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veletrhy a konference

Do Brna také na Wood-Tec
Po skončení MSV přitáhne brněnský vele-

tržní areál pozornost techniků a inženýrů za-
krátko znovu: od 20. do 23. října 2009 se tu 
uskuteční specializovaný veletrh Wood-Tec 
(www.wood-tec.cz). Tento významný veletrh 
v regionu střední a východní Evropy zaštiťu-
je Evropské sdružení výrobců dřevozpracují-
cích strojů Eumabois (www.eumabois.com), 
které tvoří seskupení třinácti národních aso-
ciací, reprezentující 800 evropských výrob-
ců strojů, nástrojů a příslušenství.

V roce 2008 působilo v ČR zhruba 3 800 
firem v oborech primárního zpracování dře-
va a 53 000 firem v ostatních dřevozpracu-
jících oborech. Není žádným tajemstvím, že 
mnozí z nich pracují se zastaralými, neefek-
tivními a energeticky neúspornými stroji. Po-

třeba modernizace strojového parku je nalé-
havá, a to je velká šance pro všechny doda-
vatele strojů a zařízení určených pro tento 
segment průmyslu, včetně potřebné automa-
tizační techniky. 

Nomenklatura veletrhu Wood-Tec zahr-
nuje: stroje, technické vybavení a služby 
pro lesní hospodářství a pro primární i dal-
ší zpracování dřeva, pro povrchovou úpra-
vu, pro montáž a balení dřeva, dále doprav-
ní, manipulační a skladovací techniku, stro-
je a zařízení pro speciální procesy, pomocné 
stroje, ruční stroje pro zpracování dřeva, ná-
stroje, příslušenství atd. Odborníci na auto-
matizaci zde ovšem najdou i položky jako 
úspory energie, robotika nebo elektronic-
ký sběr dat.

I přes nynější celosvětovou krizi se uka-
zuje velký zájem vystavovatelů o prezentaci 
svých produktů, což potvrzuje i skutečnost, 
že 82 % tradičních vystavovatelů se veletrhu 
účastní i letos. Firmy totiž vědí, že tento spe-
cializovaný veletrh pro ně bude velkým vkla-
dem do budoucnosti a využívají jej jako sil-
ný marketingový nástroj. V současnosti je už 
přihlášeno celkem 244 firem ze čtrnácti zemí. 
Svou účast potvrdilo mnoho významných fi-
rem, které patří ke špičce ve svém oboru.

Součástí veletrhu je už tradičně bohatý do-
provodný program, jehož ústředním tématem 
je letos „Dřevo – nedílná součást udržitelné-
ho rozvoje“. Semináře pro odborníky budou 
probíhat po celé čtyři dny veletrhu, z větší 
části přímo v pavilonu P.                 (ed)

Konference MESA P2E Europe
Těžko odhadnout, kolik zájemců z Čes-

ké republiky uvažuje o účasti na konferen-
ci MESA P2E, která se bude konat 27. a 
28. října 2009 v Utrechtu v Nizozemí. Re-
gistrační poplatek i cestovní náklady jsou 
nemalé – a v době, kdy průmyslové podni-
ky šetří, je těžké výdaje na účast na konfe-
renci zdůvodnit.

Pomoci k tomu může program konfe ren- 
ce, který je dostupný na webové stránce 
www.mesa.org/conference/2009. Zájemci 
o systémy MES v něm najdou mnoho zají-
mavých přednášek. Mezi přednášejícími jsou 
jak dodavatelé těchto systémů, tak inženýrské 
firmy, ale i koncoví uživatelé. Zajímavou no-
vinkou jsou výukové sekce: úvod do normy 
ISA-88, jazyka B2MML nebo doporučení, 
jak vybírat vhodný systém MES. 

Příklady realizovaných řešení pocházejí 
především z oblasti farmaceutické a potravi-
nářské výroby. Za povšimnutí stojí malý po-
díl projektů z Německa, které je přitom pro 
systémy MES významným trhem. Avšak o to 
více vyniknou zajímavé projekty z domácí-
ho Nizozemí, Velké Británie, Irska, Francie, 
Dánska a dalších zemí.

Pozornosti lze doporučit také plenární před-
nášky, z nichž jmenujme alespoň přednášku 
Measures that Drive Performance o metodách 
sledování výkonu výrobních zařízení v reál-
ném čase, kterou přednese Peter Martin, vice-
prezident společnosti Invensys (USA), nebo 
přednášku The Process Dynamics of Opera-
tional Excellence o různých aspektech kon-
cepce Operational Excellence (OpX) a jejích 
souvislostech s procesním řízením podniku. 

Přednášející, Alex van Delft z nizozemské fir-
my Royal DSM NV, zde představí jejich pod-
nikový systém Advanced Manufacturing Pro-
gram, který podporuje zavádění OpX do praxe. 

Na stejné webové stránce, www.mesa.org/
conference/2009, je také odkaz na podobnou 
konferenci, jež se bude konat 22. až 23. říj-
na 2009 v Moskvě. Zde se účastníci dozvědí 
o úloze moderních systémů řízení průmyslo-
vých podniků v Rusku a o rozvoji trhu se sys-
témy MES v tomto regionu. Příklady projektů 
budou zejména z oblasti těžby surovin, jejich 
zpracování, energetiky, ale hovořit se bude také 
o využití MES ve strojní výrobě. Pro zájemce, 
kteří se orientují na ruský trh, může být účast 
na moskevské konferenci neméně zajímavá 
jako účast na konferenci v Utrechtu.

(Bk)
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y   Detekce plynu a požáru 
na ropovodu BTC

Ropovod BTC dopravuje surovou ropu 
z naleziště Azeri-Chirag-Guneshli v Kaspic-
kém moři k břehům Středozemního moře. 
Spojuje Baku, hlavní město Ázerbajdžá-
nu, Tbilisi, hlavní město Gruzie, a přístav 
Ceyhan na jihovýchodním pobřeží Turec-

ka – odtud zkratka BTC. Délka ropovodu je 
1 768 km, a je to tedy druhý nejdelší potrub-
ní systém na světě. Projekt ropovodu je fi-
nancován konsorciem jedenácti firem vede-
ných firmou BP. 

Pro systém detekce požáru a úniku ply-
nu v terminálu v Ceyhanu vybrala dodava-
telská firma Tekfen Construction & Installa-
tion techniku od firmy Honeywell. Dodávka 
zahrnuje bezpečnostní systém Safety Mana-

ger, systém detekce plynu Searchline Excel 
a kamerový systém CCTV pro detekci pla-
mene. Systém chrání tankoviště, předávací 
stanici a oblast přístavního mola. Celý sys-
tém včetně správy alarmů, událostí a ukládá-
ní dat řídí Experion Process Knowledge Sys-
tem, také od firmy Honeywell. Bezpečnostní 
systém má vazbu na provozní řídicí systém, 
takže operátor má k dispozici aktuální údaje 
o výskytu mimořádných událostí.  (Bk)


