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Ve dnech 20. až 21. listopadu 2014 se v ka-
lifornském Anaheimu konal již 23. ročník ve-
letrhu a konference Automation Fair. Letos 
bylo hlavním mottem celé akce Connected 
Enterprise. Je to téma, které pro nás v Evropě 
není nijak nové – velmi se podobá tomu, co 
v Německu podporuje projekt Industrie 4.0. 
Podstatný rozdíl je ovšem v tom, že zatímco 
v Německu jde o vládní projekt tlačený vpřed 
zejména výzkumnými institucemi a firma-

mi, které dodávají automatizační a informač-
ní techniku, americké pojetí integrované výro-
by, včetně Connected Enterprise od Rockwell 
Automation, je taženo poptávkou uživatelů a je 
silněji orientováno na praxi. Protože příští vy-
dání časopisu Automa bude zaměřeno právě na 
téma integrované výroby, ke Connected Enter-
prise se ještě vrátím podrobnějším článkem.

Zde pouze konstatuji, že firma Rockwell 
Automation má v oblasti integrované výro-
by dvě základní výhody před konkurencí: 
zaprvé, není to pro ni téma nové, s nímž by 
se teprve seznamovala (připomeňme zde vý-
znamný přínos pražského výzkumného stře-
diska Rockwell Automation Research Cent-
re), a zadruhé, firma Rockwell Automation na 
to není sama, protože se může opřít o množ-
ství partnerů specializovaných na různé ob-
lasti automatizace a průmyslu.

Čísla o veletrhu

Partnerské firmy v úctyhodném počtu se 
ostatně prezentovaly i na veletrhu Automation 
Fair. Automation Fair totiž není akce jen fir-
my Rockwell Automation, ale i jejích partne-
rů zapojených do programu Partner Network. 
Na veletrhu se tak odborné veřejnosti kromě 
stánků věnovaných různým oborům činnosti 
a aktivitám Rockwell Automation představi-
lo celkem 144 dalších vystavovatelů. Mnozí 
z nich se aktivně zapojili i do doprovodného 
přednáškového programu.

Společnost Rockwell Automation představila 
svůj pohled na perspektivy automatizace

Když už jsem začal s čísly: celé akce se zú-
častnilo přibližně 10 000 návštěvníků – zákaz-
níků a zájemců o techniku Rockwell Automati-
on a partnerských firem. Přihlášeno bylo 4 850 
globálních zákazníků. V doprovodné konfe-

renci se konalo devět průmyslových fór: jedno 
se věnovalo hlavnímu mottu akce, Connected 
Enterprise, a další byla zaměřena na odborné 
přednášky, případové studie a projekty z oborů 
potravinářství, petrochemie, energetiky, těžeb-
ního průmyslu, vodního hospodářství a zpraco-
vání odpadních vod, subdodávek (OEM) a bez-
pečnosti. Celkem zaznělo 99 technických před-
nášek a pro zájemce o podrobnější informace 
a školení bylo uspořádáno osmnáct školicích 
kurzů hands-on lab a sedmnáct workshopů.

Automation Perspectives

Před vlastním veletrhem se konaly ještě 
další dvě významné akce. První z nich bylo 
setkání uživatelů techniky Rockwell Automa-
tion z oblasti procesního průmyslu (PSUG, 
Process Solutions User Group). Toto setkání 
se uskutečnilo 17. a 18. listopadu a zúčastni-
lo se jej 725 zájemců z 30 zemí světa. Dru-
hou akcí byla konference Automation Per-
spectives, určená pro publicisty a novináře 
z odborného tisku, která se konala 18. lis-
topadu. Na novinářské konferenci vystoupi-
li čelní představitelé společnosti Rockwell 
Automation včetně jejího prezidenta Keitha 
Nosbusche (obr. 2) a další významní řečníci 
a hovořilo se zde zvláště o Connected Enter-
prise, a to nejen z čistě technického pohledu. 
Diskutovalo se také o tom, jak je zavádění in-
tegrované výroby urychlováno demografický-
mi změnami a nedostatkem technicky vzdě-
laného personálu a naproti tomu jaké budou 
požadavky integrované výroby na vzdělání 
a znalosti operátorů a provozních techniků 
v moderním podniku.

Obr.  5.  Školicí  semináře  hands-on  lab  po-
skytovaly  účastníkům  podrobné  informace 
zejména z oblasti tvorby aplikačního softwaru

Obr. 1. Veletrh Automation Fair 2014 se konal 
v kongresovém centru v Anaheimu

Obr. 2. Keith Nosbusch, prezident společnosti 
Rockwell  Automation,  hovoří  k  odborným 
novinářům

Obr. 3. Na Automation Fair vystoupil také Bret 
Hartman,  viceprezident  a  technický  ředitel 
Security Business Group firmy Cisco Systems

Obr. 4. Diskuse ve stánku na veletrhu

Zabezpečení dat a komunikací: Rockwell 
Automation a Cisco Systems

Dalším diskutovaným tématem bylo za-
bezpečení informací a komunikačních sítí 
v průmyslu. Pro zavádění integrované výroby 
je její zabezpečení naprosto nejdůležitějším 
prvkem. Rockwell Automation v této oblas-
ti úzce spolupracuje s firmou Cisco Systems. 
Na Automation Fair se svou přednáškou vy-
stoupil Scott Friberg, který v Cisco Systems 
pracuje na pozici Alliance Solution Archi-
tect, a hostem Automation Perspectives byl 
Bret Hartman, viceprezident a technický ře-
ditel Security Business Group firmy Cisco 
Systems (obr. 3). Oba hovořili mj. o řeše-
ní Cisco TrustSec. Toto řešení odráží speci-
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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


