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Abstract 

This article deals with research of the highly alumina materials ALKO 65 M, 
specifically with the refractory brick with the positions D 16. Three physical properties were 
studied: cold compression strength, volume weight, apparent porosity and the statistical 
dependence between them. The quality control charts describe the course of the values of the 
individual properties during the year 2001. Accounted were the most frequent reasons of the 
break of these refractory bricks. 

One of the features required by the efficiency evaluation of the quality control system 
according to EN ISO 9000 standards is application of statistical methods. As a part of production 
and products quality control are statistical methods applied also in metallurgy industry including 
refractory materials production. Present work deals with output control, when external defects 
and dimensional tolerances are tested. 

In case of high-alumina material ALKO 65M, at all positions, the statistical testing runs 
as follows: samples are taken from the top middle front part of every other waggon passing 
through the tunnel furnace. Subsequently, above-mentioned physical-chemical properties of the 
samples are measured.  Materials with high aluminium content have outstanding heat resistance. 
The most important  properties of high alumina materials in term of its application in metallurgy 
are mechanical and rheological properties at elevated temperatures, i.e. ability to withstand high 
temperature without chemical and mechanical failure, compression strength, compactness, 
abrasion resistance, deformation resistance and resistance to thermal shock as well as resistance 
to corrosion and erosion by high-temperature melts (metal and slag) and gases. 

Present work deals with the study of high-alumina refractory material ALKO 65M. 
Regular mass products, position D16 shaped pieces were selected as the object for this study. 
These are wedge shaped refractory bricks with dimensions 250x124x73/57 mm. 

Proper use of statistical methods serves for quick and efficient regressive evaluation of 
production process stability and final product quality, thus enabling application of effective 
corrective actions. 
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Abstrakt 
Využívanie štatistických metód patrí k základným prvkom hodnotenia kvality podľa 

normy EN ISO 9000.Štatistické metódy sa v súčasnosti v rámci riadenia kvality výroby i jej 
výstupných produktov uplatňujú aj v hutníckom priemysle, nevynímajúc výrobu žiaruvzdorných 
materiálov. 

Odber vzoriek pre štatistické hodnotenie vlastností a kvality prebieha podľa presne 
stanovených pravidiel, na základe výberovej kontroly. U vybraných vzoriek sa laboratórne 
stanovujú hodnoty skúmaných vlastností. Následne dochádza k štatistickému spracovaniu 
zozbieraných dát za určité časové obdobie. Výsledky tohto spracovania prevažne v grafickej 
forme najjasnejšie poukazujú na prípadné chyby a odchýlky, ktoré je možné následne odstrániť, 
prijatím nápravných opatrení. Tie by mali poslúžiť na zvýšenie kvality výroby a jej produktov. 

Tento príspevok sa zaoberá skúmaním vysokohlinitého materiálu ALKO 65M, konkrétne  
žiaruvzdornými tvarovkami pozície D16. Sledované boli tri fyzikálne vlastnosti: pevnosť v tlaku 
za studena, objemová hmotnosť, zdanlivá pórovitosť a štatistická závislosť medzi nimi. 
Zobrazené grafické závislosti znázorňujú priebeh hodnôt jednotlivých kvalitatívnych vlastností 
nameraných v priebehu roku 2001. Skúmané boli aj najčastejšie príčiny zlomu týchto 
žiaruvzdorných tvaroviek. 
 
 
Úvod 

Jedným z prvkov, ktorý sa vyžaduje pri posudzovaní účinnosti systému riadenia kvality 
podľa noriem radu EN ISO 9000 je aplikácia štatistických metód. Potrebu a dôležitosť tohto 
prvku normy preukázali skúsenosti z vyspelých krajín, ktoré potvrdili silnú závislosť medzi 
účinným zabezpečovaním kvality a používaním štatistických metód. Skúmanie a hodnotenie 
kvality výroby a jej produkcie je základným predpokladom konkurencieschopnosti výrobcov, 
priemyselných podnikov a ich produktov na domácom a zahraničnom trhu. 
 
 
1.    Teoretická časť 
1.1  Štatistické metódy 

Správne použitie moderných štatistických metód je dôležitým prvkom všetkých etáp 
kruhu kvality a neobmedzuje sa iba na povýrobné (kontrolné) etapy. 

Táto práca sa však venuje práve výstupnej kontrole, počas ktorej sa kontrolujú 
vonkajšie chyby a rozmerové tolerancie. Stavivá pre expedíciu sa uvoľňujú na základe 
kvalitatívnych parametrov: pevnosť, objemová hmotnosť, nasiakavosť, zdanlivá pórovitosť, 
obsah Al2O3, Fe2O3 a iné. 

Štatistická prebierka je metóda výberovej kontroly kvality hromadnej produkcie. U 
hlinitokremičitého materiálu ALKO 65 M u všetkých pozícií prebieha táto prebierka nasledovne. 
Z každého druhého voza prechádzajúceho tunelovou (poklopovou) pecou sú odoberané vzorky 
z prednej strednej hornej časti voza. U týchto vzoriek sú následne merané vyššie spomenuté 
fyzikálno-chemické vlastnosti. Cieľom tejto kontroly je zistiť, či preberaný súbor výrobkov 
vyhovuje stanoveným, resp. kúpnou zmluvou dohodnutým podmienkam. Skontrolované 
výrobky sa na základe výsledku kontroly triedia na dobré (zhodné) a chybné (nezhodné). 

Podstatou štatistickej prebierky je kontrola kvality súboru, pri ktorej je stanovený 
rozsah výberu, t. j. počet výrobkov, ktoré majú byť vybrané z preberaného súboru a 
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skontrolované a preberacie kritérium pre rozhodnutie o prijatí alebo zamietnutí, t.j. o expedovaní 
alebo neuvoľnení celého preberacieho súboru na základe výsledku kontroly výberu. 
 
 
1.2 Vlastnosti hlinitokremičitých stavív 

Firma REFRACTORY Slovakia s.r.o., Košice vyrába aj tvarovky zo šamotových a  
vysokohlinitých materiálov.  

Technický rozvoj v hutníctve si vyžaduje zmeny v sortimente hlinitokremičitých 
materiálov, čo sa spája s poklesom výroby bežných šamotov v prospech kvalitných 
vysokohlinitých stavív, umožňujúcich znižovať mernú spotrebu žiaruvzdorných materiálov. 

Vysokohlinité materiály vynikajú vysokou žiaruvzdornosťou. Z hľadiska používania 
vysokohlinitých žiaruvzdorných materiálov v hutníckom priemysle, k najdôležitejším patria 
mechanické a reologické vlastnosti za zvýšených teplôt – schopnosť odolávať vysokej teplote 
bez chemického a fyzikálneho porušenia, pevnosť v tlaku, hutnosť, oteruvzdornosť, odolnosť 
proti deformácii pod zaťažením a teplotným nárazom, odolnosť proti korózii a erózii 
vysokoteplotnými taveninami (kovy, trosky) a plynmi. 

Fyzikálno-chemické vlastnosti materiálu ALKO 65M sú zobrazené v tab.1. 
 
                   Table 1 Physical – chemical properties of the highly alumina material ALKO 65M 

 Výrobok 
VLASTNOSTI Vysokohlinité stavivá 

 ALKO 65M 

Surovinová báza   Mulit 

Záväzné vlastnosti    

Žiaruvzdornosť  min 182 
Obsah Al2O3 % min 65 
Obsah Fe2O3 % max 2,2 

Objemová hmotnosť kg.m-3 min 2300 
Zdanlivá pórovitosť % max 21,5 

Pevnosť v tlaku MPa min 40 
Odolnosť proti deformácii v žiare pri zaťažení 

0,2 MPa, t0,6

 
°C 

 
Min 

 
1570 

Trvalé dĺžkové zmeny v žiare pri 1400 °C/5h % max ±0.2 
 
 
2. Dosiahnuté výsledky a diskusia 

Táto práca sa zaoberá štúdiom vysokohlinitého žiaruvzdorného materiálu ALKO 65 M. 
Z tohto materiálu sú vyrábané rôzne typy tvaroviek ako C 25, D 10, D 16, K 6, K 10, PM 5, PM 
6, PM 9. Vo veľkom množstve a pravidelne sú vyrábané tvarovky pozície D 16, ktoré boli 
zvolené pre tento výskum. Ide o žiaruvzdorné tvarovky klinového tvaru s rozmermi 250 mm x 
124 mm x 73/57 mm. 

U materiálu ALKO 65 M boli štatisticky sledované tieto tri fyzikálne vlastnosti: 
pevnosť v tlaku za studena, objemová hmotnosť a zdanlivá pórovitosť, aj vzájomný vzťah medzi 
nimi. Zároveň boli sledované príčiny zlomu skúmaných tvaroviek. 

Spomínané charakteristiky boli sledované na vybraných vzorkách počas celého roka 
2001. Ich priebehy v čase znázorňujú nasledovné regulačné diagramy. 
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Fig.1 Course of cold compression strength for material ALKO 65 M, shaped pieces D 16, za r. 2001 

 
 

Z regulačného diagramu pevnosti v tlaku za studena vyplýva, že hodnoty pevnosti 
v tlaku σ sa pohybovali v regulačných hraniciach od 23,5 do 130,9 N.mm-2. Pričom stredná 
úroveň zozbieraných dát zodpovedá hodnote 77,2 N.mm-2. Minimálnu normou stanovenú 
hodnotu σmin = 40 N.mm-2 dosiahlo až prekročilo 5 % skúmaných vzoriek. 
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Fig.2 Course of volume weight for material ALKO 65 M, shaped pieces D 16, in year 2001 
 
 

Z regulačného diagramu objemovej hmotnosti za r. 2001 je zrejmé, že hodnoty ρb sa 
pohybovali v regulačných medziach od 2,35 do 2,62 g.cm-3. Stredná hodnota ρb zodpovedá 2,49 
g.cm-3. Tento regulačný interval hodnôt sa pohybuje vysoko nad normou stanovenou 
minimálnou hodnotou ρb, min = 2,3 g.cm-3. To znamená, že žiadna skúmaná vzorka túto 
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minimálnu normovanú hodnotu neprekročila. Napriek tomu je snaha, aby sa hodnoty ρb 
pohybovali tesne nad touto normovanou hodnotou. Nie je vhodné, ak sú tieto hodnoty veľmi 
vysoké. 
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Fig.3 Course of apparent porosity for material ALKO 65 M, shaped pieces D 16, in year 2001 
 
 

Z regulačného diagramu zdanlivej pórovitosti πa je vidieť, že sa namerané hodnoty 
pohybujú od dolnej regulačnej hranice 14,58 % po hornú regulačnú hranicu 21,53 %. Stredná 
úroveň πa odpovedá hodnote 18,06 %. Aj tento interval nameraných hodnôt sa pohybuje ďaleko 
pod maximálnou normou stanovenou hodnotou 22 %. Z toho vyplýva, že žiadna zo skúmaných 
vzoriek túto hodnotu neprekročila. V tomto prípade ide o dodržanie hodnôt pod predpísanou 
maximálnou hodnotou.   
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Fig.4 Apparent porosity vs. volume weight for material ALKO 65 M, shaped pieces D 16, in year 2001 
 

Pri skúmaní štatistickej závislosti medzi sledovanými vlastnosťami žiaruvzdorného 
materiálu bola zistená významná štatistická závislosť len medzi objemovou hmotnosťou a 
zdanlivou pórovitosťou. Koeficient korelácie r = - 0,71. Z grafu je zrejmé, že ide o obrátenú 
štatistickú závislosť. So zvyšujúcou sa objemovou hmotnosťou, zdanlivá pórovitosť klesá, čo je 
v súlade s očakávaním. 
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Fig.5 Breach causes for material ALKO 65 M, shaped pieces D 16, in year 2001 

 
Pri skúmaní príčin zlomu bolo zistené, že z celkového množstva vyrobených tvaroviek 

neboli uvoľnené len 2 % týchto žiaruvzdorných tehál. Boli zistené tri príčiny zlomu. 4,5 % 
neuvoľnených tvaroviek bolo drolivých, 10 % spečených. 15 % skúmaných tvaroviek bolo 
nekvalitných v dôsledku vysokého obsahu Fe v surovinách. U vysokého percenta, až 70,5 % 
tehál sú príčiny zlomu charakterizované ako iné, t. z. obité, slabopal, krivé a pod..   

Na základe uvedeného výskumu je možné konštatovať, že zo štatistického hľadiska je 
možné proces výroby žiaruvzdorných hlinitokremičitých tvaroviek pozície D 16 z materiálu 
ALKO 65 M považovať za stabilný. Normami stanovené hodnoty boli u všetkých troch 
vlastností dodržané. Normou stanovenú minimálnu hodnotu pevnosti v tlaku mierne prekročilo 
len 5 % skúmaných vzoriek. Objemová hmotnosť a zdánlivá pórovitosť sa pohybovali v normou 
stanovených medziach. U žiadnej z vlastností neboli prekročené hranice regulácie.  

Na výrobu tvaroviek pozície D 16 boli použité vždy rovnaké vstupné suroviny, 
technologický postup výroby aj teplota výpalu boli taktiež rovnaké. Rozptyl hodnôt jednotlivých 
vlastností mohol byť spôsobený hlavne radením vlaku v peci počas výpalu žiaruvzdorných tehál 
z dôvodu výrobného programu. 

Zlomy tvaroviek boli zapríčinené ich nadmernou drolivosťou, nadmerným spečením a 
vysokým obsahom Fe v surovinách. V budúcnosti bude potrebné preskúmať nezhodnú výrobu 
charakterizovanú ako „iné“. 

Pri výrobe žiaruvzdorných tvaroviek musí byť dodržaná predovšetkým objemová 
hmotnosť, ktorá sa u skúmaných tvaroviek pohybovala v normou stanovenom intervale hodnôt. 

 
Záver  

Aplikácia normy ISO 9000 sa stáva nevyhnutnosťou z hľadiska udržania si pozícií 
výrobcov na zahraničnom, ale aj domácom trhu. Neoddeliteľnou súčasťou tejto normy sú práve 
štatistické metódy. Správne používanie štatistických metód slúži na spätné rýchle a efektívne 
zhodnotenie stability, či nestability výrobného procesu a zhodnotenie kvality výstupných 
produktov, a tým umožňuje prijatie účinných nápravných opatrení. 
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