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CT Pack 
dvojnásobne zvýšila rýchlosť baliacich strojov 
a znížila množstvo odpadu

Výzva

Tradičné linky na balenie keksov obvykle nie sú schopné zabaliť viac 
ako 350 balení za minútu a vyraďované nepodarky často dosahujú 
až 30 % výrobného objemu. To je dôvod, prečo sa s potravinár-
skymi výrobkami tejto povahy, ktoré sú charakteristické extrémnou 
krehkosťou, manipuluje vo vodorovnej polohe, potom sa otáčajú 
o 90° (aby boli natočené bokom) a umiestňujú sa tesne vedľa seba, 
aby sa následne zostavili do jednotlivých balení. Mechanické otáča-
nie a následný kontakt medzi dvomi susednými kusmi predstavujú 
v skutočnosti jedny z najcitlivejších krokov celého procesu.

Riešenie

Konštruktéri spoločnosti CT Pack z talianskeho Ferrara navrhli, že by 
bolo možné vyhnúť sa otáčavému pohybu pri zachovaní vodorovnej 
polohy keksov, ktoré by sa následne navŕšili do stĺpca jeden na 
druhý a takto by boli pripravené na balenie. Bruno Alberti, manažér 
oddelenia hardvéru a softvéru spoločnosti CT Pack, uvádza: „Naši 
konštruktéri v spolupráci s Robertom Locom, odborníkom na line-
árne motory zo spoločnosti Rockwell Automation, vyvinuli riešenie 
na platforme integrovanej architektúry (Integrated Architecture™), 
ktoré bolo inovatívne avšak súčasne postavené na existujúcich sú-
častiach dostupných na trhu. Aj keď bola splnená požiadavka na 
rýchlosť aplikácie, ďalší problém predstavovala mimoriadna veľkosť 
lineárnych servomotorov radu LDC-Series™. Motory vďaka svojej 
hmotnosti neboli schopné manipulovať s hmotnosťami, o ktoré 
v tomto projekte išlo, a preto sa našlo iné riešenie. Použili sa pevné 
vinutia a magnety sa používajú ako pohyblivé diely. Vďaka obráteniu 
tradičnej koncepcie bolo možné znížiť hmotnosť a veľkosť a takisto 
sa tým vylúčila potreba hýbať s kabelážou.“

Výsledky

Inštaláciou dvoch cenovo výhodných servomotorov s vysokým výko-
nom oproti sebe došlo k zdvojnásobeniu dostupného výkonu, avšak 
rozmery stroja sa takmer nezmenili. Lineárne motory, ktorých rých-
losť možno meniť pomocou softvérovej aplikácie Motion Analyzer, 
možno prispôsobiť v reálnom čase rôznym, z komerčných dôvodov 
požadovaným výškam navŕšených stĺpcov spracúvaných keksov.

Dokonalé riadenie pohybu s individuálnymi krokmi s veľkos-
ťou 9 mm umožňuje prevádzkovú rýchlosť 100 m/s a zrýchlenie 
do 2,5 g. Ďalšou špeciálnou vlastnosťou je skutočnosť, že aj na-
priek množstvu 48 nainštalovaných motorov je celý riadiaci systém 
 založený na servomeničoch Kinetix® 6000. Používané progra-
movateľné procesory (PAC) navyše patria do radu meničov Allen-
Bradley ControlLogix™, ktoré používajú protokol ethernet. Vďaka 
tomu sa všetky výrobné údaje prenášajú v reálnom čase do systému 
sledovania zariadenia aj do manažérskych podnikových systémov.

Zdroj: CT Pack zvyšuje rychlost svých balicích strojů na dvojná-
sobek a snižuje množství odpadů díky technologiím od Rockwell 
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Termovízne kamery a senzory majú svoje miesto 
v automatizácii už isté obdobie. I keď z hľadiska 
priemyselného využitia ich skôr nájdete v činnosti 
preventívnej údržby. Typické využitie termovízie 
v cementárskom priemysle je pri sledovaní teplotnej 
mapy plášťa rotačnej pece. Na základe informácií 
z mapy rozvinutého plášťa pece možno:

•  zamedziť nežiaducemu odstaveniu pece – skúsený 
operátor využije tieto informácie na „zalepenie“ 
slabého miesta vo výmurovke pece,

•  štartovať chladiace ventilátory, ktoré dokážu v kri-
tických chvíľach ochladiť prehriatu časť plášťa pece 
na prevádzkovú hodnotu.

Tieto informácie sú dôležité, pretože každý výpadok 
a následný nábeh pece je veľmi nákladný, čo sa týka 
spotreby ušľachtilých palív.

Ďalší spôsob nového využitia súvisí s alternatívnymi 
palivami. Alternatívne palivá prinášajú však okrem 
efektívnejšej výroby cementu a ekologickej likvidá-
cie „odpadu“ aj negatíva pre ich spracovateľov, a 
to nebezpečenstvo požiaru pri ich skladovaní. Viac-
menej môžeme konštatovať, že takéto prevádzky sa 
požiaru nevyhnú. Možno však predĺžiť časový interval 
medzi jeho výskytom alebo aspoň minimalizovať jeho 
následky. V tomto smere vedia termovízne merania 
poskytnúť veľmi cenné informácie. U nás sme kameru 
umiestnili na pohybujúcom sa manipulačnom zaria-
dení. Pri tomto umiestnení sledujeme dosiahnutie 
širšieho prehľadu o vývoji teplôt alternatívnych palív 
v skládkach alebo na dávkovacích a transportných 
zariadeniach. Operátor má viac informácií, aby správne 
rozhodol o včasnosti a oprávnenosti hasiaceho zásahu. 
Na základe správneho vyhodnotenia stavu vie buď 
operátor, alebo automatické hasiace zariadenie urobiť 
protiopatrenia na zamedzenie požiaru. Tieto systémy 
pracujú ako podsystémy (majú svoje okruhy nezávislých 
senzorov) a v koordinácii s riadiacim systémom liniek 
dokážu odstaviť príslušnú časť linky, kde bol iden-
tifikovaný požiar, a následne spustiť hasenie vodou. 
Týmto dokážeme zamedziť šíreniu ohniska aj do ďalších 
miest technologickej linky. Tu zohrávajú svoju rolu aj 
protipožiarne zábrany.

Ak je snímanie výskytu požiaru spoľahlivé (čiže 
musí byť overené aj z druhého senzora), tak by som 
odporučil nastaviť hasiace zariadenie na automatický 
režim, pri ktorom nie je možné, aby operátor vedome 
alebo nevedome diaľkovo zastavil hasenie. Presvedčili 
sme sa, že i pri chybnom vyhodnotení požiaru je lepšie 
hasiť, ako odstraňovať následky požiaru.

Ing. Pavol Stračár
projektový manažér
Holcim (Slovensko) a.s.
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