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Odborníci na zpracování plechu by si neměli nechat ujít veletrh 
EuroBlech 2016 v době od 25. do 29. října v Hannoveru, který 
pořádá firma Mack Brooks Exhibitions jednou za dva roky. Již 
24. ročník veletrhu strojů a zařízení na zpracování plechu před-
staví jak konvenční zařízení, tak i velmi pokročilé, high-tech stro-
je a celé linky. Veletrh poskytne přehled o moderních postupech 
a o tom, jak se nové směry digitalizace a chytré výroby projevu-
jí v tomto oboru. 

Vystavující firmy na veletrhu EuroBlech 2016 představí široký vý-
běr strojního vybavení, nástrojů a systémů potřebných při zpracovává-
ní kovu. Nomenklatura veletrhu zahrnuje plechy, polotovary a finální 
produkty, svařování a povrchovou úpravu, hybridní struktury, nástro-
je, kontrolu kvality, systémy CAD, CAM a CIM a výzkum a vývoj. 

Návštěvníci si prohléd-
nou četná strojní zaříze-
ní i v provozu. Na své si 
zde přijdou jak pracovníci 
vědy a výzkumu, tak ma-
nažeři z výroby a kontroly 
kvality, nákupčí, výrobci, 
techničtí ředitelé a experti 
odborných sdružení.

Organizátoři letos za-
znamenávají zájem o vět-
ší stánky než v minulosti. 
V osmi veletržních halách 
(obr. 2) byla v červnu to-

hoto roku již obsazena čistá výstavní plocha o velikosti 90 000 m2. 
Svůj stánek si rezervovalo celkem 1 418 vystavovatelů ze 40 zemí. 
Největšími vystavovateli veletrhu budou Německo, Itálie, Čína, Tu-
recko, Nizozemí, Švýcarsko, Španělsko a Rakousko.

Zpracování plechu v ČR

Z České republiky je přihlášeno patnáct vystavovatelů (v roce 2014 
jich bylo čtrnáct). Obor zpracování plechu má nyní v ČR dobré vyhlíd-
ky vzhledem k pozitivní prognóze růstu HDP o přibližně 2,7 % pro 
rok 2016. České strojírenství je důležitým odběratelem strojů a zaří-
zení na zpracování plechu a jejich dovoz v roce 2015 vzrostl o 18 %. 
Strojírenské podniky investují do nového strojního vybavení, aby se 
svými výrobky uspěly na zahraničních trzích (třetina exportu míří 
do Německa) a také aby kvalitou a rychlostí dodávek uspokojily ná-
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Obr. 2. Veletrh EuroBlech 2016 obsadí osm hal hannoverského vý-
staviště

Obr. 1. Pohled do výstavní haly veletrhu 
EuroBlech 2014 

Plechy, trubky, profi ly  Nástroje, barviva  Tváření

Hotové výrobky, díly, sestavy  Oddělování, řezání

Spojování, svařování  Flexibilní zpracování plechu

Strojní prvky  Zpracování trubek/profi lů  Slitiny

Řízení, regulace, měření, kontrola  Aditivní výroba 

Povrchová úprava  Manipulace  Bezpečnost práce 

Vybavení továren a skladů  Sběr/zpracování dat

Výzkum a vývoj (V&V)  Systémy CAD/CAM/CIM

Pořádá: Mack Brooks Exhibitions Ltd

www.euroblech.com

25. – 29. ŘÍJNA 2016
HANNOVER, NĚMECKO

Zpracování plechu 
nové generace

24. mezinárodní veletrh 
zpracování plechu

Zpracování plechu Zpracování plechu 

EuroBLECH 2016



104 AUTOMA 8-9/2016

veletrhy a konference

ročný automobilový průmysl a stavebnictví. 
Zejména automobilový průmysl nyní v Čes-
ké republice roste (v roce 2016 o 4 %) a za-
ručuje odbyt zpracovatelům plechu. Vzhle-
dem k rostoucímu exportu rozšiřují výrobci 
a jejich subdodavatelé své výrobní kapacity. 
Významné rozšíření výroby chystá Škoda 
Auto. Do roku 2018 navýší v závodě Kvasi-
ny výrobu na 280 000 sportovních automo-
bilů a SUV.

Soutěž na veletrhu

V souladu s hlavním tématem veletrhu – 
zpracování plechu nové generace – se usku-

teční soutěž v režimu online zaměřená na 
poslední vývoj v oboru zpracování plechu. 
Do soutěže mohou jednotlivci a firmy při-
hlásit projekty zavádění inteligentních me-
tod výroby (kategorie Factory of the Futu-
re). Zvláštní kategorie s názvem Women and 
Innovations je určena pro projekty a vyná-
lezy v oboru, jejichž autorkami jsou ženy. 
Nejlepší univerzitní vědecké a technické 
projekty budou soutěžit v kategorii Acade-
mic Excellence. Kategorie Original Design 
je otevřena firmám vyrábějícím speciálně 
navržené výrobky z kovu. Kategorie The 
Young Generation hledá výborné výkony 
mladých zaměstnanců a vynálezců, zatím-

co v kategorii Clean Technology budou od-
měněna ekologická řešení a udržitelné vý-
robní metody. Šest vítězů bude slavnostně 
vyhlášeno v průběhu veletrhu.

Informace pro návštěvníky 
a vystavovatele

Informace o veletrhu je možné si prohléd-
nout v češtině na www.euroblech.com/czech. 
Průvodce veletrhem lze získat v němčině, an-
gličtině a italštině.

(ev)
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y   YuMi od ABB dostal cenu 
IERA

Dvanáctý ročník cen IERA (Invention and 
Enterpreneurship Prize in Robotics and Auto-
mation) v oboru robotiky a automatizace zná 
svého vítěze – letos se jím stal kooperující dvou-
ramenný robot YuMi® od společnosti ABB Ro-
botics. Jeho jméno je odvozeno z anglického 
„you and me – we work together“, tedy „ty a já 
– pracujeme společně“, neboť robot byl navržen 
tak, aby byl schopen kooperovat s lidskou obslu-
hou bez ochranného oplocení. Cenu IERA udě-
luje Mezinárodní federace pro robotiku (IFR) 
spolu se Společností pro robotiku a automatiza-
ci Mezinárodní asociace inženýrů (IEEE-RAS).

YuMi, dvouramenný robot od ABB Ro-
botics, v sobě kombinuje kamerový systém, 
uchopovací zařízení či senzory citlivé na do-
tyk, což otevírá nové oblasti jeho využití 
v oborech průmyslové montáže např. v elek-
trotechnickém průmyslu nebo při výrobě ho-
dinek, hraček či komponent automobilů.

„ABB přesvědčila porotu integrací tří zá-
kladních prvků: kamerového systému, bez-
pečnostního systému pro přímou spolupráci 
s člověkem a způsobem uchopení drobných 
součástek dvojitým ramenem robotu,“ řekl 
Erwin Prassler, viceprezident IEEE-RAS.

Dalšími dvěma finalisty byli dánský vý-
robce robotů Universal Robots s flexibilním 
a přesným spolupracujícím robotem pro mon-
tážní úkoly UR3 a švédská společnost Opi-
Flex Automation s mobilní robotickou plat-
formou kompatibilní se standardními průmy-
slovými roboty různých dodavatelů.

Při příležitosti předávání cen, které se ko-
nalo 21. července 2016 na Mezinárodním 
sympoziu robotiky v Mnichově, se sešlo spo-
lečné fórum zástupců IFR a IEEE-RAS. Sou-
těžící, kteří se dostali do finálového klání, 
představili přihlášené produkty na plenárním 
zasedání. Následně porota odborníků z prů-
myslu i akademické sféry rozhodla o letoš-
ním vítězi. (jh)

  Siemens dodal zařízení 
pro testování elektrických 
pohonů výzkumnému centru 
RICE v Plzni

Společnost Siemens Česká republika do-
dala prostřednictvím své průmyslové divize 
Process Industries and Drives unikátní řešení 
pro variabilní testování elektrických pohonů 
do nově otevřeného Regionálního inovačního 
centra elektrotechniky (RICE) v Plzni. Díky 
provedení modulárních frekvenčních měni-
čů Sinamics S120 Cabinet Modules uprave-
nému na míru tak mohou v laboratoři RICE 
v reál ných podmínkách testovat troleje, trakč-
ní pohony vlaků, pohony pro hybridní auto-
busy, metro, ale i např. baterie.

Do unikátní halové laboratoře a zkušebny 
vysokonapěťové výkonové elektroniky a do-
pravní techniky výzkumného centra RICE do-
dala společnost Siemens dvě zařízení. První 
z nich je měničová sestava 690 V skládající se 
z aktivního usměrňovače 3 MW a čtyř napě-
ťových střídačů s výkonem nad 1 MW. Dru-
hým zařízením je Statcom 735 kvar, který je 
součástí systému kompenzace jalového vý-
konu zkušebny, přičemž zkušebna je schop-
na kompenzovat jalový výkon téměř 9 Mvar.

Projekt pro laboratoř RICE se připravoval 
zhruba rok a Siemens, s. r. o., v něm vyvinul 
unikátní řešení, které vycházelo z běžných 
produktů Sinamics S120 Cabinet Modules.

„Pro naši společnost je projekt RICE ne-
jen obchodní příležitostí a unikátní referen-
cí, ale hlavně velkou výzvou v oblasti nestan-
dardního a poměrně náročného technického 
řešení, které projekty podobného typu (zku-
šebny) vyžadují. Získali jsme zde neoceni-
telné vlastní know-how v oblasti řízení regu-
lovaných pohonů v aplikacích, se kterými se 
běžně nesetkáváme,“ vysvětluje k projektu 
Jan Podrapský z průmyslových divizí Digi-
tal Factory & Process Industries and Drives, 
Siemens ČR.  (ev)

  ZAT dodává své řídicí 
systémy do všech bloků 
jaderných elektráren na 
Slovensku

Uzavřením zakázky na dodávku systému 
pro řízení polohy palivových tyčí v reaktoru 
prvního a druhého bloku jaderné elektrárny 
Mochovce bude česká firma ZAT dodávat 
vlastní řídicí systém do všech šesti bloků 
jaderných elektráren na Slovensku. Ty pro-
dukují přes 50 % elektrické energie spotře-
bovávané na Slovensku.

„Za posledních pět let jsme dodali na 
obě slovenské jaderné elektrárny řídicí sys-
témy v hodnotě 536 milionů korun, ve fis-
kálním roce 2016 a 2017 zde plánujeme trž-
by ve výši 273 milionů korun,“ říká Ivo Ti-
chý, člen představenstva ZAT a. s.

ZAT podepsal se společností Slovenské 
elektrárne, a. s., vlastníkem obou jaderných 
elektráren na Slovensku, smlouvu na dodáv-
ku systému RRCS pro řízení polohy palivo-
vých tyčí v reaktoru do prvního a druhého 
bloku jaderné elektrárny Mochovce v obje-
mu 232 milionů korun. Dodávka bude rea-
lizována v příštích dvou letech. 

Po ukončení dostavby bude systém 
RRCS realizovaný českým řídicím systé-
mem SandRA ve všech slovenských jader-
ných blocích. Systém pro řízení polohy pa-
livových tyčí v reaktoru (RRCS) je stěžejní 
pro zajištění bezpečnosti jaderných elektrá-
ren. Jeho úkolem je regulovat, zpomalovat 
či v případě nutnosti zastavit štěpnou reak-
ci v reaktoru.

Společnosti ZAT se v loňském roce 
podařilo zvýšit meziročně tržby o 54 %. 
Česká firma, jejíž systémy a know-how 
jsou dnes v kaž dé desáté jaderné elektrár-
ně na světě, celkově utržila téměř 682 mi-
lionů korun. Zároveň sjednala nové za-
kázky za 1,2 miliardy korun – především 
v zahraničí.  (ed)


