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11:30  Difusní vrsty Fe-Me-B pro povrchovou modifikaci uhlíkových ocelí a slitin
 Fe-Me-B diffusion layers for surface modification of carbon and alloy steels
 U. Mishigdorzhiyn, East Siberia State University of Technology and Management, Russia

   11:50 – 13:10 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.

13:10 SyncroTherm – aplikace a procesy ve vakuu
 SyncroTherm – applications and processes in vacuum
 M. Schmidt, ALD Vacuum Technologies GmbH, Germany

13:30 Prediktivní údržba pecí pro tepelné zpracování
 Predictive maintenance for heat tratment furnaces
 U. Schmiedeke, IVA Schmetz GmbH, Germany

13:50  Nízkotlaká cementace velkých ozubených kol v jednokomorové vakuové kalící 
peci

 Low pressure carburizing of large gears in single chamber vacuum oil quenching furnace
 P. Lebigot, Fours Industry BMI, France

14:10  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

   14:30 – 14:50 Coffee Break   
Křížová chodba u výstavek / by the Exhibition

14:50 Výhody a vlastnosti laserem kalených povrchů
 Advantages and properties of laser-hardened surfaces
 S. Němeček, RAPTECH s.r.o., Czech Republic

15:20  Porovnání vlastností nástřiku NiCrBSi přetaveného elektronovým svazkem při 
různém způsobu vychylování

  Comparison of the properties NiCrBSi coating remelted by an electron beam with 
different deflection techniques

 J. Matlák, VUT v Brně, Czech Republic

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
 Nové vývojové trendy 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 Některé aspekty kryogenního zpracování nástrojových ocelí
 Some aspects of cryogenic processing of tool steels
 Z. Kolář, Pilana Knives a.s. Hulín, Czech Republic
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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. Strakošová, 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

15:40 Využití robotů při tepelném zpracování materiálů
 Robots and their usage in material treatment
 L. Kraus, YASKAWA CZECH s.r.o., Czech Republic

   16:00 – 16:20 Coffee Break   
Křížová chodba u výstavek / by the Exhibition

16:20 Optimalizace čistícího procesu
 Optimization of cleaning process
 R. Konvalinka, SurTec ČR s.r.o., Czech Republic

16:40  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

17:00 Aplikace polymerů v tepelném zpracování
 Application of polymeric quenchants in heat treatment
 L. Procházka, Burgdorf GmbH / ECOSOND s.r.o., Czech Republic

17:20 konec sekcí / END of the first conference day

19:00 zasedání ATZK / ATZK meeting
 Malá Galerie
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15:50 Zvyšování životnosti rypadlových zubů
 Improving the service life of excavation teeth
 P. Šuchmann, COMTES FHT a.s., Czech Republic

16:10  Uniform Magnetic Heating (UMH) - speciální proces tepelného zpracování 
používaný ve velkovýrobě v automobilovém a železničním průmyslu

  Uniform Magnetic Heating (UMH) - a special thermal treatment process used in large 
scale production in the automotive and rail industry

 N. Ruecker, pro-beam systems GmbH, Germany / ECOSOND s.r.o., Czech Republic

16:30 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

16:50 konec sekcí / END of the second conference day

19:00    Gala Dinner   

Sponsored by

23:00 End

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

14:00 Objemově neúplná fázová transformace v Ti grade 2
 Volumetrically incomplete phase transition in Ti grade 2
 K. Tesař, Struers GmbH, Czech Republic

14:20  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

   14:40 – 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
 J. Mráz, TEDOM a.s., Czech Republic
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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 boronizing
V. Průcha, University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic

Vliv zrychlených mikrostrukturních dějů na houževnatost a únavové chování zušlechtěné 
pružinové oceli 51CrV4
Effects of accelerated microstructural processes on toughness and fatigue behaviour of heat-
treated 51CrV4 spring steel
J. Kotous, COMTES FHT a.s., Czech Republic

Prášek jako vstupní parametr aditivně vyrobené maraging oceli
Powder as an input parameter of additively produced maraging steel
M. Koukolíková, COMTES FHT a.s., Czech Republic

SMA
27. DTZ 2019
THE BEST PAPER

ČTVRTEK / THURSDAY 28. 11. 2019

HLAVNÍ KONFERENČNÍ SÁL / MAIN CONFERENCE HALL

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 in heat treatment, 
mechanical testing
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
 L. Bech, 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
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Stand 1

AIR PRODUCTS spol. s r.o.
www.airproducts.cz

Air Products (NYSE:APD) je přední světovou společností zabývající se 
výrobou průmyslových plynů a s nimi souvisejících zařízení.

Air Products (NYSE:APD) is a world-leading Industrial Gases company 
providing atmospheric and process gases and related equipment to 
manufacturing markets.

Stand 2

Cronite CZ
www.safe-industry.com/en/safe-cronite/cronite-cz-brno

Safe Cronite is leader in heat treatment assembly jigs (base trays, 
baskets etc.)for all types of the furnaces (chamber type, pusher, pit, 
LPC, vacuum etc.) and incineration hearth markets, and recognised 
around the world for its Cronite Castings (UK), AMR KLEFISCH 
(Germany) and Cronite Mancelle (France) trade names. We cumulate 
over 50 years of experience in designing and producing heatproof cast 
steel components that are resistant to high temperatures, abrasion, and 
corrosion.
We supply all important hardening shops including automotive industry 
as well as furnace makers. We keep at disposal large palette of 
standard patterns, can also develop new design of fixtures for heat 
treatment to optimize the capacity at the customer.
We are also supplier of fabricated fixtures, radiant tubes and rollers for 
industrial furnaces.
Over 4% of turnover is reinvested in R&D. Modern design assistance 
methods enable achieving continuous improvements.
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Stand 5

Metalco Testing s.r.o.
www.metalco.cz

Společnost Metalco Testing s.r.o. je v ČR a SR technologickým 
leaderem v dodávkách přístrojů a spotřebních materiálů pro materiálové 
analýzy a tepelného zpracování. Nabízí zařízení, která jsou ve svém 
oboru naprostou špičkou.  Zastupujeme: německého výrobce ATM 
- technologicky nejpokročilejší firmu ve vývoji a konstrukci strojů pro 
materiálografii (metalografii), QNESS – zaměřující se na vývoj a výrobu 
inovativních high-end tvrdoměrů, ELTRA - přední výrobce elementárních 
prvkových analyzátorů, CARBOLITE GERO - vývoj a výroba 
vysokoteplotních pecí a sušáren pro laboratorní, vědecké a výrobní 
aplikace,  EXAKT - systémy pro ultra precizní dělení a odbrušování 
materiálů těch nejrozsáhlejších fyzikálních vlastností, WIESER 
AUTOMATION - zabývající se navrhováním, výrobou a dodávkami plně 
automatizovaných pracovišť. Metalco Testing nabízí kompletní vybavení 
materiálových a specializovaných laboratoří včetně 3D vizualizace. Co 
potřebujete pro kontrolu kvality materiálu, dostanete u nás - z jednoho 
zdroje.

Company Metalco Testing s.r.o. is a technology leader on CZ/SK market 
in the supply of instruments and consumables for material analysis and 
heat treatment. It offers devices that are at the forefront in their field. We 
represent: the German manufacturer ATM - the most technologically 
advanced company in the development and construction of machines 
for materialography, QNESS - focusing on the development and 
production of innovative high-end hardness testers, ELTRA - a leading 
manufacturer of elemental analysers, CARBOLITE GERO - development 
and production of high temperature furnaces and dryers for laboratory, 
scientific and manufacturing applications, EXAKT - systems for ultra-
precise cutting and abrading of the most extensive physical properties, 
WIESER AUTOMATION - designing, manufacturing and supplying fully 
automated workplaces. Metalco Testing offers complete solutions for 
material and specialized laboratories including 3D visualization. What 
you need to check the quality of the material you get from us - from one 
source.

Stand 3

Tenova (SCHMETZ + B.M.I. + IVA)
www.bmi-fours.com
 
BMI is a French designer and manufacturer of vacuum furnaces for the 
heat treatment of steels. With more than 70 years of experience and 
over 1400 units in operation worldwide, BMI has proven its expertise in 
providing premium heat treatment solutions. Our in-house Engineering 
office and Metallurgical laboratory allow us to offer our customers taylor-
made solutions (design, size, process…) in order to meet their most 
specific requirements. We have extensive knowledge of the aerospace 
and medical sector for which we comply with the industry standards 
(AMS2750E…). We also have a strong customer base in commercial 
heat treatment, general industry, tooling, automotive…

www.iva-online.com, www.schmetz.de

IVA was founded in 1984 and is specialized in engineering and 
manufacturing of heat treatment equipment for application purpose 
like gasnitriding, oxidizing, tempering, annealing, gasnitrocarburizing, 
gascarburizing, bright aneealing and carbonitriding.
Beyond the furnace production IVA is known to be strong in delivering 
all inclusive, automated furnaces, processes and companion system. 
This also includes new hard- and software developments as well as 
heat treatment process optimization even for external systems.
1945 SCHMETZ was founded as a manufacturer of various industrial 
furnaces. and soon focused on the production of vacuum furnaces that 
were subsequently developed with close contact to the customer to 
increase the capacity of each furnace and to improve process results.
With its first overpressure gas quench furnace and the two-direction 
cooling system SCHMETZ quickly became market leader in 1982. 
SCHMETZ furnaces are used for the applications hardening, tempering, 
high temperature brazing, recrystallization, annealing, solution treatment 
and aging. Both brands are united in the company IVA Schmetz GmbH, 
a reliable partner in heat treatment.

Stand 4

ECOSOND s.r.o.
www.ecosond.cz

ECOSOND (Ltd. company) was established in 1992 as a specialized 
company for the development, training, services, expertise and supplies 
in the field of heat treatment of steel. We are partner of hardening shops 
and production plants with heat treatment and chemical heat treatment 
of metals. Our company has many years of experience that we would 
like to share with you to keep your processes under control.
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Stand 9

AICHELIN GmbH
www.aichelin.com

 
Tepelné zpracování kovových součástek a komponentů je naší znalostí 
a vášní. Elektricky nebo plynem topené pece, zařízení pro indukční 
ohřev nebo frekvenční měniče, typizovaná zařízení nebo zařízení na 
zakázku, máme pro Vás jakékoliv řešení. Od automobilové výroby 
k drobným součástkám, od žíhání ke kalení pod lisem – kombinujeme 
zkušenosti se specifickou odborností. Údržba, opravy, hodnocení, 
vylepšení pro jakéhokoliv zákazníka.

Heat treatment of metallic parts and components is our skill and 
passion. Electrically heated or gas-fired plants, induction heating 
systems or frequency converters, standard or special facilities - 
whatever it is, we have a solution.  From the automobile to small parts 
production, from annealing to press hardening - we combine experience 
with specific expertise. Maintenance, repairs, assessments, upgrades 
and more for plants by any manufacturer.

Bandas Metalicas Codian S.L.
www.codinametal.com
 
Již více, jak jedno století je CODINA předním výrobcem pletiv pro použití 
v nejrůznějších průmyslových odvětvích. CODINA, situovaná v provincii 
Barcelona, vyrábí produkty jako jsou dopravní pásy, kovové tkané filtry 
nebo odlučovače par.

With over a century of history CODINA has been a leading producer 
of woven wire meshes for use in processes and equipment for all 
industries. Located in the province of Barcelona, CODINA manufactures 
a variety of products from metallic fabric filters, knitted mesh demisters 
and conveyor belts.

group

Stand 6

REALISTIC a.s.
www.realistic.cz
 
Today the company is an important worldwide manufacturer of high-end 
industrial electric and gas furnaces.

The portfolio of its products are devices for the technology:

• heat treatment and chemical heat treatment of metals
• firing porcelain and ceramics
• preheating before the forging and post processing
• melting of nonferrous metals
• drying or special warmings.

Stand 7

Struers GmbH
www.struers.com 

Struers je přední světový výrobce zařízení a spotřebního materiálu pro 
přípravu materialografických povrchů a analýzu pevných materiálů. 
S vlastní řadou tvrdoměrů Duramin se zaměřujeme také na měření 
tvrdosti. Zajišťujeme aplikační podporu a jsme akreditováni pro kalibraci 
tvrdoměrů. Zákazníkům poskytujeme aplikační podporu pro přípravu 
povrchů nejrůznějších pevných materiálů, nejčastěji pak pro přípravu 
kovů. Naším cílem je co nejefektivnější příprava vzorků pro analýzu 
struktury a testování materiálů.

Struers is the world‘s leading manufacturer of equipment and 
consumables for materialographic surface preparation of solid materials. 
Also thanks to Struers wide range of hardness testers and specialized 
equipment for picture analyses we cover wide range of our customers 
specific needs. Struers has affiliates in 24 countries, qualified service 
personnel, experienced metallographers and a worldwide network of 
dealers.
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Ing. Ludmila Ludwigová

Our company was founded in 2004. The company‘s core business is 
the installation and repair of vacuum furnaces. During our existence, 
we have achieved thereputation of a reliable partner in the area of 
heattreatment with scope throughout the Czech Republic.

SINCE 1927
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AZ PROKAL s.r.o.
www.azprokal.cz

Výroba košů a přípravků pro tepelné zpracování kovů.  
Široký sortiment příslušenství.
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TAV VACUUM FURNACES SPA

TAV VACUUM FURNACES designs and manufactures advanced 
vacuum furnaces, with the highest quality standards and in a wide 
range of geometries and dimensions delivered worldwide. TAV VACUUM 
FURNACES range of products includes horizontal and vertical vacuum 
furnaces, with graphite or all metallic thermal chambers, and cooling 
gas pressures up to 15 bar. TAV VACUUM FURNACES customers 
are the leading companies in the industry of aviation/aerospace, 
automotive, commercial heat treatment, additive manufacturing, Gas 
Turbine and the most prestigious R&D laboratories.
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Linde Gas a.s.
www.linde-gas.cz 

Linde Gas a.s. je největší výrobce a distributor technických, 
medicinálních a speciálních plynů v ČR. V oblasti chemicko-tepelného 
zpracování kovů naše společnost poskytuje kompletní soubory aplikací 
technických plynů, které přispívají ke zvýšení produktivity a kvality 
výroby. Jedná se zejména o ochranné a reakční plyny jako dodávané 
plyny. Nabízíme řadu metod a systému zásobování, kterými se stává 
hospodárnější a provozně jistější nasazení dodávaných plynů než 
vlastní výroba ochranných a reakčních plynů v generátoru. Zákazníkům 
nabízíme sofistikovaná řešení s použitím dusíku, metanolu a vodíku, 
CARBOFLEX® a HYDROFLEX®. S výběrem vhodného plynu a zařízení 
pro Vaši aplikaci Vám rádi pomohou naši aplikační inženýři.

The Linde Gas a.s. company is the biggest producer and distributor 
of industrial, medicinal, and specialty gases in the Czech Republic. In 
the area of the chemical and heat metal treatment, our company offers 
comprehensive solutions of industrial gas applications that contribute 
to the production effectiveness and quality enhancement. It mainly 
concerns the protective and reaction gases that we supply.  We offer 
different methods and supply systems that secure more effective and 
safer application than the protective and reaction gas production in the 
generators.  We offer our customers smart solutions by utilisation of 
nitrogen, methanol, and hydrogen - CARBOFLEX® and HYDROFLEX®.  
Our applications engineers are ready to help you by the gas and 
equipment selection that is the most suitable just for your specific 
application.
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Univerzita Palackého v Olomouci
www.vtpup.cz

Univerzita Palackého v Olomouci je vysoká škola s dlouhou tradicí. Byla 
založena již v 16. století a je tak nejstarší vysokou školou na Moravě 
a druhou nejstarší v České republice. V současnosti představuje 
moderní vzdělávací instituci se širokou nabídkou studijních oborů 
a bohatou vědeckou činností. Na jejích osmi fakultách studuje přes 
24 000 studentů, což tvoří celou pětinu obyvatel města Olomouce.

Palacký University in Olomouc is a university with a long tradition. It 
was founded in the 16th century and is the oldest university in Moravia 
and the second oldest in the Czech Republic. At present, a modern 
educational institution with a wide range of fields of study and extensive 
research activity. At its eight faculties studying over 24,000 students, 
which make up a fifth of the population of Olomouc.
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LABTECH s.r.o.
www.labtech.eu

LABTECH s.r.o. je česká společnost, dlouhodobě se zabývající 
laboratorními rozbory a zkouškami, prodejem, servisem a aplikační 
podporou laboratorní instrumentace mechanických zkušebních zařízení, 
průmyslových testovacích zařízení, vakuové techniky a testování 
netěsností. Společnost rovněž vyrábí vlastní analytické přístroje, 
příslušenství a stanice pro testování netěsností.

LABTECH is Czech company which was established in 1991.Company 
is involved in laboratory analysis and testing, sales, service and 
application support of laboratory instrumentation, industrial testing 
equipment, vacuum technology and leakage testing. The company also 
manufactures its own analytical instruments LTX analyzer, accessories 
and Leak testing stations.
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TSI System s.r.o.
www.tsisystem.cz

TSI System působí již 28 let jako obchodně technologická společnost 
zaměřená na široké spektrum moderních měřicích a zkušebních 
technologií. Společnost spolupracuje s průmyslovými podniky, s jejich 
výrobními a vývojovými provozy, s organizacemi pro údržbu výrobních 
prostředků, s výzkumnými laboratořemi a s univerzitními pracovišti.

TSI System has been operating for 28 years as a sales and technology 
company.  
The company is focused on wide range of modern measuring and 
testing technologies. TSI System cooperates with industrial companies, 
with their production and development departments and also with 
research laboratories and technical universities.
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ROTANEO s.r.o. + KOMPOZITUM s.r.o.
www.rotaneo.sk

Spoločnosť Rotaneo s.r.o. je výrobcom technickej keramiky a je na
trhu od roku 2006 / jej predchodcom bola spolo nos Borstela s.r.o.
- rok 2000 - 2006 /.

Hlavný výrobný program sa sústreďuje na výrobu:

• siliciumkarbidových tesniacich krúžkov
• siliciumkarbidových tesnení
• siliciumkarbidových axiálnych a radiálnych klzných ložísk
• siliciumkarbidových komponentov do - čerpadiel, vývev, autoklávov 
a miešadiel
• siliciumkarbidových horákov a trysiek pre energetický priemysel
• siliciumkarbidových triediacich a mlecích kolies
• netypizovaných súčiastok mechanických upchávok

Naša spoločnosť sa ďalej venuje predaju náhradných dielov pre 
výhrevné komory  
do vákuových pecí ako sú grafitové výhrevné elementy, keramické 
podložky a izolácie, molybdénové diely, CFC diely a rošty , grafitové 
izolácie .V spolupráci so sesterskou spoločnosťou Kompozitum 
vyrábame grafitové výhrevné elementy už viac ako 20 rokov.

Main production program of company Rotaneo is production of 
technical ceramic, especially production of siliciumcarbide products. 
Usage of siliciumcarbide products is mainly in sealing applications 
(sealing rings and bearings), high temperature applications (burners) and 
as wear resistant materials (nozzles for sandblasting). In our company 
is situated whole production procedure of siliciumcarbide material, from 
mixing of raw material till final inspection. We own 3 vacuum furnaces 
where maximum temperature reaches more than 1600 °C.

In field of vacuum furnaces we have many years of experience, which 
is why we o er our customers tailor made solutions in supplying of 
spare parts, reparations and service of vacuum furnaces. For vacuum 
furnaces we o er these services:

- production of graphite elements (in cooperation with our sister 
company Kompozitum)
- supplying graphite insulating materials and CFC elements
- supplying ceramic and molybdenum elements
- service and reparations of furnaces (in cooperation)

www.kompozitum.sk

KOMPOZITUM s.r.o. is a leading manufacturer of carbon and graphite 
products including their impregnations by various mediums like resins 
and molten metals. By manufacturing graphite parts - KOMPOZITUM 
focuses on all segments of heat-treatment industry.
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PhoenixTM
www.phoenixtm.com

PhoenixTM designs and manufactures temperature profiling systems 
for industrial heat treatment processes such as aluminium and steel 
heat treatment, steel slab re-heat, glass annealing, windscreen bending, 
ceramic firing, wet paint curing and powder coat curing. Measuring the 
temperature profile of products through these processes is achieved 
by attaching thermocouples to the product, connecting these probes 
to a Data Logger, and by protecting the Data Logger with a Thermal 
Barrier, the whole system can travel through the heat treatment process 
together with the product. In this way the true product temperature is 
monitored and stored for later analysis.
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YASKAWA Czech s. r. o.
www.cz.yaskawa.eu.com

Společnost Yaskawa představuje kvalitativní špičku mezi globálními 
hráči na poli robotizace a automatizace. Díky neobyčejně širokému 
produktovému portfoliu je společnost dodavatelem samostatných 
robotů, i velmi složitých robotických celků. Na českém a slovenském 
trhu působí společnost Yaskawa jak sama, tak též s řadou kvalitních 
lokálních systémových integrátorů.

Yaskawa is a top-quality global leader in robotics and automation. 
Thanks to its extremely wide product portfolio, the company is 
a supplier of individual robots, as well as very complex robotic units. 
Yaskawa operates on the Czech and Slovak markets by itself and with 
a number of high-quality local system integrators too.
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Galtex spol. s r.o.
www.galtex.sk

Spoločnosť Galtex od roku 1993 vykonáva a zabezpečuje:

- servis a opravy zariadení pre tepelné spracovanie
- rekonštrukcie, renovácie a modernizácie zariadení pre tepelné 
spracovanie
- opravy a výmeny výmuroviek
- sťahovanie kompletných kaliarní

Galtex spol.s.r.o. je výhradným zástupcom výrobcu horákov Noxmat  
pre Českú a Slovenskú Republiku.

Company Galtex since year 1993 performs and secures:

- service and repair of the heat treatment devices
- reconstruction, renovation and modernization of heat treatment 
devices
- repair and replacement od furnace lining
- relocation of entire hardening rooms

Galtex l.t.d. is an exclusive distributor of Noxmat (burners producer) for 
Czech and Slovak Republic
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November 26th – 28th 2019

Program

27. DTZ 2019

27th National Conference

ON HEAT
TREATMENT

Gustav Mahler Hotel
Jihlava, Czech Republic

Conference organisers
Ecosond s.r.o.

Association for the Heat Treatment of Metals, z.s.
K Vodárně 531, 257 22 Čerčany, Czech Republic

Tel., fax: 00420 317 777 772-5
conference@asociacetz.cz

www.htconference.cz

Conference sponsored by

SINCE 1927


