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Také letošní cyklus Strojírenského fóra byl zahájen konferencí, 
zaměřenou na Moderní výrobní technologie a materiály, která 
se konala 10. května 2018 v prostorách Fakulty strojního in
ženýrství Vysokého učení technického v Brně. 

Dopolední část konference, kterou zahájil děkan FSI VUT v Brně 
Jaroslav Katolický a Martin Hartl, ředitel Ústavu konstruování 
FSI VUT v Brně, sestávala ze dvou bloků. První z nich byl zamě
řen na aditivní a hybridní výrobu z kovových materiálů. Před
staveny byly aktivity evropského sdružení CECIMO v oblasti 
aditivní výroby, vystoupili také zástupci nejvýznamnějších VaV 
pracovišť v oboru a seznámili účastníky se svými dosavadními 
zkušenostmi. Blok byl zakončen přednáškou demonstrující  
využití aditivních technologií v oboru letectví.

Druhý dopolední blok byl věnován nekovovým materiálům. Také 
zde vystoupili zástupci vědeckých pracovišť se svými zkušenost
mi a prezentováno bylo využití 3D tisku ve zdravotnictví.

Třetí odpolední blok obsáhly partnerské firmy konference, je
jichž zástupci se zaměřili na praktické zkušenosti s nasazením 
aditivní výroby. Demonstrováno bylo mimo jiné využití a apli
kace 3D tisku metodou FDM a PolyJet, technologie laserového 
spékání kovů nebo optimalizační softwarové nástroje.

Akce se konala pod odbornou garancí Fakulty strojního in
ženýrství VUT v Brně, Ústavu konstruování a NETME Centre.

MODERNÍ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE A MATERIÁLY



Jednodenní konference byla zakončena exkurzí na vybraná 
pracoviště fakulty. Účastníci měli příležitosti nahlédnout do la
boratoře robotického tisku, laboratoře 3D tisku metodou SLM, 

pracoviště elektronového paprsku, laboratoře FabLab, k vidění 
byla Formula Student a pracoviště virtuálního navrhování  
a zkoušení Power Wall. 
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