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a 728 os synchronizovaných prostřednictvím 
sběrnice Powerlink s dobou cyklu 400 μs.

Jaké výhody přináší výrobcům balicích 
strojů nové Automation Studio 4?

Vývojové prostředí Automation Studio po-
skytuje možnost vyvíjet modulární software, 
který je nezávislý na reálném hardwaru. Na 
jednom projektu může pracovat celý tým vý-
vojových pracovníků. Navíc lze testovat úlo-
hy každé komponenty včetně simulace zátě-
že motoru. 

S nástrojem Generic Motion Control je 
možné vyvíjet řízení pohonů nezávisle na ko-
nečně použitém druhu pohonu. Znamená to, 
že výrobce má naprostou volnost v kombinaci 
synchronních, asynchronních, DC nebo kro-
kových motorů bez nutnosti investovat navíc 
čas do vývoje samostatného softwaru.

Proč je pro výrobce balicích strojů tak dů-
ležitá integrace robotů? A jaké řešení na-
bízí B&R?

Schopnost integrovat roboty různých ki-
nematických struktur do výrobních linek je 
rozhodující aspekt dosahování maximální-
ho výkonu. Roboty SCARA a delta zabudo-
vané do linek pro třídění a manipulaci musí 
být perfektně synchronizovány s I/O a poho-
ny. Čtyřosé a víceosé roboty a manipulátory 

s různou kinematikou často slouží jako spo-
jovací prvek mezi stroji primárního a sekun-
dárního balení.

Tím, že má B&R řešení pro všechny běž-
né kinematické struktury, je velmi jednodu-
ché synchronizovat robot s řízením pohonů 
pomocí programovacích jazyků IEC 61131  
a knihoven PLCopen. Což je další důkaz ote-
vřenosti a flexibility.

Společnost B&R zvolila jedinečný přístup 
k systémům strojového vidění. Proč? 

Posledních několik let je na 
balicích strojích k vidění čím dál 
více kamerových systémů. K za-
ručení nejlepší kvality, maxima-
lizace OEE a uspokojení zákaz-
níků požadujících např. úlohy 
track-and-trace, realizaci dáv-
kové výroby nebo zajištění bez-
pečnosti potravin je třeba systém 
strojového vidění. Spojení s fir-
mou Cognex nám dovoluje prv-
ky strojového vidění integrovat 
do jednotného řídicího systému. 

Jaké největší technické výzvy 
čekají výrobce balicích strojů? 

Trend individualizace a dáv-
kové výroby proměňuje tisko-
vé i balicí stroje. Pouze umož-

něním digitálního tisku přímo ve výrob-
ní lince lze výrobu individualizovat až do 
jednotlivých výrobků. Už jsme byli svěd-
ky experimentů v podání značek Nutella  
a CocaCola. To zatím nebyly výrobní dávky 
o jednom výrobku, ale byly velkým krokem 
k budoucí individualizaci. V budoucnu, když 
podáte on-line objednávku, budete si moci ur-
čit i design výrobku. Již na veletrhu Drinktec 
2013 v Norimberku jsme viděli první plni-
cí stroje používající digitální tisk místo kon-
venčních etiket na lahve. 

Jako vedoucí firma v oboru automatizace 
pro tiskové a balicí stroje je společnost B&R 
perfektně připravena integrovat a propojovat 
výhody těchto dvou odvětví.

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

Obr. 2. Rychlost je pro balicí stroje velmi důležitá: I/O mo-
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Společnost B+R automatizace se chce 
představit především odborníkům z jihočes-
kého regionu na akci Road Show České Bu-
dějovice, která se uskuteční 12. května 2015 
v hotelu Clarion Congress Hotel České  
Budějovice, Pražská třída 2306/14. Zájem-
ci se mohou přihlásit na marketing.cz@br-
-automation.com. Účastníci této akce bu-
dou mít možnost seznámit se s novinkami 

B&R, mezi něž patří koncept Scalability+ 
nebo softwarová stavebnice mapp, umož-
ňující převratný přístup k programování. 
Představeny budou systémy pro sledování 
spotřeby energií a řízení prediktivní údržby  
a mnoho dalších nových výrobků z různých 
oblastí průmyslové automatizace. Prostor 
na tomto semináři dostanou také zákazní-
ci B+R automatizace, kteří se s účastníky 
podělí o své praktické zkušenosti se spolu-
prací s firmou B&R na konkrétních projek-
tech. Road Show začíná v 9.00 h a končí ve 
14.45 h slosováním účastnických dotazníků 
o špičkový tablet. (ev)


