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Organizační pokypy pro účastni1cy konference 

Příjezd 

Registrace 

Ubytováni a 
stravováí'i~ 

10.5.1988 v odpoledních hodinách. 

Hegistrace a ostatní služby budou zajiětovány orga
nizačním štábem konference ve vstupních prostorách 
rekreačního střediska V~GPT "Kyčerka", Velké Karlo
vice (výstupní železniční stanice Velké Karlovice
-zastávka, na trati Vsetín-Velké Karlovice, dále pak 
po Žluté značce údolím Pluskavce asi 1 1 5 km). Při 
registraci bude nutno se prokázat potvrzením účtár
ny Vašeho podniku o zaplacení vložného. 

V rekreačním středisku ve vícelůžkových pokojích. 
Výdaje spojené s ubytováním a stravováním (cca 73 Kčs 
za den) hradí každý účastník na místě. Přihláška noc
lehů je závazná a v případě nevyužití bude příslušná 
částka předepsána k úhradě. 

Vložné na konferenci - 150 Kčs - poukažte přilože
nou složenkou do ~0.3 1988 na běžný účet OS reolo
gie č. 6322349-Ql u ~eské státní spořitelny Praha, 
který je zároven i naším bankovním spojením. 

Souhrny referátů z konference budou ve formě brožury předány účast
níkům konference při registraci. 

Sdělen: pro přednášející~ 

V aále bude k cispozici diaprojektor (5x5 cm) a zpětný projektor. 

Přípravný výbor konference 

(2.infor~ace - leden 1988) 

- iS. SPOtECNOST cHEMICKA PRI C S AV· 
ODBORNA SKUPINA REOLOGIE 

SPOLECNOST PRO PROMYSLOVOU CHEMII esm 
tlDBORNA SKUPINA PRO KAUCUK A PRYŽ ~=-

čESKÉ ZÁVODY GUMARENSK~ A PlASTIKAŘSKf 

GENERALNí ŘE-DJT.EL-STVf GOTIWALOOV 

dovolují si Vás pozvat !18 

6. CELCSTÁTN'Í KOUFERENCI 

REOLOGIE 
V PRŮMYSLOVÉ PRAXI 

pořádanou u příležitosti 

20. výročí založeni OS reologie 

·ve onech 10.-13. května 1988~--

rekreačním středisku VtJGPT---
.._ 

Kyčerka ve Velkých. Karlovicích 
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pf<fPRAVNt VfBO.tt KONFERi!:NCE: doc. ing. J • .Šesték, DrSc,- 1 in~o M.Houi

ka CSc., ing. P.Mitschka, CSc., inp:. R.Ott, CSc., 

ing. PoŘíha, CSc., ing. V.Sobolík, CSco 

P~EDB~~!'.'Ý PROQRMí KOWEHENCE~ 
6terý 10.5.1988: příjezd účastníků v odpoledních hodinách 

~ 11.5.1988: 

9,00 - 9,15 zahájení 
9,15 - 1~,00 odborný program: 
~ichterle Ko (6TZCET ~SAV Praha): Reologické chování disperzních 
systémů 

houška 1i. a další (V'OPP Praha): .?teologická metoda měření suěiny a 
tvarohu 
Jeschke J. a d~lší (VCFP Praha): Transport mělněného masa - čerpá
ní potrubím 
Pi'idal J. a další (VtFP Praha): Reologie kolagenní hmoty 

Mašín L. (V'CAnCh Cst:í noL.) 1 Hieger F._(~V~T F~~-~reha): Příspě
vek k reologii vodných suspenzi benton~tovych J~~u 

Wein o. ('CTZCHT ČSAV Praha): Mezní vrstva pti pulsačních tocích 

13 130- 18,00 odborný program: 
Rieger F. a další (~VUT FSI Praha): Zkuše~ost~ a n~vrhováním pr~
myslových zařízeni pro míchání nenewtonskych Kapal~n 

Sobolík v. a delší \CTZChT ČSAV Praha): Expe~imentá~ní s~anov~ní 
tloustky ~i~u a přístěnné střihové rychlost1 vlnoveho f1lmoveho 
toku nenewtonsk~·ch kapalin 

Loleček P. a další (V.ŠC?.~ Pardubice): Proudění zobecněné newtonské 
kapaliny a sdileni teple v trubce se šroubovou vestavbou 

~achač 1. Uikul9šek P. (VŠCHT Pardubice): Proudění roztoků poly
merů flui~ni vrstvou kulových částic v přechodné oblasti toku 

Cakl J. a dalš:í (VŠCHT Pardubice): Proudění Carreauovy kapaliny 
vrs tvami částic v plcuživé oblasti toku 

~Jcvák V. a dalš.í ( ~\'JT FSI Fr aha): Tlako-vá ztráta při proudění ne
newtonekých kapalin statick~i směšovači 

Lodes J... a daHí (S\"ŠT ~ratislava): Vplyv reologických parametrov 
na dl'!ki poči&tc~cého ~seku vo vertikalnom toku suspenzi! tuhé 
částice - p:.Yn 
Stcpka J. a daH:í (S'vŠT i:ratislava): heologi?ké_vlastr:tosti ,a. ich 
vplyv n& C.istric-..:.tivne turbulentně cluirakterl.st~k:y zr~edenych po
ly~ar~ých roztokcv 

Lodes A., !.herka c. ~;:;·:.šT 0!-a'tislava): RPologic~é charakteristiky 
dvojfázového teku s~spenzií tuhé částice - plyn 
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čt.vrtsk l2.5.l988: 

8 1 )0- 10,00 66.plenárni zase-dáni OS reologie s odbornými ptednáA• 
kami o směrech a tendencích rozvoje reologie v NDR. 

10,15 - 12,45 odborný program~ 

it.í ha=.P. ( 'CH-Č S~Px.aha..)_• Ki.ne..t.or.aolo.ste-r-ea.gu-,3 :í a-ic h-s.ys-t émO. 

Havránek A• (UK Praha): Vztah struktury eitovaných polymerů a je
jich viskoelastického chováni 

Bouda Vo (ČVUT Praha): Teorie viskozity amor~nich polymerů nad 
teplotou skelného přechodu 

Sobotka z. (~~ČSAV Praha): Kladný a záporný smyk polyvinylchloridu 

.r\:ošková B., Košek M. (VŠST Liberec): Pravděpodobnost poruěeni 
textilních vláknových kompozit~ 

nwn.en--\l-..r,-F-o-t-ě-š--i-1-A.- (-V.ŠS.!I'- .Li be~e.c ) : ~e-Ša.ni -Úloh dY-nam i e ké- v i-s ko
elasticity metodou charakteristik 

14,15 - 16,45 odborný program: 

Cabák J. Bartoš o. (V'CGPT Gottwaldov): Vhodnost použiti směšova
cích pra~idel pro popis viskozitn:ího chováni tavenin PE směsí 
Muras J., Dostál J. (VUT FT, Gottwaldov): Studium vlastnosti tave
nin při nízkých rychlostech smykové deformace 

· Kouba K. a další {V'CGPT Gottwaldov)~ ~ěření a modelování biaxi'l
ni de~ormace plastů jako základ technologie tvarování plastů 

Stará D., Bartoš o. (~~GPT Gott~aldov): P~rovn~ní výsledků měřeni 
z laboratorního dvouválce a kap1lárn:ího Vlskoz~etru 

Tomis F., Stoklasa K. (VUT FT Gottwaldov): Některé aspekty válco
vání polymer~ 

Saha P. a dslěi (VUT FT Gottwaldov): Tok kaučukové směsi ve !neku 

17,00 zakončeni konference 

19,00 společenský program 

Páte~ 13.5.1988: 

Exkurse do n.p. Technoplast Chropyně 


