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Organizační POkyny pro účastnÍky konference 

Příjezd 

Registrace: 

Ubytování a 
stravování: 

Vložné 

26. 9. 1984 v odpoledních bodinác~ 

Registrace a ostatní služby budou za jiš~ovány or
ganizačním štábem konference ve vs tupní bale bote
lu Společenský dům v Gottwaldově-Otrokovicích. 
Při registraci bude nutno se prokázat eotvrzenim 
účtárny Va šeho podniku o zaplacení vlozného. 

V botelu Společenský dům ve tří- a dvoulůžkových 

pokojích. Výdaje spojené s ubytováním (cca 36 Kčs 
za noc) a stravováním hradí každý účastník na mís
tě. Přihláška noclehů je závazná a v případě nevy
užití bude příslušná částka předepsána k úhradě. 

Vložné za konferenci - 100 Kčs poukažte do 30.8.84 
na běžný účet OS reologie č. 6322345-068 u 
Státní spořitelny Praha 6, který je zároveň i na
ším bankovním spojením; jako variabilního ~bolu 
použijte pořadové číslo •••••• z definitivní při
hlášlcy účasti. 

Souhrny (jednostránkové) referátd z konference budou ve formě 
brožury předány účastník~ k~nference při regi
straci. 

Poznámka : Sobota - 29. 9. 1984 - je pracovní den~ 

Sdělení pro přednášející: 

V sále bude k dispozici diaprojektor {5%5 cm) 
a zpětný projektor. 

Přípravný výbor konference 

(2.1nformace - červen 1984) 
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CS. Pnt.E~NOST CHEMICKÁ ~ V 
----

_..,UBORNA SKUPINA REOlOUJE-

SPOLECNOST PRO PRůMYSLOVO U CHEMII CSVTS 

ODBORNA SKUPINA PRO KAUčUK A~~V ~ _-_j 

čESKÉ ZÁVODY GUMÁRENSKÉ A PlASTIKAŘSKt . ~ 

GENERAtNI REDIUtSTVI GOTTWAlDOV ----:~ 

dovoluji si Vá~ poz~at na 

5· CELOSTÁTNÍ KONFERENCI 

REOLOGIE KAPALIN 
o , 

V PRUMYSLOVE PRAXI 

ve dnech 27.- 29. září 1984 

v otelu polečenský dům 

v Gottwaldově - OLtrokovicích 

... ._,1 
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PlítPRA.VNf vfBOR KONP'ERENCE: doc. ing. J. Šesták, CSc 
ing. P. Mitschka, CSc 
ing. R. Ott, CSc 
ing. P. ~íga, CSc 
ing. v. Pruhbauer 
ing. M. Wilczyňski. 

FftEDB~ž:Nf PROGRAM KONPE~ 

Středa 26. 9. 1984 
čtvrtek 27. 9. 1984 

pří~ezd účastníků konference 
zahajení konference 

~!2~~f-E~!~E!~~!-
9,oo - 9,15 h - z a h á j e n í 
9,20 - 10,00 h - ing. J. Klim~cký, pověřený řízením VHJ ČZGP 

Gottwaldov: Uloha vědecko-výzkumné činnosti 

10.00 - 12,30 b -

14,00 - 16,00 h -

v oblasti gumárenských a plastikářskýcb strojů; 

odborný grogram: R~ologické koncepce a teorie, 
Ott R., Sesták J - (GR ČZGP Gottwaldov, 
PS-ČVUT Praha): aloha reologie při moderniza-
cích a rekonstrukcích gumárenských a plasti-
tářských strojů; . 
~íha P., Há~ek R. - (6Hy ČSAV Praha): Perspek
tivy využit1 mikroreologie v reologii kapalin; 

Hájek R., ~íha P. - (~ ČSAV Praha): Perspek
tivy užití kinetické teorie v reologii kapalin; 

Galatík A. - (CHTF SVŠT Otrokovice) : Použitel
nost kinetické teorie v.ysokoelatickébo tělesa 
pro reologické stanovení obsahu příčných vazeb 
v kolagenu; 
Poueětová D. - (v&.NH Praha): Reologie v oboru 
náterovýcb hmot; 
Sobotka z. - (Praha): Kladný a záporný tok vaz
kých kapalin; 

odborný program: Reometrie nenewtonekých kapa
lin; 
Wichterle K., Mitschka P. - (~TZCHT ~SAV Praha): 
heometrická měření v širokém rozsauu střihových 
rychlostí; 
Dvořák J., Přikryl J. - (VÓGl Brno): Aplikace 
vysokotlakého vysokoteplotního viskozimetru BHC 
pro kcntrolu reologických a hydraulických para
metrů vrtných výplachů za ložiskových podmínek; 

Vlček J., Bartoš o. - (V'ÓGPT Q.\'.,twaldov): Tes
tování Gleileho modelu pro výpočet normálovýcb 
napětí; 
Kunzel G. - (~ZCHV Česká Třebová): měření vis
kozity a koncentrace šlichtovacích lázní; 

Ciearik P., Kittner o. - (Praha): Změny visko
zity lidské krve účinkem pulsního magneticl:ébo 
pole in vitro; 

( 
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16 1 30 - 18,00 b - panelová diskuse: Naléhavé požadavk1 rozvoje gu
márenského a plastikářského pr~slu na vědu a 

Pátek 28.8.1984: 
9,00 - 11,30 b -

13,00 - 15,00 h -

výzkum. • 
Diskysi řídí: ing. R.Ott, CSc, ing.M.Wilczynski 
- (GR OZGP Gottwaldov) 

odborný program: Inženýrské operace s nenewton-
skými kapalinami; . 
Cakl J., Machač I., Crha B., Lecjaks z.- (VŠCHT 
Pardubice): Proudění viskoe1astickýcb kapalin 
nebyhnou vrstvou částic; 
Wein o.- (~TZCHT ČSAV Praha): Nenewtonská osci
lační mezní vrstva a vibrační ztekucování; 
MacboĎ v., Vlček J.- (VŠCHT Praha): Modelování 
nenewtonských fermentačních půd při aeračním 
míchání; 
Lodes A., Stopka J.- (SVŠT Bratislava): Vplyv 
polymerných prísad na t~rbulentné vlastnosti to
ku kapalin; 
LedeR A., Mierka o., Mičák J.- (SVŠ Bratislava): 
Reologické vlastnosti viacfázovýcb sústav tuhé 
částice-plyn• 

odborný program: Reologie při navrhování zpraco
vatelských strojd; 
Murae J. - (FT VUT Gottwaldov): Vliv tepelného 
a smykového namáhání na reologické vlastnosti 
polypropylénu; 
Zeman L. - (Sv0M Praha): Čel. zařízení pro měře
ní pvT diagramů polymerů a jejich ·využití v praxi; 

Kouba K., Vlček J. - (VÓGPT Gottwaldov): 
Modelování toku polymerních tavenin ve vstřiko
vacích formách; 
Sádovský v., Bukovský J., ~esták J., Houda J. -
(Neratovicet Praha): Tlakové poměry na hlavě 
extruderu pri procesu vytlačování tavenin poly
merů; 
Tomis P., Sába P., Stratil J. - (P! TU! Gott
waldov): Vizualizace tokových fluktuací ve TY
tlačovacím stroji. 

15,30 - 16,30 h - z a k o n č e n í konference 
I 

od 18,00 bod. - s p o 1 e č e n s k ý p r o g r a m 

Sobota 29.9.1984 

Exkurse do n.p. Patra Napajedla 


