
 

 

 

 

 

Zaměření 

Program je primárně určen pro studenty gymnázií z Ústeckého kraje. Klade si za cíl seznámit 
studenty s teorií i praktickou stránkou aditivních výrobních technologií a jejich využitím (nejen!) 
pro vědecké účely. V praktické části programu si studenti s využitím kombinace technologie 3D 
tisku a odlévání vyrobí průhledný model sedlového ventilu. Model bude pak využit při vizualizaci a 
měření proudění v prostoru ventilu. 

Koncepce a obsah 

Studenti absolvují výukový program ve čtyřech samostatných blocích. Pro každého studenta bude k dispozici počítač, 

3D tiskárna a tiskový materiál. Laboratoře poskytnou také materiály a technologii potřebnou pro odlévání modelů, 

tedy vakuovací komorou, vytvrzovací pec a ultrazvukovou čistící lázeň. Obsah jednotlivých výukových bloků je vždy 

rozdělen do teoretické a praktické části: 

 

Časový harmonogram a kapacita 
Výukový program bude rozdělen do čtyř osmihodinových (480 min) bloků. Výuka je 
předpokládána jednou za měsíc, den v týdnu a čas bude upřesněn dle dohody. Plánován 
je podzimní (září, říjen, listopad, prosinec) a jarní (únor, březen, duben, květen) kurz. 
Vzhledem k náročnosti kurzu na přípravu a odborné vedení je kapacita každého kurzu 
omezena na 30 osob.  

Místo konání 

Kurz se bude konat v nově zrekonstruovaných laboratořích Fakulty strojního inženýrství, UJEP v Ústí nad Labem, Za 

Válcovnou  1000/8. 

Odborné vedení 

doc. Ing. Ludmila Nováková, Ph.D.  email: ludmila.novakova@ujep.cz 

doc. Ing. Jan Novotný, Ph.D.  email: novotny.jan@ujep.cz 

Ing. František Klimenda, Ph.D.  email: frantisek.klimenda@ujep.cz 

Ing. Miloš Kašpárek  email: milos.kasparek@ujep.cz 

1. blok  

Praktická 
část 

Seznámení se s prostorovým CAD modelem sedlového ventilu, vysvětlení vhodných úprav modelu 
pro výrobu 3D tiskem (úprava ostrých hran, rádiusů apod.). Určení parametrů tisku a tiskové cesty. 
Zadání modelu do tisku. Tisknout budeme jak funkční část ventilu z pevného materiálu – kuželku 
s dříkem a zátkou, tak i samotné tělo ventilu z materiálu rozpustného ve vodě. 

Teoretická 
část 

Aditivní výrobní technologie, jejich možnosti, limity, výhody i nevýhody, podrobnější seznámení se s 
technologií 3D tisku. 

2. blok  

Praktická 
část 

Kompletace vytištěných funkčních částí ventilu. Příprava formy k odlévání, povrchová úprava dílů 
z rozpustitelného materiálu. Odlití modelu, vyvakuování a vytvrzení.   

Teoretická 
část 

Zařízení pro aditivní technologie, 3D tiskárny. Přehled různých materiálů pro 3D tisk, povrchové 
úpravy výrobků, odlévání s využitím forem vyrobených 3D tiskem. 

3. blok  

Praktická 
část 

Rozpuštění jádra z odlitého modelu v ultrazvukové lázní a kompletace modelu s funkčními částmi – 
získáme tak průhledný model ventilu s kuželkou, která umožňuje regulovat průtok tekutiny ventilem. 

Teoretická 
část 

Vizualizační metody v mechanice tekutin. Vizualizace proudění kapalin i plynů. Metoda PIV (Particle 
Image Velocimetry) pro měření rychlosti proudící kapaliny, ukázky aplikací.   

4. blok  

Praktická 
část 

Osazení hotového modelu do experimentální trati. Vizualizace proudění pro různá nastavení ventilu. 
Měření metodou PIV, měření tlakového spádu na ventilu.   

Teoretická 
část 

Příprava závěrečné projektové zprávy, zpracování výsledků vizualizace a PIV měření. Porovnání 
s výsledky numerického modelování. 


