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Vážení čtenáři,
dostává se k Vám první letošní vydání zpravodaje TECHnews, který tak jako v loňském roce 
bude vycházet každé tři týdny.
Termíny vycházení TECHnews 2018:
8.1. – 29.1. – 19.2. – 12.3. – 2.4._speciál Konf. PLASTKO Zlín – 23.4. – 14.5._speciál Konf.  
FORMY-PLASTY Brno – 4.6. – 25.6. – 3.9. – 24.9._speciál veletrh PLASTEX-MSV Brno –  
15.10. – 5.11.– 26.11.– 10.12. Uzávěrka je vždy v pondělí, týden před vyjitím.
TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním svázaných, na 
striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních osob. Pokud bys-
te měli aktuální zajímavou zprávu a chtěli jí publikovat, pošlete mi ji. Publikování zpráv vám  
nabízím ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě.
Možné jsou též varianty inzertní spolupráce v rámci TECHnews, jejich popis najdete níže.

Přeji Vám úspěšný rok 2018 – MACH Petr, vydavatel

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 
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 Brno 2018

 FORMY 
  A PLASTY

Brno 2018

FORMY 
A PLASTY

LZE EFEKTIVITU NAŠÍ VÝROBY ZVÝŠIT? 
JAKÉ K TOMU VEDOU CESTY? 
POMŮŽE NAŠIM FIRMÁM NOVÝ KONCEPT „PRŮMYSLU 4.0“?

Jak zvýšit efektivitu - na tyto otázky bude odpovídat konference FORMY a PLASTY 2018, kterou 
pořádá JAN SVOBODA s.r.o. ve spolupráci s Lubomírem Zemanem v termínu 16.-17. května 2018 
v příjemném prostředí hotelu Maximus Resort, Hrázní 327/4a, Brno

VYŠŠÍ EFEKTIVITA = VYŠŠÍ ZISKY! Tak jednoduché to je...

4.0
mném pros

ÚČAST PŘISLÍBILI:
VEGA / Marco Zanone / Itálie – inovace v oblasti hydraulických válců a zkrácení cyklu
BurgerBrown / Dave Parker / USA - rozvod a řízení chladícího média do forem
PlastFormService / Lubomír Zeman / ČR - co nejvíce pálí dnešní lisovny
PP KOVANDA / Marek Kovanda / ČR - sušení granulátu a kontinuální kontrola vysušení
MachineLOG IT / Jan Svoboda / ČR - vertikální integrace průmyslu 4.0 v reálné praxi
TANITECH / Aleš Ausperger / ČR - reálné přínosy odvzdušnění forem v kombinaci s ideální viskózní křivkou
ULTRASION / Enric Sirera / Španělsko - teorie a praktické nasazení vstřikování bez vstřikovací jednotky
PRIAMUS / Friedbert Obergfelll / Švýcarsko - kontrola tlaku v dutině jak, kde a proč
a další...

Vzhledem k omezené kapacitě posílejte přihlášky co nejdříve na adresu: dvorakova@jansvoboda.cz→

změna programu vyhrazena

16.-17. května 2018 / Maximus Resort, Brno 

1Sborník Formy 2017 Cadmould® a VARIMOS®

Během konstrukce a výroby formy pro vstřikování Rámu P 10 C byly vícekrát použity simulační 
analýzy vstřikování Cadmould® a také systém VARIMOS®: na začátku vývoje formy a po prvních 
i pozdějších výrobních zkouškách.  V návazném textu budete seznámeni s tím, jaké přínosy výpočty 
zajistily a také s jakými problémy jsme se setkali. 

1. Vypracování prvních simulačních analýz
První výpočty sestavy podle obr. 1. byly zpracovány pro materiál GRILAMID LV-2A NZ
(PA 12, 20 % skleněných vláken) během konstrukce vstřikovací formy. Při nastavování technologických parametrů se vyšlo 
z hodnot doporučených výrobcem materiálu. Výstupem z analýz byla především konstrukční doporučení, z nichž některá 
uvádíme:

      • Porovnání různých poloh vtokových ústí především z hlediska minimalizace deformací a navržení  
  nejvhodnější polohy.
 •  Návrh dimenzování vtokové soustavy.
 •  Posouzení polohy studených vtoků, stanovení míst odvzdušnění.
      •  Posouzení temperační soustavy, návrh konstrukčních úprav temperace.
 • Orientační technologické parametry.
 •   Smykové napětí, smykové rychlosti, teplota proudící taveniny, tlakové ztráty, propady, směr 
  skleněných vláken atd.
 •  Smrštění a deformace: návrh průměrného smrštění, návrh diferencovaných hodnot smrštění,  
  stanovení redukovaných deformací. Obr. 2:  příklad vypočítaných deformací.

Analýzou bylo stanoveno, že u některých rozměrů nebudou splněny požadované tolerance a to i při nastavení parametrů, 
při kterých byly dosaženy nejnižší deformace.

2. Reálné zkoušky a opakovaná analýza Cadmould® 
s upravenými technologickými parametry

Při testování formy byla nejprve nastavena doporučovaná teplota taveniny. Po dodání nového materiálu se však ukázalo, 
že teplota taveniny bude muset být zvýšena, neboť GRILAMID LV-2A NZ nyní vykazoval vysokou viskozitu a tím pádem 
zhoršenou tekutost. Zvýšením teploty taveniny bylo dosaženo zatečení taveniny do všech částí tvarové dutiny, defor-
mační chování se však změnilo minimálně. Z důvodu nesplnění některých tolerancí bylo přistoupeno k výrobě chladicích 
přípravků, na které jsou výstřiky po vyhození z formy nasazeny.

Vývoj vstřikovací formy Rám P 10 C
 z hlediska simulačních analýz
Cadmould® a VARIMOS®

https://www.youtube.com/channel/UCn7we3etcu-9nYv_-9MHysw
https://www.youtube.com/watch?v=3nAHgU9ikW8&list=PL6q_KHG_n5wtTn8aAkE-RN5-RP8GRZ1PP&index=1
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3. Verifi kace deformačních výsledků s využitím 
systému VARIMOS® Virtual

Virtuální a reálná optimalizace procesu vstřikování plastů, z anglického textu zkráceně VARIMOS®, je expertní systém 
německé fi rmy Simcon GmbH. Sestává ze dvou základních částí – virtuální a reálné. Co je hlavním úkolem systému 
VARIMOS®  Virtual? Ověřit a zaručit, že námi zvolené procesní parametry jsou nejvýhodnější pro zaručení výroby dílu 
v požadované kvalitě, a také maximálně stabilizovat výrobu při snížení závislosti kvality výrobku na vnějších vlivech. 
Z tohoto stručného seznámení s významem systému VARIMOS® vyplývá, proč jsme se rozhodli učinit ještě třetí krok: 
Skutečně nelze vyrábět Rám P 10 C při splnění všech toleranci bez nutnosti používání chladicích přípravků?

Do optimalizačního a verifi kačního procesu vstupují dvě skupiny dat:

 1.  Kvalitativní kritéria, která musí být splněna, aby výrobek odpovídal konstrukčnímu zadání: např. 
  splněné tolerance rozměrů, nepřekročené odchylky od tolerance rovinnosti, požadovaný průběh  
  plnění, vyhovující vzhled atd. Do kvalitativních kritérií můžeme také zahrnout ekonomické 
  požadavky jako např. dobu vstřikovacího cyklu, přídržnou sílu atd. V našem konkrétním případě  
  byly zadány především tolerance kritických rozměrů.

 2.  Rozsah konstrukčních úprav a rozsah technologických parametrů. VARIMOS® automaticky vypočítá 
  a navrhne takové úpravy konstrukce a taková nastavení technologických parametrů (v rámci 
  zadaných rozsahů), která objektivně zajistí co nejlepší výše uvedené kvalitativní hodnoty. 
  Jaké parametry můžeme automaticky optimalizovat, abychom splnili kvalitativní kritéria? 
  Jsou to například tloušťka stěn výrobku, poloha vtoku, veškeré technologické parametry včetně  
  automatické optimalizace profi lu plnění, profi lu dotlaku a podmínek temperace (rychlost průtoku  
  temperančního média a jeho teplota). 

Obr. 3: Průběh tlaku během fáze plnění a dotlaku

2 Sborník Formy 2017Cadmould® a VARIMOS®

Simulační výpočty Cadmould® s upravenými technologickými parametry, především zvýšenou teplotou taveniny 
a vysokým plnicím tlakem (obr. 3), byly návazně provedeny především s cílem porovnání deformačních výsledků. 
Pro zvýšení výpočtové přesnosti byl do simulačního posouzení zahrnut i konec plastikační jednotky, resp. tavenina 
před čelem šneku. Jak dokládá obr. 4, deformační výsledky jsou podobné (viz porovnání s obr. 2) a dobře korelují 
s reálnými  deformacemi. Z uvedeného vyplývá, že opět byly získány deformační hodnoty, které u některých 
rozměrů neleží v tolerančním rozsahu.

Co je příčinou skutečnosti, že i při změně některých technologických 
parametrů nedošlo k výraznější změně rozměrů? 

Tato rozměrová „stabilita“ je způsobena přítomností skleněných vláken v polymerní matrici vstřikovaného 
materiálu. Příklad převažujícího nasměrování vláken uvádí obr. 5.

Obr. 1: Analyzovaná sestava dílu, vtokového a temperančního systému

Obr. 2: Redukovaná deformace dílu Rám P 10 C

https://www.youtube.com/watch?v=3nAHgU9ikW8&list=PL6q_KHG_n5wtTn8aAkE-RN5-RP8GRZ1PP&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=3nAHgU9ikW8&list=PL6q_KHG_n5wtTn8aAkE-RN5-RP8GRZ1PP&index=1
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Obr. 6: Redukovaná deformace dílu Rám P 10 C (vysoká teplota taveniny, nízké zbytkové  
vnitřní napětí)

4. Závěry vyplývající z analýz provedených pomocí 
systému VARIMOS® Virtual

Optimalizační analýza potvrdila:

 a)  Správnost reálně používaných parametrů vstřikování ve fi rmě Plast FormService s.r.o. 
  (na rozdíl od některých parametrů doporučovaných výrobcem PA). Zvl. vysoká teplota 
      taveniny okolo 310°C velmi pozitivně ovlivňuje velikost zbytkového vnitřního napětí v dílu.

 b)  Všechny vypočítané deformační hodnoty jsou obdobné a dokládají, že nelze technologicky  
  dosáhnout některých výkresových tolerancí a je nutné použít chladicí přípravky pro snížení 
  deformací. 

 e)  Zásadní vliv na deformace má především vlastní konstrukce výrobku a přítomnost skleněných  
  vláken v polymerní matrici.

Jiří Gabriel
Plasty Gabriel s.r.o.
Mezihoří 262
66434 Moravské Knínice
www.cadmould.cz
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V analyzovaném případě jsme se mohli zaměřit pouze na zadání variačního rozsahu technologických parametrů:

 doba vstřikování:   1.35 s – 1.75 s
 teplota taveniny:   260°C – 310°C
 doba dotlaku:   15 s – 25 s
 doba dotlaku a chlazení:   85 s – 105 s
 velikost dotlaku (1. fáze):   450 barů – 850 barů
 velikost dotlaku (2. fáze):   250 barů – 450 barů
 teplota temperační vody samostatně pro každý temperační okruh:  60°C – 90°C

Systém VARIMOS® návazně vytvořil výpočtovou matici, automaticky vyhodnotil a zpracoval simulace, vytvořil výpočtový 
model (objemové technologické okno) a návazně navrhnul optimální technologické parametry se zaměřením na co 
možná nejlepší splnění kvalitativních kritérií, tedy především dodržení zadaných tolerovaných rozměrů.
Příkladem jednoho z mnoha výsledků je redukovaná deformace dílu Rám P 10 C na obr. 6.

Obr. 4: Redukovaná deformace dílu Rám P 10 C (vysoký vstřik. tlak, vysoká teplota taveniny) 

Obr. 5: Stupeň orientace a převažující směr orientace skleněných vláken
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https://www.youtube.com/watch?v=3nAHgU9ikW8&list=PL6q_KHG_n5wtTn8aAkE-RN5-RP8GRZ1PP&index=1
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Fatra se nebojí spolupráce se školami.

Technologická agentura ČR jako most mezi 
soukromým a veřejným sektorem
Jak propojit firmy se školami? Jednoduše - díky 
Technologické agentuře ČR a jejím Centrům kom-
petence, která nabízí systém spolupráce soukro-
mého a veřejného sektoru. Do tohoto programu 
se přihlásila i společnost Fatra společně s Univer-
zitou Tomáše Bati ve Zlíně, respektive jejím novým 
Centrem polymerních systémů, a dalšími čtyřmi 
podniky. Nový projekt Fatry a Centra polymer-
ních systémů řeší vývoj v oblasti materiálů, 
návrhu konstrukce výrobků, technologických 
procesů a povrchových úprav. V letošním roce 
dostaly přednost hydroizolační fólie, vývoj nové-
ho typu podlahoviny, zlepšení vlastností paro-
propustných fólií pro dětské pleny a vývoj nových 
typů obalových fólií.

Spolupráce s akademickou půdou firmám může 
výrazně pomoci. Obě strany se dokáží na řešené 
situace podívat z jiného úhlu a předcházet tak 
vzniku možných skutečných problémů ve výrobě, 
s nimiž by se podnik mohl potýkat. Univerzita dis-
ponuje nejen silným transferem znalostí a infor-
mací, ale také technickým zázemím, které respek-
tuje aktuální trendy v daném oboru.
Projekty tohoto typu také více propojují sdílení 

praktických zkušeností a vědeckých poznatků, což 
vede k oboustrannému vzdělávání a zvyšování 
kvalifikace.
Jak naložit s odpadem? To je věčná otázka, 
kterou řeší výrobci i zákazníci
Jednou z otázek, která trápí veškeré výrob-
ní firmy, je zefektivnění pracovních procesů 
a minimalizace vzniklých odpadů, včetně jejich 
dalšího využití. Společnost Fatra v tomto není 
výjimkou. Hlavním cílem firmy je snížit envi-
ronmentální dopady na okolí výroby a maxi-
málně využít materiálové zdroje, které jsou 
mnohdy považovány za dále nevyužitelné. Jed-
ním z úkolů v oblasti odpadového hospodářství 
je vyřešení možnosti zpracování odpadní polyes-
terové cupaniny, která vzniká při výrobě střešní 
izolace. Ročně je totiž vyprodukováno na 200 tun 
tohoto odpadu. Projekt, který se problematikou 
využití cupaniny zabývá, běží již třetím rokem 
a dostává se nyní do své finální fáze. Pracuje na 
něm 12členný tým odborníků pracovníků z Fatry 
pod vedením Dr. Tupého a Ing. Nováka, doplněný 
specialisty z Univerzity Tomáše Bati v čele s doc. 
Měřínskou.
Díky spolupráci Fatry s univerzitou se podařilo 
najít řešení, jak výše uvedený netradiční odpad 
upravit a najít cestu, jak jej dále využít. Využití 
se předpokládá především v rámci vlastní výro-

by, kde cupanina jako vratný materiál nahradí 
z části čisté suroviny. S firmou TRYMAT se ale 
testují i jiné technologie, které odpad mění na 
zcela nové produkty, s nimiž se brzo setkáme 

ve stavebnictví. Příkladem jsou vstřikované kom-
pozitní dlaždice či podložky pro konstrukci izo-
lace plochých střech. Výsledky spolupráce Fatry 
s univerzitou mají nejen pozitivní dopad na firmu 
a její podnikání, ale i na blízké okolí v podobě sní-
žení ekologické stopy výroby v daném regionu.
Plasty, které vydrží trvale bez mikrobů
Jedním z posledních projektů, na němž za podpo-
ry Technologické agentury ČR spolupracuje Fatra 
s řadou dalších subjektů, je vývoj alternativních, 
ekologicky šetrných, vysoce účinných antimikro-
biálních prostředků pro průmyslové aplikace. Pro 
snazší zapamatování byl tomuto projektu přidělen 
název ALTERBIO. Byl zahájen už v roce 2014. Jeho 
předmětem je výzkum, vývoj a návrhy komercio-
nalizace inovativních antimikrobiálních systémů 
pro plasty, nátěrové hmoty, kosmetiku a textil. Co 
si pod tím představit? Třeba podlahu nemocnice, 
která trvale zabraňuje usazování mikrobů. Nebo 
obaly potraviny, které díky této úpravě uchovají 
obsah déle čerstvý. Obojí je právě případ aplikace 
na produkty společnosti Fatra, kde se projekt za-
měřil na výrobní segment podlahovin, hydroizo-
lačních fólií, BOPET fólií a speciálních výrobků. 
Cílem je najít takovou antimikrobiální ochranu, 
která bude natolik účinná, že poskytne čistotu 
povrchu výrobku 
či delší konzer-
vaci potravin. 
Způsob použití 
přípravku však 
musí být zvolen 
tak, aby nedo-
cházelo k jeho 
vymytí a snížení 
míry ochrany 
či kontamina-
ci z okolí. Díky 
dlouholeté spo-
lupráci s vědec-
kými pracovníky se v projektu podařilo získat patent 
a několik užitných vzorů. Společnost Fatra počítá 
s tím, že produkty s antimikrobiální úpravou začne 
během následujících let dodávat na trh také kon-
covým zákazníkům.

Pracuje na podlahovinách, které zabrání šíření mikrobů třeba v nemocnicích

Fólie FATRAFOL 810, kde je cupanina využita

Jeden z řešitelů – Michael Tupý

Projekty jsou řešeny s finanční podporou TA ČR.

Největší bike-sharingová firma  
na světě využívá revoluční  
pneumatiky BASF

Příznivci sdílení jízdních kol po celém světě si již 
brzy budou moci vychutnat mnohem příjemnější 
a bezpečnější jízdu díky revolučním pneumatikám 
od společnosti BASF. Pro svá kola je začíná vyu-
žívat přední čínská nadnárodní bike-sharingová 
společnost ofo, která nově působí i v Praze. 
Dvouvrstvý systém pneumatik vyrobených z 
Elastopanu® – polyuretanu společnosti BASF (PU) 
– staví na jedinečné technologii založené na dvojí 
hustotě. Díky ní je vnější vrstva pneumatik odol-
ná vůči hrubým povrchům, zatímco vnitřní vrs-
tva poskytuje v porovnání s běžnými pryžovými 
pneumatikami zhruba o 30 % efektivnější tlumení 
nárazů. Systém navíc eliminuje problémy s poško-

zením, kterým čelí konvenční duše. „Technologie 
dvojí hustoty může prodloužit životnost našich 
jízdních kol a snížit množství oprav. Ubude tak kol, 
která jsou kvůli poškození odložená,“ uvádí Dai Wei, 
zakladatel a výkonný ředitel společnosti ofo. 
Díky materiálu Elastopan má povrch pneumati-
ky jedinečné protiskluzové vlastnosti. Navíc jsou 
tyto pneumatiky o 30 % lehčí než ty z gumy, což 
usnadňuje ovládání bicyklu. Jízda je tak nejen vy-
soce komfortní, ale také nadstandardně bezpeč-
ná. Tento polyuretan je odolný vůči opotřebení, 
oděrkám, chemikáliím a únavě materiálu. Vnější 
vrstva je přibližně třikrát odolnější vůči oděrkám 
než pryž.

n Dvouvrstvé pneumatiky zvyšují komfort z jízdy
n Protiskluzový materiál umocňuje bezpečnost
n Pevná pneumatika je lehčí, eliminuje poškození a tlumí nárazy
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http://www.fatra.cz/
http://www.catalysts.basf.com
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Elastopan lze vyrábět v libovolné barvě, přičemž 
každá vrstva dvouvrstvé struktury umožňuje po-
užít jiný odstín.
BASF plánuje v partnerství s koly ofo pokračovat
„Jsme nadšeni, že naše řešení pomáhá přispět 
k rozvoji trendu sdílení jízdních kol, která jsou díky 
němu odolnější, lehčí a pohodlnější. Pneumatiky 
z Elastopanu dokonale vyhovují výzvám moderní-
ho městského života a my nyní hledáme příležitosti 
ke zdokonalení dalších částí kola – např. sedel, ří-
dítek či ráfků,“ sděluje Andy Postlethwaite, senior 
viceprezident společnosti BASF pro Performance 
Materials v Asii.
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O společnosti ofo

Společnost byla založena v roce 2014. 
ofo je první a největší platforma pro 
sdílení kol na světě. ofo byla vytvořena 
pro sdílení a má za cíl zpřístupnit kola 
každému na světě. V současnosti má ofo 
více než 10 milionů kol ve více než 180 
městech napříč třinácti zeměmi, denně 
generuje více než 25 milionů transakcí 
a poskytuje 200 milionům globálních 
uživatelů 4 miliardy efektivních, poho-
dlných a zelených jízd. 

Univerzitní institut Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Plastikářský klastr z.s. 
Vás srdečně zvou na další ročník odborné konference

Cílem konference je prezentace výsledků výzkumu a vývoje, výstupů inovačních projektů
a zhodnocení trendů v oblasti polymerní chemie, plastikářského průmyslu a dalších
souvisejících aspektů jako jsou inovace a možnosti jejich financování.

• plenární přednášky
 › novinky a trendy plastikářského sektoru
• odborné přednášky
 › funkční plniva a modifikátory s minimálním podílem z neobnovitelných zdrojů
 › bioplasty
 › recyklace
 › novinky v oblasti výrobních a testovacích zařízení         
• prezentace formou posterů na flexibilních výstavních plochách
• distribuce informačních a propagačních materiálů
• společenský večer pro všechny účastníky dne 18. dubna 2018 ve foyer Academia centra

Academia centrum, Mostní 5139, Zlín

18. – 19. dubna 2018

NÁPLŇ KONFERENCE:

Odborný garant: prof. Ing. Petr Sáha, CSc., rektor UTB ve Zlíně

Organizátoři konference:
Centrum transferu technologií, Centrum polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Plastikářský klastr z.s.

Konference je pořádána v rámci udržitelnosti projektu „Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně“, reg. č. CZ.1.05/3.1.00/10.0205

Veškeré příspěvky prezentované na konferenci
budou vydány jako sborník.
Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina.  

Účastnický poplatek konference při úhradě do 19. února 2018 činí 4.190,- Kč bez DPH.
Účastnický poplatek konference při úhradě do 19. března 2018 činí 5.090,- Kč bez DPH.
Kapacita sálu je omezena.

Bližší informace o konferenci na

www.cps.utb.cz

Pro přihlášku účastníka nebo
přihlášku příspěvku klikněte zde.

Vše začalo výrobou elektrických rozváděčů, které se 
využívaly především pro připojení prvních dynam. 
Tato zařízení vyráběla elektrický proud, a to nejprve k 
osvětlování průmyslových podniků, a teprve později k 
pohonu strojů. Nejstarší rozváděče z Brna se instalo-
valy do prvních elektráren budovaných na Moravě i v 
Čechách počátkem 20. století. 
Na tyto rozváděče měla společnost Bartelmus-Donát 
patent v celé habsburské monarchii. Jejich továrna 
byla v rámci celé Moravy nejen nejstarším, ale rovněž 
největším elektrotechnickým výrobním závodem v 
Rakousko-Uhersku. Pobočky měla v Ostravě, Bratisla-
vě a Bělehradě. 
Až do posledního desetiletí 19. století se továrna na-
cházela v Kotlářské ulici v Brně. Poté byla přestěhová-
na na dnešní Lidickou ulici, kde mají v současné době 
svou centrálu brněnští hasiči. 

V roce 1927 továrnu koupily Škodovy závody
Když továrnu Bartelmus-Donát koupila společnost 
Škoda, výroba se přesunula do ulice Dornych. Ve čty-
řicátých letech brněnský výrobní závod zaměstnával 
přes 600 lidí a otevřel nové provozy. Dále zavedl výro-
bu suchých měřicích transformátorů proudu a napětí 
s porcelánovou izolací a otevřel opravnu elektrických 
motorů a transformátorů.
„Po zničujícím bombardování sovětským letectvem v 
roce 1945 fungovala továrna dalších pět let v areálu 
brněnské Zbrojovky na Šumavské (Ptašinského) ulici,“ 
informuje historik Zeno Čižmář.  
Padesátá léta – nová éra s novým názvem
V roce 1949 se továrna vydělila ze Škodových závodů 
a byla přejmenována po komunistickém novináři na 
Elektrotechnické závody Julia Fučíka (EJF). Byl ote-
vřen provoz na Vídeňské ulici a vzniklo samostatné 
vývojové středisko. Zde vznikla nová generace měři-
cích transformátorů s využitím epoxidových pryskyřic 
jako izolantu, což přineslo podstatné zjednodušení a 
zmenšení konstrukce transformátorů. 
1958–1993 – součást koncernu Závody sil-
noproudé elektrotechniky
Podnik EJF si ponechal jméno, ale stal se součástí kon-
cernu Závody silnoproudé elektrotechniky. Postupně 
se rozšiřoval o nové provozy (Haluzice, Jevišovice, ETZ 
Teplice). Přibyly nové výrobní provozy (např. hala pro 
montáž rozváděčů, tlakové lití epoxidových pryskyřic 
a hala pro výrobu zapouzdřených rozvoden). Od roku 
1960 plynule vzrůstá produktivita ve výrobě skříňo-
vých rozváděčů. 
1993 – vstup ABB
V rámci privatizace českého průmyslu kupuje 100 
procent akcií EJF, součásti koncernu Závody sil-
noproudé elektrotechniky, společnost ABB. V rámci 
skupiny ABB se EJF stávají střediskem s globální pů-
sobností zodpovědným za vývoj, výrobu a prodej 
přístrojových transformátorů. V roce 2011 se EJF staly 
vedoucím centrem pro vývoj, výrobu a prodej rozvá-
děčů vysokého napětí.
„V roce 2015 jsme výrobní kapacity v Brně výrazně 
rozšířili. Vyrostla nová výrobní hala pro výrobu přístro-
jových transformátorů velmi vysokého napětí a nové 
výrobní haly pro výrobu vzduchem izolovaných rozvá-
děčů,“ uvedl Ing. Jiří Potěšil, ředitel závodu.
Práce pro 1400 lidí a pro celý svět
V současné době pracuje v brněnském závodě na 
ploše 144 000 m2 přes 1400 zaměstnanců. Více než 
90 procent produkce je určeno na export. Vzduchem 
izolované rozváděče pro vysoké napětí řady UniGear 
míří na většinu evropských trhů a vybrané trhy na Blíz-
kém východě a v Severní Americe. Přístrojové trans-
formátory a senzory se prodávají do celého světa a 
modulární systémy vyráběné v tomto závodě se do-
dávají do Evropy, Ruska, Kazachstánu, Uzbekistánu, 
Kyrgyzstánu a Turkmenistánu.

130 let tradice elektrotechnické  
výroby v Brně
Historie elektrotechnické výroby v Brně se začala psát v roce 1887. Pánové 
Bartelmus a Donát tehdy založili druhou nejstarší elektrotechnickou továrnu 
v rakousko-uherské monarchii. A začali psát historii, která trvá dodnes.

http://www.abb.cz/robotika
http://svetplastu.eu/
http://cps.utb.cz/cs/prihlaseni
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Mediální partneři plastikářské konference PLASTKO Zlín 2018 (18.-19.4.) 
a plastikářského veletrhu PLASTEX-MSV Brno 2018 (1.-5.10.) 

                     
Mediální partneři plastikářské konference FORMY-PLASTY Brno 2018 (květen)

s distribucí také na veletrzích Chemplast-MSV Nitra (22. - 25.5.)
a Plastpol Kielce (22. - 25.5.)

Kolín, říjen 2017
Vážení dlouholetí klienti, obchodní přátelé,

opřete se o mediální partnerství, odbornost, největší náklad a formu distribuce ve svém oboru a 
znásobte komerční dopad vaší prezentace jejím umístěním do titulu Svět plastů – odborného časopisu
etablovaného v českém plastikářském segmentu. Pro online komunikaci můžete zdarma využít 
newsletter TECHnews.

Jednoduše inzerujte tam, kde inzeruje vaše konkurence – opačně to nemá smysl -

č.1/2018 – PLASTKO Zlín, FORMY-PLASTY Brno, CHEMPLAST-MSV Nitra 
vyjde 16. dubna (uzávěrka 23.3.) aktivní distribuce tohoto vydání na všech plastikářských 
veletrzích a konferenci, rovněž možnost vložení nebo samostatné distribuce vašich firemních materiálů

č.2/2018 – PLASTEX-MSV Brno vyjde 17. září (uzávěrka 20.8.) jako speciál a mediální 
partner veletrhu v bezkonkurenčním nákladu 10000 výtisků, s masivní předveletržní distribucí v rámci 
ČR. Na Výstavišti pak po celou dobu veletrhu distribuován s podporou BVV na všechny vystavovatele a 
rovněž ze samostatného stánku Světa plastů. Termínově tedy s možností včasného anoncování a 
pozvání na váš stánek.

Svět plastů je distribuován ve foliovém paketu společně s renomovaným technickým titulem T+T 
Technika a trh v rámci celé jeho předplatitelské a distribuční sítě. V tomto paketu tak tvoří nejúčinnější 
nástroj jak prezentaci vaší firmy dostat ve velkém nákladu k velkému množství vašich potenciálních 
zákazníků. 

Svět plastů vám nabízí prostor nejen pro inzertní prezentaci vaší firmy, ale také volnou plochu 
zdarma pro váš odborný text. Právě v odborné části spolupracuje Svět plastů s Plastikářským 
klastrem (www.plastr.cz).

Objednávku zašlete laskavě na adresu:
Svět plastů – mach agency s.r.o., Vrchlického 951, 280 00 Kolín 4

Pro vaše případné dotazy jsem plně k dispozici na telefonním čísle: 606 715 510 a mailu: 
mach@machagency.cz
Těším se na příjemnou a pragmatickou spolupráci

MACH Petr – za vydavatele Světa plastů a TECHnews - mach agency s.r.o.

zde náhled Světa plastů číslo 16, speciál MSV Brno 2017

&

https://www.yumpu.com/xx/document/fullscreen/59437311/svet-plastu-no16-2017-msv-brno
http://www.svetplastu.eu/
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Ceník inzerce 2018
Svět plastů – formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč) 

Svět plastů – formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč) 

Svět plastů – web banner – www.svetplastu.eu

1/1 celá strana  
190 x 270

2 sloupce
128 x 30
podval

3 sloupce
193 x 30
podval

3 sloupce
193 x 40
podval

1 sloupec
58 x 60
square

2 sloupce
120 x 60
square

barevné provedení
39 000,-

černobílé provedení  
31 000,-

3 500,- 5 000,- 5 500,- 2 200,- 4 400,-

1/2 strany  
190 x 132

barevné provedení
24 000,-

černobílé provedení  
20 000,-

1/4 strany *) 
92 x 132

barevné provedení
17 000,-

černobílé provedení  
14 000,-

*)
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n součást vydavatelského servisu časopisu Svět plastů
n distribuce on-line v pdf formátu

n periodicita – 1 x za tři týdny
n distribuce na cca 1 500 plastikářských e-mail adres

Proklik na firemní web je automatickou součástí vaší prezentace

1/ Full Banner 468x60 px 
 7000,-/měsíc

2/ Square 250x250 px 
 6000,-/měsíc

3/ Square button 125x125 px 
 5000,-/měsíc

4/ Skyscraper 120x600 px 
 7000,-/měsíc
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