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integrované výrobní systémy

Potravinářské firmy, které si chtějí za-
jistit budoucnost, musí uvést do rovnová-
hy dva faktory: na jedné straně udržování  
a zvyšování podílu na trhu a na druhé stra-
ně zajištění udržitelné výroby. Ve světle ros-
toucí populace čelí potravináři nedostatku 
vstupních surovin, musí snižovat spotřebu 
energie a omezovat tvorbu odpadů. Cílem 
potravinářské výroby je zákazníkům nabíd-
nout nejen cenově dostupné produkty, ale 
i produkty, které budou s oblibou kupovat. 
Cestou k inovacím v tomto oboru je integro-
vaná automatizace: umožňuje optimalizovat 
provoz strojů a linek, zvyšovat jejich flexi-
bilitu, zkracovat dobu potřebnou ke spuště-
ní výroby a modifikovat ji, rozšiřovat mož-
nost připojení ke komunikačním sítím, zavá-
dět prediktivní údržbu a zvyšovat celkovou 
efektivitu výrobního závodu.

Společnost B&R k dosažení těchto cílů 
nabízí rozsáhlý sortiment koordinovaných 
nástrojů. Bližší informace zájemci najdou 
na webovém portálu na adrese www.br-au-
tomation.com/en-us/industries/food-and-be-
verage/: jsou zde informace o celkových 
řešeních pro potravinářský průmysl, ať je 
to vlastní výroba, nebo balení; propagač-
ní a obchodně-technické články, rozhovo-
ry, video ukázky nebo pozvánky na odbor-
né veletrhy. 

Společnost B&R představila na specia-
lizovaném veletrhu Anuga FoodTec (24. až 
27. března 2015, Kolín nad Rýnem, Němec-
ko) nejnovější řešení pro balicí linky v po-
travinářském průmyslu. Díky funkcím Sa-
feRobotics už není třeba zavírat roboty do 
bezpečnostních klecí, naopak je možná je-
jich přímá spolupráce s lidmi. Kromě funkcí 
pro kontrolu rychlosti jednotlivých os a pra-
covního nástroje robotu nabízí SafeRobotics 
nové funkce pro kontrolu hranice pracovního 
prostoru a kontrolu orientace pracovního ná-
stroje. Tyto funkce umožňují dosáhnout vyšší 

Spolupráce robotů a lidí v potravinářské výrobě
flexibility a integrace robotů do řídicího sys-
tému celé linky. 

Společnost B&R poskytuje výrobcům 
strojů a zařízení pro potravinářství pohony 
a řídicí systémy integrované do kompletních 

řešení automatizace podle zásad „smart ma-
nufacturing“ – v souladu s německým kon-
ceptem Industrie 4.0. O přínosech změn to-
hoto konceptu potravinářskému průmyslu 
hovoří Enrico Pao lucci, global account ma-
nager pro potravinářský průmysl v B&R, 
v rozhovoru publikovaném v bulletinu firmy 
B&R Packaging Solutions 01/2015: „V bu-
doucnu budou roboty s lidmi velmi inten-
zivně spolupracovat. Zvyšováním efektivity  
a vývojem nových přístupů ve výrobě potra-
vin poroste celková produktivita potravinář-
ských závodů. Výrobní stroje, zařízení a lin-

Obr. 1. Paletizér vybavený pohony a řídicím systémem od B&R dokáže pružně reagovat na 
změny výroby (foto: Krones AG) 

ky budou muset nejen optimálně pracovat, 
ale také být schopné flexibilně se přizpůso-
bit novým potřebám. Cílem je vyšší efekti-
vita celého výrobního systému, která přiná-
ší nejen vyšší zisk, ale také zkrácení doby 

uvedení nových výrobků na trh a snížení cel-
kových nákladů. Naše koncepce Scalability+  
a ucelená řešení pro sledování spotřeby ener-
gie, diagnostiku stavu stroje a sběr provoz-
ních dat tvoří paletu nástrojů, jež umožňují 
výrobcům strojů splnit nejen současné, ale  
i budoucí požadavky svých zákazníků. Napří-
klad naše koncepce Scalability+ jim umožňu-
je implementovat nové přístupy, které přispí-
vají k dosažení velké flexibility a modulari-
ty, jež jsou potřebné v moderní potravinářské 
výrobě.“ 

(B&R)

Pokud jde o výhody, které Industrie 4.0 
přináší, 76 % dotázaných si myslí, že uplat-
nění Industrie 4.0 pomůže optimalizovat je-
jich výrobní procesy, 72 % je přesvědčeno, 
že se tím sníží výrobní náklady a zvýší efek-
tivita. Podle 71 % se zlepší využití výrobních 
kapacit a podle 70 % se zvýší flexibilita vý-
roby. Z firem, které první výsledky Industrie 
4.0 již uplatňují nebo se chystají uplatňovat, 
51 % očekává zvýšení obratu, 49 % jeho udr-
žení na současné úrovni.

Téměř 80 % firem tvrdí, že v jejich oboru 
se o využití Industrie 4.0 uvažuje jen opatrně 
a váhavě; nejvíce v oboru strojírenství a stav-

ba strojů (83 %). Jaké jsou příčiny váhavé-
ho přístupu firem k Industrie 4.0? Nejčastěji, 
u 72 % dotázaných, jsou to vysoké investiční 
náklady. Podle Winfrieda Holze je ovšem nut-
né do Industrie 4.0 investovat – stejně jako do 
údržby a modernizace výrobních strojů a za-
řízení. Dále 56 % dotázaných jako překážku 
uvádí přílišnou složitost implementace a ne-
dostatek odborníků. Teprve na dalším místě 
jsou otázky kybernetické bezpečnosti.

V následné diskusi na tiskové konferenci 
se hovořilo o tom, proč je Industrie 4.0 po-
važována za příliš složitý projekt. Příčina 
může být i v tom, že v současné době vzni-

ká množství paralelních konceptů digitaliza-
ce výroby, často označovaných jako Indus-
trie 4. 0. Různých definic Industrie 4.0 jsou 
tedy minimálně desítky, dokonce i mimo 
Německo (kde mohou být pro totéž použí-
vány i jiné názvy, smart factory, connected 
manufacturing apod.), a ne všechny jsou 
kompatibilní. Je ovšem pravda, že v oblasti 
digitalizace výroby a využití autonomních 
výrobních zařízení skutečně je ještě mno-
ho otevřených složitých otázek, a to v teo-
rii i praxi. Cesta k plné digitalizaci výroby 
tedy bude ještě dlouhá.

Petr Bartošík


