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Inteligentne napędy bez szaf sterowniczych 
 

 

IndraDrive Mi — pierwszy serwonapęd zintegrowany z silnikiem   

Inteligentne napędy firmy Bosch Rexroth od dziesięcioleci stanowią 

istotny wkład w koncepcje nowatorskich maszyn. Nowe modularne 

koncepcje technologii napędowej mogą być zrealizowane używając 

napędy rodziny IndraDrive Mi – zupełnie bez konieczności stosowania 

szaf sterowniczych. 

Producenci maszyn i użytkownicy zwracają obecnie większą niż kiedykolwiek 

przedtem uwagę na produktywność poszczególnych maszyn oraz zakładu 

jako całości. Do końca lat 90. ubiegłego wieku złożone sekwencje ruchów 

maszyn pakujących były realizowane przez skomplikowane mechanizmy, np. 

krzywki i przekładnie. Obecnie zadanie to przejęły poszczególne 

serwonapędy i inteligentne funkcje oprogramowania. Dzięki temu wzrosła 

produktywność maszyn, gdyż możliwe jest szybkie i elastyczne przezbrajanie 

ich np. na inne formaty produktów. Jednak elastyczność taka oznacza 

zwiększenie liczby napędów oraz ilości miejsca w szafce sterowniczej, 

niezbędnego do pomieszczenia zasilania i elektroniki układu sterowania. 

Oprócz tego na przestrzeni lat wzrosły koszty okablowania i chłodzenia 

szafek sterowniczych. 

 

Dziesięciolecia doświadczeń 

Rozwój w tym kierunku rozpoczął się w roku 1979, gdy firma Bosch Rexroth 

zaprezentowała pierwszy na świecie serwomotor bezobsługowy, który mógł 
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być użyty w zastosowaniach przemysłowych. Systematyczny dalszy rozwój 

przyniósł na początku lat 90-tych napędy DIAX i EcoDrive i od tego momentu 

nastąpiła epoka napędów cyfrowych. 

 

W międzyczasie zwiększyła się liczba funkcji wbudowanych w napędy, na 

przykład związanych z certyfikowaną technologią bezpieczeństwa mającą za 

zadanie chronić ludzi, maszyny i obrabiane przedmioty. Inżynierowie firmy 

stale rozwijali technologię zdecentralizowanej inteligencji napędów 

elektrycznych, czego kulminacją było wprowadzenie w 2003 r. na rynek serii 

IndraDrive. Rozwiązanie to umożliwiło inżynierom mechanikom dalsze 

zwiększanie elastyczności konstruowanych maszyn. 

 

Nakładana elektronika 

 

W 2007 r. inżynierowie dokonali przełomu, wprowadzając IndraDrive Mi — 

pierwszy serwonapęd zintegrowany z silnikiem. W koncepcji tej każdy silnik 

zawiera zainstalowaną bezpośrednio na nim elektronikę napędu, co 

umożliwia zwolnienie miejsca w szafie sterowniczej. Do komunikacji i 

zasilania wystarcza jeden kabel hybrydowy. W pierwszej generacji tej serii 

objętość szafek sterowniczych została zmniejszona nawet o 90%. 

 

Przygotowanie na przyszłość 

 

W 2012 r. wprowadzono drugą generację, która zapewniła użytkownikom 

jeszcze większą elastyczność. Nowa funkcja komunikacji ethernetowej 

umożliwiła łatwe integrowanie serwonapędów w poszczególnych 

środowiskach automatyzacji. Od tego czasu IndraDrive Mi jest napędem z 

najlepszą obsługą komunikacji spośród dostępnych na rynku. Ponadto firma 

Bosch Rexroth zintegrowała tę zdecentralizowaną technologię napędu ze 

swoją certyfikowaną technologią bezpieczeństwa. 

 

W roku 2014 nastąpiło odejście od szaf sterowniczych. Dzięki opracowaniu 

zasilaczy o stopniu ochrony IP65, możliwe stało się instalowanie ich 

bezpośrednio na maszynie, pomimo trudnych warunków tam panujących. 

Oznacza to całkowite wyeliminowanie z szafy sterowniczej wszystkich 

elementów systemu napędowego. Maszyny mogą być obecnie konstruowane 

jako samowystarczalne i całkowicie modularne. Łatwe jest także ich 

rozbudowywanie w przyszłości. Jednak absolutnie nie oznacza to jeszcze 

końca drogi rozwoju tego rozwiązania. Szeroka gama funkcji programowych 

oraz łatwa integracja z różnymi środowiskami automatyzacji sprawiają, że 

napęd ten jest naturalnym kandydatem do przyszłościowych zastosowań w 

ramach koncepcji Przemysł 4.0. 
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Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy 

i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego 

formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, 

maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu. Doświadczenie to 

wykorzystuje przy opracowywaniu innowacyjnych komponentów, indywidualnych rozwiązań 

systemowych oraz usług. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania z 

zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, przekładni oraz techniki przemieszczeń 

liniowych i montażu. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 krajach, osiągnęło w 2014 roku 

obroty w wysokości 5,6 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 33 700 pracowników. 

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 375 000 

pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2015) i wygenerowała w 2015 roku 

obrót w wysokości 70 mld euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility 

Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. 

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i 

regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, 

Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na 

całym świecie stanowią podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2015 Bosch 

zgłosił ok. 5 400 patentów. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla 

świata zintegrowanego w internecie. Grupa Bosch zatrudnia 55,800 współpracowników w 

zakresie badań i rozwoju w 115 miejscach na całym świecie. Innowacyjne produkty i usługi 

Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy 

technologię, która jest „bliżej nas”. 

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl oraz http://twitter.com/BoschPresse. 

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Romuald Lis 

tel.: +48(22) 738 19 41 

romuald.lis@boschrexroth.pl 

www.boschrexroth.pl 

 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. Centrala: 
ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa 
Tel.: (22) 738 18 00, Fax: (22) 758 87 35 

http://www.boschrexroth.pl/
http://www.bosch.pl/
http://www.bosch-prasa.pl/
http://twitter.com/BoschPresse
http://dc-corp.resource.bosch.com/media/en/general_use/trends_and_topics_3/artikelbilder_und_illustrationen/1503_drive_and_control_magazine/Smart_IndraDriveMi_Convetional_system.jpg?width=1000&height=483
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info@boschrexroth.pl 
www.boschrexroth.pl 
Biura Regionalne: 
Gdańsk: ul. Galaktyczna 32, 80-299 Gdańsk 
tel.: (58) 520 89 90, fax: (58) 552 54 75 
gdansk@boschrexroth.pl 
Katowice: ul. Wiejska 46, 41-253 Czeladź 
tel.: (32) 363 51 00, fax: (32) 363 51 01 
katowice@boschrexroth.pl 
Poznań: ul. Krucza 6, 62-080 Tarnowo Podgórne 
tel.: (61) 816 77 60,  fax: (61) 816 77 64 
poznan@boschrexroth.pl 
Rzeszów: ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów 
tel.: (17) 275 55 00, fax: (17) 865 87 70 
rzeszow@boschrexroth.pl 
Szczecin: ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin 
tel.: (91) 483 67 82, fax: (91) 435 89 77 
szczecin@boschrexroth.pl 
Wrocław: ul. Tyniecka 17, 52-407 Nowa Wieś Wrocławska 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 

 

 

 


