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„Mají-li se vyrovnat s rostoucími cenami 
surovin, musí pekárny snižovat své výrobní 
náklady,“ říká Benjamin DeChilly, ředitel fir-
my De La Ballina, a dodává: „Aby dokázaly 
vyhovět neustále rostoucí poptávce a obstát 
ve vysoce konkurenčním prostředí na trhu 

v Evropě i jinde, potřebují vyrábět více zboží 
při současném vyloučení manuálních činnos-
tí. Zcela automatické balicí linky, jako jsou ty 
od firmy De La Ballina, za těchto podmínek 
již nejsou luxusem, ale nutností. Do budouc-
na pak očekáváme další růst objemů produk-
ce pekárenských výrobků a také neustálý růst 
jejich rozmanitosti.“ V rámci vývoje velmi 
výkonných balicích linek schopných plnit ná-
ročné budoucí požadavky technický manažer 
Thierry De Lazzari a jeho tým ve firmě De 
La Ballina zcela přepracovali strukturu sys-
tému řízení balicí linky při použití výhradně 
automatizačních techniky značky B&R. Cí-
lem modernizace řídicího systému bylo do-
sáhnout větší výkonnosti linek, usnadnit změ-
ny jejich konfigurace a zmenšit náklady na je-
jich realizaci, uvedení do provozu a údržbu.

18 000 baget za hodinu

Výsledkem modernizace řídicího systé-
mu při použití automatizační techniky znač-
ky B&R je nová generace balicích linek, které 
počítají a přepravují výrobky a sledují jejich 

Rychlá pekárenská kontrolní
a balicí linka se sběrnicí Powerlink

kvalitu při taktu až 18 000 baget apod. za ho-
dinu. Kvalita všech výrobků je před tím, než 
jsou prostřednictvím pole přísavek přeprave-
ny na balicí dopravník (obr. 1), kontrolová-
na při použití prostorového (3D) inspekční-
ho kamerového systému.

Stroje jsou vybaveny 
kompletním řídicím systé-
mem od společnosti B&R, 
obsahujícím průmyslový 
panelový počítač Power 
Panel 500, určeným pro 
řízení i vizualizaci, který 
je prostřednictvím sběr-
nice Powerlink připojen  
k síti servopohonů Aco-
pos, sloužících k říze-
ní os, a dále moduly XV 
pro řízení ventilů. Roz-
hodnutí přejít na techniku 
B&R bylo podle Thierra 
De Laz zariho založeno na 
některých klíčových vý-
hodách nabízeného řešení.

Mezi ně patří velká 
výkonnost sběrnice Powerlink, jakož i dis-
tribuovaných modulů systému X20 se vzdá-
leností mezi stanicemi až 100 m. Dalšími 
důležitými hledisky byly snadná integra-
ce ventilových terminálů do řídicího systé-
mu při použití modulů XV a také ucelená 
nabídka automatizačních produktů značky 
B&R včetně mnoha rozmanitých provede-
ní modulů I/O. A bylo-li dále v úvahu vza-
to také nespočetné množství integrovaných 
funkcí nabízejících se ve vývojovému pro-
středí Automation Studio 4 spolu se širokou 
nabídkou komunikačních protokolů podpo-
rovaných v systému X20 (včetně protokolů 
TCP/IP a Modbus) – obojí výrazně usnad-
ňující přímou integraci produktů od třetích 
stran –, bylo rozhodnutí pro značku B&R 
zcela jednoznačné.

Powerlink – výkonná komunikační 
sběrnice pro integrovanou automatizaci

Přechod na automatizační techniku B&R 
s použitím sběrnice Powerlink umožnil fir-
mě De La Ballina sjednotit v jeden transpa-

Firma De La Ballina Freres SAS se sídlem v Maleville v jižní Francii vyvíjí, vyrábí a insta-
luje zcela automatizované linky na balení polotovarů a pečených, čerstvých i hluboce 
zmrazených průmyslově vyráběných pekárenských a cukrářských výrobků. S prudkým 
nárůstem požadavků na výkonnost a flexibilitu těchto linek v posledních několika letech 
nebývale vzrostl také význam počítačových systémů zajišťujících spolehlivý chod bali-
cích linek a kvalitu finální produkce. Firma De La Ballina používá k řízení dodávaných 
balicích linek automatizační techniku značky B&R a sběrnici Powelink.

Obr. 1. Upečené bagety jsou po individuální kontrole kvality za 
použití 3D inspekčního kamerového systému přepravovány polem 
přísavek na balicí dopravník (foto: De La Ballina)
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rentní celek vlastní řídicí systém linky s vel-
mi rychlým 3D inspekčním kamerovým sys-
témem kontrolujícím kvalitu pekárenských 
produktů před jejich přepravou k vlastní-
mu balení.

Inspekční systém linky se svými optickými 
skenery a komponentami pro zpracování obra-
zu vyžaduje pro svou správnou činnost napros-
to přesné časování signálů a velmi krátké doby 
odezvy. V minulosti firma De La Ballina reali-
zovala tyto přenosy při použití drátového pro-
pojení a konvenční průmyslové komunikační 
sběrnice. Správce kamerových systémů u fir-
my Da La Ballina Emmanuel Dumas ovšem 
poté, co se obeznámil s vlastnostmi sběrnice 
Powerlink, nabyl nezvratného přesvědčení, že 
tato sběrnice s parametry reálného času bude 

Parametry sběrnice Powerlink

Sběrnice Powerlink pracující v reálném čase 
je ideální k zajištění přenosu dat a synchro-
nizaci pro úlohy typu zpracování obrazu:
– velká výkonnost (šířka pásma),
– malý rozptyl,
– doba cyklu 100 μs,
– doba odezvy kratší než 1 ms.

mimořádně vhodná i pro synchronizaci a pře-
nos údajů 3D kamerových systémů. Hlavní-
mi požadavky na komunikační strukturu jsou 
zde velká výkonnost a časový determinismus 
(přesnost lepší než 1 ms) při přenosu dat. Tyto 
požadavky sběrnice Powerlink splňuje vrcho-
vatou měrou (viz vložený text).

„Při návrhu nové struktury stroje nebo 
zařízení představuje volba typu komunikač-
ní sběrnice důležité strategické rozhodnutí,“ 
zdůrazňuje Emmanuel Dumas význam své 
volby, která se ukázala být správná také z dal-
ších důvodů: „Naše volba sběrnice Powerlink 
dokonale ladí s naší firemní vizí integrované-
ho automatizačního systému. A to nejen po 
technické stránce, ale také tím, že jde o tech-
niku typu open-source, vylučující nebezpečí 
skrytých vývojových vad, na než lze narazit 
u proprietárních produktů.“

Sběrnice Powerlink je základem řídicí-
ho systému u všech linek dodaných firmou 
De La Ballina do celého světa počínaje ro-
kem 2010. Technika Powerlink v nich snadno 
zvládá i ty nejnáročnější požadavky a připra-
vila tak půdu pro novou generaci linek s vel-
mi výkonným integrovaným automatizačním 
systémem zcela transparentně zastřešujícím 

oba navzájem provázané podsystémy, řídi-
cí a inspekční.

Cestou neustálého rozvoje

Dalším vývojovým krokem ve firmě De 
La Ballina bude převedení algoritmů zpra-
cování obrazu do prostředí techniky progra-
movatelných hradlových polí (FPGA). Pro 
kompaktní komunikační systém Powerlink 
toto nepředstavuje problém, přičemž jeden 
modul typu FPGA zvládne jak zpracování 
algoritmu rozpoznání obrazu, tak připojení 
inspekčního systému ke sběrnici Powerlink. 
Nové linky bude možné ještě snáze a rychle-
ji rekonfigurovat v závislosti na poptávce po 
tom kterém pekárenském sortimentu a tak do-
sahovat ještě větší výrobní kapacity a produk-
tivity výroby. Sortiment automatizační tech-
niky B&R a sběrnice Powerlink v kombina-
ci s vlastním vývojem tak pomáhají firmě De 
La Ballina vždy pohotově reagovat na neu-
stále se měnící požadavky jejích zákazníků, 
jimž modernizované balicí linky zajišťují ná-
skok do budoucna v konkurenčním prostředí.

(B+R automatizace, spol. s r. o.)
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y    Cena za výzkum udělovaná 
společností ABB na počest 
Huberta von Grünberga

Společnost ABB vypisuje za účelem podpo-
ry výzkumu světové úrovně v hlavních oborech 
podnikání ABB, tj. vývoj a realizace zařízení 
a metod pro elektroenergetiku a automatizaci 
a jejich užití v energetice, průmyslu, dopravě 
a infrastruktuře, novou cenu za výzkum. Cena 
je založena na počest Huberta von Grünberga, 
předsedy představenstva společnosti ABB v le-
tech 2007 až 2015.

Cena v podobě osobního výzkumného gran-
tu ve výši 300 000 amerických dolarů bude 
udělována za mimořádný výzkumný počin 
v rámci doktorského studia, především za prá-
ci založenou na tvůrčím využití softwaru, elek-
troniky a nových materiálů směřující k novým, 
významným poznatkům či pokroku v oboru. 
Grantové prostředky budou vázané, určené 
k zavedení oceněných výsledků výzkumu do 
praxe. Kandidátem na udělení ceny může být 
každý absolvent doktorského studia (Ph.D.) 
z univerzit se zaměřením na elektroenergetiku 
či automatizaci z celého světa.

Cena bude poprvé udělena v roce 2016 
a poté vždy v intervalu tří let. O udělení ceny 
se může ucházet každý student či studentka z in-
stituce splňující stanovené požadavky, který/kte-
rá dokončil/a doktorské studium v období tří let 
před rokem udělení ceny (pro cenu udělova-
nou v roce 2016 tedy v letech 2013 až 2015).

Primární posouzení prací bude na odborné 
komisi, složené z výzkumných spolupracovní-
ků společnosti ABB, která z přihlášených pra-
cí vybere dvacet nejzajímavějších. Ve druhém 
kole hodnocení budou práce doporučené komisí 
definitivně posouzeny odbornou porotou, v níž 
zasednou pracovníci z předních světových tech-
nických univerzit, Dr. Hubertus von Grünberg 
a technický ředitel společnosti ABB.

Bližší informace o nové ceně jsou k dispo-
zici na adrese www.new.abb.com/hvg-award.
[Tisková informace ABB Press, 21. září 2015.]

(sk)

  ARC pořádá Evropské 
průmyslové fórum EIF 2016

Konzultantská a analytická společnost 
ARC Advisory Group pořádá další ročník 
konference European Industry Forum (EIF). 
Akce se bude konat 2. a 3. března 2016 v Am-
sterdamu v Nizozemí.

Fórum se soustředí na koncepce, které nej-
více ovlivní budoucnost průmyslové výroby. 
Již tradičně bude místem setkání komunit uži-
vatelů a dodavatelů automatizační techniky, 
místem, kde se bude hodnotit nejnovější vý-
voj techniky a diskutovat o jeho budoucích 
trendech, místem vzniku a sdílení nových 
myšlenek, místem, kde bude možné navázat 
nové cenné kontakty, a rovněž místem, kde 
budou průmysloví manažeři moci upřesnit 
strategii rozvoje svých firem.

Přednášky a semináře dají účastníkům 
možnost diskutovat o potřebách a problé-
mech uživatelů automatizační techniky, pre-
zentovat nová řešení a technický vývoj. 
Nadcházející fórum se aktuálně zaměří na 
tyto okruhy otázek:
– pokročilá výroba a modularizace výrob-

ních zařízení,
– správa životního cyklu výrobních zaříze-

ní a „chytré stroje“,
– bezpečnost informačních a komunikač-

ních systémů,
– úspora energie a udržitelnost průmyslo-

vé výroby,
– průmyslový internet věcí (IIoT) a Indu-

strie 4.0,
– konvergence informačních a řídicích sys-

témů, vývoj v oblasti MES,
– vývoj v oblasti organizace výrobních 

podniků a rozvoje lidských zdrojů,
– chytrá výroba a strojové učení.

Na konferencích ARC se scházejí lidé, 
kteří trendy nejen sledují, ale aktivně je ur-
čují. ARC jim k tomu pomáhá svými zku-
šenostmi a názory stejně jako důkladnými 
a nestrannými analýzami trhu.

Akce je určena zejména pro čelné před-
stavitele průmyslových firem, zodpovědné 
za jejich technický rozvoj. Registrace poslu-
chačů, ale i aktivních účastníků, popř. spon-
zorů je možná na webové stránce www.ar-
cweb.com/events/arc-industry-forum-eu-
rope.

(Bk)


