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strukce, kterou operátorské panely Power Pa-
nel od společnosti B&R dokázaly nabídnout.

Úspory nákladů díky technice B&R

Řídicí systém komunikuje s prvky systé-
mu ePack prostřednictvím I/O modulů X20. 
Takto je měřena teplota, tlak a teplo, jsou čte-
ny chybové zprávy a regulována rychlost ge-
nerátoru, kondenzátoru a napájecích čerpadel. 
Realizovat tyto funkce nebyl 
problém pro žádného z dodava-
telů, z nichž firma Orcan vybí-
rala, ale společnost B&R mezi 
nimi vynikla cenou.

Nicméně protože společnost 
Orcan u počátečních prototypů 
použila řídicí techniku vyrobe-
nou jinými dodavateli, nastaly 
obavy, zda přechod na systém 
B&R nezpozdí celý projekt. 
Technici společnosti Orcan se 
ale v prostředí Automation Stu-
dio velmi rychle zorientovali 
a za použití běžných znalos-
tí programování okamžitě za-
čali s převodem celé aplikace. 
Prostředí Automation Studio 
jim poskytlo vše, co potřebo-
vali. K tomu mohli využít asistenci, školení 
a podporu inženýrů ze společnosti B&R. Celý 
přechod na řídicí systém B&R trval něko-
lik týdnů.

Velká účinnost i při částečném zatížení

Zařízení využívající ORC, která nelze 
ovládat automaticky, potřebují lidské ope-
rátory a jejich reakce na výkyvy v zásobo-
vání energií je pomalá. V důsledku toho je 

účinnost těchto zařízení výrazně horší, jsou-
-li provozována v režimu částečného zatíže-
ní. Systém ePack se však může přizpůsobit 
výkyvům v úrovni dostupné tepelné energie 
bez jakékoliv lidské intervence.

Účinnost systému ePack je poměrně kon-
stantní v širokém rozsahu, a to i v případě, je-
-li snížen přívod energie. I když je přivádě-
no jen 50 % z předpokládaného odpadního 
tepla, zařízení se automaticky přepne do re-

žimu částečného zatížení a i v tomto režimu 
ePack ještě zvládá vrátit téměř polovinu jme-
novitého tepelného výkonu. To je význam-
né pro kombinovanou výrobu tepla a elektři-
ny se jmenovitým výkonem 450 až 500 kW 
a pro stacionární motory, pro které je kom-
paktní ePack ideálně vhodný – při rozměrech 
2 × 2 × 1,2 m dodává tepelný výkon 300 kW 
a elektrický výkon 20 kW. I v zařízeních na 
výrobu bioplynu výkon spalovacího motoru 
kolísá více, než by laik očekával. Je to pro-

Obr. 2. Dva systémy ePack využívají odpadní teplo z průmy-
slového chlazení v průmyslovém podniku v Mnichově

to, že např. v létě v důsledku vysokých ven-
kovních teplot probíhá proces fermentace ji-
nak než v zimě.

Snížené náklady na energii po dobu 
patnácti let

Vzhledem k relativně malé investici a vel-
ké účinnosti i při částečném zatížení je ná-
vratnost nákladů na pořízení tohoto systému 
zajištěna během několika let. Při kombinova-
né výrobě tepla a elektrické energie při pro-
vozu asi 7 000 až 8 000 h lze dosáhnout ná-
kladů méně než pět eurocentů za kilowattho-
dinu, a to po dobu patnácti let.

Tyto údaje přesvědčily zákazníky v mnoha 
různých odvětvích, což dokazují stále rostou-
cí počty prodaných systémů ePack.

B&R – správná volba

Společnost B&R plně podporuje snahu 
firmy Orcan, aby byly systémy využívající 
ORC ještě úspornější, a rostla tak poptávka 
po nich. Technici společnosti Orcan byli velmi 
spokojeni s komunikačním modulem M-Bus 
(X20CS1012), který jim poskytuje přístup 
do širokého spektra měřicích přístrojů, stej-
ně jako s měřicím modulem (X20AP3131) ze 
systému X20. Před zavedením měřicího mo-
dulu pro měření spotřeby energie měla spo-
lečnost Orcan velké časové náklady na inte-
graci samostatného měřicího a přístrojového 
vybavení. Nyní se modul měření energie na-
chází přímo na liště DIN jako nedílná sou-
část řídicího systému. Znamená to snadnější 
instalaci, menší požadavky na prostor a nižší 
celkové náklady. To také potvrzuje správnost 
rozhodnutí pro B&R.

(B&R)

Stroje používané v lesnictví musí být mi-
mořádně odolné. To platí i pro mobilní odkor-
ňovač od firmy Halder, který pracuje postupně 
na různých místech jižního Německa, kde je 
právě těženo dřevo. Odkorňovač je postaven na 
podvozku tvořeném třínápravovým nákladním 
automobilem s přívěsem a vznikl přestavbou 
z původně čtyřnápravového kamionu značky 

Moduly MVK Metal od firmy Murrelektronik  
na mobilním odkorňovači
Sběrnicové rozvody elektrických signálů využívající modul MVK Metal od společnosti 
Murrelektronik jsou osvědčenou součástí výrobních linek vyznačujících se vysokou mí-
rou automatizace. Občas je ale tento odolný sběrnicový modul použit i tam, kde to je 
na první pohled velmi překvapivé. Pěkným příkladem je mobilní odkorňovač od firmy 
Halder GmbH. Tento výrobce lesnických strojů se sídlem na jihu Německa při inovaci 
uvedeného stroje využil moduly MVK Metal, komunikující s nadřazeným systémem po 
osvědčené komunikační sběrnici Profibus.

MAN (obr. 1). Z ovládacích kabin odkorňovač 
obsluhují dva pracovníci, kteří přemísťují dlou-
hé a těžké kmeny jednotlivě na vozidlo, kde 
jsou tyto zbaveny kůry, a oloupané je ukládají 
na hromadu na druhou stranu cesty.

Mobilní odkorňovač byl uveden do provo-
zu v roce 1996 a ročně odpracuje asi 1 200 h, 
někdy více, někdy méně. Momentálně má 

stroj celkem odpracováno téměř 38 000 pro-
vozních hodin. Je to spolehlivé a odolné za-
řízení, jež zatím úspěšně odolává nástrahám 

Obr. 1. Odkorňovač firmy Halder
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rozbahněných lesních cest, prudkým lijákům, 
vedrům i mrazu a neustálým vibracím.

Služeb mobilního odkorňovače nejčastěji 
využívají menší pily bez vlastního pevně nain-
stalovaného odkorňovacího zařízení. Mobilní 
odkorňovač je velmi užitečný také tehdy, když 
je třeba, aby dřevo brzy vyschlo, neboť kme-
ny zbavené kůry schnou mnohem rychleji. Bě-
hem 45 min dokáže zpracovat až úctyhodných 
100 plnometrů dřeva. Vozidlo za jízdy i jedenáct 
hydraulických čerpadel vlastního odkorňovače 
pohání jeden společný motor o výkonu 373 kW.

Nože odlupující z kmene kůru mají hyd-
raulické odpružení a jsou namontovány na 
rotujícím bubnu, poháněném výkonným hyd-
raulickým motorem. Odkorňovaný kmen stro-
jem protahují podávací válečky (obr. 2). Od-
středivý vyhazovač kůry s nastavitelnou po-
lohou dopravuje oloupanou kůru na zvolené 
místo u kraje cesty. Rychlost pohybu v kaž-
dém z pohybových uzlů lze individuálně 

nastavit. U odstředivého vyhazovače je tím 
např. řízena vzdálenost, na kterou odlétá-
vá naloupaná kůra. Na stroji je nainstalová-
no mnoho snímačů sledujících provozní stav 
akčních členů, včetně např. indukčních sní-
mačů přiblížení na výsuvných stabilizačních 
podpěrách. Tyto snímače hlídají, aby podpěry 
byly při pojezdu vozidla zataženy.

Jako celek obsahuje odkorňovač velký po-
čet I/O zařízení. Asi dvě třetiny z nich jsou 
akční členy a třetina jsou snímače. Při první 
instalaci elektrického rozvodu na odkorňova-
či, před více než dvaceti lety, bylo použito tra-
diční provedení s jednožilovými kabely. Alois 
Öhler, specialista na automatizační techniku 
od firmy R & Ö, jež řídicí systém realizovala, 
se na to pamatuje: „Bylo to celé hodně nároč-
né, protože jsme pokládali a protahovali kabe-
ly dlouhé až dvacet metrů.“ S postupem doby 
byl rozvod na stroji neustále zjednodušován, 
zčásti i s použitím prvních sběrnicových kom-
ponent. Když se posléze ukázala jako nezbytná 
důkladná modernizace odkorňovače, Berthold 
Halder, ředitel firmy Halder, věděl, že tentokrát 
chce na stroj nainstalovat rozvod I/O signálů 
výhradně na bázi sběrnice Profibus.

Společně s Aloisem Öhlerem se dohodli, 
že použijí sběrnicové moduly MVK Metal od 
společnosti Murrelektronik (obr. 3). Jedním 
z důležitých argumentů přitom byla jejich vy-
nikající odolnost proti vnějším vlivům. Modu-
ly MVK Metal jsou díky kovovému pouzdru 
a úplnému zalití trvale dokonale těsné (IP67). 

Doplňkové pryžové tlumiče absorbují podstat-
nou část energie vibrací a moduly spolehlivě 
pracují za všech povětrnostních podmínek, 
i v mrazu. Jmenovitý rozsah provozní teploty 
modulu MVK Metal je od –25 do +55 °C a to 
je více, než firma Halder potřebuje: přestože 
odkorňovač pracuje téměř za každého počasí, 

při deseti stupních pod nulou musí jeho prá-
ce skončit, protože pod touto teplotou už není 
možné oddělit kůru od jádra kmene.

Velkým přínosem při modernizaci rozvodů 
na odkorňovači byly multifunkční porty modu-
lu MVK Metal, které konstruktérům poskytly 
potřebnou variabilitu. Každý jednotlivý port 
lze nastavit a použít buď jako vstupní, nebo 
jako výstupní, přesně tak, jak je třeba. Ve vý-
sledku se kompletní sběrnicový rozvod poda-
řilo realizovat s použitím jen poměrně malého 
počtu modulů. Nevyužité porty jsou spolehlivě 
utěsněny záslepkami. K tomu ovšem bylo při-
stoupeno jen zřídka, přičemž většina portů je 
využita dokonce dvojnásobně, nejčastěji k při-
pojení dvojitých ventilových konektorů v řídi-
cích obvodech hydraulických čerpadel. Dále si 
Alois Öhler cení prefabrikované propojovací 
kabely s konektory M12. Přínosem je pro něho 
zejména šestihran na šroubení konektorů, který 
umožňuje při použití momentového klíče ko-
nektor jak správně dotáhnout, tak i v případě 
potřeby při údržbě rychle vyjmout.

Další velkou předností sběrnicového roz-
vodu s moduly MVK Metal je, že pracov-
níci obsluhující stroj mohou mnoho případ-
ných problémů vyřešit na místě sami. Stane-
-li se, že sběrnicový modul na stroji přestane 
pracovat, stačí vzít náhradní modul, nastavit 
potřebné adresy a moduly navzájem zamě-
nit. O vše ostatní se postará systém automa-
tického rozpoznávání topologie rozvodu. Tak 
se lze vyhnout situacím, kdy by bylo nutné 
přerušit práci a vrátit se do firmy nebo upro-
střed lesa nákladně hledat a odstraňovat pří-
činu poruchy – i když zde jde o úvahu spíše 
teoretickou, neboť poruchy v podstatě nevzni-
kají. Berthold Halder říká: „Popravdě jsme se 

dosud setkali jen s jediným výpadkem konek-
toru v síti Profibus s následným přerušením 
činnosti sběrnicového systému a ten byl způ-
soben jeho nesprávným použitím.“ Nicméně 
již byly zahájeny práce na dalším projektu, 
v jehož rámci je počítáno s instalací displeje 
v kabině řidiče a s využitím možností modu-
lu MVK Metal v oblasti diagnostiky.

V kabině řidiče vozidla a ve dvou menších 
podružných ovládacích kabinách na odkorňo-
vači jsou nainstalovány rozvody s moduly sys-
tému Murrelektronik Cube20 (obr. 4). V těch-
to kabinách totiž není příliš mnoho místa, tak-
že je třeba použít kompaktní komponenty s co 
nejmenšími požadavky na prostor. Tyto modu-
ly jsou vystaveny rázům a vibracím provázejí-
cím provoz vozidla stejně jako moduly MVK 
Metal. To ovšem nepředstavuje problém. Vo-
diče jsou zde totiž zapojeny do pružinových 
svorek, zajišťujících spolehlivý kontakt. Svor-
ky jsou přitom velmi dobře přístupné.

Důležité je také to, aby sběrnicový rozvod 
byl neustále napájen, bez jakéhokoliv přeru-
šení. Kritická je z tohoto hlediska fáze spou-
štění motoru vozidla, kdy startér spotřebová-
vá mnoho energie. Může se stát, že poklesne 
nebo bude i úplně přerušena dodávka napá-

jecího napětí, třeba krátkodobě, ale podle 
těch nejhorších představ možná i na několik 
sekund. V takových případech pomáhá udr-
žet napětí 24 V k napájení řídicího systému 
a sběrnicového rozvodu vyrovnávací modul 
Murrelektronik MB Cap (obr. 5).

Ve výsledku je Berthold Halder s produkty 
a systémy od společnosti Murrelektronik nanej-
výš spokojen: „Pomáhají nám dosahovat toho, 
co je pro nás důležité – že náš stroj pracuje a že 
nestojíme v lese v horku nebo v dešti a neztrá-
címe čas při hledání závad.“ Jde o komponenty 
s malými rozměry, ale velkým přínosem.

(Murrelektronik)

Obr. 5. Vyrovnávací modul napájení MB Cap

Obr. 2. Detail práce odkorňovače

Obr. 3. I/O modul MVK Metal na stroji

Obr. 4. V podružných ovládacích stanovištích 
jsou I/O moduly Cube20


