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ÚTERÝ / TUESDAY 23. 11. 2021

17:00 – 19:00 Registration

19:00  zasedání ATZK / ATZK meeting
  Malá Galerie

STŘEDA / WEDNESDAY 24. 11. 2021

8:00 Registration

HLAVNÍ KONFERENČNÍ SÁL / MAIN CONFERENCE HALL

Zahájení konference / Opening Ceremony

9:00 Filip Vráblík, ATZK President

9:05 Overview Lecture
  Jak přistupovat k hodnocení vad vzniklých v souvislosti s tepelným 

zpracováním
 How to approach the evaluation of defects arising from heat treatment
 L. Procházka, ECOSOND s.r.o., Czech Republic

9:25 Keynote lecture
 Typologie vad vzniklých v souvislosti s tepelným zpracováním
 Typology of faults developed in connection with heat treatment
 P. Stolař, ECOSOND s.r.o., Czech Republic

Materiály pro tepelné zpracování, vztahy mezi strukturou a vlastnostmi
Materials for heat treatment, microstructure and properties relationships

Chairpersons: Jana Sobotová – Czech Technical University in Prague
  Peter Jurči – Slovak University of Technology in Trnava

10:10 Metalurgické aspekty difuzního boridování nástrojových ocelí
 Metallurgical aspects of diffusion boriding of tool steels
 P. Jurči, Slovak Technic University, Slovak Republic

10:30 Vliv legujících prvků na vlastnosti difuzních vrstev SMA
 Influence of alloying elements on the properties of diffusion layers
 J. Procházka, University of Defence, Czech Republic

   10:50 – 11:10 Coffee Break   
Křížová chodba u výstavek / by the Exhibition

11:10 Studium popouštěcí křehkosti nástrojové oceli 55NiCrMoV7 SMA
 Study of tempering brittleness of tool steel 55NiCrMoV7
 K. Horáková, PRIKNER – tepelné zpracování kovů, s.r.o., Czech Republic

11:30 Průzkum materiálů ventilů spalovacích motorů SMA
 Combustion engine poppet valves material investigation
 J. Růžička, University of Chemical Technology in Prague, Czech Republic

11:50  Případová studie poškození velké formy procesem kalení a náhrada škody 
v soudním řízení

  Case study damage of large mould by the hardening process and compensation 
for damage in court proceedings

 J. Stanislav, JST Consultancy, Czech Republic

12:10 Co nemá chybět při objednávce materiálu
 What should not be missing when ordering material
 S. Rašková, Rašková, Czech Republic

   12:30 – 13:30 Oběd / Lunch   
Restaurace, Refektář / Restaurant, Refectory

Zařízení a technologie pro tepelné a chemicko-tepelné zpracování kovů
Rychlé ohřevy, nízkotlaké procesy v tepelném a chemicko-tepelném zpracování
Equipment and technologies for heat and chemical heat treatments of metals
Rapid heating, low-pressure processes in heat and thermo-chemical treatment

Chairpersons: Luboš Procházka – ECOSOND s.r.o.
  Filip Vráblík – ECOSOND s.r.o.

13:30 Jak optimálně vybrat vakuovou popouštěcí pec
 How to optimally select a vacuum tempering furnace
 J. Stanislav, JST Consultancy, Czech Republic 

13:50  Systematické posuzování stavu a prediktivní údržba zařízení na tepelné 
zpracování

  Systematic condition assessment and predictive maintenance of heat-treatment 
plants

 K. Buchner, AICHELIN Holding GmbH, Austria

14:10 Laserové kalení náprav pro zvýšení odolnosti proti únavovým lomům
 Laser hardening of axles to increase resistance to fatigue fractures
 S. Němeček, RAPTECH s.r.o., Czech Republic

14:30 Specifika povrchového kalení ozubených kol laserem
 Specifics of surface hardening of gears using a high-power laser
 T. Mužík, MATEX PM, s.r.o., Czech Republic
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   14:50 – 15:10 Coffee Break   
Křížová chodba u výstavek / by the Exhibition

15:10  Pit-LPC – Vakuová šachtová pec pro nízkotlakou cementaci KOMERČNÍ
 velkých hloubek vrstev u masivních a dlouhých součástí
  Pit-LPC – Vacuum pit furnace for low pressure carburizing large case depths of 

massive and longitudinal parts
 L. Chwiałkowski, SECO/WARWICK S.A., Poland

15:30 Vakuové tepelné zpracování speciálních nožířských ocelí
 Vacuum heat treatment of special steel for handmade knives
 K. Tesárková, Bodycote HT s.r.o., Czech Republic

15:50  Izotermické kalení litinových vedení ventilů a oběžných kol moderních 
plynových motorů

  Isothermal hardening of cast iron lines of valves and impellers of modern gas 
engines

 V. Jirásková, J. Mráz*, TEDOM a.s., *VUT Liberec, Czech Republic

16:10  Vliv zpracování sub-zero a popouštění na vlastnosti cementované  
vrstvy – CHD

  Influence of sub-zero treatment and tempering to properties on cementation 
hardness depth – CHD

 R. Górný, Rübig, Slovak Republic

   16:30 – 16:50 Coffee Break   
Křížová chodba u výstavek / by the Exhibition

16:50 Klasifikace kalicích médií v moderním průmyslu podle vybraných kritérií
 Classification fo quenching oils according to selected criteria in modern industry
 J. Hájek, COMTES FHT a. s., Czech Republic
 
17:10 Vlastnosti a rozsah kalicích médií
 Properties and range of quenching media
 F. Vráblík, ECOSOND s.r.o., Czech Republic

17:30 Kalící polymery v praxi  KOMERČNÍ
 Innovative induction hardening polymer
 J. Španěl, Houghton CZ s.r.o. Czech Republic

17:50  Vliv tepelného zpracování na mikrostrukturu a adhezi tenkých vrstev ALTiN 
nanesených na slitinu Ti-6Al-4V vyráběnou aditivy

  Effect of pre and post heat treatments on microstructure and adhesion of ALTiN 
thin films deposited on additive manufactured Ti-6Al-4V alloy 

 G. Valsecchi, TAV VACUUM FURNACES SPA, Italy

18:10 konec sekcí / END of the first conference day

20:00    Gala Dinner   

Sponsored by

23:00 End

ČTVRTEK / THURSDAY 25. 11. 2021

HLAVNÍ KONFERENČNÍ SÁL / MAIN CONFERENCE HALL

Směřování tepelného zpracování k průmyslu 4.0, řízení procesů,  
pokročilá analýza dat
Elektromobilita a její dopad na tepelné zpracování
Tepelné zpracování neželezných kovů a komplexních slitin
Heat treatment in upcoming Industry 4.0 – process control, service management,  
data processing
E-mobility and its impact on heat treatment
Heat treatment of non-ferrous and complex alloys

Chairpersons:  Jiří Stanislav – JST Consultancy
  Antonín Kříž – ZČU v Plzni

8:30 Pokročilá digitální kontrola kvality procesů tepelného zpracování
 Advanced digital quality control of heat treatment processes
 V. Heuer, ALD Vacuum Technologies GmbH, Germany

8:50  Inteligentní optimalizace atmosfér tepelného zpracování a cloudová funkce 
rádce

 Intelligent heat treatment atmosphere optimisation and cloud-based advisor
 J. Čížkovský, AIR PRODUCTS spol. s r.o., Czech Republic

9:10 The networked hardening shop
 The networked hardening shop
 G. Hiller, ECM GmbH, Germany

9:30 PREVISION© pro pece na tepelné zpracování
 PREVISION© for heat treatment furnaces
 U. Schmiedeke, IVA Schmetz GmbH, Gernyma

   9:50 – 10:10 Coffee Break   
Křížová chodba u výstavek / by the Exhibition
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10:10 Vliv tepelného zpracování hliníkových slitin na jejich korozní vlastnosti
 Relationship between corrosion properties and heat treatment in aluminium alloys
 A. Kříž, University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic

10:30  Prášková metalurgie slitin hliníku s přídavkem prvků z hlubokomořských 
konkrecí

  Powder metallurgy of aluminium alloys with the addition of the elements from deep-
sea nodules

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

10:50 Tepelné zpracování hliníkových slitin s přírodní kombinací legur SMA
 Heat treatment of aluminum alloys with the natural combination of dopants
 A. Tsepeleva, University of Chemical Technology in Prague, Czech Republic

11:10 Nedestruktivní testování automobilových dílů
 Non-destructive test of automotive massparts
 A. Horsch, Arnold Horsch e.K., Germany

   11:30 – 11:50 Coffee Break   
Křížová chodba u výstavek / by the Exhibition

Metalografické metody v tepelném zpracování – nové postupy, analýza výsledků 
a chyb tepelného zpracování, mechanické zkoušky
Měřící metody pro sledování průběhu tepelného zpracování a jeho výsledků
Metallography in heat treatment – new trends, analysis of results and defects in heat 
treatment, mechanical testing
Measurement methods for monitoring the heat treatment processes

Chairpersons: Novák Pavel – VŠCHT Praha
  Václav Hošek – ECOSOND s.r.o.

11:50 Přesnost měření a řízení nauhličujícího potenciálu
 Accuracy of measuring and cotrolling the carbon potential
 M. Landa, Ing. Milan Landa, Czech Republic

12:10 Příprava a vyhodnocování vzorků v práškové metalurgii
 Preparation and evaluation of the powder metallurgy samples
 A. Pavolka, Metalco Testing s.r.o., Czech Republic

12:30 Mikrotvrdost v hudebním průmyslu KOMERČNÍ
 Microhardness in the music industry
 R. Zapletal, TSI System s.r.o., Czech Republic

12:50  Špičkový tvrdoměr a mikroskop v jednom přístroji KOMERČNÍ
 - nová éra efektivního vyhodnocování je tu!
  Top hardness tester and microscope all in one device -  

the new era of effective evaluation is here!
 P. Čvanda, Metalco Testing s.r.o., Czech Republic

13:10 Struktura a produkty společnosti ZwickRoell pro kontrolu KOMERČNÍ
 kvality v oblasti tepelného zpracování
 ZwickRoell company structure and products for quality control in heat treatment
 M. Reinisch, Zwick / Roell CZ s.r.o., Czech Republic

13:30  Announcement of the Best Presentation Paper winner (SMA), sponsored by 
ECOSOND s.r.o.

13:40 Announcement of the National Conference on Heat Treatment 2021

13:45  Closing Ceremony

13:50 End of the Conference

   13:50 Oběd / Lunch   
Restaurace, Refektář / Restaurant, Refectory

POSTER SESSION

Vliv rozdílného tepelného zpracování na mechanické vlastnosti a mikrostrukturu 
aditivně vyráběných součástí z maraging oceli
The effect of different heat treatment on mechanical properties and microstructure of 
additively manufactured components from maraging steel
T. Hrbáčková, COMTES FHT a. s., Czech Republic

Hliníkové slitiny připravené aluminotermií hlubokomořských konkrecí a jejich 
zpracování
Aluminum alloys prepared by aluminothermy of deep-sea nodules and their processing
K. Borkovcová, University of Chemical Technology in Prague, Czech Republic

Vliv plazmové nitridace a povlaku AlCrVN na odolnost proti opotřebení 
u konstrukční oceli
Effect of plasma nitriding and AlCrVN coating on friction-wear properties of structural steel
Chien Huu Nguyen, University of Defence, Czech Republic

Vliv procesních parametrů na kvalitu laserového prokalení materiálu
The effect of the process parameters on the laser hardening quality
L. Dvořák, VÚTS, a.s., Laserové aplikační centrum, Czech Republic

SMA
THE BEST
PAPER
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Stand 1

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

Air Products je přední světová společnost zabývající se výrobou 
průmyslových plynů, která na trhu působí 80 let. Společnost 
se zaměřuje na zajištění energií, udržitelný rozvoj a rozvíjející 
se trhy. Dodává potřebné technické plyny, související vybavení 
a odborné aplikační poradenství desítkám průmyslových odvětví, 
od rafinérií, chemického a strojírenského průmyslu přes výrobu 
elektrotechniky, zpracovatelský průmysl, až po potravinářství. 
Air Products je rovněž světovým lídrem v dodávkách technologií 
a zařízení pro zpracování zkapalněného zemního plynu. 
Společnost vyvíjí, navrhuje, staví, vlastní a provozuje některé 
z největších světových průmyslových plynárenských projektů. To 
zahrnuje projekty v oblasti zplyňování, které udržitelně přeměňují 
bohaté přírodní zdroje na syntetický plyn pro výrobu vysoce 
hodnotné energie, paliv a chemikálií, projekty na zachytávání 
uhlíku a světové projekty bezuhlíkového vodíku, které podporují 
globální ekologickou dopravu a přechod na bezemisní 
energetiku.

Air Products (NYSE:APD) is a world-leading industrial gases 
company in operation for 80 years. Focused on serving energy, 
environment and emerging markets, the Company provides 
essential industrial gases, related equipment and applications 
expertise to customers in dozens of industries, including refining, 
chemical, metals, electronics, manufacturing, and food and 
beverage. Air Products is also the global leader in the supply 
of liquefied natural gas process technology and equipment. 
The Company develops, engineers, builds, owns and operates 
some of the world‘s largest industrial gas projects, including: 
gasification projects that sustainably convert abundant natural 
resources into syngas for the production of high-value power, 
fuels and chemicals; carbon capture projects; and world-scale 
carbon-free hydrogen projects supporting global transportation 
and the energy transition.
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Stand 2

Cronite CZ
www.cronite-group.com

Světový lídr v konstrukci a výrobě přípravků pro tepelné 
zpracování. Globální dodavatel tepelně odolných, 
korozivzdorných a otěruvzdorných odlitků s výrobou na 
3 kontinentech a celosvětovou obchodní sítí.

World leader in design and manufacture of heat treatment 
fixtures. Global supplier of heat, corrosion and wear resistant 
castings with production sites on 3 continents and worldwide 
sales network.

Stand 3

Fours Industriels BMI
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 tailor-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 (AMS2750F…). We also have a strong customer 
base in commercial heat treatment, general industry, tooling, 
automotive…

IVA Schmetz GmbH
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.

Stand 5

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

Výroba košů a přípravků pro tepelné zpracování kovů.
Široký sortiment příslušenství.
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Stand 6

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 QATM  (ATM + Qness)- technologicky 
nejpokročilejší firmu ve vývoji a konstrukci strojů pro 
materiálografii (metalografii), QATM tvrdoměry (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 
QATM (ATM + Qness) - the most technologically advanced 
company in the development and construction of machines for 
materialography, QATM hardness testers (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 7

REALISTIC, a.s.
www.realistic.cz

Společnost REALISTIC, a.s. je významným světovým výrobcem 
špičkových průmyslových elektrických a plynových pecí.

Portfolio našich výrobků tvoří zařízení pro technologie:
 • tepelné zpracování a chemické tepelné zpracování kovů
 • vypalování porcelánu a keramiky
 • předehřev před kováním a následné zpracování
 • tavení neželezných kovů
 • sušení nebo speciální ohřevy.

REALISTIC 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 8

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.

SINCE 1927

group
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Stand 9

TSI System s.r.o.
www.tsisystem.cz

TSI System působí již 30 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 30 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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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 systémů zásobování, přičemž nasazení námi dodávaných 
plynů přináší vyšší finanční a provozní efektivitu 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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SECO/WARWICK S.A.
www.secowarwick.com

SECO/WARWICK is a technological leader in innovative heat 
treatment furnaces. Expertise includes end-to-end solutions 
in 5 categories: vacuum heat treatment, atmosphere, and 
aluminum thermal processing, controlled atmosphere brazing 
of aluminum heat exchangers and vacuum metallurgy. SECO/
WARWICK Group with 9 companies located on 3 continents with 
customers in nearly 70 countries, has its production facilities in 
Poland and China. In addition, the Group operates a number of 
service and sales offices in countries as Germany or Russia. The 
company provides standard or customized state-of-the-art heat 
processing equipment and technologies to leading companies 
in the following industries: automotive, aerospace, electronics, 
tooling, medical, recycling, energy including nuclear, wind, oil, 
gas, solar and production of steel, titanium and aluminum.
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Zwick / Roell CZ s.r.o.
www.zwickroell.com

Společnost ZwickRoell je jedničkou ve zkoušení materiálů. 
Využijte našich dlouholetých zkušeností v oblasti testování 
materiálů a součástí, které jsme získávali více než 160 let. 
Nabízíme řešení střižená na míru pro více jak 20 různých odvětví 
průmyslu. Vyrábíme systémy pro zkoušení v oblasti výzkumu, 
vývoje i kontroly kvality: Od strojů pro statické a dynamické 
zkoušení až po tvrdoměry. ZwickRoell je vždy zárukou nejvyšší 
kvality výrobků.

ZwickRoell is a global leader in materials testing. Our materials 
testing machines are used worldwide in R&D and quality 
assurance in more than 20 industries. For more than 160 years, 
ZwickRoell has stood for reliable test results, excellent services 
and reliability in materials and components testing. ZwickRoell 
guarantees the highest product quality.
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