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veletrhy a konference

Ve dnech 18. až 22. června 2012 se bude ve 
Frankfurtu nad Mohanem konat nejvýznam-
nější evropský veletrh věnovaný chemickému 
průmyslu – Achema. Protože automatizace má 
v chemickém průmyslu nemalou úlohu, patří jí 
velký prostor i na veletrhu. A proto také spo-
lečnosti ARC Advisory Group, Namur a ZVEI 
pořádají na veletrhu diskusní fórum Automa-
tizace v dialogu. Denně se zde budou setká-
vat zástupci výrobců, uživatelů, inženýrských 
a poradenských firem, aby diskutovali o zá-
važných otázkách současné průmyslové auto-
matizace v oborech procesní výroby. Fórum 
podpoří také společnou prezentaci Field Com-
munication Longue a k účasti na přednáškách 
a diskusích rovněž přizve zástupce sdružení 
FDI Cooperation a PROLIST. 

Přednášky budou v angličtině nebo něm-
čině se simultánním tlumočením do druhé-
ho jazyka. 

Jako příklad uveďme témata a stručnou 
anotaci několika vybraných přednášek. 

V pondělí 18. června to bude od 15:00 dis-
kuse Simulace procesů – vyplatí se? Simula-
ce procesů je nástroj pro navrhování bezpeč-
ných a efektivních technologických zařízení 
a linek, pro výcvik operátorů a pro kontinuál-
ní optimalizaci výrobních procesů. Vyžaduje 
ovšem drahý software i hardware a speciální 
znalosti. Otázka je, zda uživatelé simulační 
modely skutečně optimálně využívají a zda 
se investice do tvorby těchto modelů vypla-
tí. O tom budou diskutovat Günter Eckhardt 
(časopis CAV – moderátor), Guido Caspar 
(Honeywell), Gregor Fernholz (Invensys), 
Hans-Rolf Lausch (Evonik Industries) a 
Adrian Prata (Bayer Technology Services). 

V úterý 19. června od 10:30 se bude ko-
nat diskuse Zabezpečení automatizace. Za-
bezpečení řídicích systémů ve výrobě je stá-
le důležitější a po některých incidentech se 
o něm na veřejnosti hojně diskutuje. Odpo-
vědnost leží na provozovatelích a operátorech 
výrobních zařízení, ale výrobci automatizační 
techniky jim pro zabezpečení řídicích systé-
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mů musí vytvořit přiměřené předpoklady. Za-
bezpečení řídicích systémů musí být také ne-
dílnou součástí funkcí, s nimiž se počítá již 
při projektování systému. Diskuse se zúčastní 
Wolfgang Morr (NAMUR – moderátor), Stefan 
Ditting (HIMA), Hubert Keller (KIT), Ragnar 
Schierholz (ABB) a Martin Schwibach (BASF). 

Ze středečního programu mohu pozor-
nosti doporučit diskusi Diagnostika provoz-
ních přístrojů – přání a skutečnost (20. červ-
na, 11:30). Průmyslové sběrnice vznikaly 
v 90. letech minulého století a od té doby se 
nepřetržitě vyvíjejí. Jednou z jejich přednos-
tí je možnost přenášet ze snímačů do řídicí-
ho systému diagnostická data. Co přesně zá-
kazníci požadují a jaká je realita využívání 
provozní diagnostiky? O tom budou disku-
tovat Kai Binder (SPS Magazin – moderá-

tor), Stefan Erben (Samson), Jochen Müller 
(Endress+Hauser), Sven Seintsch (Bilfinger 
Berger) a Joachim Zobel (Novartis).

Ve čtvrtek 21. června od 11:30 se uskuteč-
ní diskuse Efektivní využívání zdrojů s přispě-
ním MES? MES jsou systémy navržené s cí-
lem pomáhat výrobcům identifikovat a vyu-
žívat potenciál výrobních zdrojů a pomáhat 
jim k dosažení provozní dokonalosti (Opera-
tional Excellence). Plní však MES skutečně 
tuto úlohu a umějí je výrobci využívat? Dis-
kuse se zúčastní Volker Oestreich (nakladatel-
ství GIT – moderátor), Udo Enste (Leikon), 
Herbert Fittler (Honeywell), Nicolas Martin- 
-Clement (Merck Serono) a Christine Mau-
lová (Bayer Material Science).

A ještě jedna diskuse z pátečního progra-
mu (22. června, 10:30): FDI – společný ná-
stroj pro správu zařízení? Členové sdružení 
FDI Cooperation horečně pracují na dokon-
čení standardu FDI, který se má stát společ-
ným nástrojem pro správu provozních zaříze-
ní. FDI nahradí DTM a EDD a ve výsledku 
má přinést uživatelům lepší interoperabilitu 
a konstruktérům zařízení úspory nákladů na 
vývoj. FDI má podporu německého sdruže-
ní NAMUR a mnoha výrobců automatizač-
ní techniky. Může FDI splnit to, co se od 
něj očekává? Diskuse se zúčastní Michael 
Pelz (Clariant – moderátor), Stefan Erben 
(Samson), Joachim Jost (Sanofi-Aventis), 
Hans-Georg Kumpfmüller (Siemens), Achim 
Laubenstein (FDI Cooperation) a Raimund 
Sommer (Endress+Hauser).

Možná vás v programu akce zaujmou úpl-
ně jiné diskuse než mě, např. o nových nor-
mách v oblasti ochrany proti nebezpečí vý-
buchu, o vývoji v oblasti bezdrátových ko-
munikačních sítí nebo o zajištění funkční 
bezpečnosti. Kompletní program fóra najdou 
zájemci na www.achema.de. Diskusní fórum 
se bude konat v hale 11 (Portalhaus) v hale 
Frequenz (vedle vchodu West).

Petr Bartošík

Obr. 1. Po třech letech se bude ve dnech 18. až 
22. června ve Frankfurtu nad Mohanem opět 
konat veletrh Achema 
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y   Firmy Schneider Electric 
a Krohne uzavřely dohodu 
o spolupráci

Společnost Schneider Electric, specialis-
ta v oblasti řízení distribuce a spotřeby ener-
gie, a Krohne, výrobce a dodavatel průmys-
lové měřicí techniky, oznámily, že uzavřely 
dohodu o spolupráci, na jejímž základě bu-

dou moci dodávat zákazníkům ucelené systé-
my, v nichž budou zařízení Krohne začleněna 
do architektury PlantStruxure, vyvinuté spo-
lečností Schneider Electric. Kombinace ote-
vřené architektury PlantStruxure a specializo-
vané měřicí techniky Krohne velmi usnadní 
jejich integraci do funkčního celku, umož-
ňujícího dosahovat lepší efektivity spotřeby 
energie i větší produktivity výroby a celkově 
optimalizovat výrobní procesy. 

PlantStruxure vytváří jednotné prostře-
dí pro sdílení informací o hodnotách pro-
vozních proměnných, o spotřebě energie 
a o využití strojů, výrobních linek a ostat-
ních výrobních prostředků. K tomu je třeba 
měřit tlak, teplotu, průtok, polohu hladiny 
a fyzikálně-chemické vlastnosti látek – a to 
je úloha měřicí techniky Krohne. Partnerství 
tedy povede k optimalizaci řídicích systémů 
u zákazníků. (ed)


