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Inzercia

IFAT ENTSORGA – najvýznamnejší veľtrh 
pre environmentálne inovácie a služby

Novinky IFAT ENTSORGA 2012

•   Nové výrobkové odbory na veľtrhu 

Tohtoročný veľtrh ďalej rozširuje svoje portfólio o nové produktové skupiny, a to o:  Podniky ponúkajúce 
druhotné suroviny a Podniky odoberajúce druhotné suroviny.

Cieľom je dať dohromady podniky, ktoré disponujú druhotnými surovinami – ako napríklad meďou z vodi-
čov – so zákazníkmi, ktorí tieto suroviny potrebujú pre výrobu nových produktov. Ponúkajúci a odberatelia na 
veľtrhu IFAT ENTSORGA tak nájdu ideálnu a účelovo zostavenú platformu pre druhotné suroviny.

V nomenklatúre je navyše k tomuto odboru zaradená aj technika pohonov a kvapalinových technológií, 
agregátov a príslušenstva namáhaných dielov. V tejto výrobkovej skupine sa budú prezentovať predo-
všetkým dodávatelia pre výrobcov strojov, zariadení a prístrojov z oblasti likvidácie odpadu a recyklácie.

•   Nové výzvy a inovácie

Odbor čistenie komunikácií a zimná služba na veľtrhu IFAT 
ENTSORGA 2012 sľubuje lepšie zvládnutie snehu, prachu 
a hluku. Odbor reaguje na nové výzvy inováciami. 

Čistenie komunikácií a zimná služba sú na veľtrhu IFAT 
ENTSORGA tradičnými témami. 

Minuloročná (aj tohtoročná) dlhá zima, bohatá na sneh, 
sa (nielen) pre nemecké obce a okresy a ich správy diaľ-
nic a ciest stala stresovou skúškou: kritické miesta v 
zásobovaní posypovými hmotami a znížená dostupnosť 
upratovacích vozidiel a tiež personálu jasne ukázali, že 
zimnej službe je treba venovať viac pozornosti.

Napríklad pri snehových pluhoch a frézach sú žiadané 
riešenia, ktoré pracujú efektívne aj pri veľkých množstvách 
snehu a komplikovaných podmienkach na cestách. ,,Pre 
mnohých užívateľov sú okrem iného zaujímavé snehové 
pluhy s pripojiteľnou odhadzovacou koncovkou,“ hovorí 
odborník zo Zväzu komunálnych podnikov (VKU), jeden z 
ideových tvorcov veľtrhu IFAT ENTSORGA.

Odbor tento rok na mníchovskom veľtrhu zaberie cca 
20 000 m2 výstavnej plochy. 

•   Energia z odpadu 

Nedostatok skládkového priestoru, klimatické a eko-
logické aspekty a tiež hlad po energii robia z odpadu 
uznávané nosiče energie. IFAT ENTSORGA 2012 ukazu-
je rozmanité technológie a koncepty získavania energie 
z odpadu.

V mestských centrách sveta sa skládkové plochy stá-
vajú nedostatkovými. Súčasne stále viac vlád spoznáva 
ťaživé dôsledky likvidácie rôznych druhov odpadu na 
životné prostredie a klímu. Rastie tlak na rokovania ve-
dúce k úsporným a spoločensky i klimaticky priaznivým 
riešeniam. 

Jednou z možností s veľkým budúcim potenciálom je 
termické zhodnotenie. V súčasnej dobe sa ročne investuje 
cca 5,6 miliárd eur do rekonštrukcie, výstavby, moderni-
zácie a údržby spaľovní odpadu a elektrární na náhradné 
palivá. Do roku 2015 je možné počítať s tým, že táto suma 
vzrastie na 7,8 miliardy eur. 

V súvislosti s týmto celkovo vzrastú celosvetové kapa-
city týchto zariadení zo súčasných 210 miliónov ton ročne 
na 270 miliónov ton. 

Tieto čísla uvádza štúdia, ktorú v máji tohto roku zve-
rejnila poradenská firma Ecoprog špecializujúca sa na 
problematiku životného prostredia a technológií, spoloč-
ne s Fraunhoferovým Inštitútom pre techniku životného 
prostredia, bezpečnosti a energetiky.

Ďalšie informácie nájdete na www.ifat.de

IFAT ENTSORGA 2012, popredný odborný svetový veľtrh pre manažment vody, odpadových vôd, odpadu a surovín, 
sa koná od 7. do 11. mája 2012 v Mníchove v areáli Neue Messe. Minulý ročník tohto celosvetovo najvýznamnejšieho 
odborného veľtrhu pre inovácie a služby v spomenutých odboroch sa zúčastnilo 2 730 vystavovateľov zo 49 krajín a 
109 589 návštevníkov zo 186 krajín. Tohtoročný veľtrh zaznamenáva nový rekord v počte vystavovateľov aj v rozsahu 
výstavnej plochy (celkom 215 000 m2). 






