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Inteligentné riešenie 
balenia pre náročné 
produkty
Keď začína klesať dopyt na trhu, začnú firmy rozmýšľať nad ďalšou 
stratégiou vývoja. Mnohé z nich sa rozhodnú prepustiť zamestnan-
cov a znížiť celkový výkon výroby. Len málo z nich sa aj počas 
 takýchto náročných období rozhodne investovať do výskumu a vývo-
ja a zvýšiť svoje konkurenčné výhody. Jednou z takýchto spoločností 
je aj najväčší ruský výrobca baliarenských strojov – Tauras – Fenix. 
Firma sa rozhodla rozšíriť portfólio svojich strojov o modely, ktoré 
ponúkajú ich zákazníkom rôznu výrobnú kapacitu. V rámci nového 
konceptu strojov bolo úspešne implementované aj riešenie od B&R 
postavené na modularite, prispôsobiteľnosti, možnosti rozširovania 
a otvorenosti.

V roku 1987 založil mladý litovský podnikateľ Sigitas Miskuts 
v Petrohrade súkromnú spoločnosť na výrobu baliarenských strojo-
vých zariadení. Aby svojej spoločnosti zaručil úspech, rozhodol sa 
špecializovať na výrobu strojových zariadení využívajúcich vákuové 
technológie. Na trhu neexistovali žiadne podobné zariadenia, takže 
čoskoro sa stali veľmi úspešné.

Vývoj strojov spĺňajúcich požiadavky zákazníkov

Rastúce požiadavky trhu baliacich strojových zariadení ako aj špe-
cifické požiadavky zákazníkov z rôznych priemyselných oblastí boli 
hnacím motorom, ktorý viedol k vývoju prispôsobiteľnejších koncep-
cií strojových zariadení. „V roku 2008 sme stáli pred rozhodnutím 
modernizovať náš produktový rad strojových zariadení a optimalizo-
vať technické riešenie pre rôzne typy našich zákazníkov,“ spomína 
Nikolay Zalomov, vedúci oddelenia riadiacich systémov. „V tomto 
procese sme museli brať do úvahy rôznorodosť produktov, ktoré 
mali naše stroje baliť, materiál používaný v týchto produktoch ako 
aj veľkosť spoločnosti, pre ktorú sme naše riešenia pripravovali. 
Zároveň sme sa rozhodli ísť cestou vlastného vývoja aplikačného 
softvéru. To nám umožnilo získať ešte výraznejšie know-how a roz-
šíriť rad našich produktov.“

Rozširovateľný hardvér znižuje náklady

Pri výbere partnera pre automatizáciu bral Tauras-Fenix do úvahy 
celkové náklady na vlastníctvo (TCO). „Modulárnosť a rozširova-
teľnosť hardvéru spoločnosti B&R nám umožnila znížiť náklady na 
automatizačný systém počas celého životného cyklu strojového za-
riadenia,“ vysvetľuje Nikolay Zalomov. „Navyše jednoduché prepo-
jenie s prídavnými zariadeniami umožnilo našej spoločnosti vytvoriť 
viacúčelové stroje schopné rýchlo a ľahko sa prispôsobiť rôznym 
rozmerom výrobkov.“

Pri výbere zariadení je pre koncového zákazníka významným uka-
zovateľom výrobná kapacita. Produktový rad rotačných plniacich 
a  etiketovacích strojov Pastpak-R má napr. výrobnú kapacitu 35 jed-
notiek za minútu. Stroj využíva na ovládanie pohybu rotačného sto-
la indukčný motor riadený frekvenčným meničom ACOPOSinverter 
plus a pohon Geneva. Najvýkonnejší model z rodiny rotačných stro-
jov Pastpak-4R využíva pohon ACOPOSmicro servo, vďaka ktorému 
je možné dosiahnuť výrobnú kapacitu až 120 zabalení za minútu, 
čo je porovnateľné s podstatne väčšími lineárnymi strojmi.

Účinný vývojový nástroj

„Vďaka programovaciemu jazyku ANSI C, ktorý je súčasťou softvé-
rového nástroja Automation Studio od spoločnosti B&R, sme mohli 
vygenerovať účinné softvérové aplikácie pre všetky naše strojovné 
linky. Jedným programovacím nástrojom sme dokázali vytvoriť kaž-
dý z našich aplikačných softvérov, čo nám umožnilo znížiť celkový 
čas uvedenia strojov na trh,“ skonštatoval Nikolay Zalomov.

Aplikácie

môj  názor

Ak chceme optimálne vykonávať prediktívnu údržbu, 
potrebujeme dostatok informácií o zariadení, ktoré 
udržiavame. Veľmi dôležitá je história porúch a údržby 
zariadenia. Tieto informácie sú nevyhnutné pre správne 
posudzovanie stavu zariadenia a plánovanie ďalšej 
činnosti.

Časť informácií môžeme získať z internetu či iných 
zdrojov, príp. od organizácií, ktoré tieto údaje zbierajú 
od prevádzkovateľov a poskytujú ich svojim členom. 
Informácie, ktoré sú takto dostupné, však nie sú vždy 
použiteľné a zvyčajne bývajú príliš všeobecné.

Konkrétne informácie o našich zariadeniach sa musia 
nachádzať u nás. História prevádzky zariadenia 
i záznamy o jeho poruchách a údržbe sa určite nachá-
dzajú v rámci organizácie. Často sú však rozptýlené, 
a preto je ich výpovedná hodnota nízka. V priebehu 
rokov sa v závislosti od poznatkov menili kritériá 
na  sledovanie zariadenia. Údaje sú preto v rôznej 
forme. Určite sa na tom podpísalo i striedanie pracov-
níkov, prípadne firiem, ktoré sa o zariadenie starali. 
Ak činnosti na zariadení vykonávali zamestnanci firmy, 
nachádzajú sa vo firme všetky potrebné informácie. 
V prípade výkonu práce externou firmou časť know-how 
odišlo mimo organizáciu. Samozrejme, že po vynalo-
žení určitého úsilia sú i údaje získané z týchto zdrojov 
použiteľné a veľmi cenné. Ďalším zdrojom informácií 
sú starí pracovníci, tzv. „pamätníci“, ktorí si za roky 
svojej práce vytvorili komplexný obraz o zariadení, 
o jeho prevádzke i problémoch. Generačná výmena 
pracovníkov však spôsobuje, že tieto vedomosti často 
odídu spolu s nimi.

Stratu dôležitých informácií si začali uvedomovať 
i prevádzkovatelia, a preto sa vytvárajú pozície 
 špecialistov s orientáciou na systémy. Ich úlohou 
nebude len  sledovanie stavu systémov či komponentov, 
ale aj ďalšie činnosti, ako napr. zvyšovanie spoľahlivosti 
systémov, predchádzanie možným problémom, príprava 
náhrad systémov atď. V neposlednom rade majú 
za  úlohu udržiavanie kontinuity informácií o zariade-
niach a ich správne posudzovanie.

Ing. Marián Galo
Technologické počítačové systémy
Atómové elektrárne Bohunice
Slovenské elektrárne a.s.
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