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Zvýšení efektivity

Pro zvyšování efektivity a snižování ener-
getické i materiálové náročnosti výroby není 
třeba nakupovat nová zařízení, nebo dokonce 
budovat nový závod, ale často stačí optimálně 
využívat dosavadní zařízení. Na tiskové kon-
ferenci byly jako příklady uvedeny projekty 
z oblasti vodohospodářství.

Například úpravna vody v Petrohradě počí-
tala pro otevírání a uzavírání nátoků a výtoků 
pískových filtrů nebo čerpacích stanic s elek-
trickými akční členy. To vyžadovalo příkon 
75 kW, jejž ovšem nebylo možné zajistit bez 
modernizace elektrické infrastruktury. Spo-
lečnost Festo proto navrhla použít pneuma-
tické akční členy DAPS (obr. 3). Ty vyžadu-
jí dva kompresory o celkovém příkonu pouze 
10 kW. Provozovatel úpravny vody tak ušet-
ří na počátečních nákladech na infrastruktu-
ru i na průběžných nákladech na elektřinu. 

Jak z dat vytvořit informace

Na předních místech žebříčku přání mnoha 
uživatelů je omezit neplánované odstávky zaří-
zení v důsledku poruchy. Má-li být tento poža-
davek splněn, je třeba automatizační prostřed-
ky vybavit diagnostickými funkcemi a získaná 
data použít pro plánování údržby. Diagnostika 
se neomezuje jen na monitorování automati-
zační techniky značky Festo. Cíleně vyhodno-
covaná data poskytují informace o blížícím se 

kladním prvkem celého systému je komuni-
kační síť WLAN mezi čerpadly jednotlivých 
studní, distribučními čerpacími stanicemi 
a centrálním řídicím systémem. Společnost 
Festo je zodpovědná za celý projekt, od vý-

voje až po nákup komponent, 
instalaci a uvedení do provozu.

Centrální řídicí systém má 
díky komunikační síti aktuální 
data, operátor může v každém 
okamžiku vidět stav všech za-
řízení a v případě potřeby za-
sáhnout (obr. 4). To ovšem jen 
ve výjimečných případech, proto-
že provoz celého systému je plně 
automatický a za běžných podmí-
nek nevyžaduje zásahy obsluhy. 

Kam pro další informace 

Pokud čtenáře některé z těch-
to případových studií či výrob-
ků zaujaly, rádi je uvítáme na  

dnech otevřených dveří, které se konají  
20. a 21. listopadu v budově firmy Festo 
v Praze na adrese Modřanská 543/76.

Více informací zájemci najdou na www.
festo.cz/denpraha.

[Materiály Festo AG z tiskové konference.  
18. a 19. června 2013, Esslingen.] 

(Překlad a úprava: Bk. Foto: Festo AG.)

selhání jakékoliv součásti systému. Diagnos-
tika je jednou z cest, jak zvýšit dostupnost za-
řízení. Získaná surová data mohou být pře-
nášena lokální sítí, prostřednictvím intranetu 
nebo internetu a až na koncovém počítači je 

lze zpracovat do podoby požadovaných infor-
mací, které mohou být názorně zobrazeny uži-
vateli nebo použity v navazujících systémech 
pro správu údržby a plánování výroby. 

Přehled o dodávkách vody  
v reálném čase

Jako příklad lze uvést vodohospodářskou 
soustavu města Angeles na Filipínách. Zá-

Obr. 4. Obrazovka řídicího systému vodárenské sítě města 
Angeles na Filipínách

Veletrh Achema, který se bude konat 
ve Frankfurtu nad Mohanem ve dnech 15. až 
19. června 2015, bude mít tři zdůrazněná té-
mata: provozní analytická technika (PAT – 
Process Analytical Technology), technika pro 
průmyslové vodohospodářství a výroba zalo-
žená na bioproduktech. Neznamená to, že by 
ostatní obory byly upozaděny – na veletrhu 
nebudou chybět ani např. laboratorní a měři-
cí technika, automatizace, výrobní technolo-
gie, balicí stroje, čerpadla, ventily a armatu-
ry nebo inženýrské služby v oblasti procesní 
výroby. Pořadatel veletrhu, společnost Deche-
ma, již začal s příjmem přihlášek. 

Provozní analytická technika znamená 
více než jen měření koncentrace látek v reál-
ném čase. Výstupy z analytických přístro-
jů jsou vstupem pro řídicí systémy a systé-
my optimalizace výrobních procesů. Pokrok 
v oblasti provozní analytické techniky je zá-
kladem pro další rozvoj celého oboru proces-
ní výroby. Úspěch PAT je přitom výsledkem 
souhry mnoha specialistů: odborníků na ana-
lytickou a laboratorní techniku, měřicí a ří-
dicí techniku, konstruktérů technologických 
zařízení a dodavatelů komponent. Přínosem 

Zdůrazněná témata veletrhu ACHEMA 2015
uplatnění PAT je optimalizace výrobních pro-
cesů: lepší využití surovin a energie, lepší 
kvalita výsledných produktů, ale také vyšší 
bezpečnost výroby. 

Druhým tématem veletrhu bude technika 
pro hospodaření s vodou v průmyslu. Sem 
patří zásobování výrobních provozů vodou 
i zpracování kapalných odpadů. Zvláště zpra-
cování odpadů je v moderním procesním prů-
myslu důležité téma: dávno již nestačí in-
stalovat na odpadní potrubí filtr, a tím mít 
hospodaření s odpadní vodou za vyřešené. In-
tegrovaná správa hospodaření s vodou pomá-
há snižovat náklady a šetřit energii, ale pře-
devším využívat vodní zdroje šetrným a udr-
žitelným způsobem. Podílejí se na ní nejen 
chemičtí inženýři, ale také odborníci na au-
tomatizaci a dopravu kapalin, integrátoři sys-
témů a další odborníci.

Biobased World bylo v roce 2012, kdy se 
Achema ve Frankfurtu konala naposledy, za-
střešující heslo pro všechny druhy procesní 
výroby založené na bioproduktech. Biovýro-
ba zůstává klíčovým tématem i nadále: zdroje 
nerostných surovin jsou omezené, popř. do-
cházejí, a lidé musí hledat nové zdroje obno-

vitelných surovin. Vize biohospodářství se 
pomalu stává skutečností. Na jejím vzniku se 
podílejí vědci z oboru biologie, biotechnolo-
gií a chemické výroby, ale tak, jak bio výroba 
pomalu proniká do praxe, i procesní inženýři, 
zemědělští inženýři, konstruktéři technologic-
kých zařízení a výrobci měřicí a řídicí techni-
ky. Biobased World nebude jen zdůrazněným 
tématem veletrhu, ale také jedno z hlavních 
témat doprovodného kongresu. 

Je zřejmé, že tři zdůrazněná témata nevy-
čleňují z celého spektra oborů procesní vý-
roby jen tři určité části, ale naopak pronikají 
v podstatě do všech oborů, jež jsou na vele-
trhu zastoupeny. 

Veletrh Achema se ve Frankfurtu koná 
každé tři roky. Je to veletrh chemického inže-
nýrství, procesního inženýrství a biotechno-
logií. Očekává se účast 4 000 vystavovatelů 
z padesáti zemí. Na doprovodném kongresu 
zazní přibližně 800 vědeckých přednášek, vy-
stoupí četní hosté a uskuteční se také mnoho 
společenských akcí. 

Další informace o veletrhu najdou zájem-
ci na www.achema.de.

(Bk)


