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PONDĚLÍ / MONDAY 

25.11.2019 
 

 
 

17:00 – 19:00 Registration 
 

 
 

 

 

 

 

 

ÚTERÝ / TUESDAY 

26.11.2019 
 

 
 

8:00 Registration 
 

 
 

HLAVNÍ KONFERENČNÍ SÁL / MAIN CONFERENCE HALL 
 

Zahájení konference / Opening Ceremony 

9:00     Filip Vráblík, ATZK President 

9:05 Overview Lecture      
 Redukce hmotnosti automobilových součástí pomocí vhodných procesů tepelného zpracování 
 Weight reduction of automotive components by optimized heat treatment processes 

 H.Altena, Aichelin Holding GmbH, Austria 

 

9:40 Key Lecture 

 Nový vývoj v oblasti technologií tepelného elektronového paprsku       
 New developments in the field of thermal electron beam technologies 

 R.Zenker, TU Bergakademie Freiberg, Germany 

  

 

   10:10 – 10:30 Coffee Break    

Křížová chodba u výstavek / by the Exhibition 

 

 

Fázové přeměny a difúzní pochody v kovech 

Materiály pro tepelné zpracování, vztahy mezi strukturou a vlastnostmi, deformace 
 

Phase transformations and diffusion processes in metals 

Materials for heat treatment, microstructure and properties relationships, distortion in 

heat treatment 
Chairpersons:  Jana Sobotová – Czech Technical University in Prague 

  Peter Jurči – Slovak University of Technology in Trnava 

 



10:30 Tepelné zpracování austenitické oceli se zvýšeným obsahem boru 
 Heat treatment of austenitic steel with increased boron content 

 A.Kříž, University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic 

 

10:50 Tvorba mikrostruktury během kryogenního zpracování Cr-V ledeburitické oceli 
 Formation of microstructure during sub-zero treatment of Cr-V ledeburitic steel 

 P.Jurči, Slovak University of Technology in Trnava, Slovak Republic 
 

11:10 Vliv zrychlených mikrostrukturních dějů na houževnatost a únavové chování zušlechtěné pružinové  

 oceli 51CrV4 

 Effects of accelerated microstructural processes on toughness and fatigue behaviour in heat-treated 51CrV4 spring 

 Steel 

 J.Kotous, COMTES FHT a.s., Czech Republic 

 

11:30  Některé aspekty kryogenního zpracování nástrojových ocelí 
 Some aspects of cryogenic processing of tool steels 

 Z.Kolář, Pilana Knives a.s. Hulín, Czech Republic 

 

 

  11:50 – 13:00 Oběd / Lunch    
Restaurace, Refektář / Restaurant, Refectory 

 
 

Zařízení a technologie pro tepelné a chemicko-tepelné zpracování kovů 

Zařízení a technologie pro povrchové tepelné zpracování, rychlé ohřevy, CVD, PVD 

Nízkotlaké procesy v tepelném a chemicko-tepelném zpracování 
 

Equipment and technologies for heat and chemical-heat treatment of metals 

Equipment and technologies for surface heat treatment, rapid heating, CVD, PVD 

Low-pressure processes in heat and chemical-heat treatment 
Chairpersons: Pavel Stolař – ECOSOND s.r.o. 

  Filip Vráblík – ECOSOND s.r.o. 

13:00 SyncroTherm – aplikace a procesy ve vakuu 
 SyncroTherm – applications and processes in vacuum 

 M.Schmidt, ALD Vacuum Technologies GmbH, Germany 

 

13:20 Prediktivní údržba pecí pro tepelné zpracování    
 Predictive maintenance for heat tratment furnaces 

 U.Schmiedeke, IVA Schmetz GmbH, Germany 

 

13:40 Vývoj nízkotlakého termochemického tepelného zpracování 
 Development in low pressure thermochemical heat treatment 
 P.Lebigot, Fours Industry BMI, France 

 

14:00 4D kalení – kontinuální vakuové kalení jednotlivých dílů jako moderní náhrada kalení pod lisem 
 4D Quench - single-piece flow vacuum heat treatment as modern alternative to a press hardening 

 M.Przygoński, SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o., Poland 

 

 

   14:20 – 14:40 Coffee Break    

Křížová chodba u výstavek / by the Exhibition 

 

 

14:40 Výhody a vlastnosti laserem kalených povrchů       
 Advantages and properties of laser-hardened surfaces 

 S.Němeček, RAPTECH s.r.o., Czech Republic 

 

15:10  

 J.Matlák, VUT v Brně, Czech Republic 

 



15:30 Využití robotů při tepelném zpracování materiálů 
 Robots  and their usage in material treatment 

 L.Kraus, YASKAWA CZECH s.r.o., Czech Republic 

 

 

   15:50 – 16:10 Coffee Break    

Křížová chodba u výstavek / by the Exhibition 

 

16:10 Aplikace polymerů v tepelném zpracování 
 Application of polymeric quenchant in heat treatment 

 LProcházka, Burgdorf GmbH / ECOSOND s.r.o., Czech Republic 

 

16:30 Využití zařízení pro inkrementální tváření kruhových tyčí HDQT-R 30-12 k tepelnému a termo- 

 mechanickému zpracování ocelí 
 Use of device for incremental forming of round bars HDQT-R 30-12 for heat and thermo-mechanical treatment of  

 steels 

 M.Pekovič, University of West Bohemia in Pilsen, RTI, Czech Republic 

 

16:50 Optimalizace čistícího procesu 
 Optimisation of cleaning process 
 R.Konvalinka, SurTec ČR s.r.o., Czech Republic 

 

 

 

17:10 konec sekcí / END of the first conference day 

 

19:00 zasedání ATZK / ATZK meeting 

Malá Galerie 
 

 

 

 

 

STŘEDA / WEDNESDAY 

27.11.2019 
 
 

 

HLAVNÍ KONFERENČNÍ SÁL / MAIN CONFERENCE HALL 
 

Modelování a simulace v tepelném zpracování 

Materiály pro 3-D tisk a specifika tepelného zpracování aditivně vytvořených 

výrobků 
 

Modelling and simulation methods in heat treatment 

Materials for 3D printing and the specifics of heat treatment of additive manufactured 

products 
Chairpersons:  Jiří Stanislav – JST Consultancy 

  Antonín Kříž – ZČU v Plzni 

 



9:00 Tepelné zpracování vysoce pevné maraging oceli vyrobené 3D tiskem 
 Thermal treatment of high-strength 3D-printed maraging steel 

 A.Strakosova, University of Chemical Technology in Prague, Czech Republic 

 

9:20 Výběr vhodného režimu žíhání pro uvolnění pnutí a stabilizaci struktury slitiny Ti6Al4V připravené  

 3D tiskem metodou SLM 
 Choosing a suitable heat treatment regime for stress-relief and microstructure stabilization of Ti6Al4V alloy  

 3D-printed by SLM method 

 M.Roudnická, University of Chemical Technology in Prague, Czech Republic 

 

9:40 Tepelné zpracování aditivně vyrobené maraging oceli 
 Heat treatment of additively manufactured maraging steel 

 L.Kučerová, University of West Bohemia in Pilsen, RTI, Czech Republic 

 

10:00 Analýza vlivu odlišné výšky během 3D tisku na dílech z maragingové oceli MS1 před a po tepelném  

  zpracování 
 Analysis of the influence of different height during 3D printing on parts from MS1 maraging steel before and after  

 heat treatment 

 H.Jirková, University of West Bohemia in Pilsen, RTI, Czech Republic 

 

 

   10:20 – 10:50 Coffee Break    

Křížová chodba u výstavek / by the Exhibition 

 

 

Směřování tepelného zpracování k průmyslu 4.0, řízení procesů, pokročilá analýza 

dat 

Standardy a normy v tepelném zpracování kovů 

 

Heat treatment in upcoming Industry 4.0 - process control, service management, data 

processing 

Standards and norms applied in heat treatment of metals 
Chairpersons:  Šuchmann Pavel – COMTES FHT a.s. 

  Václav Hošek – ECOSOND s.r.o. 

10:50 Tepelné zpracování v síti pracovišť - výzva pro zařazení pece tepelného zpracování do světového  

 průmyslu 4.0 
 The networked heat treatment shop - The challenge for the heat treatment furnace in the world of Industry 4.0 

 G.Hiller, ECM GmbH, Germany 

 

11:10 Tepelné zpracování a průmysl 4.0 a jejich vazby na ERP systémy 
 Heat Treatment and Industry 4.0 and their links to the ERP system 

 J.Stanislav, JST Consultancy, Czech Republic 

 

 

  11:30 – 13:00 Oběd / Lunch    
Restaurace, Refektář / Restaurant, Refectory 

 

 

 

Tepelné zpracování neželezných kovů a komplexních slitin 
 

Heat treatment of non-ferrous and complex alloys 
Chairpersons:  Pavel Novák – VŠCHT Praha 

  Miloslav Kouřil – VUT Brno 
 

 



13:00 Vliv předběžného a následného tepelného zpracování na mikrostrukturu a adhezi tenkých filmů  

 AlTiN nanesených na selektivní laserem tavené slitině Ti6Al4V 
 Effect of pre and post heat treatments on microstructure and adhesion of AlTiN thin films deposited on selective laser  

 melted Ti6Al4V alloy 

 A. Fiorese, TAV VACUUM FURNACES SPA, Italy 
 

13:20 Problémy při slinování během přípravy slitin Ti-Al-Si 
 Sintering problems during preparation of Ti-Al-Si alloys 

 A.Knaislová, University of Chemical Technology in Prague, Czech Republic 

 

13:40 Použití za tepla tvářených ocelí v automobilové karoserii a jejich bodové odporové svařování 
 Applications of press hardening steel in car body and its resistance spot welding 

 V.Kučera, University of Chemical Technology in Prague, Czech Republic 
 

14:10 Objemově neúplná fázová transformace v Ti grade 2 
 Volumetrically incomplete phase transition in Ti grade 2 

 K.Tesař, Struers GmbH, Czech Republic 

 

14:30 Hybridní technologie pro aditivně vyráběné komponenty (AM) vyrobené z AlSi10Mg    

 Hybrid technology for additive manufactured (AM) components made from AlSi10Mg 

 M.Michler, TU Bergakademie Freiberg - Institute of Materials Engineering, Germany 
 

 

 

   14:50 – 15:10 Coffee Break    

Křížová chodba u výstavek / by the Exhibition 

 

 

15:10 Slitiny Fe-Al-Si pro aplikace ve spalovacích motorech 
 Fe-Al-Si alloys for applications in internal combustion engines 

 P.Novák, University of Chemical Technology in Prague, Czech Republic 

 

15:30 Tepelné zpracování jako součást procesu montáže motoru 
 Heat treatment as part of the process assembly engine 

 B.Skrbek, TEDOM a.s., Czech Republic 

 

15:50 Zvýšení odolnosti oceli 42SiCr proti valivému opotřebení pomocí chemicko-tepelného zpracování 
 P.Šuchmann, COMTES FHT a.s., Czech Republic 

 

16:10 Vysoce čistý kapalný čpavek 4.0 pro tepelné zpracování kovů KOMERČNÍ 
 High pure liquid ammonia 4.0 for heat treatment of metals 

 T.Eršil, GHC Invest s.r.o., Czech Republic    

 

 

 

16:30 konec sekcí / END of the second conference day 

 

 

 

19:00 Gala Dinner 
 

Sponsored by 

 

 

 

 

            23:00  End 
 

 

 

 

 

 

 



ČTVRTEK / THURSDAY 

28.11.2019 
 

 

 

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

mechanické zkoušky  

Zajištění kvality, měřící metody pro sledování průběhu tepelného zpracování a jeho 

výsledků 
 

Metallography in heat treatment – new trends, analysis of results and failures, mechanical 

tests 

Quality assurance, measurement methods for monitoring the heat treatment processes 
Chairpersons:  Luboš Procházka – ECOSOND s.r.o. 

   
9:00 Požadavky na kvalitu v tepelném zpracování 

 Quality requirements in heat treatment 
 S.Rašková, Czech Republic 

 

9:20 Austenitometr - Přenosný Mössbauerův spektrometr pro rychlé a nedestruktivní stanovení množství  

 austenitu 

 Austenitemeter – Portable Mössbauer spectrometer for rapid and nondestructive determination of austenite 

  content 
 P.Kubečka, Univerzita Palackého v Olomouci, Czech Republic 

 

9:40 Spalovací prvková analýza 
 Combustion elemental analysis 

 V.Rach, Metalco Testing s.r.o., Czech Republic 

 

10:00 Oceli po nožíře – struktura, vlastnosti 
 Steels for cutlers – structure and properties 
 V.Suchánek, HANYKO Praha s.r.o., Czech Republic 

 

 

 

   10:20 – 10:50 Coffee Break    

Křížová chodba u výstavek / by the Exhibition 

 

 

10:50 Měření koncentrace plynů v kalírnách 
 Measurement concentration of gases in hardening shops 

 M.Landa, Ing. Milan Landa, Czech Republic 

 

11:10 Pokročilá materiálografie a měření tvrdosti: Fázové transformace v titanu    KOMERČNÍ 
 Advanced materialography and hardness testing: Phase transitions in titanium 

 K.Tesař, Struers GmbH, Czech Republic 

 

11:30 Nové metalografické stroje a prostředky pro přípravu vzorků  KOMERČNÍ 
 New metalographic machines and consumables for sample preparations 

 R.Zapletal, TSI System s.r.o., Czech Republic 

 

 

 

 

 
 

 

 



11:50  Announcement of the Best Presentation Paper winner (SMA), sponsored by ECOSOND  

 s.r.o. 

12:00  Announcement of the National Conference on Heat Treatment 2020 

12:05  Closing Ceremony 

12:10 End of the Conference 
 

 

 

  12:10 Lunch    
Restaurace, Refektář / Restaurant, Refectory 

 

 

 

 

POSTER SESSION 
 

Vlastnosti slinutých karbidů s různým typem pojiva po boridování 
Properties of cemented carbides with different types of binder after boronising 

V.Průcha, University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic 

 

Zvyšování životnosti rypadlových zubů 
Improving the service life of excavation teeth 

D.Hradil, COMTES FHT a.s., Czech Republic 

 


