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veletrhy a konference

fické požadavky integrované výroby: zatím-
co v běžných kancelářských nebo domácích 
komunikačních sítích postačují ručně nasta-
vená přístupová práva a pravidla vycházející 
z topologie sítě a IP adres, v průmyslu tento 
způsob zabezpečení naráží na velké problé-
my, protože se nedokáže efektivně vyrovnat 
s častými změnami organizace výroby, jsou 
pro něj problémem externí pracovníci údrž-
by a inženýrských firem, kteří se ke komu-
nikační síti potřebují připojit ze svých mo-
bilních zařízení, a těžko zvládá požadavky 
virtualizace. Udržovat aktuální přístupová 
práva a bezpečnostní pravidla klasickým způ-
sobem je mimořádně obtížné zvláště ve vel-
kých podnicích a rozsáhlých komunikačních 
sítích. Cisco v řešení TrustSec proto odděluje 
bezpečnostní pravidla a přístupová práva od 
topologie sítě. Místo toho vytváří soustavu 
bezpečnostních skupin se stanovenými prá-
vy. Na jedné straně jsou to skupiny uživate-

lů: zaměstnanci, dodavatelé, externí údržbá-
ři, hosté apod., na druhé straně skupiny cílo-
vých zařízení: řídicí systémy, datová úložiště, 
virtuální servery atd. Místo složitých pravidel 
se vytvoří jednoduchá matice, v níž se stano-
ví pravidla pro jednotlivé bezpečnostní sku-
piny – nezávislá na tom, kde a jak je účastník 
komunikace připojen. Informace jsou potom 
přenášeny na druhé, linkové vrstvě komuni-
kace v podobě identifikátorů, tzv. Security 
Group Tags, na jejichž základě pak firewall 
nebo směrovač (router) před chráněným zaří-
zením rozhodne, zda komunikaci povolí nebo 
zamítne. Využití TrustSec je velmi výhodné 
zvláště pro mobilní a virtuální sítě.

Automation University v Brně

Účastníci veletrhu a konference Automati-
on Fair mají možnost odhalit, jak zvýšit pro-
duktivitu a efektivitu výroby ve svém podni-

ku, naučit se, jak využívat flexibilní automati-
zační techniku od firmy Rockwell Automation 
a jejích partnerů pro snížení nákladů a zvýšení 
výkonnosti strojů, zařízení a výrobních linek, 
a vyměnit si zkušenosti se svými kolegy z ce-
lého světa. Účast na odborných fórech, semi-
nářích a školicích kurzech doplněná prohlíd-
kou veletržních expozic pomůže každému od-
borníkovi získat přehled a doplnit si znalosti 
o nejnovějších produktech a trendech v auto-
matizační a informační technice.

Příští Automation Fair Rockwell Automa-
tion se bude konat 18. a 19. listopadu 2015 
v Chicagu (USA). Pro ty, kteří se chtějí o na-
bídce společnosti Rockwell Automation do-
zvědět více, a přitom se jim zdají listopad 
nebo Chicago příliš daleko, chystá Rockwell 
Automation dvoudenní akci Automation Uni-
versity Special na brněnském výstavišti ve 
dnech 3. a 4. června 2015.

Petr Bartošík

Achema je veletrh procesní výroby, tj. che-
mie, petrochemie, farmacie a potravinářství. 
Jeho podstatnou součástí je i měřicí, řídicí 
a automatizační technika pro tyto obory. Proto 
na něj upozorňujeme i v našem časopise a do-
poručujeme zejména odborníkům zabývajícím 
se automatizací procesní výroby, aby si tuto 
významnou akci, která se ve Frankfurtu koná 
jednou za tři roky, nenechali ujít.

Kromě již zmíněné měřicí, řídicí a auto-
matizační techniky, jež tvoří nejvýznamnější 
položku nomenklatury, návštěvníci na vele-
trhu dále uvidí např. laboratorní a analytic-
kou techniku, techniku pro farmaceutickou 
výrobu, zařízení pro mechanické zpracování 
materiálů, balicí techniku, techniku pro skla-
dování a výrobní logistiku a mnoho dalšího.

Zatímco techniku pro skladování a výrob-
ní logistiku se podařilo soustředit do speciali-
zované přehlídky na jedno místo, letos o větší 
ploše než v minulých letech, jiná témata jsou 
rozptýlena v různých stáncích a různých pa-
vilonech. Není to pro malou snaha pořadate-
lů veletrh tematicky rozčlenit; příčina spočívá 
v podstatě chemického a procesního průmys-
lu, který je velmi komplexní a jehož jednotli-
vé obory jsou úzce propojeny. Tak, jako je ne-
lze oddělit v praxi, není možné je oddělit ani 
na veletrhu. Příkladem je moderní analytické 
technika: zájemci ji najdou u dodavatelů vyba-
vení laboratoří, ale stále více také u dodavatelů 

Příprava veletrhu Achema je v závěrečné fázi

provozní měřicí techniky. Speciální analytická 
technika je určena pro průmyslové vodní hos-
podářství, a to ještě se speciálními požadavky 
na kontrolu kvality vody v oblasti farmacie, 
potravinářství nebo biotechnologické výroby.

Jiným příkladem mohou být biotechnolo-
gie, jimž je i v doprovodném kongresu věno-
vána sekce Biobased World. Na veletrhu se 
k tomuto tématu hlásí výrobci snímačů, do-
davatelé fermentorů z korozivzdorných ma-
teriálů, ale také dodavatelé biodegradabilních 
obalových materiálů.

Pro návštěvníky, kteří mají zájem spe-
ciálně o konkrétní téma, může být velmi těžké 
naplánovat návštěvu veletrhu tak, aby jim nic 

podstatného neuniklo. Veletržní správa proto 
pro ně připravuje speciální tematické průvod-
ce, které je provedou těmi místy výstaviště, 
jež jsou z hlediska jejich tematického zamě-
ření nejdůležitější. Kromě papírové podoby 
budou tyto průvodce k dispozici i jako aplika-
ce pro mobilní zařízení. K rychlejší orientaci 
poslouží i značení přímo v halách.

Oblíbená jsou rovněž fóra, která se pod 
názvem Achema – Praxisforen konají pří-
mo na výstavní ploše a jsou přístupná všem 
zájemcům. Návštěvníci zde v krátkých, na 
praxi orientovaných přednáškách uslyší 
např. o technických zařízeních na jedno po-
užití, požadavcích na komponenty a zařízení 
pro farmacii, o technice pro zpracování práš-
kových a pastovitých materiálů, bezpečnost-
ních systémech pro procesní výrobu a o dal-
ších aktuálních tématech.

Program doprovodného kongresu bude zve-
řejněn za několik dnů. Organizátoři se snaží 
o to, aby v paralelních sekcích současně ne-
běžely tematicky podobné přednášky, a zájem-
ci o určitá témata tak měli možnost z návštěvy 
kongresu vytěžit co nejvíce. „Kongres je mís-
tem, kde se setkávají pracovníci základního 
výzkumu a vývoje s uživateli,“ říká prof. Kurt 
Wagemann, obchodní ředitel společnosti De-
chema, který je za přípravu kongresu zodpo-
vědný. Během kongresu proběhnou čtyři ple-
nární přednášky a pódiové diskuse na témata, 
jako jsou vliv rozvoje těžby břidlicového ply-
nu na bioekonomiku, trendy v chemickém prů-
myslu, procesní výroba z pohledu energetické 
náročnosti a využití vody v průmyslu.

Bližší informace o veletrhu i kongresu na-
jdou zájemci na www.achema.de.

(Bk)
 

Veletrh Achema se bude konat ve Frankfurtu nad Mohanem od 15. do 19. června 2015. 
Již nyní je přihlášeno 31 000 vystavovatelů; pořadatelé očekávají, že jejich počet dosáh-
ne stejně jako v roce 2012 čísla 3 800. Brzy bude zveřejněn také program doprovod-
ného kongresu. Ke zdůrazněným tématům budou patřit biotechnologie (v rámci sek-
ce Biobased World), pokrok v oblasti provozní analytické techniky, vodní hospodářství 
v průmyslu, energetická efektivita, zkoušky materiálů a surovin a bezpečnostní technika.

Obr. 1. Ukázka expozice z předchozího roční-
ku veletrhu Achema


