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MONDAY, 20.11.2017 
 

 
 

17:00 – 19:00 Registration 
 

19:00 zasedání ATZK / ATZK meeting 

Galerie 2.patro / Gallery on the 2nd floor 
 
 

 

 

 

 

 

 

TUESDAY, 21.11.2017 
 

 
 

8:00 Registration 
 

 
 

HLAVNÍ KONFERENČNÍ SÁL / MAIN CONFERENCE HALL 
 

Zahájení konference / Opening Ceremony 

9:30    Filip Vráblík, ATZK President 

  

 
 

Fázové přeměny a difúzní pochody 

Tepelně zpracované materiály, vztahy mezi strukturou a vlastnostmi, vliv polotovaru 

a tváření 

Modelování a simulace v tepelném zpracování 
 

Phase transformations and diffusion processes  

Heat treated materials, microstructure and properties relationships, influence of 

semifinished product and forming 

Simulation in the heat treatment 
Chairpersons:  Antonín Kříž – ZČU Pilsen 

  Peter Jurči – Slovak University of Technology in Trnava 

10:00 Tepelné zpracování ocelí s ohledem na dostatečnou prokalitelnost 

 The heat treatment of steels in the light of the principle sufficient hardenability 
 J.Pacyna, AGH University of Science and Technology, Poland 

10:30 Chování různých typů oceli při podtlakové nitridaci: vliv legujících prvků 

 How different steel grades react to a low pressure nitriding process: influence of alloying elements 
 P.Lebigot, Fours Industriels BMI, France 

10:50 Aplikace kryogenního zpracování v procesu nitridace 

 Application of deep cryogenic treatment in the nitriding process 
 D.Hradil, COMTES FHT a.s., Czech Republic 

11:10 Nízkotlaká cementace a vysokotlaké kalení v plynu chromem legovaných PM součástí 

 Low pressure carburizing and high pressure gas quenching of chromium-alloyed PM parts 
 P.Pouloux, ECM Technologies, France 



 

11:30 Vakuové tepelné zpracování ocelí jakosti CPM 10V A CPM 10V AQ 

 Vacuum heat treatment of quality steels CPM 10V A CPM 10V AQ 
 K.Tesárková, Bodycote HT, s.r.o., Czech Republic 

 

 

  11:50 – 13:10 Oběd / Lunch    
Restaurace, Refektář / Restaurant, Refectory 

 

13:10 Matematické modelování vlivu hlavních "boroaluminizing" faktorů na tloušťku difúzní vrstvy 

 nízkouhlíkové oceli 

 Mathematical modeling of the effect of main boroaluminizing factors on the diffusion layer thickness 

 of low-carbon steel 
 U.Mishigdorzhiyn, East Siberia State University of Technology and Management, Russia 

13:30 Vliv tepelného zpracování mulčovacího nástroje na jeho trvanlivost v provozu 

 Influence of the heat treatment to mulcher tool durability in operation 
 M.Ťavodová, Technic University in Zvolen, Slovak Republic 

13:50 Současné zvýšení odolnosti proti opotřebení a houževnatosti nástrojové oceli pomocí kryogenního 

 zpracování – reálná možnost anebo fikce 

 Simultaneous enhancement of wear performance and toughness of tool steel by subzero 

 treatment – real opportunity or fiction 
 P.Jurči, Slovak University of Technology in Trnava, Slovak Republic 

14:10 Vlastnosti slinutých karbidů po hlubokém zmražení 

 Properties of cemented carbides upon deep freezing 
 A.Kříž, University of West Bohemia, Czech Republic 

14:30 Nový postup zpracování zápustkových výkovků z ocelí s obsahem manganu 2,5% 

 New treatment route for closed-die forgings of steels with 2.5% manganese 
 D.Bublíková, University of West Bohemia, Czech Republic 

 

   14:50 – 15:10 Coffee Break    

Křížová chodba u výstavek / by the Exhibition 

 

Chairpersons:  Pavel Šuchmann – COMTES FHT a.s. 

  Václav Hošek – ECOSOND s.r.o. 

15:10 Vliv mikrostruktury na hodnoty KV-46 oceli A694 F60 

 Effect of microstructure on the steel A694 F60 toughness values KV-46 

 R.Foret, VUT FSI Brno, Czech Republic 

15:30 Predikce vnitřních pnutí v procesech tepelného zpracování 

 Prediction of internal stresses in heat treatment processes 
 P.Šuchmann, COMTES FHT a.s., Czech Republic 

15:50 Vysokoteplotní chování nové slitiny Fe-Al-Si vyrobené postupy práškové metalurgie 

 High-temperature behaviour of new Fe-Al-Si alloy produced by powder metallurgy 
 P.Novák, University of Chemical Technology Praha, Czech Republic 

16:10 Modelování proudění kalicího oleje 

 Simulation of the circulation of quenching oil 
 P.Stolař, ECOSOND s.r.o. + VUTS Liberec, Czech Republic 

 

   16:30 – 16:50 Coffee Break    

Křížová chodba u výstavek / by the Exhibition 

 

16:50  Nové tendence v měříci a regulační technice v tepelném zpracování 

 New trends in measurement and control of heat treatment processes 
 J.Baumann, Process-Electronic GmbH, Germany 



 

17:10 Tepelné zpracování TRIP oceli s částečnou náhradou křemíku hliníkem 

 Heat treatment of the TRIP steel with partial substitution of silicon by aluminium 
 L.Kučerová, University of West Bohemia, Czech Republic 

17:30 Využití technologie kalení do zápustky při zpracování TRIP oceli 

 Use of the press hardening technology for treatment of TRIP steel 
 H.Jirková, University of West Bohemia, Czech Republic 

17:50 Průzkum procesu kalení za účelem zlepšení rovinnosti ocelové desky válcované za tepla 

 The investigations of quenching process for improving the flatness of the hot rolled steel plate 
 L.Yu-Cheng, National Cheng Kung University, Taiwan 

 

 

18:10 konec sekcí / END of the first day 

 

19:00 Walking Welcome Drink 

Spodní nádvoří / Courtyard 
 

19:00  History of this Church 

Concert 

          20:00  End 

 

 

 

 

 

 
 

WEDNESDAY, 22.11.2017 
 

 
 

 

HLAVNÍ KONFERENČNÍ SÁL / MAIN CONFERENCE HALL 
 

 

Zařízení pro tepelné zpracování 

Povrchové technologie CVD, PVD, povrchové tepelné zpracování 
 

Furnace equipment and systems for the heat treatment 

Surface technology – CVD, PVD, surface heat treatment 
Chairpersons: Pavel Stolař – ECOSOND s.r.o. 

   

9:00 Zařízení a technologie pro vakuové tepelné zpracování  

 Equipment and technologies for vacuum heat treatment 
 M.Korecki, SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o. , Poland 

9:20 Plně automatizovaná pec pro izotermické žíhání 

 Fully automatized furnace for isothermal annealing 
 Bosio 

9:40 Nová uzavřená kalící pec Innova 4.0 - první zkušenosti z praxe 

 New sealed quench furnace Innova 4.0 – first experiences from practice 
  R.Wethmar, IVA Schmetz GmbH, Germany 

10:00 Vývoj prototypu zařízení pro kalení trubek v Třineckých železárnách 

 Development of the tube quenching unit in Moravia Steel 



 M.Hnízdil, VUT FSI Brno, Czech Republic 

10:20 Grafitový materiál pro vysokoteplotní aplikace 

 Graphite materials for high temperature applications 
 D.Zajko, KOMPOZITUM s.r.o., Slovak Republic 

 

 

    10:40 – 11:00 Coffee Break      
Křížová chodba u výstavek / by the Exhibition 

 

11:00 Přípravky pro tepelné zpracování, materiály a konstrukce 

 Heat treatment fixture, alloys and design 
 S.Pálka, Cronite CZ, Czech Republic 

11:20 Kalicí prostředky, vlastnosti a rozsah použití, nový výzkum a vývoj na poli kalicích prostředků 

 Liquid quenchants, properties and range of application, new research and development in the field  

 of liquid quenchants 
 R.Süss, Burgdorf GmbH, Germany 

11:40 Praní před a po tepelném zpracování 
 Parts cleaning before and after heat treatment of metals 
 F.Vráblík, ECOSOND s.r.o., Czech Republic 

12:00 Čištění dílců jako nedílná součást tepelného zpracování 

 Cleaning as an essential step prior heat treatment 
 R.Konvalinka, SurTec SK, s.r.o. / SurTec ČR s.r.o., Czech Republic 

12:20 Příčiny, které mohou ovlivnit životnost forem pro tlakové lití hliníku – mat. WN 1.2343 

 The causes which may affect life of casting moulds - WN 1.2343 
 S.Rašková, Czech Republic 

 

  12:40 – 14:00 Oběd / Lunch    
Restaurace, Refektář / Restaurant, Refectory 

 

Chairpersons:  Jiří Stanislav – BODYCOTE HT s.r.o. 

  Filip Vráblík – ECOSOND s.r.o. 

14:00 Řízení procesů nitridace plynem s proměnlivým nitridačním potenciálem pro zajištění úspory až  

 50% NH3 

 Gas nitriding process control with variable nitriding potential for up to 50% NH3 saving 
 S.Heineck, STANGE Elektronik GmbH, Germany 

14:20 Řešení pro zavedení "Industry 4.0" do moderních provozů tepelného zpracování 

 Solutions for implementing “Industry 4.0” for modern heat treatment plants 
 K.Ritter, ALD Vacuum Technologies GmbH, Germany 

14:40 Požadavky na systémy managementu kvality IATF 16949:2016 

 Requirements for quality management systems update technical specifications IATF 16949:2016 
 S.Rašková, Czech Republic 

15:00 O čem CQI-9 nemluví 

 What do not speak CQI-9 
 M.Landa, Czech Republic 

15:20 Technologie skupiny HEF pro povrchové inženýrství se zaměřením na PVD/PACVD, nitridaci a  

 speciální technologie 

 Technologies of the HEF Group for surface engineering with focus on PVD/PACVD, nitriding and  

 special technologies 
 J.Gerstenberger, HEF-DURFERRIT s.r.o., Czech Republic          COMPANY PRESENTATION 

 

    15:40 – 16:00 Coffee Break      
Křížová chodba u výstavek / by the Exhibition 

 

 



 

16:00 Cenově a zdrojově efektivní povrchové tepelné zpracování ve strojírenském, nástrojářském,  

 leteckém, petrochemickém a automobilovém průmyslu pomocí pulzní plazmové® nitridace 

 Cost- and resource effective surface layer heat treatment in gear, tool, aeronautic, oilfield and  

 automotive industry by PulsPlasma®Nitriding 
 D.Voigtländer, PVA Industrial Vacuum Systems GmbH, Germany 

16:20 Flexibilní indukční kalicí zařízení upravené podle přání zákazníka 

 Customer-specific, flexible induction hardening machine for hardening workshop 
 L.Fisher, ITG Induktionsanlagen GmbH, Germany 

16:40 Přetavování povrchu elektronovým paprskem plazmově nitridované nadeutektické slitiny Al-Si  

 vzniklé naprašováním 

 Investigation of electron beam surface remelting of plasma nitrided spray-formed hypereutectic  

 Al-Si alloy 
 E.Hegelmann, TU Bergakademie Freiberg, Germany 

17:00 Vliv vychylování elektronového svazku na vlastnosti povrchově kalených vrstev 

 Properties of electron beam hardened layers made by different beam deflection 
 J.Matlák, VUT Brno, Czech Republic 

17:20 Vliv metody vedení paprsku a procesních parametrů při přetavování litiny na ledeburitickou 

 strukturu pomocí elektronového paprsku s následnou tvorbou nitridových vrstev 

 Influence of beam guidance technique and process parameters during electron beam remelting of  

 cast iron on ledeburite morphology and the subsequent formation of nitride layers 
 A.Holst, TU Bergakademie Freiberg, Germany 

 

 

 

17:40 END of the second day 

 

 

19:00 Gala Dinner 
 

Refektář / Refectory 

Sponsored by 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 



THURSDAY, 23.11.2017 
 

 
 

 

HLAVNÍ KONFERENČNÍ SÁL / MAIN CONFERENCE HALL 
 

 

Metalografické metody v TZ – nové postupy, analýza výsledků a chyb TZ, 

mechanické zkoušky 

Zpracování neželezných slitin a progresivních materiálů 
 

Metallography in heat treatment – new trends 

Heat treatment of non-ferrous alloys and advanced materials 
Chairpersons:   

  Pavel Novák – VŠCHT Praha 

9:00 Pokročilá řešení pro materiálové analýzy v práškové metalurgii 

 Advanced solutions for material analysis in powder metallurgy 
 D.Černický, Metalco Testing s.r.o., Czech Republic 

9:20 Pokročilé metody metalografické přípravy výbrusů: Analýza mikrostruktury fázových 

 transformací po tepelném zpracovaní komerčně čistého Ti 

 Advanced metallography techniques of sample preparation:  Microstructure analysis of phase 

 transformation after thermal treatment in commercially pure Ti 
 V.Gärtnerová, Struers GmbH, Czech Republic 

9:40 Technika LAM PLAN pro přípravu metalografických vzorků 

 LAM PLAN technology for preparation of metallographic samples 
 D.Keller, TSI System, Czech Republic 

10:00 Faktory ovlivňující přesnost měření tvrdosti: Celkem 44 faktorů rozdělených do skupin, vysvětlení  

 jak minimalizovat jejich vliv 

 Factors influencing hardness-testing measurements: In total 44 factors separated to groups,  

 explanation how avoid their influence 
 M.Josífek, Struers GmbH, Czech Republic 

10:20 Leco AMH55 automatický systém měření tvrdosti 

 LECO AMH55 hardness testing systems 
 J.Kuna, LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o., Czech Republic         COMPANY PRESENTATION 
 
 

    10:40 – 11:00 Coffee Break      
Křížová chodba u výstavek / by the Exhibition 

 

11:00 Vysokoteplotní oxidace intermetalik na bázi systému Ti-Al-Si 

 High-temperature oxidation of intermetallics based on Ti-Al-Si system 
 A.Knaislová, University of Chemical Technology in Prague, Czech Republic 

11:20 Řízené stárnutí profilů z vytvrditelných slitin hliníku – provozní diagnostika 

 Controlled aging profiles age hardening – working diagnostics 
 B.Skrbek, TU Liberec, Czech Republic 

11:40 Tepelné zpracování 3D-tištěné slitiny titanu 

 Thermal treatment of 3D-printed titanium alloy 
 M.Fousová, University of Chemical Technology in Prague, Czech Republic 

12:00 Vliv tepelného zpracování na bioaktivitu nanostrukturovaných povrchů 

 Effect of the heat treatment on the bioactivity of nanostructured surfaces 
 V.Hybášek, University of Chemical Technology in Prague, Czech Republic 

12:20 

 

 
 



 

12:40  Announcement of the Best Presentation Paper winner, sponsored by ECOSOND s.r.o. 

12:50  Announcement of the National Conference on Heat Treatment 2018 

12:55  Closing Ceremony 

13:00 End of the Conference 
 

  13:00 – 14:00 Oběd / Lunch    
Restaurace, Refektář / Restaurant, Refectory 

 

 

 

 

 

 

 

POSTER SESSION 
 

Vliv parametrů Q&P procesu na vlastnosti 42SiCr oceli  

Effects of Q&P process parameters on properties of 42SiCr steel  
K.Rubešová, University of West Bohemia, Czech Republic 

Využití metalografických analýz pro hodnocení vývoje mikrostruktury v různých průřezech výkovku 

chladnoucího volně na vzduchu z dokovací teploty 

Metallographic observation for evaluating microstructural evolution on various cross-sections of forged part 

upon air-cooling from finishing temperature 
Š.Jeníček, University of West Bohemia, Czech Republic 

Experimentální modelování materiálových vlastností a mikrostruktury nových UHS ocelí využitelných pro 

press-hardening 

Experimental modelling of materials properties and microstructure of new UHS steels usable for press-

hardening 
K.Opatová, University of West Bohemia, Czech Republic 

Mikrostruktura a vliv popouštění oceli Vanadis 6 zmrazované při teplotě -140 °C 

Microstructure and tempering response of Vanadis 6 steel after sub-zero treatment at -140 °C 
J.Ptačinová, Slovak University of Technology in Trnava, Slovak Republic 

Hodnocení mikrostruktury nástrojové oceli Vanadis 6 po kryogenním zpracování při -140 °C bez popouštění 

Microstructural evaluation of tool steel Vanadis 6 after sub-zero treatment at -140°C without tempering 
J.Ďurica, Slovak University of Technology in Trnava, Slovak Republic 

Vliv způsobu tepelného zpracování na popouštěcí křivky vybrané nástrojové oceli pro práci za studena 

Influence of heat treatment parameters onto tempering curve for selected cold working tool steel 
M.Kuřík, Czech Technical University in Prague, Czech Republic 

 


