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Centralne Biuro Konstrukcyjno–Technologiczne od lat produ-
kuje urządzenia do naziemnej obsługi statków powietrznych 
(NOSP). Są to urządzenia techniczne, często zabudowane na 
przyczepach lub holowane. 
Aby umożliwić tego rodzaju transport  firma WCBKT postano-
wiła uzupełnić swoją ofertę o holownik lotniskowy PEGAZ, 
który jest przystosowany do transportu urządzeń NOSP po 
płycie lotniska, a ponadto umożliwia holowanie statków 
powietrznych. 

Z racji konieczności zwartej budowy oraz dużej stabilności 
pojazdu, zdecydowano się na hydrostatyczny układ napędu 
jazdy tylnej osi firmy Bosch Rexroth. Zastosowanie hydrauliki 
siłowej pozwoliło nie tylko na zmniejszenie gabarytów pojazdu, 
ale również na przeniesienie dużego momentu obrotowego 
koniecznego podczas holowania, jak i bezstopniową płynną 
regulację prędkości pojazdu oraz redukcję kosztów eksploatacji 
dzięki oszczędności paliwa.
Głównymi komponentami hydrostatycznego układu jazdy zaofe-
rowanego przez firmę Bosch Rexroth jest wielotłokowa pompa 

Hydrostatyczny napęd jazdy holownika 
lotniskowego PEGAZ 

 Holownik lotniskowy PEGAZ firmy WCBKT
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hydrauliczna A4VG z regulatorem typu DA 
i dwubiegowe silniki wielotłokowo-pro-
mieniowe MCR. Dodatkowymi elementami 
tego układu są: dzielnik przepływu RTM 
z opcją wolnego koła, zawór hamulca 
postojowego LT08 oraz zawór płuczący, 
który zapewnia wymianę oleju hydrau-
licznego w zamkniętym układzie napędu 
jazdy. Część elektroniczną układu stano-
wią: sterownik elektroniczny RC12-10 
nowej serii 30 spełniający wymagania 
nowej dyrektywy maszynowej dotyczą-
cej bezpieczeństwa, kamera cofania oraz 
panel sterowniczy w postaci kolorowego 
wyświetlacza DI3.
Pojazd wyposażony jest w silnik spalinowy 
o mocy 47,4 kW, który napędza pompę 
hydrauliczną. Pompa hydrauliczna A4VG 
jest pompą tłokową osiową o zmiennej 
objętości roboczej z tarczą wychylną, 
przeznaczoną do napędów hydrostatycz-
nych w obiegu zamkniętym. Zastosowanie 
regulatora typu DA w pompie hydraulicz-
nej umożliwia płynną regulację prędkości 
jazdy w zależności od prędkości obrotowej 
silnika spalinowego oraz zmianę kierunku 
jazdy pojazdu.
Ciecz robocza dostarczana jest z pompy 
hydraulicznej w linii wysokiego ciśnienia 
do dwubiegowego silnika hydraulicznego, 
który zamontowany jest bezpośrednio
w kole pojazdu, a następnie odprowadzana 
z powrotem do pompy hydraulicznej. 

Braki oleju w zamkniętym układzie 
hydraulicznym uzupełnia pompa dołado-
wująca zintegrowana w korpusie pompy 
głównej jazdy. Zastosowany zawór płu-
czący służy do wymiany oleju w układzie 
hydraulicznym i ma za zadanie zapobie-
gać nadmiernemu wzrostowi temperatury 
w układzie.
Zamontowany dodatkowo dzielnik stru-
mienia RTM spełnia rolę mechanizmu 
różnicowego. Jest on aktywowany jedynie 
w momencie utraty przyczepności przez 
jedno z napędzanych kół pojazdu.
Wielotłokowy silnik hydrauliczny MCR 
umożliwia jazdę pojazdu z dwiema 
prędkościami. Pierwszy bieg pozwala 
na rozpędzenie holownika do 15 km/h 
przy jednoczesnym holowaniu statków 
powietrznych o masie do 25 000 kg po pła-
skiej powierzchni. Bieg drugi umożliwia 
poruszanie się z prędkością do 30 km/h 
po płaskiej powierzchni oraz pozwala 
na podjechanie pod wzniesienie o gra-
diencie 7%. Masa holowana jest wówczas 
ograniczona do 5000 kg. Przełączanie 
biegów odbywa się poprzez podanie na 
silniki hydrauliczne sygnału ciśnienio-
wego. Silniki hydrauliczne wyposażone 
zostały również w hamulce dynamiczne 
oraz postojowe. Hamowanie pojazdu 
odbywa się dwuetapowo. Po wciśnięciu 
pedału hamulca, w pierwszej fazie pojazd 
hamuje na drodze hydraulicznej (pompa 

hydrauliczna ustawiona zostaje w pozy-
cji „0”, nie podając już oleju do układu, 
a wytworzone ciśnienie w linii wysokiego 
ciśnienia pochodzące od silników hydrau-
licznych powoduje hamowanie pojazdu), 
zaś w drugiej fazie na drodze mechanicz-
nej za pomocą hamulców dynamicznych 
w silniku MCR.
Jako dodatkowe udogodnienie na tylnym 
błotniku zamontowano panel z dwoma 
przyciskami, umożliwiający załączanie 
jazdy do przodu oraz do tyłu z zewnątrz 
pojazdu, oczywiście z ograniczonymi 
parametrami. Takie rozwiązanie ułatwia 
manewrowanie pojazdem podczas pod-
jazdu pod odpowiednią przyczepę lub sta-
tek powietrzny.
Nad całym układem hydraulicznym czuwa 
układ elektryczny, składający się ze ste-
rownika RC12-10/30, wyświetlacza DI3 
oraz kamery. Dzięki zaimplementowaniu 
odpowiedniego standardowego algorytmu 
wszystkie komponenty zastosowane w tej 
aplikacji tworzą rozwiązanie, które ideal-
nie wpisuje się w założenia klienta doty-
czące sposobu działania tej maszyny.

Kontakt:                                                                      

mgr  inż. Jakub Dopierała                                            

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 66 

jakub.dopierala@boschrexroth.pl

POJAZDY SPECJALNE
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i silnik typu 
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		2   	Komponenty 
układu elektry-
cznego

		3   	Schemat 
pompy A4VG    
i silnika typu 
MCR
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PrZEmYSł 4.0

Połączenie produkcji przemysłowej z wir-
tualnym światem technologii informacyj-
nej w ramach koncepcji Przemysłu 4.0 
nabiera coraz większego znaczenia. 
Wymagania stawiane technologiom auto-
matyki są jasno zdefiniowane: zdecentra-
lizowane inteligentne sterowanie 
i autonomiczne działanie, otwarte 
standardy komunikacji, szybkie łączenie 
w sieć i rozpoznawanie kontekstu 
w czasie rzeczywistym. W połączeniu 
z cyfrowymi technologiami sterowania 
i komunikacją zgodną z otwartymi stan-
dardami urządzenia hydrauliczne spełnia-
ją te wymagania. Taka kombinacja 
umożliwia także wykorzystanie w rozwią-
zaniach sieciowych potencjału urządzeń 
hydraulicznych: dużej gęstości mocy, 
modułowej konstrukcji i wydajności.  

Wykonano już najważniejszy krok w pro-
cesie wprowadzania urządzeń hydrau-
licznych w erę Przemysłu 4.0: udało się 
połączyć siłowniki hydrauliczne z cyfrową 
elektroniką sterującą i przenieść funkcje 
sterowania na poziom oprogramowania. 
Technologie hydrauliczne są już całko-
wicie pokryte algorytmami zaimplemen-
towanymi w oprogramowaniu, które 
automatycznie kompensują nieliniowe 
działanie napędów zbudowanych w tej 
technologii. Typowe sterowniki procesów, 
takich jak przejście ze sterowania ruchem 
na sterowanie siłą czy działanie synchro-
niczne, np. w prasa ch, są predefiniowane 
w fabrycznej konfiguracji oprogramowa-
nia. Zdecentralizowane, inteligentne ste-
rowanie umożliwia autonomiczne dzia-
łanie napędów i ich samoczynną adapta-
cję do zmiennych parametrów procesów.
Firma Bosch Rexroth jest jednym z głów-
nych inicjatorów rozwoju na tym polu. 
Już na początku lat 90. nasi specjaliści 
w dziedzinie napędów i sterowania 
wprowadzili na rynek pierwsze elektro-
hydrauliczne osie liniowe ze zdecentra-
lizowanym, inteligentnym sterowaniem. 

Szybkie łączenie w sieć dzięki oprogra-
mowaniu
Firma Bosch Rexroth konsekwentnie 
podążała dalej tym szlakiem i stworzyła 
oprogramowanie uwzględniające dzie-
siątki lat jej doświadczenia. „Nasze wio-
dące sterowniki są fabrycznie wyposa-
żone w domyślne funkcje obsługi urzą-
dzeń hydraulicznych, tak aby użytkownik 
mógł je bezpośrednio konfigurować” — tak 
Markus Rukaber, dyrektor ds. zarządza-
nia produktami firmy Bosch Rexroth, 
opisuje obecny stan techniki. „W ten 
sposób wspieramy użytkownika w uru-
chamianiu osi hydraulicznych”. Umoż-
liwia to szybkie połączenie rozwiązań 
hydraulicznych z siecią informatyczną 
i ich optymalną kalibrację dla potrzeb 
konkretnych wymagań w trybie online. 

Napędy ze zdecentralizowanym, inteli-
gentnym sterowaniem 
Napędy pomp o zmiennej prędkości 
(Sytronix) oferują nowe możliwości 
w zakresie zdecentralizowanego, inteli-
gentnego sterowania. Łączą w sobie zalety 
urządzeń elektrycznych i hydraulicznych.

 

Napędy Sytronix firmy Bosch Rexroth 
generują przepływ cieczy hydrau-
l i c z n e j  o d p ow i e d n i o  d o  p o t r z e b 
i zmniejszają zużycie energii przez 
elementy hydrauliczne nawet o 80% 
w porównaniu z konwencjonalnymi roz-
wiązaniami. W zależności od zastosowa-
nia napęd Sytronix może nawet przejąć 
bezpośrednie sterowanie pozycją siłow-
nika. Obniża to koszt systemu, zwiększa 
jego elastyczność i upraszcza rozruch. 
Firma Bosch Rexroth idzie o krok dalej 
w zakresie niezależnych osi liniowych: te 
gotowe do podłączenia zespoły siłowni-
ków są zintegrowane z pompą o zmien-
nej prędkości. Siłownik generuje prze-
mieszczenia liniowe bez strat i jest chro-
niony przed przeciążeniem. Niezależne 
osie instaluje się w taki sam sposób, jak 
napędy elektryczne. Wystarczy pod-
łączyć kabel do zasilacza sieciowego, 
a oś do systemu sterowania. „Te osie ofe-
rują wszystkie funkcje napędów elek-
trycznych” — mówi Markus Rukaber 
— „a z drugiej strony również wszystkie 
zalety urządzeń hydraulicznych, takie 
jak brak zużycia i duża gęstość mocy.”

Hydraulika na miarę Przemysłu 4.0 - czwartej 
rewolucji przemysłowej

		Przemysł 4.0 - połączenie urządzeń hydraulicznych, elektrycznych i otwartych standardów 
komunikacji w rozwiązaniach sieciowych
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Podstawowe wymagania wobec otwar-
tych standardów
Wszyscy eksperci zgadzają się, że Przemysł 
4.0 wymaga ustandaryzowanych protoko-
łów komunikacyjnych i języków progra-
mowania. Już teraz rozpowszechnione są 
systemy magistral typu fieldbus, łączących 
z systemem sterowania urządzenia dzia-
łające w różnych technologiach, takie jak 
napędy elektryczne, urządzenia hydrau-
liczne i pneumatyczne. Wielu producen-
tów maszyn poszło o krok dalej i zaczęło 
stosować protokoły komunikacji czasu 
rzeczywistego w sieciach Ethernet, takie 
jak sercos, Ethernet/IP czy PROFINET. 
„Produkty Bosch Rexroth obsługują 
zarówno połączenia magistralowe, jak 
i połączenia czasu rzeczywistego z urzą-
dzeniami hydraulicznymi przez interfejsy 
Multi-Ethernet w napędach pomp o zmien-
nej prędkości i w sterownikach ruchu” 
— podkreślił Markus Rukaber. Interfejsy 
Multi-Ethernet firmy Bosch Rexroth obsłu-
gują w jednym urządzeniu wszystkie obo-
wiązujące protokoły czasu rzeczywistego, 
takie jak sercos, EtherCAT, Ethernet/
IP, PROFINET RT i VARAN. Dzięki temu 
systemy sterowania i systemy wyższych 
poziomów mają pełny dostęp do urządzeń 
hydraulicznych, co umożliwia integrację 
systemów niezależnie od tego, jakie firmy 
wyprodukowały poszczególne elementy. 
Otwarte standardy dotyczą również 
programowania. Języki programowania 
sterowników PLC zgodne z normą IEC 

61131 już stały się standardem w inżynie-
rii mechanicznej i inżynierii produkcji. 
Przemysł 4.0 potrzebuje jednak czegoś 
więcej. Firma Bosch Rexroth jest pierw-
szym producentem systemów sterowa-
nia, który połączył dziedziny automatyki 
i informatyki. Uhonorowana nagrodą 
HERMES (prestiżową nagrodą targów 
Hannover Messe) oraz Złotym Medalem 
AUTOMATICON 2014 technologia inter-
fejsów Open Core Engineering umożliwia 
niezależne programowanie systemów 
sterowania firmy Bosch Rexroth w języ-
kach programowania wysokiego poziomu. 
Aby to osiągnąć, producent upublicznił 
rdzeń swoich systemów sterowania. 
W pierwszych powstających aplikacjach 
producenci maszyn zamiast na progra-
mowaniu sterowników PLC skoncentro-
wali się na wykorzystaniu smartfonów 
i tabletów do rozruchu, optymaliza-
cji podczas pracy i diagnostyki swoich 
zastosowań. 

Zdalna diagnostyka i monitorowanie 
warunków działania
Podłączenie urządzeń hydraulicznych 
do sieci Ethernet udostępnia wszyst-
kie opcje ich zdalnej diagnostyki i zdal-
nej obsługi technicznej. Wszystkie 
elektroniczne układy sterowania są 
opatrzone niepowtarzalnymi identyfi-
katorami. Technicy posiadający odpo-
wiednie uprawnienia mogą odczytywać 
dane niezależnie od miejsca pobytu 

i  m o d y f i kowa ć  p a r a m e t r y  o n l i n e. 
Zdecentralizowane inteligentne stero-
wanie umożliwia także monitorowanie 
szeregu warunków działania urządzeń. 
Układy elektroniczne analizują sygnały 
z czujników, a oprogramowanie określa 
bieżący status roboczy systemu hydrau-
licznego. Jeżeli zmierzone wartości prze-
kraczają zdefiniowany zakres tolerancji, 
system ostrzega operatora o zbliżaniu 
się do stanu krytycznego. Umożliwia to 
serwisantom podjęcie odpowiednich 
działań w już zaplanowanym oknie ser-
wisowym, zanim maszyna się wyłączy.

Właściwości fizyczne napędów nie-
istotne dla systemu sterowania
Zdecentralizowane inteligentne sterowa-
nie i otwarte standardy umożliwiają opro-
gramowaniu systemów hydraulicznych 
wykrywanie zmieniającego się kontekstu 
i automatyczne dostosowanie sekwen-
cji przemieszczeń. Właściwości fizyczne 
napędu nie mają już znaczenia dla systemu 
sterowania wyższego poziomu. Nie jest 
istotne, czy przemieszczenie jest wywoły-
wane elektrycznie, elektromechanicznie 
czy hydraulicznie. Oznacza to na przykład, 
że stacje pras hydraulicznych mogą odczy-
tywać dane produktów z układów RFID 
i elastycznie dopasowywać działanie 
prasy do poszczególnych obrabianych 
przedmiotów bez konieczności angażo-
wania operatora czy systemu sterowania 
wyższego poziomu. 
W ten sposób urządzenia hydrauliczne 
dorównały urządzeniom elektromecha-
nicznym i zaczęły spełniać wymagania 
Przemysłu 4.0. Dodatkowo oferują one 
niepowtarzalne zalety fizyczne. Mar-
kus Rukaber potwierdza: „Urządzenia 
hydrauliczne wyposażone w układy elek-
troniczne i oprogramowanie, zgodne 
z otwartymi standardami, doskonale wpa-
sowują się w obecne i przyszłe koncepcje 
Przemysłu 4.0”.
 

Kontakt:  

mgr inż. Tomasz Domaszczyński 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 50 

tomasz.domaszczynski@boschrexroth.pl

		Napędy Sytronix firmy Bosch Rexroth generują przepływ cieczy hydraulicznej odpowiednio             
do potrzeb i zmniejszają zużycie energii przez elementy hydrauliczne naweto 80%                  
w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami.
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Wyższa sprawność energetyczna maszyn                    
i urządzeń dzięki przetwornicom częstotliwości 
EFC 3610 i EFC 5610
Przetwornice częstotliwości ogólnego zastosowania  firmy Bosch Rexroth 

Łatwość wdrożenia, otwarte interfejsy 
komunikacyjne oraz skalowalność w zakre-
sie wydajności i działania umożliwiają 
szybką integrację przetwornic częstotliwo-
ści EFC 3610 i EFC 5610 z różnego rodzaju 
środowiskami automatyzacji. 

Użytkownicy maszyn i urządzeń prze-
mysłowych na całym świecie kładą coraz 
większy nacisk na sprawność energe-
tyczną maszyn i systemów. Wykorzystanie 
napędów elektromechanicznych pracu-
jących odpowiednio do zapotrzebowa-
nia umożliwia znaczną redukcję kosztów 
energii elektrycznej. Na przykład silniki 
o bezstopniowo regulowanej prędkości 
obrotowej stosowane jako napędy pomp 
umożliwiają zmniejszenie poboru energii 
elektrycznej nawet o 80% w porównaniu 
z napędami pracującymi ze stałą prędkoś-
cią obrotową w tego typu systemach. Prze-
twornice częstotliwości EFC 3610 i EFC 
5610 firmy Bosch Rexroth w prosty i ekono-
miczny sposób wykorzystują ten potencjał 
oszczędności. Łatwość wdrożenia, otwarte 
interfejsy komunikacyjne oraz skalowal-
ność w zakresie wydajności i działania 
umożliwiają ich szybką integrację z róż-
nego rodzaju środowiskami automatyzacji.
Inteligentne przetwornice częstotliwości 
sterują prędkością obrotową odpowied-
nio do zapotrzebowania, zmniejszając 
w ten sposób znacznie pobór ener-
gii elektrycznej przez systemy takie jak 
pompy, kompresory i wentylatory. Można 
je integrować w różnego rodzaju maszy-
nach i wykorzystywać jako kompak-
towe jednostki sterowania prędkością 
i momentem. W połączeniu z silnikami 
z magnesem stałym przetwornice czę-
stotliwości zwiększają sprawność ener-
getyczną, a płynnie regulowana często-
tliwość impulsów ogranicza hałas silnika 
do minimum. Wbudowane liczniki mierzą 

rzeczywisty pobór energii i udostępniają 
cenne informacje dla potrzeb optymali-
zacji energetycznej maszyn i systemów.

Konfiguracja bez użycia komputera PC
Zintegrowany panel sterowania umoż-
liwia łatwy rozruch bez użycia progra-
matorów czy komputera PC. Użytkow-
nik może za jego pomocą uruchomić 
automatyczne dostrajanie lub szybko 
i łatwo wprowadzić albo zmienić nie-
liczne wymagane parametry. Opcje prze-
łączania między zestawami parametrów 
i zintegrowany sterownik PID zwiększają 
elastyczność urządzenia i wraz z różnego 
rodzaju opcjonalnymi modułami wejść/
wyjść oraz modułami komunikacyjnymi 
typu fieldbus umożliwiają zastosowa-
nie tych urządzeń w dowolnej maszy-
nie. Na wyświetlaczu można wyświetlić 
wszystkie parametry. Zdejmowany panel 
sterowania jest wyposażony w funk-
cję kopiowania i archiwizacji parame-
trów. Usprawnia to rozruch wielu prze-
twornic częstotliwości o takich samych 
lub podobnych zestawach parametrów 
i zmniejsza nakład pracy przy wymianie 
urządzeń. Wyposażone są w analogowe 
wejścia i wyjścia, których można używać 
do sterowania prędkością obrotową. Wej-
ścia i wyjścia cyfrowe umożliwiają łatwe 
bezpośrednie połączenia urządzeń ze ste-
rownikami PLC. Przetwornice częstotli-
wości EFC 3610 i EFC 5610 wyposażone 
są w rezystor hamujący oraz filtr sieciowy, 
co w połączeniu z zastosowaniem techniki 
instalacji przy użyciu zacisków wtykowych 
oraz możliwości instalacji na szynie DIN 
zmniejsza nakład pracy przy montażu.
 
Otwarte interfejsy komunikacyjne
Przetwornice częstotliwości firmy Bosch 
Rexroth są standardowo wyposażone 
w interfejs komunikacyjny Modbus lub 

opcjonalnie można skorzystać z komu-
nikacji PROFIBUS. Funkcje zabezpie-
czeń pracy pompy i monitorowania 
temperatury silnika chronią system 
w krytycznych warunkach procesowych. 
Dwie nowe serie przetwornic częstotli-
wości obsługują zakres mocy od 0,4 kW 
do 18,5 kW. Oprócz dowolnie konfigu-
rowalnego trybu działania U/f modele 
EFC 5610 oferują dodatkowo stero-
wanie wektorowe, umożliwiające uzy-
skanie optymalnej krzywej momentu. 
W trybie wysokiego obciążenia mogą 
być przeciążane do 150% przez 60 s.
Przetwornice częstotliwości EFC 5610 
umożliwiają także uzyskanie momentu 
rozruchowego 200% przy częstotliwości 
0,5 Hz.

Kontakt:  

mgr inż. Paweł Orzech 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 1876 

pawel.orzech@boschrexroth.pl                                 

		Przetwornice częstotliwości EFC 3610       
i EFC 5610 wyposażone są w rezystor 
hamujący oraz filtr sieciowy, co w połącze-
niu z zastosowaniem techniki instalacji 
przy użyciu zacisków wtykowych oraz 
możliwości instalacji na szynie DIN zmniej-
sza nakład pracy przy montażu.
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Napędy Rexroth IndraDrive Mi łączą 
w sobie zalety technologii napędów zde-
centralizowanych i bezpieczeństwa 
ruchu. Napęd Rexroth IndraDrive Mi 
pozwala konstruować modułowe maszy-
ny z rozbudowanymi funkcjami bezpie-
czeństwa. 

Zaawansowane napędy IndraDrive Mi 
z rozwiązaniami SafeMotion i Safe Tor-
que Off pozwalają na korzystanie z wielu 
certyfikowanych funkcji bezpiecznego 
ruchu - z wykorzystaniem enkodera i bez. 
Dzięki standardowi bezpieczeństwa CIP 
Safety interfejsu Sercos istnieje możli-
wość przesyłania sygnałów bezpieczeń-
stwa wraz z pozostałymi sygnałami oraz 
danymi z systemu tym samym kanałem 
komunikacyjnym Sercos. W połączeniu 
z interfejsem Multi-Ethernet, obsługu-
jącym w jednym układzie sprzętowym 
wszystkie najbardziej popularne proto-
koły komunikacyjne oparte na Ethernecie, 
napęd IndraDrive Mi zwiększa stopień 
swobody w zakresie pełnej modularyzacji.
Koncepcje jednolitej modularyzacji 
maszyny często natrafiają na przeszkody 
natury czysto praktycznej, szczególnie 
w kwestiach związanych z bezpieczeń-
stwem maszyn. Ich producenci musieli do 
niedawna stosować scentralizowane roz-
wiązania, aby zapewnić bezpieczeństwo. 
Firma Bosch Rexroth eliminuje te prze-
szkody dzięki zdecentralizowanej techno-
logii napędów IndraDrive Mi. 
Firma Bosch Rexroth udostępnia produ-
centom maszyn rozbudowane rozwiązania 
bezpieczeństwa przeznaczone dla napę-
dów zdecentralizowanych, określane jako 
Safety on Board. Opcja SafeMotion w połą-
czeniu z funkcją Safe Torque Off zawiera 
w sobie certyfikowane funkcje bezpieczeń-
stwa ruchu.
Funkcje bezpieczeństwa bez stosowania 
enkodera, na przykład SS1, SS1-ES czy STO, 
mają certyfikat kat. 4 PL e wg normy EN ISO 
13849-1 oraz SIL 3 wg EN 62061. Oprócz 

tego napęd IndraDrive Mi jest wyposażony 
w szereg funkcji bezpieczeństwa z wyko-
rzystaniem zwrotnego sygnału enkodera, 
takich jak: SS2, SOS, SLS, SMS, SMD, SLI czy 
SDI. Odpowiadają one kategorii 3 PL d wg 
EN ISO 13849-1 oraz SIL 2 wg EN 62061. 
Technologia bezpieczeństwa dostępna 
w napędach IndraDrive Mi wykorzystuje 
standard bezpieczeństwa CIP Safety inter-
fejsu Sercos, co umożliwia przesyłanie 
sygnałów w czasie rzeczywistym wraz 
z pozostałymi danymi magistrali Sercos. 
Zintegrowanie interfejsu napędu, urządzeń 
peryferyjnych i magistrali bezpieczeń-
stwa, jak również standardowego inter-
fejsu Ethernet w jednej sieci upraszcza 
obsługę oraz pozwala obniżyć koszt apara-
tury i instalacji. Oprócz magistrali Sercos, 
dostępny jest także interfejs Multi-Ether-
net, który obsługuje wszystkie najbardziej 
popularne protokoły sieci Ethernet, na 
przykład ProfiNet, EtherNet/IP i EtherCAT 

i to w tej samej konfiguracji sprzętowej. 
Dostępna jest także komunikacja Profibus.
Dzięki funkcji bezpieczeństwa Safe Torque 
Off napęd IndraDrive Mi daje możliwość 
tworzenia różnych stref bezpieczeństwa 
w łańcuchu napędów, które mogą być akty-
wowane niezależnie. Upraszcza to parame-
tryzację systemu oraz skraca czas ponow-
nego uruchomienia maszyny. 
Zdecentralizowana technologia napędów 
IndraDrive Mi pozwala obniżyć koszty 
związane z okablowaniem, wielkością szafy 
elektrycznej oraz chłodzeniem szaf nawet 
o 90% w porównaniu z konwencjonalnymi 
napędami.
 

Kontakt:  

mgr inż. Marek Gaj 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 660 40 94 56 

marek.gaj@boschrexroth.pl                                                                 

Rozwiązanie SafeMotion w technologii 
zdecentralizowanych napędów IndraDrive Mi 
                                                                                                                      

		Technologia bezpieczeństwa dostępna w napędach IndraDrive Mi wykorzystuje standard 
bezpieczeństwa CIP Safety interfejsu Sercos, co umożliwia przesyłanie sygnałów w czasie 
rzeczywistym wraz z pozostałymi danymi magistrali Sercos.
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WYDArZENIA

Młodzi wynalazcy na 5!
Pod takim hasłem organizowana jest 5. edycja programu edukacyjnego                          
dla gimnazjalistów Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha

Tegoroczna odsłona programu została 
wzbogacona o nowy element – platformę 
internetową Akademia Online, na której 
będą zamieszczone niepublikowane wcześ-
niej filmy popularnonaukowe poświęcone 
wynalazkom i naukom ścisłym.

Stałym elementem programu są warsztaty 
dla uczniów na Politechnice Warszawskiej 
i Wrocławskiej. W tym roku uczniowie będą 
mieli okazję m.in. sterować dronem, rywali-
zować w zawodach szybkiego programowa-
nia, sprawdzić trwałość materiałów kompo-
zytowych używanych do budowy bolidów 
i samodzielnie zbudować tunel aerodyna-
miczny. Przy współpracy z Wrocławskim Par-
kiem Technologicznym odbędą się zajęcia 
z programowania robotów oraz pokaz możli-
wości łazika Scorpio 4 – zwycięzcy European 
Rover Challenge, europejskich zawodów łazi-
ków marsjańskich. W ramach zajęć dodat-
kowych uczestnicy programu spotkają się 
w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej 
Polskiej z młodymi, utytułowanymi wyna-
lazcami, a podczas warsztatu z psycholo-
giem będę odkrywali swoje mocne strony. 
„Rosnące z roku na rok zainteresowanie 
Akademią Wynalazców im. Roberta Boscha 
wśród uczniów i nauczycieli potwierdza, 
że idea trafiła w zapotrzebowanie młodych 
ludzi. Jesteśmy pod dużym wrażeniem 
zapału młodzieży, ale też dużej wiedzy z jaką 
przystępuje ona do konkursu. Szczególnie 
atrakcyjnym elementem Akademii jest moż-
liwość praktycznego wykonania wynalaz-
ków w laboratoriach wyższych uczelni pod 
nadzorem i z pomocą starszych kolegów, 
przyszłych inżynierów. Dotychczasowym 
efektem tej współpracy jest 200 prototypów 
wynalazków. Ze stuprocentową pewnością 
możemy powiedzieć, że Akademia Wynalaz-
ców im. Roberta Boscha to kuźnia przyszłych 
konstruktorów i pracowników nowoczes-
nych laboratoriów. To program, który wspa-
niale wpisuje się w potrzeby polskiej gospo-
darki i dynamicznie rozwijającego się sektora 
produkcyjnego” – mówi Krystyna Boczkow-

ska, Prezes Zarządu Robert Bosch Sp. z o.o. 
Na stronie internetowej programu www.
akademiawynalazcow.edu.pl została stwo-
rzona platforma Akademia Online, na której 
będą publikowane filmy popularnonaukowe. 
Nagrania mają na celu przybliżać uczniom 
różnorodne zagadnienia ze świata nauki 
i wynalazków. W pierwszej serii poświęconej 
polskim wynalazcom będzie można poznać 
historię maszyny szyfrującej, kamizelki 
kuloodpornej, a także tajniki wytrzymałości 
materiałów, z których powstają wynalazki.  
W ofercie programowej tegorocznej edy-
cji Akademii znalazły się wysoko ocenione 
przez uczniów w ubiegłych edycjach zaję-
cia z robotyki, tworzenia materiałów kom-
pozytowych, obsługi łazików marsjańskich, 
energetyki niekonwencjonalnej, automa-
tyki i aerodynamiki. Nowością będą zajęcia 
dotyczące sterowania dronami oraz progra-
mowania i budowy tunelu aerodynamicz-
nego. Uczniowie uczestniczący w warszta-
tach będą mogli wziąć udział w konkursie 
na wynalazek. 10 najlepszych projektów 
w Warszawie i Wrocławiu otrzyma dofi-
nansowanie firmy Bosch. Jury nagrodzi 
3 najlepsze prototypy w każdym z miast.  
Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha 

to program edukacyjny dla gimnazjalistów 
prowadzony przez firmę Robert Bosch 
Sp. z o.o. od 2011 r. Celem programu jest 
popularyzacja wśród młodzieży przedmio-
tów ścisłych – matematyki, fizyki, techniki 
oraz zainteresowanie jej uczelniami tech-
nicznymi, co może skutkować w przyszłości 
zwiększeniem kadry inżynierskiej w Polsce 
oraz przyczynić się do promocji uzdolnio-
nych, młodych osób. Dotychczas w projekcie 
wzięło udział 4600 uczniów, którzy zgłosili 
187 pomysłowych wynalazków.  

	W ofercie programowej tegorocznej edycji Akademii znalazły się wysoko ocenione przez     
    uczniów w ubiegłych edycjach zajęcia z robotyki, tworzenia materiałów kompozytowych,
    obsługi łazików marsjańskich, energetyki niekonwencjonalnej, automatyki i aerodynamiki.  
    Nowością będą zajęcia dotyczące sterowania dronami oraz programowania i budowy 
    tunelu aerodynamicznego.

TArgI 2015

W roku 2015 firma Bosch Rexroth 

Sp. z o.o. będzie obecna na 

następujących imprezach targowych:

• Międzynarodowe Targi Automatyki         

   i Pomiarów AUTOMATICON 2015    

   - Warszawa 17-20.03.2015

• Międzynarodowe Targi Górnictwa, 

   Przemysłu Energetycznego i Hutni-   

   czego KATOWICE 2015 - Katowice, 

   08-11.09.2015

Zapraszamy do odwiedzenia naszych 

stoisk targowych!
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W nawiązaniu do wieloletniej 

tradycji firma Bosch Rexroth 

Sp. z o. o. została zaproszona do 

udziału w pracach komisji konkur-

sowej podczas finałowego 

seminarium konkursowego 

w kolejnej XVIII edycji „Konkursu 

na najlepszą pracę magisterską 

obronioną na Wydziale Samocho-

dów i Maszyn Roboczych Poli-

techniki Warszawskiej w roku 

akademickim 2013 / 2014”. 

Nagroda specjalna w postaci 

grantu pieniężnego ufundowana 

przez firmę Bosch Rexroth 

przypadła w udziale ubiegłorocz-

nym absolwentom, panom: 

mgr inż. Mariuszowi Sołtysiakowi 

oraz mgr inż. Markowi Tarwa-

ckiemu za pracę pt. „Projekt 

wiertarki półautomatycznej do 

wiercenia w wyrobach wykona-

nych metalurgią proszków spieka-

nych”. Opiekunem naukowym 

pracy był dr hab. inż. Piotr Ska-

wiński. Autorom nagrodzonej 
pracy i ich opiekunowi nauko-
wemu serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów 
– zarówno tych naukowych,
jak i zawodowych.

Bosch Rexroth 
nagradza najlep-
szych

Szukanie miejsca parkingowego bywa czasochłon-
ne i frustrujące. W przyszłości czujniki Boscha – 
zainstalowane w nawierzchni i w jeżdżących po 
niej samochodach – będą automatycznie identyfi-
kować wolne miejsca parkingowe i przesyłać tę 
informację do sieci.

Bosch opracował rozwiązania pozwalające 
tworzyć w czasie rzeczywistym plany dostęp-
nych miejsc parkingowych za pomocą czuj-
ników bezprzewodowych zainstalowanych 
w nawierzchni. Czujniki rozpoznają, czy miej-
sce parkingowe jest zajęte przez auto i przesy-
łają tę informację do sieci. W przyszłości, nawet 
samochody przejeżdżające obok dostępnych 
miejsc parkingowych będą w stanie przesłać 
taką informację do sieci. Czujniki ultradźwię-
kowe montowane w wielu nowoczesnych samo-
chodach w ramach systemów wspomagania par-
kowania będą identyfikować luki przy krawędzi 
chodnika. Przekazywanie informacji w czasie 
rzeczywistym na smartfony kierowców lub bez-
pośrednio do nawigacji samochodowych może 
skrócić czas poszukiwania wolnego miejsca par-
kingowego. 
Większy komfort i oszczędność czasu
Dzięki tym rozwiązaniom Bosch pokazuje, w jaki 
sposób obecność czujników i dostęp do inter-
netu mogą uczynić codzienne życie wielu ludzi 
znacznie łatwiejszym, nawet jeśli chodzi o par-
kowanie. Rozwiązanie bazujące na czujnikach 
i oprogramowaniu Bosch zostało zaprezento-
wane po raz pierwszy na konferencji Bosch Con-
nectedWorld w Berlinie, w dniach 17-18 lutego 
2015. Bezprzewodowe czujniki zamontowane 
w jezdni są umieszczone w sztywnej, pół-
okrągłej obudowie z tworzywa sztucznego. 
Z wyglądu przypominają znaczniki używane 
do oznaczenia pasów ruchu na drogach. Bez-
przewodowy czujnik jest w stanie rozpoznać 
czy jest nad nim  zaparkowany samochód. Mały, 
energooszczędny nadajnik radiowy w czujniku 
przesyła tę informację do odbiornika (działanie 
podobne do domowego routera WiFi), który jest 

zdolny do gromadzenia danych z setek czujni-
ków. „Informacja o tym czy miejsce jest zajęte 
czy nie, jest następnie przesyłana za pośredni-
ctwem sieci do bazy danych. Program tworzy 
plan miejsc parkingowych na danym obszarze 
praktycznie w czasie rzeczywistym. W zależ-
ności od zastosowania, plan może dotyczyć 
parkingu, ulic lub centrum miasta” – mówi dr 
Rolf Nikodem, szef projektu Connected Parking 
Bosch. 
Rozpoznawanie miejsc parkingowych podczas 
ich mijania 
Innym rozwiązaniem opracowanym przez firmę 
Bosch jest możliwość rozpoznawania przez 
samochody mijanych miejsc parkingowych. 
„Wiele samochodów już jest wyposażonych 
w funkcję wspomagania parkowania, co oznacza, 
że są one wyposażone w ultradźwiękowe czuj-
niki Boscha” - mówi Rolf Nikodem. „W trakcie 
jazdy czujniki te identyfikują wolne przestrzenie 
między samochodami zaparkowanymi wzdłuż 
ulicy. Dzięki dostępowi do internetu informa-
cje te mogą być przekazywane do bazy danych 
z dużą szybkością”. Tam w powiązaniu z cyfrową 
mapą ulic powstaje jeden plan, który pokazuje 
aktualnie wolne miejsca. Im więcej samochodów 
będzie uczestniczyć w tym systemie, tym bar-
dziej szczegółowy i aktualny będzie plan miejsc 
parkingowych.

Bosch ułatwia parkowanie
Czujniki zamontowane w nawierzchni poinformują kierowcę     
o wolnym miejscu parkingowym

ImPrESSum

drive & control local jest 
dodatkiem informacyjnym spółek 
Bosch Rexroth AG.  
Wydawca polskiego wydania:
Bosch Rexroth Sp. z o.o.,  
ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 
Warszawa, tel.: 22 738 18 00; 
fax: 22 758 87 35.
Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Powielanie tylko za zgodą 
wydawcy.


