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ně jako je tomu dnes u domácích spotřebičů 
– opatřeny štítkem popisujícím jejich ener-
getickou účinnost. Při neustálém růstu cen 
energií bude tento parametr hrát, vedle tra-
dičního způsobu hodnocení výkonnosti, čím 
dál významnější roli.

K jakým technickým řešením tento obor 
podle Vašeho názoru spěje?

Karel Dočkal (Siemens):
Podle našich zkušeností vývoj spěje 

především k vyššímu podílu servopohonů 
a přímých pohonů, tj. lineárních a momen-
tových motorů. Klasické stroje postavené 
na spínání pneumatických ventilů nemají 

do budoucna velkou šanci, protože pneu-
matický pohon nemá přesně definovatel-
nou reakční dobu. Takže navzdory tomu, 
že je velmi rychlý, či dokonce rychlejší než 
servopohon, nelze přesně určit, kdy bude 
v požadované poloze. V důsledku to vede 
k tomu, že programátor vkládá do pneu-
matického pohonu různé časové rezervy, 
které se nakonec sčítají a snižují celkovou 
rychlost stroje.

Vladimír Janypka (Schneider Electric):
V oblasti řídicí techniky je to nepochyb-

ně integrace více funkcí do jednoho zaříze-
ní. Stále častěji se užívají jednotky zvané 

Logic Motion Controler (LMC). Tato řídicí 
jednotka v sobě spojuje jak řešení logických 
a matematických řídicích úloh, řízení pohonů 
a servopohonů, tak vazbu na podnikové řídi-
cí systémy úrovně MES, popř. ERP. Vysoce 
efektivně – zejména z pohledu nákladů – tak 
můžete současně realizovat vlastní spolehlivé 
robustní řízení stroje i jeho plnohodnotné za-
řazení do výrobního procesu. Díky spoluprá-
ci LMC s nadřazenými podnikovými systémy 
získá uživatel možnost svou výrobu efektivně 
plánovat a vhodně přizpůsobovat aktuálním 
požadavkům trhu.

anketu vedla Eva Vaculíková

V roce 1967 začala skupina techniků 
v italské Alessandrii vyrábět první generaci 
výkonných balicích strojů, a položila tak zá-
klady společnosti Impianti Novopac S.p.a., 
která se specializuje na výrobu balicích stro-
jů pro balení zboží a balení do teplem smršti-
telných fólií. Současný sortiment společnosti 
zahrnuje široké spektrum balicích strojů pro 
různé obory. Koncoví zákazníci od potravi-
nářství, přes kosmetiku či výrobu automobilů 
až po zpracování dřeva důvěřují spolehlivosti 
a efektivitě strojů Novopac, které si mohou 
objednat upravené přesně podle svých potřeb. 
Díky dobrému porozumění trhu a používání 
nejnovější automatizační techniky je italský 
výrobce strojů Impianti Novopac klíčovým 
producentem v oboru balicích strojů. Nové 
zákazníky získává tím, že zachovává optimál-
ní poměr ceny a výkonu svých výrobků a je 
schopen rychle přizpůsobit stroje i zvláštním 
potřebám konkrétních zákazníků.

Flexibilní reakce na požadavky zákazníků

Balicí stroje společnosti Impianti Novopac 
jsou v Evropské unii a USA stále oblíbeněj-
ší. Aby mohla firma i nadále pružně reagovat 
na požadavky zákazníků a snižovat náklady, 
zvolila si za partnera pro řešení automatiza-
ce svých strojů společnost B&R. Nejprve in-
tegrovala řídicí prvky B&R do jednoho pro-
totypu a poté, co se osvědčily, byly imple-
mentovány do svazovacích strojů, které jsou 

Nové pojetí automatizace balicích strojů

na trhu velmi rozšířeny. Dalším plánovaným 
krokem je vybavit velké stroje vyšší střední 
třídy volitelným modulem podpory. Tím fir-
ma dosáhne ještě větší konkurenceschopnosti.

Mnoho fází vývoje výrobku – vše 
v jediném vývojovém prostředí

Kompaktní konstrukce produktů od B&R, 
např. operátorský panel s integrovanou řídicí 
jednotkou a inteligentními I/O moduly, umož-
ňuje společnosti Novopac významně omezit 
prostor v rozváděčích obsazený elektrickými 
a elektronickými zařízeními. To přispívá k dal-
šímu snížení nákladů na hardware. Podle vý-
robního ředitele firmy Impianti Novopac Da-

vida Pedriniho je jednou z největších výhod 
programovací nástroj Automation Studio. „Je 
to poprvé, kdy máme všechny nástroje potřeb-
né k vyvíjení strojů a jejich uvádění do provozu 
v jediném prostředí.“ Dosud byly ve firmě po-
užívány různé nástroje pro programování řídi-
cích a vizualizačních aplikací a konfigurování 

měničů. Správa interních 
archivů pro všechny stro-
je byla mnohem složitěj-
ší. Nyní je možné psát 
úseky softwaru a pou-
žívat je v různých apli-
kacích. Kromě toho ná-
stroj Automation Studio 
umožňuje přenášet veš-
kerý software na jinou 
hardwarovou platformu. 
Stroje lze kdykoliv rych-
le přizpůsobit konkrét-
ním požadavkům zákaz-
níků, protože základní 
software pro různé stro-
je je téměř identický.

Řídicí technika pro balení výrobků všech 
tvarů a velikostí

Stroje Novopac balí výrobky všech tvarů 
a velikostí. Využívají flexibilní řídicí techni-
ku, která umožňuje rychle nastavit automa-
tizační součásti podle potřeb jednotlivých 
procesů. Díky tomu je možné dobře reago-
vat na speciální přání zákazníků. Společnost 
Novopac je pevně ukotvena na trhu a dodá-
vá své stroje předním podnikům, jako je kos-
metický gigant Oral nebo výrobci olivového 
oleje Crapelli a Sasso.

(B+R automatizace, spol. s r. o.)

Široká paleta moderních balicích zařízení používaných ve všech oborech umožňuje italské 
firmě Impianti Novopac rozšiřovat svůj podíl na trhu i v době hospodářské recese. Cílem 
společnosti bylo reagovat na požadavky zákazníků stále pružněji, ale současně snižovat 
náklady. Proto se rozhodla pro nové pojetí automatizace svých strojů. Při hledání vhod-
ného partnera se rozhodla pro nabídku společnosti B&R a využívá nyní např. operátor-
ské panely s integrovanou řídicí jednotkou a inteligentními I/O moduly. Pro programo-
vání a správu veškerého softwaru balicích strojů je využíván nástroj Automation Studio.

Obr. 1. Automation Studio umožňuje přenést software spo-
lečnosti Impianti Novopac na jinou hardwarovou platformu 
a přizpůsobit balicí stroje požadavkům zákazníků


