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řídicí technika

standardu IO-Link přímou komunikaci výrob-
ků a komponent výrobní linky opatřených no-
siči dat. Toto řešení nabízí různé výhody od 
výroby až po poprodejní servis. Hlavní vý-
hodou je urychlení procesů prostřednictvím 
předzpracování dat přímo na stroji a úplná 
transparentnost výroby i logistiky, a to i bez 
centralizované databáze.

Decentralizovaná automatizace v praxi

Společnost Turck vždy směřovala k de-
centralizované automatizaci. Mnoho jejích 
zákazníků tak už objevilo výhody decentra-
lizovaných řešení.

Například nizozemská společnost Asbreuk 
Service B. V., dodávající automatizované na-
kládací a vykládací zařízení, vybavila svého 
zákazníka, nizozemského poskytovatele logi-
stických služeb, modulárním, plně automati-
zovaným nakládacím a vykládacím systémem 
pro nákladní automobily, který je decentrálně 
řízen robustními moduly Turck TBEN-L-PLC 
s krytím IP67. Díky odolnosti do –25 °C je 
systém vhodný i do prostředí chladíren a mra-
zíren (obr. 3).

Britský výrobce balicích strojů DS Smith 
využívá modulární kompaktní decentralizo-
vané řešení Turck TBEN-S s integrovaným 
PLC, které se programuje v prostředí AR-
GEE, pro monitorování svých lisů na odpadní 
papír bez nutnosti použít centrální řídicí roz-
váděč. Toto řešení poskytuje pracovníkům in-
formace, že slisované balíky papíru dosáhly 
svého maximálního objemu a musí být odsu-
nuty. Pracovníci již nemusí neustále sledovat 
celý proces (obr. 4).

Decentralizovanou bezpečnostní techniku 
využívá i nizozemská společnost AWL-Tech-
niek u svých modulárních svařovacích strojů 
řady M-Line (obr. 5). Používá k tomu i hyb-
ridní řídicí a bezpečnostní komponenty Turck 
TBEN-L a TBPN s rozhraním IO-Link a kry-
tím IP67. Snadná montáž bez nutnosti doda-
tečného zakrytování zrychluje vývoj zařízení 
a hybridní řídicí a bezpečnostní systém zjed-
nodušuje návrh stroje a šetří kabeláž i celkové 
náklady. Komunikační rozhraní modulů navíc 
poskytuje i cenná diagnostická data pro mo-
nitorovací aplikaci Lyla od AWL.

V oblasti farmaceutického průmyslu je 
podnětem k co nejrychlejšímu zahájení sério-

vé výroby nově vyvinu-
tého produktu. Řešením 
jsou modulární výrobní 
linky, kde se jednotli-
vé moduly (v provede-
ní „skid“, vhodné pro 
umístění do standard-
ního rámu a přepravu 
kontejnerem) sestaví 
podle potřeby (obr. 6). 
S decentralizovaným 
systémem mohou být 
moduly testovány už 

u výrobce, před sestavením do výrobní lin-
ky a uvedením do provozu u zákazníka. Vý-
sledkem je, že modulární výrobní linky lze 
uvádět do provozu mnohem rychleji než mo-
nolitické provozy. Navíc nový certifikát jed-
notek TBEN-S a TBEN-L podle ATEX umož-
ňuje jejich montáž bez rozváděče i přímo do 
Ex zóny 2.

Novinka pro rok 2022: I/O modul pro 
EtherCAT

Společnost Turck do svého sortimentu 
I/O modulů IP67/69K s rozhraním IO-Link 
přidala jednotku EtherCAT/IO-Link master 
TBEC-LL-8IOL (obr. 6). Kromě protokolů 
Profinet, EtherNet/IP a Modbus TCP tak spo-

lečnost Turck nyní nabízí moduly i pro sítě 
průmyslového Ethernetu s protokolem Ether-
CAT. I/O modul v robustním pouzdru TBEC-
-L má osm portů IO-Link. Plné galvanické 
oddělení mezi napájecími zdroji dovoluje 

realizovat bezpečnost-
ní odpojení. Akční čle-
ny s rozhraním IO-Link, 
jako jsou ventilové blo-
ky, robotická chapad-
la nebo motory, lze na-
pájet proudem až 4 A. 
Napájecí zdroj je připo-
jen konektorem M12-L, 
který vyhovuje součas-
ným i budoucím poža-
davkům.

Moduly TBEC-LL-
-8IOL jsou stejně jako 
moduly TBEN-S vyba-

veny procesorovým modulem pro logické ří-
zení (FLC) s webovým programovacím pro-
středím ARGEE, které umožňuje uživateli 
velmi snadno programovat logické a sek-
venční úlohy bez nutnosti instalovat další 
software, dokonce i pomocí mobilních ter-
minálů v terénu.

(Turck, s. r. o.)

Obr. 7. IO modul EtherCAT/IO-Link master 
TBO-LL-8IOL, první modul v sortimentu Turck 
s rozhraním pro komunikační systém EtherCAT

Obr. 5. Decentralizovanou bezpečnostní techniku využívá nizozem-
ská společnost AWL-Techniek u svých modulárních svařovacích 
strojů řady M-Line

Obr. 6. V modulárních výrobních linkách pro farmaceutický prů-
mysl se jednotlivé moduly (v provedení „skid“, vhodné pro umístění 
do standardního rámu a přepravu kontejnerem) sestaví a zapojí 
podle potřeby

kr
át

ké
 z

pr
áv

y   Siemens vyhlašuje 
devátý ročník soutěže 
v programování CNC 
Sinumerik Cup

Siemens Sinumerik Cup je soutěž pro 
střední školy a učiliště, ve které soutěží týmy 
studentů, jež připravují program pro výro-
bu skutečného produktu, kterým je letos ex-
perimentální koncový efektor pro kolabo-
rativní robot. Do letošního ročníku soutěže 
o putovní pohár se mohou přihlásit dvou- až 

čtyřčlenné týmy z České republiky. Uzavírka 
přihlášek je 30. dubna, vypracované zadání je 
třeba odeslat do 15. května 2022. Vítězem se 
stane tým, který navrhne nejlepší technologic-
ký postup a v řídicím systému Sinumerik na-
programuje výrobu zadané součásti.

Autorem zadání je Ing. Aleš Polzer, Ph.D., 
z odboru kvality, spolehlivosti a bezpečnosti 
FSI VUT v Brně, který se na organizaci sou-
těže podílí od jejího počátku.

Vyhodnocení soutěže bude dvoukolové: 
v prvním kole bude vypracované úkoly hod-
notit odborná komise, následně budou týmy, 

které postoupí do druhého kola, prezentovat 
své projekty před porotou, aby kromě progra-
mování prokázaly i schopnost odborně prezen-
tovat a obhájit výsledky své práce. „V soutě-
ži Sinumerik Cup však nestačí jen co nejlépe 
navrhnout technologii a program. Důležité je 
také projekt skvěle odprezentovat a k tomu je 
třeba dokonalá spolupráce v týmu,“ vysvětluje 
Tomáš Duba, ředitel obchodního úseku Motion 
Control Siemens Česká republika.

Více na: www.siemens.cz/sinumerikcup.
[Tisková zpráva Siemens, 23. 2. 2022.]
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