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nejvýš aktuálním oboru aktivní bezpečnost-
ní techniky pro stroje a strojní zařízení. Jde 
o odolný provozní modul, který v kombina-
ci s bezpečnostním programovatelným auto-
matem (F-PLC) realizuje bezpečnostní vstu-
py a výstupy (obr. 2). Spolehlivý přenos úda-
jů spjatých s bezpečností po komunikační 
sběrnici je zajištěn použitím komunikačních 

protokolů Profinet/Profisafe nebo Profibus/
Profisafe.

Nejvýznamnější vlastností nového sběr-
nicového modulu je jeho schopnost vytvářet 
ucelené systémy pro přenos dat s celkovou 
úrovní funkční bezpečnosti SIL 3 (podle no-
rem IEC 61508 a IEC 62061) a PL e (podle 
normy EN ISO 13849-1).

Uvnitř zcela zalitý modul MVK Metal Sa-
fety je díky krytí stupně IP67 a velké odolnosti 
proti působení provozních médií i mechanic-
kému namáhání vhodný k použití v drsném 
prostředí průmyslových provozů. Současně 
modul nabízí rozsáhlé možnosti diagnostiky.

(Murrelektronik CZ, spol. s r. o.)

Na linkách LISIM®, které vyrábí spo-
lečnost Brückner Maschinenbau GmbH & 
Co. KG, protahuje více než 700 svorek plas-
tovou fólii strojem a současně ji v podél-
ném i v příčném směru natahuje. Svorky 
jsou uváděny do pohybu magnetickým po-
lem – podobně jako vagony vlaků jezdících 

na magnetickém polštáři. Potřebné pohybli-
vé magnetické pole vytvářejí lineární motory 
se 728 vinutími. Pro řízení tohoto pohybu se 
před nedávnem začaly používat pohony řady 
ACOPOS od firmy B&R, synchronizované 
pomocí protokolu Powerlink. S přechodem na 
techniku společnosti B&R dokázal výrobce 
strojů z oblasti Chiemgau snížit náklady na 
pohony, významně zkrátit dobu cyklu, zjed-
nodušit údržbu hardwaru a softwaru a nahra-
dit firemní řešení pohonů a sběrnice existují-
cím hotovým výrobkem.

Stovky svorek se v systému pro současné 
natahování s lineárním motorem LISIM po-
hybují po prstencových drahách umístěných 

Řízení 728 os v cyklu 400 μs

proti sobě rychlostí až 6,6 m/s. Uchopí plas-
tovou fólii vyrobenou v protlačovacím lisu 
a na tvarovacím válci za levý i pravý okraj 
a rostoucí rychlostí ji protahují strojem, čímž 
ji natahují v podélné ose. Vodicí dráhy nejsou 
paralelní – vzdálenost mezi nimi se postupně 
zvětšuje. Tím je fólie bez rizika vzniku trhlin 

natahována i v příčném 
směru. Během natahová-
ní prochází fólie pecí. Vy-
soká teplota mění mole-
kulární strukturu a trvale 
fixuje fyzické vlastnosti 
fólie, např. smrštitelnost, 
které byly ovlivněny při 
natahování. Po dokončení 
procesu natahování svor-
ky fólii uvolní a vracejí se 
na začátek stroje. Speci-
ální rám poté dopraví fó-
lii k odříznutí nepoužitel-
ných okrajů a k navinutí.

Systém pohání pouze 
určitý počet svorek. Stov-
ky dalších nepoháněných 
svorek vylepšují rozložení 
síly a zabraňují prohýbání 
fólie při natahování. Po-

háněné svorky jsou sekundární stranou (roto-
rem) lineárního motoru, a proto mají na trakč-
ních plochách permanentní magnety. Primár-
ní prvky (statory s vinutím) jsou symetricky 
rozmístěny nad permanentními magnety a pod 
nimi na trakčních plochách. Vinutí jsou na drá-
ze rozmístěna v zónách o různé délce tak, aby 
se v každé zóně v každém okamžiku nacházela 
pouze jediná poháněná svorka. Rozdělení line-
árního motoru vylepšuje rozložení sil.

728 samostatně ovládaných vinutí

Každou zónu samostatně ovládá příslušný 
měnič frekvence. Nový systém LISIM firmy 

Brückner využívá pohony od firmy B&R: 728 
zón rozmístěných podél stroje dlouhého při-
bližně 65 m napájí 384 jednoosých a dvouo-
sých měničů frekvence a čtrnáct napájecích 
zdrojů řady ACOPOS, synchronizovaných 
pomocí protokolu Powerlink. V delších zó-
nách musí být k dispozici větší výkon, a pro-
to je nutné používat různé typy pohonů se 
jmenovitým proudem od 2,6 do 22 A a vý-
konem 5 kW.

„Princip stroje fungujícího s lineárními 
motory jsme vynalezli už před více než pat-
nácti lety, ale je stále na vrcholu toho, co lze 
nabídnout. Navíc prožívá renesanci, proto-
že rychle roste poptávka po fóliích se speci-
álními vlastnostmi pro balení a pro použití 
v zobrazovacích panelech. Doposud používa-
ná technika pohonů však stárne,“ komentuje 
přechod na techniku B&R Ing. Günter Oedl, 
technický vedoucí firmy Brückner Maschi-
nenbau GmbH & Co. KG pro automatizaci 

Článek navazuje na příspěvek o rekordu v synchronizaci hnaných os, který byl uve-
řejněn v časopisu Automa č. 1/2012 na str. 17. Čtenáři se nyní blíže seznámí s uspo-
řádáním pohonů ve stroji na postupné vytahování plastových fólií a jejich řízením 
pomocí měničů frekvence a napájecích zdrojů ACOPOS, které jsou synchronizová-
ny pomocí protokolu Powerlink.

Obr. 1.Svorky jsou řízeny 398 moduly řady ACOPOS přesně syn-
chronizovanými pomocí protokolu Powerlink

Obr. 2. V rozvaděči linky LISIM je 398 pohonů 
řady  ACOPOS, které synchronizovaně řídí je 
dvanáct průmyslových počítačů řady APC810.
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a vývoj. „Navíc byla vyvinuta speciálně pro 
nás a využívá firemní sběrnici – další vývoj 
by tedy byl obtížný a drahý.“

Přesná synchronizace s použitím 
protokolu Powerlink

„Protokol Powerlink umožňuje přesnou 
synchronizaci stovek síťových uzlů a sou-
časně nabízí výbornou průchodnost dat. Do-
kázali jsme významně zkrátit cykly – nyní 
je doba cyklu pouhých 400 μs. Současně 
se podařilo přesunout velké části softwa-
ru ze samotných pohonů k ústřední řídicí 
jednotce pohonů,“ vysvětluje Günter Oedl. 
„To významně zjednodušilo servis a údrž-
bu softwaru.“

Všech 398 modulů ACOPOS (napájecí 
moduly i měniče) je synchronizovaně říze-
no pomocí dvanácti průmyslových počítačů 
řady APC810. V každém z nich jsou tři karty 
Powerlink ovládající až třináct modulů. Pro-
střednictvím další karty Powerlink komuni-
kují průmyslové počítače mezi sebou a také 
s již zmíněným počítačem APC810, na kterém 
pracuje software pro řízení pohybu společnos-
ti Brückner. Systém řízení výroby, ovládající 
např. pec, je k tomuto průmyslovému počíta-
či od B&R připojen přes rozhraní Profibus.

Díky krátkému cyklu a minimálnímu roz-
ptylu časování (jitter) sběrnice Powerlink 
může firma Brückner umístit zóny velmi 
blízko sebe. Manažer vývoje elektrických 
technologií to potvrzuje: „Jednotlivé zóny 
jsou rozmístěny velmi homogenně. Nejistota 
synchronizace je mnohem menší než jedna 
milisekunda, tak jak to zařízení vyžaduje.“

Výhodou pro výrobce strojů je i skuteč-
nost, že sběrnice Powerlink není firemní, ale 
jde o otevřený systém, který podporuje mno-
ho výrobců. Proto je k dispozici mnoho pod-
půrných nástrojů, mezi nimi i profesionální 
diagnostické nástroje.

Úspora energie i místa

Šíře nabídky výrobků řady ACOPOS na 
manažery společnosti Brückner velmi zapů-
sobila. Zaujala je také možnost řídit dvě osy 
nebo vinutí jediným měničem frekvence, uve-
dl Günter Oedl. „Místo 728 měničů frekven-
ce nám jich ke splnění potřebných úkonů stačí 
398. To výrazně snižuje náklady a šetří místo.“

Zvláštní pozornost manažeři firmy Brück-
ner věnovali chlazení. „Při chlazení vzduchem 
riskujete, že někdo včas nevymění zanese-
ný filtr nebo v horším případě filtr odstraní 
a nevloží nový,“ varuje vedoucí technik fir-
my Brückner. „Proto jsme chtěli využít pří-
mé chlazení metodou cold plate. Společnost 
B&R k tomuto požadavku přistupovala již od 
prvních debat velmi ochotně a vyvinula ide-
ální řešení.“ I později velmi zodpovědně zva-
žovala požadavky na servis: celý systém po-
honu replikovala ve vlastním technologickém 
středisku v Eggelsbergu a zpřístupnila ho pro 
vývojové aktivity.

Tyto i další technické parametry měni-
čů frekvence ACOPOS přispěly k rozhodnu-
tí použít pohony B&R. Při montáži zařízení 
není třeba použít teplovodivou pastu. „Vý-
měnu měniče frekvence při servisním zása-
hu lze nyní zvládnout za půl hodiny, a nikoliv 
za hodinu jako doposud,“ říká Günter Oedl.

To ale nestačí. U pohonů s chlazením me-
todou cold plate je teplo z rozváděče mnohem 
efektivněji přenášeno pomocí vody nebo ole-
je. Lze se tedy vyhnout teplotním špičkám 
a velkému kolísání teplotya tím se prodlu-
žuje životnost elektroniky. Jestliže je chladi-
cí médium odvedeno do chladicího systému, 
dosáhne se oproti konvenčnímu chlazení vět-
ší celkové efektivity.

Řízení se zavřenou smyčkou bez čidel 
přispívá k větší efektivitě a odolnosti

Plánovaný přechod z regulace vinutí 
s otevřenou smyčkou k regulaci s uzavře-
nou smyčkou vede k úsporám energie. Fir-
ma Brückner se však musí spoléhat na řízení 
bez snímačů polohy, protože snímače nelze 
namontovat v blízkosti pece. Při bezsníma-
čové regulaci pohonů s uzavřenou smyčkou 
se místo nákladných a choulostivých sníma-
čů polohy pro uzavření zpětné vazby využí-
vá měření proudů a napětí na vinutích moto-
ru. „Díky bezsnímačové zpětnovazební regu-
laci dokážeme snížit příkon každého systému 
o 100 až 150 kW,“ uvádí Günter Oedl. Dal-
ším přínosem tohoto způsobu řízení je mno-
hem větší tlumení. Stroje se zpětnovazební 
bezsnímačovou regulací jsou proto odolnější 
proti poruchám, jako jsou odchylky v proce-
su, nebo natržení fólie. „Výhody bezsníma-
čové regulace s uzavřenou smyčkou jsou na-
snadě. Proto vítáme skutečnost, že od spo-
lečnosti B&R v budoucnosti získáme ideální 
řešení,“ říká vedoucí technik firmy Brückner.

(B+R automatizace, spol. s r. o.)
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CANopen pro nástavby 
nákladních automobilů

Mezinárodní sdružení uživatelů a doda-
vatelů CiA (CAN in Automation, www.can-
-cia.org) vydalo verzi 3.0 specifikace komu-
nikační brány (gateway) pro nákladní auto-
mobily se speciálními nástavbami využívající 
sběrnici CAN. Brány vyhovující této speci-
fikaci spojují sítě CAN v samotném vozi-
dle (podvozku) s nástavbami využívajícími 
komunikační protokol CANopen. Jde např. 
o automobilové jeřáby, pojízdné zvedací plo-
šiny, automíchače betonu, automobily k čiš-
tění vozovek apod. Specifikace určuje poža-
davky na standardizované rozhraní umožňují-
cí připojit bez složitého přizpůsobování řídicí 
jednotku nástavby k vozidlům různých zna-
ček. Firma Iveco již podvozky s bránou podle 
specifikace CiA 413 vyrábí sériově.

Specifikace profilu pro protokol CANopen 
vychází především z norem řady ISO 11992. 
Navíc určuje, jak do prostředí CAN open pře-

vádět obecné zprávy ve formátu podle standar-
du J1939. Specifikace CiA 413 ve své části 8 
určuje způsob, jak může řídicí jednotka nástav-
by vyžívat displej vestavěný jako součást sa-
motného vozidla. Tím odpadá nutnost samo-
statně instalovat zvláštní displej určený jen ke 
komunikaci s nástavbou. Organizace CiA také 
vydala doporučení CiA 850 popisující způsob, 
jak k bráně podle CiA 413 připojovat jeřábové 
nástavby. Na jeho tvorbě se podíleli přední ev-
ropští výrobci jeřábových nástaveb.
[Tisková zpráva CiA, 3. února 2012.] (sk)

  FDI Cooperation, LLC: 
nová společnost pro jedinou 
společnou metodu integrace

Pětice hlavních nadací působících v obo-
ru komunikací v automatizaci, FDT Group, 
Fieldbus Foundation, HART Communication 
Foundation, Profibus & Profinet International 
a OPC Foundation, vyvinula jednu společnou 
metodu integrace provozních přístrojů do ří-
dicího systému – FDI (Field Device Integra

tion). Uvedené nadace se nyní rozhodly ješ-
tě těsněji spojit své úsilí a založit společný 
podnik. Poslední formální krok byl usku-
tečněn v Karlsruhe 27. září 2011, když zá-
stupci všech pěti nadací podepsali potřeb-
né smluvní dokumenty. Nová společnost 
má název FDI Cooperation, LLC (společ-
nost s ručením omezeným podle legislativy 
USA). Bude řízena správní radou složenou 
ze zástupců zúčastněných nadací a vedou-
cích představitelů globálních dodavatelů 
automatizační techniky, společností ABB, 
Emerson, Endress+Hauser, Honeywell, In-
vensys, Siemens a yokogawa. Předsedou 
správní rady je Hans-Georg Kumpfmüller 
ze společnosti Siemens a výkonným ředi-
telem Achim Laubenstein z ABB. Hlavní 
úkoly nové organizace jsou tyto:
– dokončit standardizaci metody FDI 

v rámci IEC,
– spravovat specifikaci standardu FDI,
– dokončit vývoj nástrojů k ověřování sho-

dy se standardem FDI pro výrobce systé-
mů a zařízení.

[ARCwire, 27. září 2011.]                                (sk)


