Čerpání a trubní
doprava směsí
TERMÍN:

17.–19. 10. 2017

		

3 dny praktického školení + exkurze, společenský večer

Proč se zúčastnit?

POPLATEK:

6 655 Kč včetně DPH

		

Cena obsahuje:

• akreditovaný kurz, zařazen do databáze
celoživotního vzdělávání ČKAIT (3 body)

		
		
		
		
		

• účast na odborném kurzu včetně výukových materiálů
• exkurze do laboratoří
• občerstvení v průběhu kurzu včetně oběda
• potvrzení účasti na akreditovaném kurzu ČKAIT
• společenský večer

MÍSTO:

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka

• výpočetní cvičení hydraulického chování reálných
dopravních systémů

		
		

Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6
(MHD, bus 107, 116, 147, zastávka Hydrologický ústav)

Hlavní lektoři:

REGISTRACE:

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.
Pod Paťankou 30/5, 166 12 Praha 6
e-mail: ih_kurz@ih.cas.cz

• prof. Dr. Ing. Václav Matoušek
vědecký pracovník Ústavu pro hydrodynamiku
AV ČR, v.v.i. a zástupce vedoucího Katedry hydrauliky
a hydrologie Fakulty stavební ČVUT v Praze

• Termín registrace do 10. 10. 2017
• Detaily registrace, viz další strana

• doc. Ing. Vladimír Havlík, CSc
specialista v oboru vodního hospodářství
a hydroinformatiky

		
		
		

• důraz na problematiku potrubní přepravy
a čerpání dvoufázových směsí
• navrhování a provozování dopravních trubních
linek obsluhovaných hydrodynamickými čerpadly
• praktické předávání informací a dovedností

• Ing. Jiří Konfršt, Ph.D.
vědecký pracovník Ústavu pro hydrodynamiku
AV ČR, v.v.i. a přednáší fyziku na Fakultě stavební
a na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské
ČVUT v Praze

HLAVNÍ
POŘADATEL:

• Ing. Václav Hodaň
je členem JČMF, CzWA – Asociace pro vodu
ČR a ČKAIT

S PODPOROU:

SPONZOŘI:
www.fluidengineering.cz

Program
1. den:
• Zahájení
• Proudění a čerpání kapalin
a newtonských směsí (písek, štěrk apod.)

Čerpání a trubní
doprava směsí
KURZ

SEZNÁMENÍ S HLAVNÍMI LEKTORY

Třídenní odborný kurz je zaměřen na potrubní přepravu a čerpání dvoufázových
směsí (pevné částice v kapalině). Je určen projektantům, provozním
pracovníkům, odborným konzultantům a firmám usilujícím o prohloubení
svých znalostí a získání celistvého náhledu na problematiku hydraulické
dopravy složitých látek jako jsou čistírenské odpadní kaly, zvodnělé říční
sedimenty, průmyslové substráty, rozplavené energetické popílky, suspenze
těžených písků a štěrků či jiné newtonské a nenewtonské směsi. Představena
bude problematika navrhování a provozování dopravních trubních linek
obsluhovaných hydrodynamickými čerpadly. Kurz je prakticky inženýrsky
orientován, záměrem je účastníkům poskytnout informace a dovednosti, které
přímo využijí při své odborné činnosti. Součástí kurzu budou výpočetní cvičení
demonstrující praktické aspekty hydraulického chování reálných dopravních
systémů. Připravena je exkurze do hydraulické laboratoře s ukázkou simulující
chování těchto systémů na fyzikálních modelech a do reologické laboratoře
Ústavu pro hydrodynamiku.

prof. Dr. Ing. Václav Matoušek – vědecký pracovník Ústavu pro
hydrodynamiku AV ČR, v.v.i. a zástupce vedoucího Katedry hydrauliky
a hydrologie Fakulty stavební ČVUT v Praze. Dlouhodobě se zabývá výzkumem
v oblasti dvoufázových proudění a spolupracuje s výzkumnými i průmyslovými
institucemi doma a v zahraničí. Získal doktorát v oboru Dredging Engineering
na Technické univerzitě v Delftu. Publikoval řadu odborných prací, přednáší
na každoročním týdenním odborném kurzu Slurry Transport Using Centrifugal
Pumps v USA.

ORGANIZÁTOŘI
Pořadatel:
• Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i. s podporou Asociace pro vodu ČR z.s.
Akce se koná pod záštitou ředitele ústavu:
• doc. RNDr. Martina Pivokonského, Ph. D.
Odborní garanti kurzu:
• prof. Dr. Ing. Václav Matoušek, Ústav po hydrodynamiku AV ČR v.v.i.
• doc. Ing. Vladimír Havlík, CSc, Sweco Hydroprojekt a.s.

doc. Ing. Vladimír Havlík, CSc – specialista v oboru vodního hospodářství
a hydroinformatiky. Má zkušenosti z výzkumu a zabývá se hydraulickými návrhy
dopravy nenewtonských suspenzí v potrubí včetně čerpáním čistírenských kalů.
V rámci celoživotního vzdělávání spolupracoval s řadou institucí v zahraničí
i tuzemsku. Je členem IAHR, Asociace pro vodu ČR, ČKAIT.
Ing. Jiří Konfršt, Ph.D. – je vědeckým pracovníkem Ústavu pro
hydrodynamiku AV ČR, v.v.i. a přednáší fyziku na Fakultě stavební a na Fakultě
jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Během pobytů na universitách
TU v Mnichově a na LSTM - FAU v Erlangenu se zabýval optickými měřícími
metodami a absolvoval školení z reometrie a z reologie nenewtonských kapalin.
Oblastí jeho zájmu jsou experimentální metody v mechanice tekutin.
Ing. Václav Hodaň - je členem JČMF, CzWA – Asociace pro vodu ČR a ČKAIT
(Technologická zařízení staveb a Stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství). V oboru vodního hospodářství se věnuje především problematice
čerpání a míchání, ale i aeraci a dodávce vzduchu.

Aktuální informace a podrobný popis programu:

2. den:
• Proudění nenewtonských suspenzí
(zahuštěné čistírenské kaly apod.)
• Exkurze do laboratoří
• Společenský večer v Lokále u Bílé kuželky
3. den:
• Čerpání směsí a fungování dopravního
systému potrubí-čerpadlo
• Ukončení

Detaily registrace
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.
Pod Paťankou 30/5, 166 12, Praha 6,
Kontakty:
• Bc. Irena Ziková, tel.: 233 109 022
• Ing. Jiří Konfršt, tel.: 603 581 419
Závazné přihlášky a vložné zašlete
nejpozději do 10. 10. 2017
Přihlášku pošlete na e-mail:
• ih_kurz@ih.cas.cz
Účastnické poplatky uhraďte na:
• 19-8484630207/0100
VS: IČO organizace, SS: 7060
Do poznamky: jména účastníků
UPOZORNĚNÍ:
Z kapacitních důvodů je počet účastníků omezen.
V případě neúčasti lze vyslat náhradníka.

