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Automatyzacja oznacza komunikację 
 

Dzięki technologii Open Core Interface, systemy sterowania firmy Bosch Rexroth wypełniają 
lukę pomiędzy automatyką a światem IT 

Systemy automatyki i obsługi muszą stawać się coraz bardziej 

elastyczne – aż do poziomu napędu. W związku z tym firma Bosch 

Rexroth poszerza możliwości komunikacji napędów IndraDrive  

z kolejnymi interfejsami czasu rzeczywistego i enkodera. Technologia 

„Open Core Interface for Drives“ oferuje teraz jeszcze więcej możliwości 

integracji napędów w ramach automatyzacji infrastruktury IT.  

 

Nowoczesne fabryki stają przed ogromnym wyzwaniem – muszą wytwarzać 
coraz więcej wariantów produktów i odpowiadać na szczególne 
zapotrzebowania klientów oraz ciągle zmieniające się wielkości produkcji, 
nawet w seriach po jednej sztuce. Użytkownicy maszyn, bardziej niż 
kiedykolwiek, są zainteresowani szybkim czasem reagowania.  

W erze sieci cyfrowych wiele różnych systemów musi współdziałać  
w środowiskach procesowych. Wszystkie koncepcje Przemysłu 4.0 zakładają 
decentralizację analizy danych oraz wysoki stopień łączności elementów 
procesu automatyzacji we wszystkich kierunkach. 
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Napędy IndraDrive komunikują się z każdym środowiskiem  

Aby zapewnić łączność niezależnie od producenta, rodzina napędów 
IndraDrive firmy Bosch Rexroth opiera się na inteligentnych komponentach  
i wielu dostępnych na rynku standardach interfejsu. Dotyczy to w równej 
mierze kompaktowego rozwiązania IndraDrive Cs ze zintegrowaną jednostką 
sterującą dla mocy 100 W i większych, modułowego napędu IndraDrive M  
z zasilaczem lub falownikiem – także w przypadku urządzeń dwuosiowych, 
wbudowanych w silniku i zdecentralizowanych falowników IndraDrive Mi 
zapewniających stopień ochrony IP65, a także napędów IndraDrive ML  
o mocy aż do 4 MW. Dzięki szerokiemu spektrum interfejsów napędów 
elektrycznych oraz hydraulicznych, zapewniającemu możliwie największą 
elastyczność w doborze rozwiązań technicznych, integracja napędów   
w skomplikowanych środowiskach jest zdecydowanie łatwiejsza. Każdy 
użytkownik może skorzystać z innowacyjnych zastosowań w dziedzinie 
automatyki. 
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Integracja różnych koncepcji enkodera 

Napędy IndraDrive stanowią najnowocześniejsze rozwiązanie technologiczne 
w zakresie sterowań silników oraz enkoderów. Jednostki sterujące tej rodziny 
napędów umożliwiają kontrolę silników 3-fazowych: silników 
synchronicznych, silników asynchronicznych, a także silników 
reluktancyjnych. Silniki obrotowe i liniowe to także możliwe rozwiązania.  
Aby zapewnić uniwersalne i elastyczne możliwości wykorzystywania, 
skonfigurowano komunikację z prawie wszystkimi dostępnymi typami 
enkoderów, tj. analogowymi, cyfrowymi oraz łączonymi. Nowością jest 
integracja cyfrowego interfejsu ACURO®link oraz interfejsu BiSS. Otwartość 
protokołu Acuro-Link oraz łatwość integracji to kluczowe zalety tego 
rozwiązania wpisujące się w koncepcję technologii jednoprzewodowej, dzięki 
którym zmniejsza się ilość przewodów, zapotrzebowanie przestrzeni oraz 
masa wyposażenia w maszynie. Standard BiSS 
(dwukierunkowy/szeregowy/synchroniczny) to rozwiązanie typu „open 
source“, zaprojektowane pod kątem zwiększenia dynamiki. Znajduje on 
zastosowanie w sektorze wysokich technologii, takich jak symulacja lotu,  
w przemyśle półprzewodników, w systemach montażu precyzyjnego w branży 
mikroelektronicznej, a także w inżynierii medycznej. 

Napędy jako sterowniki 

Napędy IndraDrive komunikują się również między sobą - umożliwia to 
system logiki ruchu IndraMotion MLD. Na przykład, można połączyć kilka 
napędów poprzez sieć Sercos, aby niewielkim nakładem utworzyć małą linię 
produkcyjną lub podsystem. Jeden napęd określa prędkość dla drugiego 
napędu, działając jako sterownik. Inne urządzenia mogą zostać umieszczone 
na niższym poziomie za pomocą systemu Sercos oraz EtherNet/IP: 
urządzenia I/O, urządzenia peryferyjne takie jak skanery kodu kreskowego, 
kamery, czujniki poziomu, wskaźniki temperatury itp.  

 
Podsumowanie 

Firma Bosch Rexroth urzeczywistnia wizję Przemysłu 4.0 w kontekście 
rozszerzonej łączności, oznaczającej wymianę informacji pomiędzy różnymi 
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systemami. Inteligentne rozwiązania w zakresie napędów i sterowania 
opracowywane są z myślą o połączeniu z innymi produktami. Każdy element 
działa niezależnie i wydajnie. Ponadto, dzięki technologii Open Core 
Interface, systemy sterowania firmy Bosch Rexroth wypełniają lukę pomiędzy 
automatyką a światem IT.  

To oprogramowanie, które jest zintegrowane z systemami sterowania  
i napędami, umożliwia dostęp do serca systemu z najbardziej 
zróżnicowanych platform dzięki funkcjom zaprogramowanym z 
wykorzystaniem języka wyższego poziomu. Otwiera to nowe możliwości dla 
rozwiązań sieciowych typu „all-in-one“. 

 

 

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 2016 roku 

obroty w wysokości 5 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 29 500 pracowników. 

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl 

Obsługiwane środowiska programistyczne, systemy operacyjne i wyższe języki 
programowania 

 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 400 500 

pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2017) i wygenerowała w 2017 roku 

obrót w wysokości 78 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, 

http://www.boschrexroth.pl/
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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 62,500 współpracowników w 

zakresie badań i rozwoju w 125 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. Piotr Kościuczuk 

Tel.: (22)7381852, +48 692 963 889 

E-Mail: piotr.kosciuczuk@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 
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) 275 55 09 
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 Wrocław 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 

 

http://www.bosch.pl/
http://www.bosch-prasa.pl/
http://twitter.com/BoschPresse

