
V roku 1968 predstavila spoloènos´ TRUMPF stroj s oznaèením TRU-
MATIC 20, prvý stroj na spracovanie tabu¾ových plechov, vybavený
digitálnym sledovaním dráhy a plno automatizovanými výrobnými sek-
venciami. Toto zariadenie bolo aj vïaka vyu´ívaniu èítania programu
z dierovanej pásky unikátom v oblasti spracovania tabu¾ových plechov.

Lis na ohýbanie do zápustky TruBend 7000, predstavený na ve¾trhu
Euroblech 2008, predstavuje podobný skok vo vývoji. Nová séria
týchto ohraòovacích lisov je maximálne vhodná pre malé komponenty,
ktorých plocha nie je väèšia ako strana rozmeru A3 (pod¾a DIN). Nejde
len o najrýchlejší ohraòovací lis – tieto stroje poskytujú aj optimálnu
ergonómiu na pohodlné ovládanie a prevádzku a sú vybavené perfekt-
ným rozhraním èlovek – stroj.

Pokroèilá ergonómia stroja TruBend série 7000 sa dosiahla prostred-
níctvom nastavite¾ných podno´ných plôch, otoèným ovládaèom a mo´-
nos´ou sedenia pri obsluhe. Technológia iLED prevzatá z TRUMF pro-
duktov pre oblas´ medicíny osvet¾uje pracovný priestor bez
vy´arovania tepla smerom k obsluhe a premietanie laserových priamok
na urèené miesta ohybu plechu zaruèuje operátorovi okam´itú kontro-
lu, èi je ohýbaná súèiastka na správnej pozícii.

TruBend série 7000 dosahuje vysoké hodnoty rýchlosti a zrýchlenia pri
vyvíjaní tlaku a zadnom doraze, a to vïaka ultra¾ahkým prvkom z uhlí-
kových vlákien a elektrickému torznému motoru, ktorý poháòa tlaèný
baran. Takto mo´no dosiahnu´ vysoký výkon aj pri malých rýchlostiach,
zaruèujúci dynamický pohyb v osiach. Vzh¾adom na ve¾mi nízku
spotrebu je toto riešenie energeticky úsporné.

H¾adanie riadenia torzného motora

TRUMPF ako jedna z vedúcich firiem v oblasti spracovania kovov sa
rozhodol pou´i´ túto relatívne novú technológiu, èo predstavuje krok
do doteraz neprebádaného územia automatizácie. H¾adanie kompakt-
ného a vysoko výkonného riešenia riadenia torzných motorov viedlo
koncom roku 2005 in´inierov z rakúskej spoloènosti k novo predsta-
venému pohonu ACOPOSmulti od B&R. Vo¾ba na modulárny systém
od B&R padla obzvláš´ pre dosiahnutie vysokej energetickej úèinnosti
prostredníctvom rekuperácie èinného výkonu, menšej práci z h¾adiska
inštalácie vïaka sofistikovanému káblovaniu a technológii montá´e

a jednoduchej implementácii obmedzovaèa toèivého momentu zabra-
òujúceho škodám. A nesmieme zabudnú´ ani na výnimoèné dynamické
vlastnosti.

Aby však boli technici z TRUMPF-u spokojní, bolo potrebné splni´ aj-
ïalšie po´iadavky. Bezpeènostná technológia by mala pracova´ bez ïal-
šieho dodatoèného hardvéru. Pohon ACOPOSmulti spåòal tieto po´ia-
davky vïaka dvojkanálovému blokovaniu impulzov v súlade s normou
EN 954-1, kategória 4, ktorá korešponduje s úrovòou SIL3 pod¾a IEC
61508. Bolo dôle´ité splni´ práve po´iadavku bezpeèného odstavenia
motora, aby bolo mo´né vytvori´ dostatoène bezpeèný brzdný systém.

Úplné riadenie dynamiky

V oblasti riadenia nemal pôvodne TRUMPF v úmysle preruši´ pou´íva-
nie hardvérových komponentov od svojho pôvodného dodávate¾a.
„Mali sme ustálenú, fungujúcu spoluprácu a vysokú úroveò spokojnos-
ti s týmto partnerom,“ vysvet¾uje Alfred Hutterer, výkonný riadite¾
TRUMPF Machine Austria GmbH&CoKG. „Navyše ich skúsenosti s hy-
draulickými osami sú pre nás ve¾mi dôle´ité, obzvláš´ pri štvorvalcovej
technológii modelu TruBend série 5000.“ Napriek tomu sa B&R poda-
rilo presvedèi´ technikov z vývojového oddelenia, ´e kompletná auto-
matizácia ka´dého stroja je praktické riešenie. Po íadavky na rýchlos´
pri modeli TruBend série 7000 nakoniec zavá´ili v prospech B&R. Cel-
kovo osem osí, z ktorých dve sú pou´ité na zadné dorazy, sa musia na
ve¾mi krátkych vzdialenostiach
pohybova´ s extrémnym zrý-
chlením a vysokou maximál-
nou rýchlos´ou. To vy´aduje
krátky reakèný èas riadiaceho
poèítaèa a tie´ rýchle, striktne
deterministické èasové cykly
od periférnych zariadení.

Úlohu sa podarilo zrealizova´
pomocou vysokovýkonného
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Moment + Rýchlos´ x Automatizácia
= svetový rekord
Strojné zariadenia TRUMPF na spracúvanie tabu¾ových plechov ohýbajú rýchlejšie, bezpeènejšie, presnejšie a ergonomickejšie.
Vïaka elektrickým torzným motorom TruBend Series 7000 dr´ia svetový rekord za najrýchlejšie ohýbanie. Kompletné riešenie
automatizácie a pohybu od B&R zaruèuje bezpeèný pohyb v osiach pri najvyšších rýchlostiach, ako aj rýchle umiestòovanie
strojov na trhu.

Obr.1: Zlo´ité tvarovanie, rýchle a presné vysekávanie
a ohýbanie aj pri tých najmenších rozmeroch

Obr.2 Pohon ACOPOSmulti s integrovanými bezpeènostnými
funkciami sa pou´il na riadenie torzných motorov.

Obr. 3: Operátorské rozhranie
tvorené dotykovým displejom



priemyselného poèítaèa APC 620 s jadrom AR010 SoftPLC Automati-
on Runtime ako operaèným systémom, ktorý sa stal srdcom celého
automatizaèného systému. Na pomoc prišli aj rýchle V/V moduly X20.
Pohony ACOPOSmulti sú prepojené cez zbernicu Ethernet POWER-
LINK. Špeciálnou vlastnos´ou je to, ´e MS Windows be´í na priemysel-
nom poèítaèi paralelne s prostredím reálneho èasu, èo umo´òuje

zobrazi´ vizualizaèný softvér na zákazníckom operátorskom paneli
s dotykovou obrazovkou s jednotným rozhraním TRUMPF.

Rýchlejšie dosiahnutie vývojárskych cie¾ov

Koneèné rozhodnutie vybra´ si technológiu B&R poskytlo mo´nos´
kompletne zautomatizova´ najrýchlejší ohraòovací lis na svete v jed-
nom vývojovom prostredí – Automation Studio. Znamenalo to rýchlej-
šie priblí´enie sa k ´iadanému riešeniu bez problémov s rozhraniami
a hladší priebeh dosiahnutia stanovených cie¾ov.

TRUMPF z toho výrazne profitoval. A. Hutterer objasnil túto neoèaká-
vanú situáciu z oblasti výroby NC strojov: „Keï sme zapli prvý
Plug&Play protoyp, za´ili sme prekvapenie – všetky funkcie celého
stroja okam´ite fungovali bezchybne.“ Ani poèas nasledujúcich predvý-
robných testov zákazníci nezaznamenali ´iadne problémy a boli vskut-
ku oèarení. Vyu´itím komplexnej automatizaènej technológie od B&R
dosiahli vývojoví technici z TRUMPF úspech pri vytvorení nového
rýchlostného rekordu pri ohraòovaní tabu¾ových plechov pomocou
novej TruBend série 7000 a vytvorili aj nový rýchlostný rekord z h¾a-
diska zaèatia jej sériovej výroby.

Èlánok bol prvýkrát publikovaný v èasopise x-technik.
Preklad z textu uverejneného v AUTOMOTION, 11/2009, s. 38 – 39.
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