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čs. společnost chemická při ČSAV, 
odborná skupina reologie 

České závody gumárenské a plastikářské, 
generální ředitelství Gottwaldov 

si Vás dovolují pozvat na 
3. CEJ.OSTÁTN:f KONFERENCI 

REOLOGIE KAPALIN 
V PRůMYSLOVÉ PRAXI 

která se koná u příležitosti 10~ výročí založení 
odbor~é skupiny reologie ve dnech 

20. - 22. září 1978 

v hotelu - Společenský d~m - Otrokovice 
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PlhPRAVriT YťBOR K 0:\fl:.:HE~CE: 

Doc. Ing. J. Šesták, CSc. (ČVUT-FSI), 

Ing. P • Mi tschka, CSc. ( tiTZCHT ČSA V}, 

Ing. P. Aíha, csc. eCH ČSAV), 

Ing. F. Rieger, CSc. (ČVUT-FSI), 

Ing. R. Ott, csc. <GA ČZGP), 
Ing. K. Wichterle, CSc. (ÚTZCHT ČSAV), 

RNDr. M. Raab, CSc. ((Í}.tCH ČSAV). 

PAEDBtžNf PROGHAM KOKFERENCE: 

Středa 20. 9. 1978 

10,00 - 10,30 
10,30 - 12,30 

Zahájení konference 

Odborný program - sekce 1~ Teoretické zákla

dy - konstitutivní rovnice 

Sobotka z. <6TAY ČSAV}: Nelineární integrální 
konstitutivní rovnice vazkopruž
n)·ch kapalin 

ňíha P. <G~ ČSAV): Rozložení koncentrace částic 
za toku suspenze 

Vodák F. (ČVUT-FS): Pten~sové jevy na .fázovém 
roz~rani 

S táva P. (Y~B Ostrava): poznámky k numerickému 
řešeni proudění velmi vazkých 
kapalin 

Placek J. <AlBť ČSAV): Numerické řešení pohybo
vých rovnic nenewtonských _kapa
lin v míchacích zařízeních 

Wein o. <ťTZCHT ČSAV): Pseudopodobnost čistě 
viskoznich nenewtonskfch tokó 

Vavro K. (SV~T Bratislava): Využitie aproxima
tívnej numerickej metÓdy rieše
nia parciálných diferenciálných 
rovnic na rešenie reologických 
úloh 

13,00 - 13,15 

14,30 - 24,CO 
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Závěr konJerence 

Spoleiensk~· program: Velehrad - poho:!:tční 

ve vinném sklepě 

Pátek 22. 9. 1978 

8,30 - 11,30 Odborný program: Exkurze do n.p. Rudý říjen 
Otrokovice 

Organizační pokyny pro účastníky konference: 

· Registrace: 

Ubytováni: 

Stravování: 

Vložné: 

Sborník: 

Poznámka: 

Registrace a ostatní služby budou zaji~továny 
organizačním ~tábem konference v hotelu Spo
lečenský d6m Otrokovice v úterf 19. záfí od 
17,oo do 22,oo hodin. V ostatní dny od 7,30 
do 17,00 hodin. Při registraci je nutno se 
prokázat 6střiikem složenky o zaplacení vlož
ného. 

\' hotelu Společensk)· dům (cena za lúžko 
30 - 60 Kčs); ve Vzdělávacím stfedisku ČZG~ 
Otrokovice (cena za lůžko 23 Kčs>. 

Hotel Společenský dóm 

Vložné na konferenci je 200 Kčs a je nutno je 
zaplatit do 20. května 1978. Zadní díl složenky 
"Zpráva pro přÍjemce" oznarte prosím jménPm. 
Vložné bude kr5t n~klady spojené s or~anizaci 
konference a vydácím sborníku. Cbytov~nf,stra~ 
vováni a snolečensk) program si hradí účastník 
individuelně. ~áklady na společensk~ vc{cr ve 
vjii ~si 50 kčs budou vybírány při registr~ci. 

Referáty z konference budou vydány ve sborníku, 
který obdrží účastnici konference při registraci. 

Sobota 23.9.1978 je pracovní dt>.n. 

Pfipravn)· vS·bor konferC>nce - 2 .informace 
duben 1978 


