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veletrhy a konference

Svět. plastů. je. svět. fascinujících. mož-
ností..Výzkum.v.oblasti.polymerních.látek,.
kaučuků.a.kompozitních.materiálů.je.velmi.
intenzivní.a.nové.objevy.jsou.rychle.uvádě-
ny.do.praxe..S.novinkami.a.trendy.v.oblas-
ti.plastů.a.kaučuku.se.budou.moci.seznámit.
návštěvníci.veletrhu.K,.který.se.bude.konat.
27..října.až.3..listopadu.2010.v.Düsseldorfu.
(SRN)..Pořadatelé.konstatují,.že.již.nyní.je.
obsazeno. všech. devatenáct. pavilonů. a. na.
seznamu.vystavovatelů.nechybí.žádná.z.re-

Plasty otevírají fascinující možnosti – a seznámit se s nimi můžete na veletrhu K

nomovaných.firem..Zhruba.3.000.vystavo-
vatelů.obsadí.čistou.celkovou.výstavní.plo-
chu.160.000.m2.

Proč. píšeme. o. veletrhu. plastů. a. kauču-
ku.v.časopise.Automa?.Nejen.proto,.že.plas-
ty.a.kaučuk.jsou.důležité.materiály.pro.kon-
strukci. mnoha. komponent. v. automatizační.
technice,.ale.zejména.proto,.že.téměř.dvě.tře-
tiny.veletrhu.K.obsadí.výrobci.strojů.a.stroj-
ních.zařízení.pro.plastikářský.průmysl..Mo-
derní.stroje.jsou.stroje.automatizované,.a.to.
je.důvod,.proč.lze.návštěvu.doporučit.těm.zá-
jemcům.o.automatizační.techniku,.kteří.mají.
co.do.činění.s.plastikářskými.stroji.a.linkami..

Okruh. renomovaných. vědců. a. zástup-
ců. poradního. sboru. vystavovatelů. veletr-
hu.K.specifikoval.stěžejní.témata,.která.bu-
dou.ovlivňovat.vývoj.trhu.v.příštích.několi-
ka.letech..V.oboru.strojů.a.strojních.zařízení.
to.jsou:
–. zkracování.výrobní.doby,
–. zvyšování.výkonu,
–. zkracování.doby.odstávek.ve.výrobě,.např..

při.výměně.nástrojů,
–. integrace.výrobních.procesů,
–. optimalizace.dílčích.procesů,

–. maximalizace.energetické.účinnosti,
–. minimalizace.spotřeby.materiálů.

Jen.těžko.si.lze.představit,.jak.toho.dosáh-
nout.bez.automatizace.výroby.

Těm,.kteří.se.na.veletrh.chystají,.lze.dopo-
ručit.webové.stránky.www.k-online.de..Na-
jdou.zde.nejen.běžné.informace.o.vele.trhu,.
katalog. vystavovatelů. a. prodej. vstupenek.
on-line,.ale. i.vyspělé.nástroje.pro.efektivní.
plánování.účasti.na.akci,.včetně.elektronic-
kého.poznámkového.bloku,.plánovače.schů-
zek,.personalizovaného.katalogu.a.aplikace.
Innovation. Compass,. umožňující. vyhledá-
vat.zajímavé.novinky.ve.vybraných.oborech.
(s.ohledem.na.embargo.informací.o.veletrž-
ních.premiérách.bude.tato.aplikace.zprovoz-
něna.až.šest.týdnů.před.veletrhem).

V.České.republice.lze.informace.o.vele-
trhu.získat.u.společnosti.Veletrhy.Brno.(www.
bvv.cz/representatives),. která.v.ČR.pořada-
tele,.Messe.Düsseldorf,.zastupuje;.na.stejné.
webové.adrese.lze.získat.také.kontakt.na.spo-
lečnost.BVV.Fair.Travel,.která.pořádá.letec-
ký.zájezd.nebo.zájemcům.zajistí.vstupenky,.
letenky.a.ubytování.

(Bk)

Obr. 1. Na veletrh K patří i automatizační 
technika, včetně průmyslových robotů (foto: 
Rene Tillmann, Messe Düsseldorf) 

Časopis. Automa. se.
stal. mediálním. partne-
rem. třináctého. ročníku.
konference.Technologie.
pro. elektrárny. a. teplár-
ny. na. tuhá. paliva,. která.
se. uskutečnila. ve. dnech.
25..a. 26.. června. 2010.
v.Sedmihorkách,.v.Čes-
kém.ráji..Dvoudenní.kon-
ferenci.již.tradičně.pořá-
dají.firmy,.které.dodáva-
jí.do.elektráren.a.tepláren.
své. výrobky. a. systémy..
Všichni.se.vzájemně.zna-
jí,. protože. spolupracují.
při. realizacích. různých.
projektů..Konferenci.vy-
užívají.nejen.k.tomu,.aby.
se.navzájem.informovali.o.svých.nových.vý-
robcích.a.řešeních,.ale. také.ke.konzultacím.
o. rozpracovaných. projektech.. Organizačně.
zajišťuje. dvoudenní. konferenci. společnost.
AD&M.–.konferenční.servis.

Konferenci.zahájil.Radek.Strnad.z.firmy.
Tespo.engineering.,.která.projektuje.a.dodává.
pohonářskou.techniku.a.je.dodavatelem.mě-
ničů.frekvence.Vonsch..Pro.přesné.ustavení.
pohonů.i.poháněného.ústrojí,.k.měření.vib-
rací.a.měření.otáček,.teploty.a.dalších.veli-
čin.firma.používá.vlastní.diagnostickou.tech-
niku..Specializuje.se.i.na.rekonstrukce.řetě-

Vše pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva

zových.podavačů.paliva.
do.kotle.a.na.optimali-
zaci.rychlosti.řetězů.vy-
našečů.strusky..V.někte-
rých.případech.nahrazu-
je. řetězové. dopravníky.
bezosými. spirálovými.
dopravníky.firmy.Rataj..
Pro.tyto.dopravníky.vy-
vinula. snímač. přítom-
nosti.paliva,.protože.na.
trhu. nenalezla. takový,.
který.by.fungoval.v.tak.
nehostinném. prostředí.
a. za. neustálého. pohy-
bu.spirály..

Společnost.Ipesoft.se.
specializuje. na. infor-
mační. systémy. ve. vý-

robě..Shromažďuje.údaje.z.technologických.
uzlů.výrobních.procesů,.vyhodnocuje.je.a.po-
skytuje.je.v.reálném.čase.odpovědným.oso-
bám..Na.konferenci.představila. tři. systémy.
pro. energetiku.. Systém. Selt. je. navržen. pro.
podporu.obchodování.na.liberalizovaném.trhu.
s.elektřinou.a.obsahuje.i.moduly.pro.pláno-
vání.výroby.a.spotřeby.energie..Druhý.sys-
tém,.Skei,. je.určen.k.monitorování,.vyhod-
nocování.a.řízení.výroby.a.spotřeby.energie.
v.reálném.čase..Pro.sběr,.zpracování.a.archi-
vaci.energetických.údajů.se.používá.relační.
databáze.Eda.

Společnost.I&C.Energo.představila.své.ře-
šení.pro.diagnostiku.a.optimalizaci.tepelného.
cyklu..Pro.zajištění.provozu.v.blízkosti.optima.
vyvinula.diagnostický.a.optimalizační.software.
PowerOPTI,. který. lze. snadno. integrovat. do.
již.existující.struktury. informačního.systému.
v.podniku..Systém.umožní.připravit.technolo-
gické.schéma,.podle.kterého.se.zpracuje.mate-
matický.model.pro.validace.dat.a.simulace.pro-
cesů..Systém.dovoluje.používat.pro.specifiko-
vání.algoritmů.jazyk.vhodný.pro.technology..

Další. firmy. předvedly. produkty. speciál-
ně.navržené.do.náročného.prostředí.uhelných.
elektráren.. Byl. zde. uveden. nový. typ. abra-
zivního.čerpadla.Warman.i.široká.paleta.vá-
zacích.prostředků. společnosti. 2TS. (ocelová.
lana,. řetězové.úvazky,. lanové. svorky. apod.).
Odlitky.firmy.Eutit.z.taveného.čediče.a.euco-
ru,.které.vynikají.odolností.proti.otěru,.teplo-
tě.i.chemickým.vlivům,.se.uplatní.v.elektrár-
nách.v.podobě.trubek,.žlabů.a.výsypek..Řeše-
ní.prašnosti.při.skládkování.sypkých.materiálů.
představila.firma.Hennlich. Industrietechnik..
Systémy.navržené.pro. skládkování. a.dopra-
vu.alternativních.paliv,.zejména.biomasy,.pre-
zentovala.projektová.a.poradenská.společnost.
BPO..Firma.Ing..Jan.Moša.se.specializuje.na.
řešení.problémů.s.dopravou.netekoucí.sypké.
hmoty.a.na.konferenci.představila.použití.pulz-
ních.trysek.Myrlen.k.zabezpečení.toku.lignitu.
o.velké.vlhkosti.v.kotelně.v.Turecku.
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Obr. 1. Při modernizaci českých tepel-
ných elektráren se uplatňují pokročilá  
řešení mnoha firem (ilustrační snímek 
elektrárny Počerady)


