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pohony a akční členy

Německá firma Beckhoff Automation 
GmbH & Co. KG pravidelně uvádí na trh 
novinky z celého sortimentu produktů. No-
vinky jsou většinou představeny při příleži-
tosti veletrhu SPS IPC Drives, který se koná 
v Norimberku na konci listopadu, nebo při 
příležitosti veletrhu Hannover Messe na 
konci dubna v Hannoveru. Právě na tomto 
veletrhu bylo letos prezentováno opravdu 
hodně novinek. Ty budou postupně před-
staveny v několika článcích. Tento příspě-
vek se bude věnovat vybraným novinkám 
v oblasti pohonné techniky.

Nová provedení transportního systému 
XTS

Odborníkům v automatizaci jistě neuni-
kl pohon XTS (eXtended Transport System), 
který byl vyvinut a patentován firmou Beck-
hoff Automation. Pouze krátce připomeňme, 
že je to pohon založený na principu obrácené-
ho lineárního motoru: v dráze je vinutí elek-

tromotoru a snímač polohy a dále vedení, po 
kterém jezdí pomocí bezúdržbových rolen 
vozíky, na nichž jsou magnety ze vzácných 
zemin a terčíky pro snímač polohy. Z pohle-
du řízení se každý vozík jeví jako samostat-
ná servoosa.

Tento pohon byl původně vyvinut pro po-
užití v balicím průmyslu a díky své jedineč-
nosti zaznamenal v tomto oboru obrovský 
úspěch. Uspěl však i v dalších oborech au-
tomatizace, jako je např. lehká montáž kom-
ponent v automobilovém průmyslu spojená 
s testováním a inspekcí výrobků.

Z požadavků, které vzešly od různých zá-
kazníků, vznikly tři verze XTS. První verze 
je Standard, která obsahuje motorovou dráhu, 
vedení pro vozíky a samotné vozíky. Druhým 
provedením je verze Black Line, jež vychá-
zí z předchozí verze, ale neobsahuje vedení 
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pro vozíky. Zákazník si tudíž může navrh-
nout speciální vedení pro svou úlohu. Má tak 
např. možnost zvýšit nosnost celého systému 
a díky externímu vedení třeba na vozíku na 
dráze i lisovat. 

Poslední verzí je Hygie-
nic (obr. 1). Uvedené pro-
vedení vzniklo na základě 
požadavků zákazníků řeší-
cích automatizaci v potra-
vinářském a farmaceutic-
kém průmyslu. Komponen-
ty transportního systému 
XTS Hygienic jsou vyro-
beny z korozivzdorné oce-
li a celek má krytí IP69K. 
Celá konstrukce je navr-
žena tak, aby na ní neby-
la žádná skrytá místa, sle-
pé otvory nebo ostré hrany. 
Vše je zaobleno a vytvo-
řeno tak, aby bylo mož-
né pohon snadno udržovat 
v maximální čistotě. Vý-

voj probíhal v úzké spolupráci se sdružením 
European Hygienic Engineering & Design 
Group (EHEDG). Výsledkem je pohon cer-
tifikovaný podle náročných norem EL Class 

I AUX pro pomocná zařízení s možností čiš-
tění bez demontáže. Krytí IP69K zaručuje 
nejvyšší možný stupeň krytí nejen proti pra-
chu a vodě, ale i při čištění tlakovou vodou 
při vysoké teplotě. Celá konstrukce vykazu-
je velkou odolnost proti působení chemiká-
lií, jako jsou kyseliny, zásady, různé alkoholy 
a dezinfekce na bázi peroxidu vodíku. Oteví-
rají se tak možnosti implementace tohoto po-
honu do potravinářského a farmaceutického 
průmyslu i do jiných oborů procesní výroby.

Servoterminál EL7221 a motory řady 
AM81xx

Velmi populární řada malých servopo-
honů byla rozšířena o nový servoterminál 
EL7221-9014 (obr. 2). Ten je vybaven jed-
nokabelovým připojením OCT s možnos-
tí řídit brzdu, bezpečnostním vstupem zajiš-
ťujícím funkci STO (Safe Torque Off) a dvě-
ma digitálními vstupy pro koncové spínače. 
Uvedený servoterminál však nabízí nominál-
ní proud až 8 A; při napájení 50 V DC tak lze 
dosáhnout nominálního výkonu 400 W. Spolu 
s tímto servoterminálem byly doplněny servo-
motory ve všech řadách AM81xx, servomo-
tory vyvinuté pro servoterminál EL7221 do-

sahují vyšších otáček a vý-
konů než jejich předchůdci. 
Pro příklad uveďme největ-
ší servomotor z této řady, 
a to AM8141. Tento servo-
motor má nominální proud 
8 A při napájení 50 V DC 
a je vybaven jednokabe-
lovým připojením OCT, 
popř. i brzdou. AM8141 
dosahuje nominálního mo-
mentu 2,4 N·m a maximál-
ních otáček 1 200 min–1. 
Pohony tohoto typu jsou 
tudíž již vhodné i pro dy-

Obr. 1. Transportní systém XTS v provedení Hygienic

Obr. 2. Servoterminál EL7221 a motory řady AM81xx

Obr. 3. Lineární aktuátor AA1121 
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Řídicí systémy pro Industry 4.0
s nástrojem TwinCAT.

www.beckhoff.com/Industrie40

Průmysl 4.0 a Internet věci (IoT). Pomocí softwarového nástroje TwinCAT lze řídicí systémy 
strojů lehce rozšířit o komplexní databázové aplikace, komunikaci s cloudy, analytické funkce či 
principy prediktivní údržby. Výrobní zařízení se tak stane mnohem efektivnější. Součástí systému 
TwinCAT je TwinCAT IoT, jenž obsahuje standardizované protokoly pro cloudovou komunikaci 
a umožnuje tak jednoduchou a přímou integraci cloudových služeb již ve fázi návrhu stroje. 
TwinCAT Analytics umožňuje kromě analýzy chybových stavů a integrace prediktivní údržby 
realizovat mnohá další opatření pro optimalizaci stroje, která se projeví snížením odběru energií 
či zrychlením celého stroje.

Systémy Beckhoff jsou díky své orientaci na PC řízení ideální technologickou platform u pro 
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namické úlohy nebo manipulaci s hmotněj-
šími břemeny.

 

EtherCAT Box EP7211 pro servomotory 
AM81xx

Pro již zmíněnou řadu servomotorů 
AM81xx byl na trh také uveden rozbočovač 
EtherCAT Box EP7211-9033 v krytí IP67. 
K tomuto rozbočovači lze servomotory řady 
AM81xx připojit přímo a tím ušetřit kabeláž: 
stačí k rozbočovači přivést sběrnici EtherCAT 
a napájecí napětí 50 V DC. EtherCAT Box je 
vybaven jednokabelovým připojením OCT 
s možností řídit brzdu, bezpečnostním vstu-
pem zajišťujícím funkci STO (Safe Torque 

Off) a dvěma digitálními vstupy pro konco-
vé spínače. Jsou-li tedy na stroji využívány 
rozbočovače EtherCAT Box, je možné po užít 
i EP7211-9033, vše sjednotit a zkrátit kabe-
láž motorů na minimum. 

Lineární aktuátor AA1121 
s integrovanou elektronikou

Poslední novinkou, která bude v tomto 
článku zmíněna, je lineární aktuátor AA1121 
(obr. 3) pro precizní řízení ventilů a další 
úlohy s přesným lineárním pohybem, jako 
je přesné polohování či lisování. Pohon 
má zdvih 10 mm, rychlost polohování až 
100 mm/s, zrychlení až 7 m/s² a přesnost 

0,01 mm. AA1121 dokáže působit kontinuál-
ní silou 150 N a dosahuje špičkově až 800 N. 
Celý pohon má velmi elegantní celokovový 
vzhled a rozměry 49 × 49 × 92 mm. Je třeba 
si uvědomit, že v tomto tělese se skrývá li-
neární motor (žádný pohybový šroub a žád-
ný točivý motor) spolu s výkonovou elek-
tronikou. K motoru je nutné přivést pouze 
sběrnici EtherCAT a napájení 50 V DC. Lze 
předpokládat, že Beckhoff nezůstane pouze 
u tohoto typu a že postupně vznikne řada li-
neárních pohonů i s větším zdvihem a větší 
jmenovitou silou.

Ing. Aleš Malý, 
Beckhoff Česká republika s. r. o. 

Přesunout elektrotechnický veletrh Elo 
Sys z tradičního trenčínského výstaviště do 
nepoměrně rozsáhlejšího výstavního areá-
lu Agrokomplex v Nitře bylo odvážným 
rozhodnutím veletržní správy Expocenter 
Trenčín. Na velkém nitranském výstavišti 
by se skromný veletrh Elo Sys trochu ztrá-
cel, proto bylo logické uspořádat ho sou-
časně s Mezinárodním strojírenským ve-
letrhem (MSV) v Nitře v jeho květnovém 
termínu a přitáhnout k výstavním stánkům 
elektrotechnických firem také návštěvníky 
MSV. To ovšem znamenalo změnit kromě 
místa vystavování rovněž termín a uspo-
řádat Elo Sys nikoliv jako obvykle v říj-
nových dnech, ale již v květnu, od 23. do 
26. května 2017.

Co vlastně vedlo veletržní společnost Ex-
pocenter k tak radikálním změnám? Na vele-
trhu Elo Sys stále klesal počet vystavovatelů. 
Rekordním ročníkem byl Elo Sys 2008, tehdy 
ještě vystavovalo 364 firem. V dalších sedmi 
letech klesal zájem o vystavování v Trenčí-
ně až na 148 vystavovatelů v roce 2015. Po-
sledním ročníkem na trenčínském výstavišti 
byl Elo Sys 2016 a na něm se prezentovalo 
jen 96 firem.

Jak dopadne premiéra veletrhu Elo Sys 
v Nitře, na to s napětím čekali jak organizá-
toři ze společnosti Expocenter, tak i vystavo-
vatelé. Ti byli opatrní a k vystavování se jich 
rozhodlo pouze 98. To zase není tak málo 
při vědomí toho, že od jeho posledního roč-
níku v říjnu 2016 uplynulo jen sedm měsíců. 
Očekává se však, že uvedený počet vzhledem 

Elo Sys společně s Mezinárodním strojírenským 
veletrhem v Nitře

k velké letošní návštěvnosti v příštím roce 
vzroste. Oba veletrhy, MSV a Elo Sys 2017, 
navštívilo celkem 18 700 zájemců (Elo Sys 
2015 jen 8 113).

Obor automatizace byl rovnoměrně roz-
dělen mezi oba veletrhy. V halách veletrhu 
Elo Sys vystavovala programovatelné au-
tomaty společnost Teco, v mnoha stáncích 
byla k vidění pokročilá komunikační techni-
ka (Control System, Elmart), senzorika (Ma-
vis Nový Bor, Kobold, TMV SS) a prostředky 
strojového vidění. Tradičním vystavovatelem 
byla společnost Microsys se svým systémem 
SCADA Promotic.

Ve „strojírenských“ halách byla z auto-
matizačního oboru vystavována robotika, 
podavače, uchopovače, dopravníky, zkrát-
ka automatizace strojní výroby. Společnost 

ABB vystavovala ba-
licí linku ABB Racer-
Pack se třemi robo-
ty FlexPicker, roboty 
a řídicí systémy ob-
ráběcích strojů pre-
zentovala společnost 
Fanuc Fanuc. Optic-
ké měřicí přístroje 
pro kontrolu kvality 
ve výrobě předvedla 
společnost Kuboušek.

Spojení strojíren-
ského a elektrotech-
nického veletrhu tedy 
dává smysl. Veletrh 
Elo Sys obsadil haly 
A, B, C a Mezinárod-
ní strojírenský veletrh 
byl umístěn v protěj-
ších halách M1 až M5 

a F. Návštěvníkům stačilo přecházet přes cen-
trální parčík a prohlížet si exponáty dvou pří-
buzných oborů, strojírenství a elektrotechniky. 
I vystavovatelé se těšili z toho, že jim do stán-
ků přicházejí odborníci z obou oblastí. Zdá se 
proto, že se Elo Sys do Trenčína jen tak brzy 
nevrátí. Jeho příští ročník, Elo Sys 2018, se 
uskuteční 22. až 25. května 2018 opět společ-
ně s MSV v Nitře.

(ev)

Obr. 1. Výstaviště Agrokomplex v Nitře bylo původně vybudováno 
především pro zemědělské výstavy (historické foto z roku 1983)


