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řídicí systémy

Koncepce bezpečnostních systémů

Důležitá je skutečnost, že zde uvedené 
bezpečnostní komponenty nejsou nikdy vy-
hrazeny pouze jednomu typu architektury. 
Například samostatně stojící procesor může 
být použit také jako základ kompaktního řídi-
cího systému nebo jako součást distribuova-
ného řízení. Bez ohledu na zvolenou architek-
turu jsou všechny kom-
ponenty certifikovány 
podle EN ISO 13849- 
-1:2015 pro zapojení 
kategorie 4 a úroveň 
bezpečnosti PL e, popř. 
podle EN 61508:2010 
pro SIL 3.

Samostatné 
bezpečnostní moduly

Samostatné bezpeč-
nostní moduly, ozna-
čované stand-alone, 
umožňují řídit jednotli-
vé bezpečnostní obvo-
dy bez TwinCAT Runti-
me a funkce EtherCAT 
master. K dříve zná-
mému modulu EK1960 (IP20) přibyl nový, 
EP1957 (obr. 2) s krytím IP67. Jeho součás-
tí je bezpečnostní procesor, osm bezpečnost-
ních digitálních vstupů a čtyři bezpečnostní 
digitální výstupy.

Kompaktní bezpečnostní systémy

Kompaktní bezpečnostní systémy, com-
pact control, jsou určené pro menší bezpeč-
nostní úlohy, v nichž je možné kompletní 
bezpečnostní funkce zajistit i s omezeným 
počtem vstupních a výstupních bezpečnost-
ních signálů, a bezpečnostní systém je sou-
částí řídicího systému využívajícího Twin-
CAT. Takovou úlohu lze realizovat několika 
způsoby: pomocí samostatného bezpečnostní-
ho modulu EP1957 nebo ekvivalentního ter-
minálového provedení do rozváděče EL1957 
či plug-in modulu EJ1957 a nebo pomocí ter-

Novinky v nabídce bezpečnostních komponent 
firmy Beckhoff

minálu EL2911. Stejně tak lze využít modul 
EK1960 v kompaktním provedení s dvaceti 
bezpečnostními digitálními vstupy a 24 digi-
tálními bezpečnostními výstupy.

Centralizované bezpečnostní systémy

Základem centralizovaných bezpečnost-
ních systémů, centralized control, jsou vý-

konné bezpečnostní procesory v podobě ter-
minálů EL6910 (popř. EL6900, EL6930). 
Vstupně-výstupní signály jsou do procesoru 
přenášeny pomocí protokolu FSoE (Fail Safe 
over EtherCAT) a v celkovém součtu to mo-
hou být stovky komponent, jako jsou hřibová 
tlačítka nouzového zastavení, dveřní zámky, 
světelné závory atd.

Distribuované bezpečnostní systémy

Význam distribuovaných bezpečnostních 
systémů (distributed control) spočívá v roz-
ložení bezpečnostní logiky mezi několik bez-
pečnostních procesorů. Této koncepci na-
pomáhá skutečnost, že všechny nové bez-
pečnostní vstupní i výstupní komponenty 
obsahují i svůj bezpečnostní procesor. Pro-
cesory mohou v prostředí TwinCAT Runtime 
komunikovat, takže lze využít předzpracování 

vstupních signálů či lokálně ovládat bezpeč-
nostní výstupy (např. bezpečnostní ovládání 
zamykacích dveřních zámků).

 

Novinky v oblasti bezpečnostních systémů 
spojené s TwinCAT 3.1 Build 4024

Nejdůležitějším přínosem v oblasti bez-
pečnosti je pro zákazníky možnost vytvá-
řet vlastní funkční bloky. Seznam dostup-
ných funkčních bloků je daný systémem, ale 
používá-li zákazník jejich kombinace a na-
stavení opakovaně, může si vytvořit vlast-
ní funkční blok a ten opakovaně používat 
v mnoha instancích. Online monitorování je 
přitom podporováno i pro jednotlivé instance. 
V bezpečnostním systému, jenž je v prostře-
dí TwinCAT vytvořen jako projekt, je mož-
né definovat seznam Global Variable List pro 
definici globálních proměnných přesahující 
podsystémy TwinSAFE (TwinSAFE Group). 
Snadnější orientaci v bezpečnostním projek-
tu pomůže barevné odlišení podle typu ma-
pování použitých proměnných.

Změny v bezpečnostních systémech 
spojené s verzí TwinCAT 3.1 Build 4022

Za připomenutí stojí několik základních 
inovací, které byly představeny při uvedení 
předchozí verze TwinCAT 3. S terminálem 
EL6910 vstupují do bezpečnostních systémů 
Beckhoff také analogové signály. K přenosu 
analogových signálů se využívá stejný bez-
pečnostní protokol jako pro ostatní bezpeč-
nostní signály, tedy FSoE. Zpracování ana-
logových signálů je v bezpečnostních systé-
mech podpořeno novými funkčními bloky. 
S analogovými hodnotami lze provádět arit-

Během posledních měsíců bylo uvedeno na trh několik nových bezpečnostních termi-
nálů a modulů EtherCAT Box. Díky těmto novinkám získávají zákazníci možnost zpraco-
vávat bezpečnostní projekty podle různých typů architektury. Modularita je z uživatel-
ského hlediska důležitá a výhodná. Lze tak realizovat širokou škálu bezpečnostních pro-
jektů: od samostatných bezpečnostních obvodů bez TwinCAT Runtime přes kompaktní 
a tradiční centralizované systémy s jedním procesorem a skupinou vstupně-výstupních 
bezpečnostních terminálů až po distribuované řízení, kdy je bezpečnostní logika rozpro-
střena do více komponent a je možné předzpracování signálů a oddělené řízení dílčích 
bezpečnostních subsystémů větších systémů.

Obr. 1. Nová architektura bezpečnostních systémů

Obr. 2. Bezpečnostní modul EP1957
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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
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