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Abstract 
           The aim of the submitted work is to evaluate hardness measurement process 
capability of two test methods Brinell (HBS5/250/30) and Vickers (HV10/30).   
            The Metals Handbook defines hardness as "Resistance of metal to plastic 
deformation, usually by indentation. However, the term may also refer to resistance to 
scratching, abrasion, or cutting. It is a property of a metal, which gives it the ability to resist 
being permanently deformed (bent, broken, or have its shape changed), when a load is applied. 
The greater the hardness of the metal, the greater resistance it has to deformation. Measurement 
of the macro-hardness of materials is a quick and simple method of obtaining mechanical 
property data for the bulk material from a small sample.  
            The Brinell hardness test uses a machine to press a 2.5, 5 or 10 mm diameter, 
hardened steel (or tungsten carbide) ball into the surface of the test specimen. The machine 
applies a load of 500 kilograms for soft metals such as copper or brass. A 1500 kilogram load is 
used for aluminum castings, and a 3000 kilogram load is used for materials such as iron and 
steel, all for ball diameter 10 mm. The load is usually applied for 10 to 15 seconds, alternatively 
10-180 seconds for soft metalls. Among used hardness tests, the Brinell ball makes the deepest 
and widest indentation, so the test averages the hardness over a wider amount of material, which 
will more accurately account for multiple grain structures, and any irregularities in the 
uniformity of the alloy (typical for cast structure) and soft materials. A wide indentations, on the 
other hand, can impair the surface of specimen.  
           The Vickers test is the standard method for measuring the hardness of metals, 
particularly those with extremely hard surfaces: the surface is subjected to a standard pressure 
for a standard length of time by means of a pyramid-shaped diamond. The diagonal of the 
resulting indention is measured under a microscope. The Vickers testing method is similar to the 
Brinell test, it is the most accurat and sensitive hardness test method. It is unsuitable for 
inhomogeneous and coarse-grained materials. Thoroughly prepared surface befor test is 
unavoidable.  
           Attempts to standardise evaluation of the measurement processes capability can be 
observed for several years.  The capability of measurement processes is searched  similiarly to 
that  of production processes. Process capability means the ability of the process to meet 
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technological or other requirements.  Measurement process capability is determined by total 
variation caused by random reasons influencing the process.  
           Variability of the measured data (caused by the measurement process) as well as the 
systematic deviation from the required values is observed during the evaluation of the 
measurement process capability.  Both such efforts are determined by the technological 
development of the measuring instruments. Due to the technical innovations (incorporating 
electronics, autocalibration, automatic correction of the output signal according to the status of 
the measuring instrument) the variability of the measurement process is decreasing and the effort 
for its centering improves the capability of measuring instruments.  
           Measurement system analysis (MSA) is an experimental and mathematical method of 
determining how much the variation within the measurement process contributes to overall 
process capability. MSA involves gauge repeatability and reproducibility (R&R or GRR) studies 
to evaluate measurement systems. It is an interactive, multimedia, system designed to help 
engineers and quality professionals assess, monitor, and reduce measurement system variation. 
MSA helps us conform to ISO 9000 and ISO/TS 16 949:2002 requirements.  
           To conduct a R&R study, you will need the same type of parts (25 “fieds” in our 
experiment), at least two appraisers (people who measure the parts – 3 in our experiment), one 
measurement instrument or gauge and a minimum of two measurement trials (5 in our 
experiment), on each part, by each appraiser.  We need multiple trials to estimate repeatability 
%EV and multiple operators to estimate reproducibility %AV. Multiple parts allow us to obtain 
better estimates of repeatability and reproducibility, as well as to estimate part variation %PV.  
Index  %R&R (or %GRR) represents the overall process capability. 
           Al-Si cast slab with 9.75 wt% Si, 0.4 wt% Mg, 0.4 wt% Mn and 0.16 wt% Fe (STN 
42 4331) was the experimental material.  Final Sr content 0.015 wt% was sufficient for real 
modification of eutectic Si. The pouring temperature was 760°C. The melt was poured into the 
chill mould, the casting cooling rate was 2 °C.s-1 between 760 and 350°C.  
           The microstructure was evaluated at the longitudinal axis of the castings. Polished 
metalographic samples were etched with 25% H2SO4 at 75°C and consequently with 0.5% HF. 
The morphology  of  eutectic Si (� phase) and its interparticle spacing ��,  dimensions and 
shape of intermetallic iron containing phases as well were evaluated according to the STN 42 
0491. 
           The upper surface of slab was milled, ground by abrasive papers No. 220, 240, 280, 
400 a 500 and divided into 25 “fields”. The hardness HBS 5/250/30 was evaluated according to 
ISO 6506 (STN 42 0371). The loading and ball diameter were chosen according   STN 42 4341. 
The hardness HV10/30 was evaluated according to the ISO 6507-1 (STN 42 0374).  
            The length of aluminium matrix dendrites was up to 300 µm in the field No. 1 (the 
rim of the slab) toward its centre it increased to 500 µm  in the field No. 4 and 900µm in the 
field No. 13. The width of dendrites is 22-34 µm in the field No. 1 and  51-76 µm in the field 
No. 13.  The diameter of eutectic silicium  is 1-7 µm and its interparticle spacing   λβ 2.46 µm, 
in field No 1 and up to 10 µm with interparticle spacing   λβ 3.8 in the fields No 13-16, where 
the needles of eutectic silicium (up to 20 µm) can be observed. Rare grey – rusty needles of 
intermetallic phase  Fe2SiAl8 (phase α) with the length between 5 and 30 µm  can be seen in 
eutectic cells. 
           As a rule of thumb, the measurement system should have resolution  at least by 1/10th 
smaller than the process variability. This demand is fulfiled, because the resolution is 0.33 
HV10/30 and the standard deviation is 4.16HV10 or 0.15 HBS 5/250/30 and  equivalent 
standard deviation is  4.3 HBS 2/250/30..  
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           The variation derived from the measurement instrument, method and (unstable) 
measurement conditions  %EV = 59.5% for HB  and 78.5% for HV.  The variation derived  from 
the competence of appraisers %AV = 38.1% for HB and 15.3% for HV. The variation derived 
from the parts %PV = 70.8% for HB and 60.1% for HV.  As   %R&R exceeds 30% (70.6% for 
HB and 79.9% for HV), the used hardness measurement system as well as process. The 
inhomogeneity of tested material is causal relation of low capability.  
 
Keywords: capability, Al-Si alloy, hardness 
 
 
1. Úvod 
           V súvislosti s prirodzeným tlakom na kvalitu výrobkov, služieb a procesov vzrastajú  
požiadavky na procesy merania. Napriek tomu, že meranie predstavuje dôležitú súčasť systémov 
riadenia kvality, vo výrobe sa často nevenuje dostatočná pozornosť hodnoteniu jeho kvality. 
           Jednou z foriem vyjadrenia kvality procesu merania je kvantitatívne určenie jeho 
spôsobilosti.  Pokusy určiť spôsobilosť procesu merania sa datujú niekoľko rokov do  minulosti. 
Spôsobilosť procesu merania sa v podstate neodlišuje od spôsobilosti výrobných procesov. Aj 
v tomto prípade znamená schopnosť procesu plniť technologické a ďalšie požiadavky. Je 
podmienená celkovou variabilitou procesu, ktorá je výsledkom náhodných   vplyvov na proces 
[1, s. 234].  
           Počas vyhodnocovania spôsobilosti procesu merania je pozorovaná variabilita 
výsledkov merania (podmienená procesom merania) ako aj systematická odchylka od 
požadovaných hodnôt. Obe sú podmienené vývojom meracích zariadení. V dôsledku inovácií 
(elektronizácia, autokalibrácia, automatická korekcia  výstupného signálu podľa stavu meracieho 
prístroja) klesá variabilita meracieho procesu a snaha o jej centrovanie zlepšuje spôsobilosť 
meracích prístrojov.  Ekonomické úspory predstavujú priamy efekt -  možnosť lepšieho 
nastavenia výrobného procesu, pokles počtu nezhodných výrobkov a v konečnom dôsledku 
zvýšenie výkonnosti výroby.  
           Spôsobilosť procesu merania je možné hodnotiť aj na základe analýzy systému, 
v ktorom sa proces realizuje. Analýza systému merania (MSA) je experimentálna a výpočtová 
metóda, určujúca vplyv variability v procese merania na jeho celkovú spôsobilosť, vyjadrenú 
indexom % R&R (používa sa aj označenie %GRR), berúc do úvahy opakovateľnosť (vplyv 
vlastností meracieho prostriedku, metodiky a podmienok), reprodukovateľnosť (vplyv 
operátorov) a variabilitu medzi vzorkami. Stanovenie spôsobilosti procesu merania pomáha 
splniť požiadavky noriem ISO 9000 a ISO/TS 16 949:2002. 
           Meranie tvrdosti patrí k najrozšírenejším skúškam mechanických vlastností. Preto je 
prirodzená požiadavka na zabezpečenie spoľahlivosti výsledkov merania, ktorá je nemysliteľná 
bez  dostatočnej spôsobilosti procesu.  
           „Metals Handbook“ definuje tvrdosť ako "odpor kovu voči plastickej deformácii, 
zvyčajne vpichu“. Pojem sa týka aj odporu voči poškriabaniu, oteru alebo rezaniu. Je to 
vlastnosť kovu, udávajúca jeho schopnosť odporu voči trvalej deformácii pri pôsobení napätia. 
Čím je väčšia tvrdosť kovu, tým je väčší odpor voči deformácii. Meranie makrotvrdosti je rýchla 
a jednoduchá metóda na určenie vlastností materiálu z malej vzorky [2].  
          Brinellov tvrdomer používa ako vnikacie teleso guličky z kalenej ocele alebo 
tvrdokovu  s priemerom 2,5;  5 alebo 10 mm. Záťaž 500 kg sa používa pre mäkké kovy (meď 
alebo mosadz), 1500 kg pre hliníkove zliatiny a 3000 pre tvrdé materiály (železo, oceľ) 
v prípade použitia guličky s priemerom 10 mm. Trvanie zaťaženia sa volí v rozsahu 10 až  15 
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sekúnd, resp. 10-180 sekúnd pre mäkké materiály.  V porovnaní s inými metódami merania 
tvrdosti majú odtlačky pri Brinellovej metóde najväčšiu hĺbku a šírku, teda poskytujú údaje 
z väčšieho objemu materiálu. Z toho dôvodu je vhodná pre mäkké a nehomogénne materiály 
a teda aj odliatky. Na druhej strane veľké odtlačky môžu znehodnotiť povrch súčiastky. 
           Vickersova metóda merania tvrdosti je vhodná zvlášť na meranie tvrdých materiálov. 
Povrch je vystavený určenému tlaku po určený čas diamantovým vnikacím telesom tvaru ihlanu. 
Uhlopriečka odtlačku je meraná pomocou mikroskopicého meracieho zariadenia, tvrdosť sa 
odčíta z príslušných tabuliek. Metóda je v podstate podobná Brinellovej metóde. Vickersova 
metóda je univerzálna. Je však nevhodná pre nehomogénne a hrubozrnné materiály. Meraný 
povrch si vyžaduje starostlivú prípravu, na druhej strane nie je znehodnotený odtlačkami v takej 
miere ako v prípade Brinellovej metódy [3, s. 319].  
     
       
2. Materály a použité experimentálne metodiky 
             Cieľom predkladanej práce je stanoviť spôsobilosť procesu merania tvrdosti na báze 
analýzy systému, v ktorom sa realizuje. Ako ako experimentálny skúšobný materiál sa použil 
odliatok zo silumínu, tvrdosť sa merala Vickersovou a Brinellovou metódou s vyhodnotením 
vplyvu meracej metódy, meracieho prostriedku, operátorov a variability meraných súčiastok.  
           Použitý silumín okrem hliníka obsahoval 9,75 %hm. Si, 0,4 %hm. Mg, 0,4 %hm. Mg. 
Obsah železa ako nežiadúcej prímesy bol 0,16 %hm.. Ako modifikátor sa použilo Sr - 0,015 
%hm.. Teplota odlievania bola  760 °C.  Tavenina sa odlievala do oceľovej  otvorenej kokily s 
počiatočnou teplotou 20 °C, rýchlosť ochladzovania odliatku, v priemere 2 °C.s-1 sa stanovila 
v rozsahu teplôt 760 – 350 °C. Vzorka bola odliata v tvare dosky s rozmermi 250 x 140 x 28 
mm.  
           Mikroštruktúra sa vyhodnocovala v pozdĺžnej osi odliatku podľa  STN 42 0491.  
Metalografické vzorky boli po leštení leptané 25% H2SO4 pri 75°C a následne  0,5% HF. 
Vyhodnocovali sa morfológia  eutektického kremíka, jeho medzičasticová vzdialenosť ��, ako 
aj morfológia častíc s obsahom železa.   
           Pred  meraním tvrdosti bol povrch odliatku mechanicky opracovaný  frézovaním 
a ošetrený brúsnymi papiermi č. 220, 240, 280, 400 a 500 a rozdelený v pozdĺžnom smere na 25 
meracích polí širokých 10 mm.  
           Tvrdosť  HBS 5/250/30 sa merala  podľa ISO 6506  (STN 42 0371). Tvrdosť 
HV10/30 sa merala podľa ISO 6507-1 (STN 42 0374). Miesta vtlačku sa na poli volili náhodne. 
Ako prvá sa použila metóda podľa Brinella, miesta vtlačkov  skúšobnou metódou podľa 
Vickersa zodpovedali poradiu vtlačkov podľa Brinella v minimálnej povolenej vzdialenosti.   
       Maximálna dĺžka dendritov hliníkovej matrice v poli č. 1 (na okraji odliatku) je 300 
µm,  smerom k stredu vzorky rastie (v poli č. 4 je 500 µm, v poli č. 13 je 900 µm). Zároveň 
rastie šírka dendritov z 22-34 µm v poli č. 1 na 51-76 µm v poli č. 13. Eutektický kremík tvorí 
v poli č. 1 dokonale oblé zrná s priemerom 1 – 7 µm, medzičasticová vzdialenosť λβ  je 2,46 µm 
(obr. 1). Dĺžka zriedkavo sa vyskytujúcich  ihlíc β fázy nepresahuje 10 µm a ich šírka 1 µm. 
Dokonale oblé zrná – III. stupeň mikroštruktúry svedčia o dokonalom modifikačnom účinku 
použitého množstva modifikátora. Smerom do stredu odliatku rastie maximálny priemer častíc 
eutektického kremíka na 10 µm a dĺžka ihlíc eutektického kremíka na 20 µm, pričom rastie ich 
počet. V strede odliatku (polia č. 13 -16) dosahuje medzičasticová vzdialenosť λβ  až 3,8 µm 
(obr. 2). V eutektických bunkách sú v malom množstve viditeľné ihlice fázyα  Fe2SiAl8 
sivohrdzavej farby, ktorých dĺžka kolíše v rozsahu 5-30 µm a šírka nepresahuje 3 µm.   
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Fig.1 Microstructure, field No1.                      Fig.2 Microstructure, field No16. 

 
 
3. Analýza výsledkov 
      Ako meracie zariadenie  bol použitý univerzálny tvrdomer HPO 250 v prevedení  
HBS a HV. V prevedení HBS má výrobcom zaručenú chybu  ± 2% v rozsahu tvrdostí do 100 
HBS 5/250. Na tvrdomeri sa stanovila chyba meracieho zariadenia,  maximálna chyba 
a spoľahlivosť podľa vyhlášky MPO ČR č. 68/2004 Sb. pomocou tvrdomerných doštičiek 114 
HB a 247 HB. V oboch prípadoch hodnota maximálnej chyby a spoľahlivosti boli v tolerancii, 
rovnako ako chyba meracieho zariadenia. V prevedení HV má výrobcom zaručenú chybu  ± 2% 
v rozsahu tvrdostí do 100 HV10. Na kalibráciu bola použitá tvrdomerná doštička 473±8HV, 
maximálna chyba a spoľahlivosť boli v tolerancii. Tvrdosť HV10/30 bola zvolená z dôvodov 
porovnania výsledkov s predchádzajúcimi meraniami a s literárnymi údajmi.  
           Smerodajný index spôsobilosti, ktorým budeme v ďalšom porovnávať obe metodiky 
je index %R&R (v literatúre sa označuje aj ako %GRR, prípadne ∆), ktorý vyjadruje  podiel 
opakovateľnosti a reprodukovateľnosti z celkovej variability. Pokiaľ je jeho hodnota menšia 
alebo rovná 10%, systém merania je prijateľný, v rozsahu 10% až 30% vrátane  systém merania  
môže byť prijateľný, nad 30% je systém merania nutné zlepšiť[4, s. 139, 153; 5, s. 93]. 
          K meraniu by malo byť vybrané meradlo s dostatočnou rozlišovacou schopnosťou. 
Obvykle sa požaduje možnosť odčítania aspoň jednej desatiny z očakávanej variability 
sledovaného znaku.  Túto podmienku meracie zariadenie v prípade HV spĺňalo, nakoľko 
maximálna rozlišovacia schopnosť v intervale meraných hodnôt bola 0,33 HV10/30 a  celková 
smerodajná odchýlka meraných hodnôt tvrdosti bola  4,16 HV10/30, podobne aj v prípade HB, 
keď maximálna rozlišovacia schopnosť v intervale meraných hodnôt bola 0,15 HBS 5/250/30 a  
celková smerodajná odchýlka 4,3 HBS 5/250/30 [4, s. 144]. 
           Ďalším krokom prípravnej fázy je stanovenie základných parametrov analýzy systému 
merania. Je potrebné určiť počet operátorov, počet meraných vzoriek a počet opakovaných 
meraní (obvykle 3 operátori, 10 vzoriek a 2-3 opakovaní). Merané vzorky (súčiastky, diely, 
kusy), na ktorých je analýza systému realizovaná, majú byť vybrané z prebiehajúceho procesu 
tak, aby reprezentovali a rovnomerne pokrývali celé výrobné rozpätie meraného znaku.  
           Pri riešení úlohy sme použili zjednodušenie, ktoré spočívalo v nahradení série vzoriek 
rozdelením analyzovaného odliatku na polia o šírke 10 mm. Tvrdosti merali traja operátori, 
každý realizoval v jednom poli po 5 meraní pre každú metódu (t.j. 5 meraní HV a 5 meraní HB) 
[4, s. 143; 6, s.  240; 8; 9, 10]. 
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           Prvým krokom vyhodnotenia analýzy opakovateľnosti a reprodukovateľnosti systému 
merania je posúdenie, či je proces merania z hľadiska variability opakovaných meraní 
realizovanými jednotlivými operátormi štatisticky zvládnutý. K tomuto vyhodnoteniu je treba 
zostrojiť regulačný diagram pre hodnoty variačného rozpätia opakovaného merania. Úroveň 
centrálnej priamky regulačného diagramu zodpovedá priemernému variačnému rozpätiu 
opakovaných meraní pre všetky  polia.  
 

 CLHB = R  = h

R
h

i
i∑

=1
..

= 6,15                 CLHV = R  = h

R
h

i
i∑

=1
..

= 7,17 
 
h-počet operátorov 
           Úroveň hornej a dolnej regulačnej hranice (medze) regulačného diagramu pre 
variačné rozpätie opakovaných meraní sa počíta podľa vzťahov 
 

 ULCHB  = D4. R  = 2,114 . 6,15 = 13,0     LCLHB = D3. R  

 ULCHV  = D4. R  = 2,114 . 7,17 = 15,15    LCLHV = D3. R  
 
           Koeficient  D3 a D4  závisí od rozsahu podskupiny – počtu opakovaných meraní (5). 
Pretože je počet opakovaných meraní n ≤ 6, dolná regulačná hranica sa nestanovuje.  
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 Regulačné diagramy rozpätí, obr. 3a pre HV a 3b pre HB,  ukazujú problematickú 
spôsobilosť procesu. Proces merania je z hľadiska variability opakovaných meraní štatisticky 
zvládnutý, keď všetky hodnoty variačného rozpätia ležia vo vnútri regulačných medzí. V našom 
prípade to nie je splnené, lebo 5 bodov, tj.  6,7% leží mimo regulačné hranice v prípade HB 
a 2,7% v prípade HV.  
 
 Opakovateľnosť  (equipment variation, repeatability)  
 
 EVHB = 5,15 R /d2

* = 5,15.(6,15/2,326) =    13,6 
 EVHV = 5,15 R /d2

* = 5,15.(7,17/2,326) =    15,87 
 
Pričom d2

*  je koeficient závislý na počte (5) opakovaní meraní a  súčinu počtu polí (25) a počtu 
operátorov (3). Násobok smerodajnej odchylky 5,15σ zodpovedá šírke oblasti, v ktorej za 
predpokladu normálneho rozdelenia meraného znaku leží 99% všetkých hodnôt. 
           Ďalší postup  sa zameriava na vyhodnotenie reprodukovateľnosti merania, ktorá 
charakterizuje variabilitu medzi operátormi. V prvom priblížení sa stanovia hodnoty 
aritmetických priemerov opakovaných meraní jednotlivých polí jednotlivými operátormi.  
           Na základe stanovenej hodnoty variačného rozpätia priemerov  
 
 R0-HB  = x

i.. max  - x
i.. min   = 71,94 – 68,68 = 3,26 

 R0-HV  = x
i.. max  - x

i.. min   = 87,24 – 85,98 = 1,26 
 
sa dá vyhodnotiť reprodukovateľnosť merania (AV – appraiser variation – reproducibility) 
 

AVHB = [(5,15R0/d2
*)2 - EV)2/n.r)] = [(5,15 . 3,26/1,91)2 - (13,62/5 . 25)] = 8,71              

AVHV = [(5,15R0/d2
*)2 - EV)2/n.r)] = [(5,15 . 1,26/1,91)2 - (15,872/5 . 25)] = 3,09  

r = počet polí (25) 
n = počet opakovaných meraní (5) 
d2

* = 1,91  (závisí od počtu operátorov) 
 Opakovateľnosť a reprodukovateľnosť merania:   
 

 R&RHB = [EV2+AV2] = [13,62 +  8,712] = 16,15 

 R&RHV= [EV2+AV2] =  [15,782 + 1,302] = 16,16 
 
           Stanovené hodnoty opakovateľnosti,  reprodukovateľnosti a R&R umožňujú posúdiť 
akým podielom sa na celkovom rozptyle podieľa samotná opakovateľnosť a samotná  
reprodukovateľnosť. Príslušné podiely sa obyčajne vyjadrujú percentuálne: 
Pre HB:  

PEV  = (EV)2/ (R&R)2 . 100 = 70,9% 
PAV  = (AV)2/ (R&R)2 . 100 =  29,1% 
Pre HV:  
PEV  = (EV)2/ (R&R)2 . 100 = 96,4% 
PAV  = (AV)2/ (R&R)2 . 100 =  3,6% 
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           Vysoký podiel opakovateľnosti, ktorý bol zistený pri oboch použitých metódach je 
spravidla dôsledkom vplyvu meracieho prostriedku, metódy merania, prípadne nestabilných 
podmienok merania. Naproti tomu  nízka hodnota reprodukovateľnosti  poukazuje na nevýrazný 
vplyv operátorov.  
           V ďalšom sa stanoví hodnota variačného rozpätia aritmetických priemerov všetkých 
meraní jednotlivých kusov  
 
 RpHB = x

.j.. max  - x
.j.  min  = 75,95 – 65,95 = 10,0 

 RpHV = x
.j.. max  - x

.j.  min  = 91,17 – 83,67 = 7,5 
 
            Na stanovenie variability medzi meranými poliami (PV – part variation, 
v originálnom modeli variability medzi kusmi) platí vzťah 
 
 VHB =  5,15Rp/d2

* = 5,15.(10/3,18) = 16,19 
 VHV =  5,15Rp/d2

* = 5,15.(7,51/3,18) =  12,16 
 
d2

* = koeficient závislý od počtu polí (25) 
 Vhodnosť systému merania pre posúdenie variability medzi meranými poliami sa dá 
vyhodnotiť pomocou regulačneho diagramu priemerov hodnôt opakovaných meraní 
jednotlivých polí jedným operátorom. Jedná sa o zvláštný prípad použitia regulačného diagramu, 
nakoľko variabilita vo vnútri podskupín je daná opakovateľnosťou merania jednotlivých polí, 
ktoré reprezentujú výrobné (v našom prípade experimentálne ) rozpätie [4,  s. 151].  
            Centrálna priamka regulačného diagramu zodpovedá aritmetickému priemeru 
všetkých nameraných hodnôt. 
 
 CLHB = x  =   (71,55+71,94+68,68)/3 = 70,73 
 CLHV = x  =   (85,98+86,24+87,24)/3 = 86,49 
 
 Pre regulačné hranice platí: 

UCLHB = CL +A2 . R  = 70,73 + 0,577 . 6,15 = 74,27 
LCLHB = CL – A2 . R  = 70,73 - 0,577 . 6,15 = 67,17 
UCLHV = CL +A2 . R  = 86,49 + 0,577 . 7,17 = 90,42 
LCLHV = CL – A2 . R  = 86,49 - 0,577 . 7,17 = 82,35 

 
A2 pre n = 5 (počet meraní) je 0,577  
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 Fig.4a  Averages chart, hardness HV 
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 Systém sa považuje za vhodný na posúdenie variability medzi kusmi (meracími 
poliami) v prípade, ak väčšina vynesených priemerov leží mimo regulačné hranice. Len v tomto 
prípade je systém merania vhodný na odhaľovanie variability medzi jednotlivými vyrobenými 
kusmi. V analyzovanom systéme leží mimo regulačné hranice 16% vynesených priemerov pre 
HV, obr. 4a  a  28% vynesených priemerov pre HB, obr. 4b , čo sa pri prezentácii výsledkov 
musí zohľadniť.   
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Fig.4b Averages chart chart, hardness HBS 

 
 
 Pre celkovú  variabilitu merania TV (total variation) platí: 
 

 TVHB =  [(R&R)2 + (PV)2]  = [13,872 +  16,192] =  22,86 

 TVHV =  [(R&R)2 + (PV)2]  = [15,822 +  12,162] =  20,22 
 
   Table 1  Parameters of process capability 

Prameter  Hodnota HB Hodnota HV 
%EV % EV = EV/TV.100%,   59,5    78,5 
%AV %AV = AV/TV.100% 38,1    15,3 
%PV %PV = PV/TV.100% 70,8    60,1 
%R&R % R&R = (R&R)/TV.100% 70,6    79,9 

 
 
            Proces merania tvrdosti je pri použití oboch metód nespôsobilý. V prípade 
Vickersovej metódy sa negatívny výsledok, vzhľadom na nehomogenitu štruktúry odlievaného 
silumínu, dal očakávať. Na homogénnejšom odliatku (v dôsledku vyššej rýchlosti 
ochladzovania) mal index  %R&R hodnotu 66,4 [11, s. 401]. Prekvapujúca je nízka spôsobilosť 
procesu v prípade Brinellovej metódy, ktorá je vhodnejšia pre liaty stav. Túto skutočnosť  
potvrdzuje vysoká hodnota parametra %EV. Bohužiaľ, tento parameter zahŕňa spolu tri zložky – 
merací prostriedok, používanú metódu a nestabilné podmienky merania, ktoré sa nedajú striktne 
odlíšiť. Vzhľadom na skutočnosť, že merací prostriedok – tvrdomer spĺňa stanovené požiadavky 
na parameter majú určujúci vplyv druhá a tretia zložka. Vzhľadom na nehomogenitu odliatku by 
bolo možné „zlepšiť“ vplyv metodiky použitím skúšobnej guličky  D10, čo použité meracie 
zariadenie neumožňuje.  
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           Za účelom štúdia vplyvu nehomogenity skúšobného materiálu na spôsobilosť procesu 
sme odliatok rozdelili na dve zóny – A (polia 1-5 a 21-25) a B (polia 7-16). Pri výpočtoch sme 
použili vyššie uvedenú metodiku. Ako vyplýva z tabuľky 2,  separácia viedla k ďalšiemu 
zhoršeniu spôsobilosti, avšak s poklesom vplyvu materiálu.  Posun jednotlivých parciálnych 
zložiek spôsobilosti po „rozdelení“ vzorky je znázornený na obr. 5. Parciálne zložky boli kôli 
názornosti upravené podľa schémy  
 

 100
%%%

%% 100 ×
++

=
PVAVEV

EVEV   

 
a podobne pre %AV100 a %PV100. 
 

 
Fig.5 The influence of slab division into rim and centre  on the %EV100, %AV100 and %PV100 contribution. 

 
 
    Table 2  Parameters of process capability, rim and centre of the slab 

Prameter HBS 5/250/30 HV10/30 
 okraj stred okraj stred 
%EV 63,5 78,0 77,5 84,5 
%AV 60,3 47,4 44,19 13,9 
%PV 48,3 39,6 45,3 51,6 
%R&R 87,6 91,8 89,2 86,2 

 
 
4. Záver 

1. Použitý systém merania tvrdosti je nutné zlepšiť, nakoľko hodnota indexu %R&Rje 
vyššia ako 30%.  

2. Spôsobilosť jednotlivých operátorov má na systém malý vplyv. 
3. Na systém merania tvrdosti negatívne vplýva hodnotený materiál (nehomogenita 

odliatku) a použitá metodika. 
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