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řídicí systémy

metické operace, porovnávat je mezi sebou, 
kontrolovat limitní hodnoty atd. Použití ana-
logových signálů pro bezpečnostní funkce 
pokrývá rizika ohodnocená pro úroveň bez-
pečnosti strojů PL d nebo pro úroveň funk-
ční bezpečnosti SIL 2.

Další důležitou novinkou je zavedení no-
vého modulu Safety PLC do prostředí Twin-
CAT Runtime. Bezpečnostní úlohy jsou zpra-
covávány v real-time části projektu vytvoře-
ného v prostředí TwinCAT a lze je navázat 
na krátké doby cyklu reálného času se zpra-
cováním v řádu stovek mikrosekund. V tako-
vém případě se nepoužívá žádný hardwarový 
bezpečnostní procesor.

Bezpečnostní terminál EL1918

Nových bezpečnostních terminálů (modu-
lů se svorkami určených pro montáž do roz-
váděče) je hned několik. Za pozornost rovněž 
stojí osmikanálový vstupní terminál, který 
zachovává tradiční šířku terminálů – 12 mm. 
Mezi vnitřními parametry terminálu je i ma-
ximální doba přerušení pro signály OSSD. 

Bezpečnostní terminál EL2911

Terminál spadá do skupiny výstupních 
terminálů, nicméně má i čtyři digitální bez-
pečnostní vstupy a bezpečnostní procesor 

a může ovládat zátěž až 10 A při 24 V DC. 
Terminál tedy poslouží jako kompaktní ře-
šení pro menší bezpečnostní úlohy, kde na-
hradí sestavu vstupního i výstupního termi-
nálu a bezpečnostního procesoru. Protože je 
bezpečnostní výstup dimenzovaný na 10 A, 
není třeba zátěž odpínat pomocí stykačů  
a napájení oddělovat napájecím terminálem. 
Funkce procesoru nemusí být nutně použita 
a terminál je možné využít jako standardní 
výstupní bezpečnostní terminál s možností 
ovládat zátěž do 10 A.

(BECKHOFF Automation s. r. o.)

Ve dnech 16. až 23. října se v Düsseldorfu 
uskuteční mezinárodní veletrh K 2019, který 
je zaměřen na výsledky vývoje a trendy v obo-
ru plastů a kaučuku. Přihlášeno je přes tři tisí-
ce vystavovatelů z více než šedesáti zemí ce-
lého světa, mezi nimi také 23 vystavovatelů 
z České republiky a dva ze Slovenska. V cel-
kem osmnácti veletržních halách s čistou vý-
stavní plochou přibližně 175 000 m2 vystavo-
vatelé představí své produkty, řešení a techno-
logické novinky.

Název K Düsseldorf je již 67 let symbo-
lem největšího světového setkání průmys-
lu plastů a kaučuku (K znamená Kunststoff 
neboli umělá hmota, česky správně plast). 
Kaž dé tři roky se v Düsseldorfu scháze-
jí vystavovatelé a odborní návštěvníci ze 
všech kontinentů, aby se seznámili s nej-
novějšími výsledky vývoje v tomto odvět-
ví. Nikde jinde se nekoná takové množství 
světových premiér v oboru jako na veletrhu 
K v Düsseldorfu.

Na obr. 1 je ukázáno uspořádání jednotli-
vých hal v areálu düsseldorfského výstaviště. 
Významnou roli kromě plastů na veletrhu hra-
je také kaučuk. Tento obor je sice ve srovnání 
s průmyslem plastů menší, pro důležité odbě-
ratelské obory je však zásadní a navíc vyso-
ce inovativní. „Gumová ulice“ (Rubberstreet) 
v hale 6 je již neodmyslitelnou součástí ve-
letrhu a současně návštěvnickým magnetem.

Nové plasty

Energeticky šetrné postupy a technologie 
s omezenými emisemi jsou žádanější než kdy-
koliv dříve, stejně tak vysoce odolné materiá-
ly, které lze uzpůsobit dané úloze, aniž by byly 
zdrojem nadměrných ekologických zátěží. Po-
lymerní materiály v tomto kontextu určují směr 
vývoje v mnoha oblastech použití – jako obaly, 
které udržují snadno se kazící potraviny čers-
tvé, při ekologické výrobě elektrické energie či 
při redukci emisí škodlivin v silniční dopravě.

Polymerní materiály však jsou současně 
zdrojem velkých problémů spojených s je-
jich recyklací nebo likvidací. Plasty a kaučuk 
jsou cenné látky, které je nutné vyrábět udrži-
telným způsobem, přičemž v ideálním přípa-
dě by měly být opětovně použitelné pro vý-
robu kvalitních produktů. Proto je nutné na-
vrhovat je tak, aby byl automaticky zaručen 
vysoký podíl recyklace a maximální využití 
recyklátů. Ve všech těchto oblastech přichá-
zí plastikářský a gumárenský průmysl na ve-
letrh K 2019 se zajímavými řešeními. Recy-
klované plasty se stále více stávají alternati-
vou a jsou důležitou surovinou pro výrobu 
nových plastových výrobků.

Science Campus

Science Campus je fórum, kde si zástupci 
podniků a univerzit budou moci vyměňovat 
informace, a které poskytne vystavovatelům 
a návštěvníkům ucelený přehled vědeckých 
aktivit a výsledků v oblasti výzkumu plas-
tů a kaučuku. Pro letošní veletrh byly vybrá-
ny tyto čtyři ústřední tematické okruhy, které 
v nadcházejících letech budou utvářet globál-
ní trh v oblasti polymerů:
– plasty pro trvale udržitelný vývoj a oběho-

vou ekonomiku: např. hospodaření s vodou, 
obnovitelné energie a alternativní suroviny,

– digitalizace a plastikářský průmysl 4.0, tj. 
platformní a síťová ekonomika,

– integrace systémů – dlouhodobá funkčnost 
díky novým materiálům, technologickým 
procesům a konstrukci: pod tímto tématem 
jsou soustředěny dílčí obory jako nové ma-
teriály a aditivní výroba, lehké konstrukce, 
e-mobilita a bioplasty,

– noví pracovníci pro obor: zvláštní pozor-
nost bude věnována také otázce nových 
pracovníků pro daný obor, jak ve vědě, tak 
i v oblasti vzdělávání.
Další informace zájemci naleznou na 

webovém portálu www.k-online.com.
(Hr)

K 2019 – nové technologie jako motor inovací

Obr. 1. Uspořádání hal v areálu výstaviště v Düsseldorfu

stroje a vybavení pro plastikářský průmysl 
a zpracování kaučuku

suroviny a pomocné materiály

polotovary, technické díly a výrobky ze 
zesílených plastů

speciální přehlídka Plastic Shape the Future

Science Campus

vstup sever

vstup jih

vstup východ


