
POZVÁNKA 

na společné zasedání 

 

82. jednání Odborné komise pro litinu s kuličkovým grafitem  

a 56. setkání slevačů ČSS středních Čech 

 

Vážená paní, vážený pane, 

Česká slévárenská společnost a Oblastní výbor ČSS středních Čech, ve spolupráci s Ústavem 

strojírenské technologie, Fakulty strojní, ČVUT v Praze, dovolují si Vás pozvat na společné 82. 

zasedání Odborné komise pro litinu s kuličkovým grafitem a 56. setkání slevačů Středočeského kraje, 

které se koná 

                                               ve středu 29. 3. 2023 v 9.00 hod. 
na ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6, 

Centrum technologických informací a vzdělávání 

 

Umístění centra: projít chodbou Ústavu strojírenské technologie (pracoviště slévání, tváření  

a svařování), dále podle informačních tabulí. 

Jednání je spojeno s prezentací firmy                                                   

                                                                 

ELKEM ASA 

 

Obsahem jednání bude výroba LKG pomocí polévací metody, modifikátory, výrobky firmy 

ELKEM, grafitizační očkování po modifikaci, praktické zkušenosti sléváren, které mají i 

modifikaci plněným profilem, termická analýza, vady odlitků, kontrolní metody atd. 

Časové pořadí dalších příspěvků je informativní, (viz poznámka na str. 2 této pozvánky) 

Program jednání: 

  9:00 –   9:15  Zahájení – Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D., IWE, vedoucí Ústavu strojírenské 

technologie     

 

  9:15 – 11:00       Prezentace firmy ELKEM ASA 

 

 Představení firmy ELKEM                                                          

Ing. Pavel Paul, zástupce f. ELKEM pro slévárenství  

v ČR 

 

Modifikace litiny s kuličkovým grafitem se zaměřením na rozšířené metody 

                                                                 p. Guillaume Allart, technický servis f. ELKEM                                                                                                         

 

Analýza a hodnocení litinové strusky: lepší porozumění 

                                                             p. Leander Michels, výzkum a vývoj f. ELKEM  

v Norsku 

                                                                                                            

Diskuze k příspěvkům v rámci časového limitu prezentace. 

 

V průběhu zasedání nabízí firma ELKEM pro účastníky zasedání konzultace k tématům a 

problémům jejich slévárny 

 

11:00 – 11:30  Licí zařízení POOR-TECH pro odlévání odlitků z LLG a LKG 

                                                                 Ing. Radek Šlajs, METOS Chrudim v.o.s. 

 

 

 



11:30 – 12:00  Sekundární struskovitost u odlitků z LKG – z hlediska pískaře, ale jak ji    

                                   vnímá metalurg? 

Mgr. Z. Kaňová, Obch. a techn. zástupce pro ČR, SR, 

Slovinsko 

                                                                                   

12:00 – 12:30  Provozní zkušenosti s aplikací polévací metody a metody plněného profilu při 

výrobě LKG ve slévárně KOVOSIT MAS Foundry a.s.                                 

                                                                  1. doc. Ing. L. Socha; 1. doc. Ing. K. Gryc; 

                                                                   1. Ing. K. Koza 1; 1. Ing. J. Sviželová; 

                                                                    2. Ing. M. Chmiel; 2. Ing. P. Fronková                                                                            

                           1. VŠTE v  Českých Budějovicích 

      2. KOVOSVIT MAS Foundry Sezimovo Ústí               

      

                                  PŘESTÁVKA 

 

13:00 – 13:30  Praktické přínosy termické analýzy ve slévárně UXA Brno   

                                                                      Dr. Ing. M. Grzinčič, DETYCON Solutions, s.r.o. 

                                                                       Ing. L. Hřebíček, UXA Brno 

 

13:30 – 14:00  Výroba LKG modifikací plněným profilem a polévací metodou ve Slévárnách 

Třinec, a.s.                                                                                                                                           

                                                                       Ing. J. Trombik, Slévárny Třinec, a.s. 

 

14:00 – 14:30   Časový průběh modifikace plněným profilem ve slévárně METALURGIE   

                                    Rumburk s.r.o. při výrobě odlitků z LKG 

                                                                      Ing. J. Bredl, Metalurgie Rumburk,s.r.o. 

                                                                     

14:30 – 15:00  Porovnání tří způsobů modifikace plněným profilem při výrobě LKG 

                                                               Ing. O. Dostrašil, Ing. I. Lána, Ph.D., Vratislav Stehno                                                                           

                                                                Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. 

 

14:30 – 15:00   Nové poznatky při kontrole modifikace LKG (tvar grafitu ) bez použití 

                                   mikroskopu 

                                       doc. Ing. B. Skrbek, CSc, Ing. J. Mráz, TUL Liberec                                                                                                         

 

15:15 – 15:30  Různé, plán práce pro příští jednání, zveřejnění příspěvků členů OK do   

                                   Slévárenských listů atd. 

                                                                    doc. Ing. M. Němec, CSc., doc. Ing. A. Mores, CSc. 

 

Časový průběh programu a pořadí příspěvků se mohou podle okamžité situace změnit! 

Příspěvky prosíme spíše zkrátit na cca 20 minut (bude diskuze k příspěvkům). 

Přednost mají přednášející ze vzdálenějších pracovišť, kteří mají již pevně zajištěné odjezdy 

do místa bydliště. Prosíme o včasný příchod – i pro přednášející! 

  

Organizační pokyny: 

Zasedání je jednodenní, dle dispozic České slévárenské společnosti se vybírá vložné ve výši: 

                      Člen České slévárenské společnosti  Kč 500,- 

Nečlen České slévárenské společnosti  Kč 700,- 

Nepracující senioři, čestní hosté, studenti, vložné neplatí. 

Vložné je účtováno včetně 21 % DPH (čili se platí výše uvedená částka). 

 

 



Účastníci obdrží daňový doklad České slévárenské společnosti o úhradě vložného. 

Během polední přestávky (plánováno cca 12:30 – 12:45) bude podáno občerstvení. 

Doprava: Stanice metra linky A – Dejvická, dále pěšky ulicí Technická – areál vysokých škol 

Ubytování:    Není zajištěno, každý účastník si ho zařídí sám. 

Potvrzení účasti:  e-mail: antonin.mores@seznam.cz    nebo milan.nemec@fs.cvut.cz 

            tel.: 224 352 635                        tel.: 224 352 627 

             mobil: 602 658 082                     mobil: 602 845 834  

 

Žádost:   Prosíme o včasné přihlášení, aby zasedání bylo možno organizačně dobře   

připravit. Přihlásit se lze telefonicky, e-mailem, návratkou (může být i více 

jmen). 

 

 

 

 

 

 

           doc. Ing. Milan Němec, CSc.                                                 doc. Ing. Antonín Mores, CSc.        

předseda oblastního výboru ČSS středních Čech                                předseda OK pro LKG 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. František Urbánek 

tajemník České slévárenské společnosti 
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P Ř I H L Á Š K A 

 

Přihlašuji se na 82. zasedání Odborné komise pro litinu s kuličkovým grafitem a 56. setkání 

slevačů ČSS středních Čech dne 29. 3. 2023 na ČVUT v Praze 

 

 

 

………………….                                                    ……………………...                  

        jméno                                                                          firma                                               

 

Přihlásit se lze rovněž telefonicky, e-mailem, případně poštou. 

 

                                                                                  tel.: 224 352 635 

                                                                            mobil: 602 658 082: 

                                                                              e-mail: antonin.mores@seznam.cz 

                                                                                   nebo:   milan.nemec@fs.cvut.cz 
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