben öt ország 40

Az

csapata mérte össze tudását és rátermettségét az immár hatodik

iskolai forgatások

alkalommal megrendezett, és a „Drive & Control” filozófia jegyé-

hangulatos

ben lezajlott Pneumobil futamokon. Jóllehet a feladat ezúttal is a

filmjeire a verseny

régi volt, a versenyt megelőző időszak számos meglepetést tar-

facebook oldalán

togatott a jelentkezőknek és a szurkolóknak egyaránt.

lehetett szavazni,

A programsorozat első állomásaként - a 2012. november végén

a szavazók között pedig értékes nyereményeket sorsoltunk ki.

kezdődő, három felsőoktatási intézményben megrendezésre ke-

Az őszi programok sikerén felbuzdulva a kampány tavasszal a

rülő - egyetemi roadshow-n vehettek részt az érdeklődők. A szer-

Görzenál parkban folytatódott, ahol közel száz lelkes fiatal sze-

vező és forgató csoport először Kecskemétre látogatott azért,

replésével került sor a videoklip markáns részének felvételei-

hogy egy felejthetetlen partival tegye emlékezetessé a felkészülé-

re. Bár az időjárás nem volt éppen kegyes, a szurkolótábort és

si időszakot. A kampány keretén belül a verseny stábja a Kecske-

pneumobilosainkat még a hideg sem tántoríthatta el, hiszen a

méti Főiskola mellett a győri Széchenyi István Egyetemet és a bu-

résztvevők lelkesedése a nap végéig kitartott. Végül a rendez-

dapesti Óbudai Egyetem Bánki Donát Karát is útba ejtette, hogy

vényt népszerűsítő egyetemi Garázsbulik legjobb pillanataiból,

az Animal Cannibals együttessel karöltve egy egész estés klipfor-

valamint az Animal Cannibals márciusban forgatott, budapesti

gatást szervezzen. A szakmai konzultációt és termékbemutatót

klipjének legemlékezetesebb momentumaiból összeállt a várva

követően látványos zenés forgatagba csöppenhettek mindazok,

várt szerzemény, mely áprilisban debütált a hazai zenecsator-

akik kilátogattak valamelyik külső helyszínre. A „kannibálos”

nákon. Az eredmény magáért beszél. Az elkészült videoklipet

fiúkon kívül gördeszkások, bringások, rolleresek és nem utolsó

bárki megtekintheti a pneumobil honlapján.

egyetemi/főkis-

Mohácsi Veronika

sorban pneumobilok gondoskodtak a jó hangulatról és a látvá-

Sajtótükör

Szegedi mérnökhallgatók újabb
sikere a Pneumobilon

Forma 1-es tesztet csinálnak a magyar

A MKLaren versenyautó a tavalyi év bajnoki címe után idén az

diákversenyen

„öregfiúk” közt győzött.

„A hatodik alkalommal megrendezésre

„A Bosch Rexroth Kft. a hétvégén rendezte meg a VI. Nemzetközi

kerülő pneumobilok erőpróbáján idén új versenyszám is debütál,

Rexroth Pneumobil versenyt. A mérnökhallgatók által tervezett

hiszen az eddig megszokott kategóriák mellett ezúttal a Forma 1-es

és gyártott, sűrített levegővel hajtott járművek viadalán a Szegedi

csapatoknál kulcsfontosságú, úgynevezett telemetrikus rendszert

Tudományegyetem Mérnöki Kara jó szereplése már hagyomány. A

is tesztelik a mérnökhallgatók. A versenypályán száguldó autókról

MKLaren versenyautó a tavalyi év bajnoki címe után idén az „öreg-

130 különböző szenzor ontja a jeleket a rendszer felé, amely egy

fiúk” közt győzött: a Legjobb Senior cím büszke tulajdonosa. Idén

Forma 1-es futam alatt akár 750 millió beolvasást is képes feldol-

a bajnoki címet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-

gozni… A cél, hogy a pneumobilok fizikai paramétereit tükröző ada-

tem Kakukktojás csapata nyerte el… Az esemény évről évre több

tokat már a futamok alatt, digitális formában is megjelenítsék.”

hallgatót vonz. Idén már öt ország képviseltette magát, összesen 48
csapat nevezett. Újdonság volt idén a telemetria alkalmazása és a

A Kakukktojás nyert: nincs ki a

versenyt követően, hírességek részvételével rendezett Flúgos Fu-

négy kerekük

tam, melyen a MKLarent Ács István, a Bosch Rexroth Kft. ügyvezető

„Többek között a Pneumobil ver-

igazgatója próbálta ki, majd Michelisz Norbert juttatta a döntőbe.

senynek is köszönhető, hogy a fiatal pályakezdő mérnökök közül
minden évben egyre többen érdeklődnek a Bosch csoport felhalmozott tudása iránt. A verseny hat éves sikertörténete bebizonyította,
hogy ezekben a kreatív és rendhagyó projektekben résztvevő egyetemi hallgatók olyan ismeretekre és tudásra tesznek szert, melyre
az egyetem falai között kevésbé adódik lehetőségük. Megtanulják a
határidők betartását, egy komplex tervezés folyamatát, elmélyülnek
a különböző szakterületekben, nem utolsó sorban a kétkezi munkában.” – tette hozzá Javier González.

Az esemény kommentátora Bazsó Gábor és Winkler Róbert volt.”
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