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System Bosch Rexroth ODIN 
W maju 2019 wprowadziliśmy u jednego z naszych klientów – firmy Inter 

Trade - system Bosch Rexroth ODIN (online diagnostic network), który 

służy do monitorowania pracy przykładowej aplikacji hydrauliki 

przemysłowej. 

 

Monitorowany system hydrauliczny realizujący przykładową funkcjonalność ruchu  

z wykorzystaniem cylindra. 

System ma na celu zademonstrowanie jak w warunkach produkcyjnych  

z wykorzystaniem chmury obliczeniowej i urządzeń brzegowych np. Bosch 

Rexroth IoT Gateway, można przewidywać wystąpienia awarii. ODIN oblicza 

tzw. index zdrowia (ang. Machine Health Index) badanego systemu  

w oparciu o uczenie maszynowe. Po okresie uczenia się sieć neuronowa 

wylicza aktualny indeks zdrowia badanego systemu hydraulicznego maszyny  

i pozwala go na bieżąco monitorować przez serwisanta. 

W przypadku gdy indeks spadnie poniżej poziomu ustalonego z klientem  

i działem utrzymania ruchu można podjąć działania naprawcze, serwisowe 

lub diagnostykę. Działania te przywracają poziom „zdrowia”, badanego 

systemu, na wyższy poziom, gdzie ryzyko awarii jest najmniejsze. Z uwagi na 

fakt, że na bieżąco mamy informację o badanym systemie można na 
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spokojnie i z odpowiednim wyprzedzeniem zaplanować akcje naprawcze  

w najbardziej odpowiednich momentach dla klienta np. przerwa nocna, urlop 

w zakładzie itd.   

Aplikacja zainstalowana w laboratorium pozwala symulować potencjalnie 

niepoprawne parametry pracy układu hydraulicznego cylindra poprzez 

pomiary: czystości oleju (trzy poziomy), pomiar wycieku z pompy, zawartość 

wody w układzie, temperatury oleju, poziomu oleju w zbiorniku i inne. 

Dane przekazywane są do chmury Bosch Rexroth, gdzie system ODIN 

udostępnia przez Internet bezpieczny panel operatora i daje możliwość 

podglądu wszystkich lub wybranych sygnałów badanego układu hydrauliki. 

Na życzenie klienta mogą być tworzone cykliczne raporty dotyczące 

prognozowanego stanu badanego systemu hydrauliki. 

Instalacja systemu ODIN w takiej konfiguracji jest pierwszą zrealizowaną  

w Europie Środkowo-Wschodniej. Współpraca z firmą Inter Trade, u której 

zainstalowano stanowisko demonstracyjne ma na celu rozszerzanie wiedzy 

na temat nowoczesnych rozwiązań z zakresu  Przemysłu 4.0 u jej klientów 

jak również docelowo klientów Bosch Rexroth. 

 

 

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. Dzięki inteligentnym 

komponentom, niestandardowym rozwiązaniom systemowym i usługom Bosch Rexroth tworzy 

niezbędne środowisko dla w pełni połączonych aplikacji. Bosch Rexroth oferuje swoim 

klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, 

przekładni oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu, jak również oprogramowanie i 

interfejsy do rozwiązań wykorzystujących internet rzeczy. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 

80 krajach, osiągnęło w 2018 roku obroty w wysokości 6,2 mld euro przy zatrudnieniu na 

poziomie 32,300  pracowników. 

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl 

http://www.boschrexroth.pl/
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Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 410 000 

pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2018) i wygenerowała w 2018 roku 

obrót w wysokości 77,9 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. Strategicznym celem 

Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w internecie. Grupa 

Bosch zatrudnia 69,500 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. Adam Piszczatowski 

Tel.: (22) 738 19 66 

E-Mail: Adam.Piszczatowski@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 

http://www.bosch.pl/
http://www.bosch-prasa.pl/
http://twitter.com/BoschPresse
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tel.: (91) 483 67 82, fax: (91) 435 89 77 
szczecin@boschrexroth.pl 
Wrocław: ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 

 

 

  


