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veletrhy a konference

Achema 2009 – zájem o veletrh i kongres 
zůstává silný

Navzdory nepříznivé ekonomické situa-
ci zůstává zájem vystavovatelů i účastníků 
kongresu o veletrh Achema, který se bude 
konat 11. až 15. května 2009 ve Frankfur-
tu nad Mohanem (SRN), silný a lze očeká-
vat, že Achema 2009 v těchto parametrech 
překoná minulý veletrh Achema 2006. Ani 
odborná veřejnost z oborů chemického in-
ženýrství a techniky pro výrobu s kontinu-
álními a dávkovými procesy si tuto akci, 
jednu z nejvýznamnějších na světě, jistě 
nenechá ujít. Organizátoři očekávají, že se 
4 000 vystavovatelů z 50 zemí představí 
na ploše 140 000 m2 180 000 návštěvníků 
ze sto zemí světa. Veletrh Achema je mís-
tem obchodních a osobních setkání. V této 
době bude téma hospodářské krize námětem 
mnoha diskusí a budou se tu hledat cesty, 
jak přežít špatné časy a postupně zvrátit ne-
příznivé trendy. 

O hospodářské krizi se mluvilo i na we-
bové tiskové konferenci, kterou veletržní 
správa uspořádala 19. února 2009. Dr. Aldo 
Beldoni, předseda organizačního výboru ve-
letrhu Achema a člen představenstva společ-
nosti Linde AG, vidí situaci mírně optimis-
ticky. Domnívá se, že v roce 2009 budou oži-
veny některé významné projekty na Blízkém 
a Středním východě, jež byly loni pozastave-
ny vzhledem k prudce klesajícím cenám ropy. 
Špatně předvídatelný je ale vývoj v jiných 
zemích důležitých z hlediska rozvoje svě-
tové ekonomiky, jako jsou Indie nebo Čína. 
Na veletrhu Achema bude možné diskutovat 
se zástupci významných průmyslových firem 
z těchto zemí a udělat si bližší obrázek o tom, 
jaká protikrizová opatření plánují.

Veletrh bude mít tradiční nomenklaturu. 
Největší počet vystavovatelů se hlásí ke ka-
pitole čerpadla, kompresory, ventily a arma-
tury. V závěsu za ní jsou kapitoly laborator-
ní a analytická technika, inženýrské služby, 
tepelné a mechanické procesy, přístrojová 
technika, řídicí a automatizační technika, 
technika pro farmacii a balicí technika.

Hnacím motorem inovací je v současné 
době především úsilí o úspory energie. Vý-
znamná ale zůstává i snaha o lepší kvalitu 
a efektivitu výrobních procesů a lepší využi-
tí surovin. Přibývají i nová témata, jako např. 
mikrosystémová a mikroreakční technika, jež 

se postupně dostávají z vývojových laborato-
ří do průmyslové praxe.

Patrný je trend k internacionalizaci veletrhu. 
V roce 2006 byl podíl zahraničních vystavo-
vatelů 44 %, letos pořadatelé očekávají nárůst 
tohoto podílu přibližně o dva procentní body. 
Významně se na tom budou podílet čínské fir-
my, které se ve Frankfurtu budou prezentovat 
evropské odborné veřejnosti v nebývalé míře.

Program kongresu zahrnuje více než 900 
přednášek na témata, jako jsou biotechnolo-
gie pro průmyslovou výrobu (tzv. bílá bio-

technologie), iontové kapaliny, mikroche-
mické inženýrství, intenzifikace procesů 
a další. „Témata letošního kongresu uvidíte 
na příštím veletrhu na výstavní ploše,“ slibu-
je prof. Gerhard Kreysa, výkonný ředitel spo-
lečnosti Dechema a jeden z hlavních organi-
zátorů veletrhu i kongresu Achema.

O zájem návštěvníků se budou ucházet 
také panelové diskuse na témata genetické-
ho inženýrství, biologické bezpečnosti, no-
vých zdrojů energie a univerzitního vzdělání 
v oboru chemického inženýrství.

Novým zdrojům energie bude věnována 
celá speciální přehlídka Chemie a biotechnolo-
gie pro obnovitelné zdroje energie a energetiku 
s tématy biopolymery, solární chemické pro-
cesy, fotovoltaika a možnosti uložení energie.

Tradičně na vysoké úrovni budou také 
služby návštěvníkům. Už nyní najdou zájem-
ci všechny potřebné informace na webových 
stránkách veletrhu, kde je možné také si ob-
jednat vstupenku, zaregistrovat se na dopro-
vodné akce a naplánovat si návštěvu veletr-
hu tak, aby byla co nejefektivnější. Program 
akcí je přístupný i z PDA nebo mobilních te-
lefonů (http://pda.achema.de).

Business Forum se bude věnovat dvěma 
velmi zajímavým tématům: 12. května to 
bude Strategie a perspektivy čínské energe-
tiky a 13. května Udržitelná chemická výro-
ba ve Francii. 

Zájemce o automatizační techniku lze 
zvlášť upozornit na kulaté stoly pořádané 
sdružením Namur v hale 10. Pod sloganem 
Automatizace v dialogu zde bude probíhat 
od pondělního podvečera až do pátku série 
zajímavých diskusí na téma automatizace 
v procesní výrobě (www.namur.de). Škoda 
jen, že až na dvě výjimky jsou všechny dis-
kuse v němčině.

Zájemci z České republiky mohou pro 
zajištění dopravy a ubytování využít služeb 
cestovních kanceláří BVV Fair Travel (www.
fairtravel.cz) nebo Fractal (www.fractal.cz).

(Bk)

Obr. 1. Minulý ročník veletrhu Achema se 
konal v roce 2006
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y   WCT připravuje rozhraní 
pro bezdrátové sítě

Pracovní skupina Wireless Cooperation 
Team (WCT) dosáhla během roku od svého 
vzniku významného pokroku při definování 
rozhraní a v tvorbě návodů k posuzování sho-
dy se standardem pro jednotnou bránu bez-
drátového systému univerzálně použitelnou 
v komunikačních sítích s protokoly HART, 

Foundation Fieldbus, Profibus a Profinet. Uni-
verzální rozhraní pro bezdrátové systémy 
společné pro všechny tři uvedené sítě má ko-
nečným uživatelům usnadnit zavádění metod 
bezdrátového rádiového spojení v průmyslu.

Činnost skupiny WCT sponzorují organi-
zace Fieldbus Foundation, HART Commu-
nication Foundation a Profibus Nutzerorga-
nisation e.V. (PNO), které tím podporují ší-
ření rozvíjející se bezdrátové komunikační 
techniky do průmyslových oborů s nespoji-

tými i spojitými technologickými procesy 
po celém světě. 

Mezi milníky dosaženými skupinou 
WTC v roce 2008 figuruje na předním mís-
tě definice požadavků na bránu a její struk-
turu pro Profibus a Profinet a Foundation 
Fieldbus. Předpokládá se, že nová specifi-
kace a příslušná pravidla certifikace produk-
tů budou odsouhlaseny během roku 2009.
[Tisková zpráva Fieldbus Foundation, 2. února 
2009.]                                                               (sk)


