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Abstract 
 The aim of the submitted work is to evaluate hardness measurement process 
capability of various qualitative standards of hardenable wrought aluminium alloy - 
superduraluminium. The standards were simulated by casting (two cooling rates, 4.5°C.s-1 and 
20°C.s-1), heat treatment (cooling rate of casting 4.5°C.s-1: solution treatment 6 hours at 500°C ± 
5°C with following quenching into water 40°C and natural age hardening 0, 48 and 96 hours at 
20°C) and thermomechanical treatment (cooling rate of casting 20°C.s-1: solution treatment 6 
hours at 490°C ± 5°C with following quenching into water 40°C and pressing with amount of 
deformation ε = 20% and natural age hardening 96 hours at 20°C). 
          The Al  alloy „Superduraluminium“ (STN 42 4203) was used as an experimental 
material. This type of alloy although being practically the first heat treatable alloy to be 
discovered still finds wide application for many general engineering and aircraft structural 
purposes in the form of forgings, extruded bars and sections, sheet, plate, tube and rivets. The 
excellent properties of this material are exploited in automotive industry. The alloy has good 
fracture toughness , but shows signs of overheating at about 510°C.  
          The surface of samples was milled and ground by abrasive paper. Polished 
metallographic samples were etched with 25 % H2SO4 at 75°C and consequently with 0.5 % HF. 
The microstructure was evaluated according to STN 42 0491 and STN 42 0462. The average 
grain diameter was 41.65 µm for cooling rate 4.5°C.s-1 and 21.55 µm for cooling rate 20°C.s-1. 
            The quality of alloy was evaluated by Brinell (HBS5/250/30) hardness test according 
standard ISO 6506  (STN 42 0371). Hardness tester HPO 250, being up to standard STN EN 
ISO 6506 - 2 (42 0371) for maximum permissible error, was used as measuring instrument.   
            Because the Brinell ball makes the deepest and widest indentation and 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, the Brinell hardness test was applied.  
           Attempts to standardize the evaluation of the measurement processes capability can 
be observed for several years.  The capability of measurement processes is searched by analogy 
with that of production processes. Process capability means the ability of the process to meet 
technological or other requirements.  Measurement process capability is determined by total 
variation caused by random reasons influencing the process.  
           Measurement system analysis (MSA) is an experimental and mathematical method of 
determining how much the variation within the measurement process contributes to overall 
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process capability. MSA involves gauge repeatability and reproducibility (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 make a GRR study, the same type of parts or samples (10 pieces), two appraisers 
(people who measure the parts, the appraiser A was “cadet”, the appraiser B “veteran”), one 
measurement instrument and 3 measurement trials, on each part, by each appraiser were used. 
The multiple trials were necessary to estimate repeatability %EV and multiple operators to 
estimate reproducibility %AV. Multiple parts allow to obtain better estimates of repeatability 
and reproducibility, as well as to estimate part variation %PV.  Index   %GRR represents the 
overall process capability and ndc (number of distinct product categories) is relative to 
resolution of measurement instrument.  
            As a general rule of thumb is the measurement system resolution ought to be at least 
one-tenth of the process variability. This demand is fulfilled, because the resolution is 0.22 HBS 
5/250/30 and  equivalent standard deviation is  between 3.67 and 16.37 HBS 5/250/30.  
           As   %GRR exceeds 3 0% (95.69 % cast state - cooling rate 4.5°C.s-1, 66.14 % cast 
state - cooling rate 20°C.s-1, 85.33 % quenched,  90.44 % natural age hardened 48 hours, 93.56 
% natural age hardened 96 hours and 93.03 % thermomechanical treated) the used hardness 
measurement system was not capable. The number of categories (ndc) is less then 2, the 
measurement system is of no value in controlling the process. It is all noise and one part can not 
be said to be different from another. The inhomogeneity of tested material at cast state with low 
cooling rate and partial melting down of grain boundaries and formation of cracks and micro-
voids at age hardened and thermomechanical treated states are the causal relation of low 
capability.  
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Abstrakt 
          Cieľ om príspevku je stanoviť  vplyv kvality výrobku na spôsobilosť  procesu merania 
tvrdosti na báze analýzy systému, v ktorom sa meranie realizuje.  Kvalita výrobku bola 
simulovaná rôznym spracovaním superduralu (STN 42 4203). Vzorky boli v odlievanom stave 
(dve rýchlosti ochladzovania odliatkov (4,5°C.s-1 a 20°C.s-1), tepelne spracované (rýchlosť  
ochladzovania odliatku 4,5°C.s-1, rozpúšť acie žíhanie 6 hodín pri teplote 500°C ± 5°C s kalením 
do vody a prirodzeným stárnutím 0, 48 a 96 hodín pri teplote 20°C) a termomechanicky 
spracované   (rýchlosť  ochladzovania odliatku 20°C.s-1, rozpúšť acie žíhanie 6 hodín pri 490°C ± 
5°C s kalením do vody,  lisovaním  so stupň om deformácie 20=ε % a prirodzeným stárnutím 
96 hodín pri teplote 20°C). 
          Mikroštruktúra bola vyhodnocovaná podľ a STN 42 0491 a STN 42 0462. Na meranie 
tvrdosti bola použitá Brinellova metóda (HBS5/250/30) podľ a ISO 6506  (STN 42 0371). Ako 
merací prostriedok bol použitý tvrdomer HPO 250, spĺ ň ajúci požiadavky STN EN ISO 6506 - 2 
(42 0371) a vyhlášky MPO Č R č . 68/2004 Sb.  
           Použitá analýza systému merania (MSA) je experimentálna a matematická metóda na 
urč enie spôsobilosti systému, v ktorom sa realizuje proces. Postupovalo sa metódou analýzy 
priemeru a rozpätia. Pre každý stav superduralu sa meranie realizovalo na 10 vzorkách. Meranie 
sa na každej vzorke opakovalo 3 krát.Tvrdosť  merali dvaja operátori.  
            Hodnota indexu %GRR, kvantifikujúceho spôsobilosť  presahuje vo všetkých 
prípadoch hranič nú hodnotu 30 % (95,69 % pri odlievanom stave, rýchlosť  ochladzovania 
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odliatku 4,5°C.s-1, 66,14 % pri odlievanom stave, rýchlosť  ochladzovania odliatku 20°C, s-1, 
85,33 % pri kalenom stave,  90,44 % po prirodzenom stárnutí  48 hodín, 93,56 % po 
prirodzenom stárnutí 96 hodín a 93,03 % po termomechanickom spracovaní). Použitý systém 
merania a v ň om realizovaný proces sú nespôsobilé.  Nehomogenita odliatkov pri nízkej 
rýchlosti ochladzovania, č iastoč né natavenie hraníc zŕ n pri rozpúšť acom žíhaní ako aj vznik 
necelistvostí pri termomechanickom spracovaní sú príč iny nízkej spôsobilosti procesu.  
 

 

1. Úvod 
           V súvislosti s prirodzeným tlakom na kvalitu výrobkov, služieb a procesov vzrastajú  
požiadavky na meranie ich kvalitatívnych znakov. Meranie je dôležité pre priemysel vo 
všetkých fázach výroby:  od výskumu, cez vývoj, sledovanie kvality vstupujúcich surovín, 
polotovarov, vlastného procesu výroby (kvalita výrobných zariadení, prostredia, výrobcov, 
meracích prostriedkov...) až po výstupnú kontrolu, pri zložitejších výrobkoch aj v procese ich 
inštalácie. Možno povedať : „ Č o neviete odmerať , to neviete ani vyrobiť “ [1]. 
           Požiadavky na kvalitu existujúcich meraní, ako aj potreba stále nových meracích 
metód sú  aktuálne prakticky vo všetkých oblastiach ľ udskej č innosti. Okrem priemyselnej 
výroby zasahujú prakticky všetky oblasti ľ udskej č innosti -  napríklad  ekológiu,  rozvíjajúce sa 
biotechnológie, všetky formy diagnostiky v humánnej aj veterinárnej medicíne, kontrolu 
potravín. Na tento proces sa treba pozerať  ako na dynamický jav. Rast kvality merania totiž 
spravidla prináša nové poznatky, ktorých aplikácia vyvoláva tlak na ď alšie zdokonalenie 
postupov merania.   
          Z hľ adiska metrologického zabezpeč enia kvality výrobkov je dôležité riadiť  všetky 
meracie procesy, ktoré sa používajú pri vývoji, výrobe, zavádzaní do prevádzky a servise 
výrobkov. Dotýka sa to sledovania a udržiavania samotného procesu tak, aby neistoty merania 
zodpovedali  požiadavkám. Proces merania  je súbor vzájomne prepojených zdrojov, operácií a 
vplyvov, ktoré vytvárajú  meranie. Na merací proces sa pozeráme ako na každý iný proces, ktorý 
treba riadiť . Merací proces zač ína nadväzovaním meradiel na hodnoty etalónov, cez 
metrologickú konfirmáciu až po samotné meranie urč itým personálom za pôsobenia 
ovplyvň ujúcich velič ín. Metódy pre riadenie meracích procesov vychádzajúce z pravidelného 
monitorovania a analýz nameraných údajov  [2]. 
          Na proces merania sa v tejto súvislosti dá pozerať , a tým aj hodnotiť  jeho kvalitu, ako 
na ktorýkoľ vek výrobný (ale aj informač ný alebo diagnostický) proces, pravda,  so zohľ adnením 
jeho špecifík. Merací proces je realizovaný v urč itom systéme, zahrň ujúcom predovšetkým 
merací prostriedok, použitú metódu, operátora a podmienky prostredia, ktoré ovplyvň ujú 
jednotlivé prvky procesu. Na kvalitu meracieho procesu má výrazný pozitívny vplyv aplikácia 
príslušných noriem (napr. ISO 9000, ISO 10 012, ISO 17 025). Operatívne posúdenie kvality 
meracieho procesu s kvantifikovaným výstupom poskytuje analýza jeho spôsobilosti.  
          Podľ a normy STN EN ISO 10012:2004 je cieľ om systému manažérstva merania  
riadiť  riziko, že merací prostriedok a merací proces by mohli dať  nesprávne výsledky. 
Nesprávne výsledky spravidla v koneč nom dôsledku negatívne ovplyvnia kvalitu produktov 
(výrobnej organizácie) s následnými ekonomickými a morálnymi stratami (strata „dobrého 
mena“ výrobcu, havárie so smrteľ nými následkami). Aj keď  na základe skúseností môžeme 
predpokladať , že konfirmovaný (teda kalibrovaný a verifikovaný) merací prostriedok bude aj na 
konci konfirmač ného intervalu fungovať  správne, je aktuálne nebezpeč enstvo jeho nesprávneho 
používania. Pri nesprávnom používaní aj najpresnejšieho meracieho prostriedku je 
pravdepodobné nameranie nesprávnych hodnôt. Nesprávne používanie môže byť  spôsobené  
voľ bou nesprávnej metódy, nevhodnými podmienkami merania a nevyhovujúcimi operátormi. 
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          Meranie tvrdosti patrí k najrozšírenejším skúškam mechanických vlastností. Preto je 
prirodzená požiadavka na zabezpeč enie spoľ ahlivosti výsledkov merania. Meranie tvrdostí ale aj 
mikrotvrdosti je č asto používaná metodika skúšok mechanických vlastností v technickej praxi, č i 
už u finálnych výrobcov, ale aj u subdodávateľ ov (napr. plechy). V súvislosti s predpokladaným 
vývojom automobilového priemyslu v SR sa výskum v tejto oblasti javí ako aktuálna výzva. 
           „Metals Handbook“ definuje tvrdosť  ako odpor kovu voč i plastickej deformácii, 
zvyč ajne vpichu za definovaných podmienok. Pojem sa týka aj odporu voč i poškriabaniu, oteru 
alebo rezaniu. Je to vlastnosť  kovu, udávajúca jeho schopnosť  odporu voč i trvalej deformácii pri 
pôsobení napätia. Č ím je väč šia tvrdosť  kovu, tým je väč ší odpor voč i deformácii. Meranie 
makrotvrdosti je rýchla a jednoduchá metóda na urč enie vlastností materiálu z malej vzorky [3].  
           U Brinellovej metódy sa používa ako vnikacie teleso gulič ka z kalenej ocele alebo 
tvrdokovu  Trvanie zať aženia sa volí v rozsahu 10 - 15 sekúnd, pre mäkké materiály do 180 
sekúnd.  V porovnaní s inými metódami merania tvrdosti majú odtlač ky pri Brinellovej metóde 
najväč šiu hĺ bku a šírku, teda poskytujú údaje z väč šieho objemu materiálu. Z toho dôvodu je 
vhodná pre mäkké a nehomogénne materiály a teda aj odliatky. Na druhej strane veľ ké odtlač ky 
môžu znehodnotiť  povrch súč iastky [4].  
           Spôsobilosť  procesu merania je možné vyhodnotiť  dvomi spôsobmi.  Prvý spôsob, 
založený na analýze kontrolných procesov vychádza z požiadaviek normy VDA 5 (resp. DIN 
EN V 13005), prihliadajúci k neistotám merania. Jeho nevýhodou je obmedzenie použiteľ nosti 
na meranie geometrických velič ín.  Druhý spôsob, založený na analýze systému merania nie je 
zatiaľ  normovaný. Absenciu normy v súč asnosti vykrývajú podnikové štandardy. Na ich báze 
bola vypracovaná príruč ka  Analýza systémov merania (MSA – Measurement Systems 
Analysis). Príruč ka je doplň ujúcim dokumentom ku ISO QS - 9000 - American Automotive 
Manufacturers Standard, ktorá bola od zač iatku roka 2007 nahradená  technickou  špecifikáciou 
STN ISO/TS 16 949:2002 - Systémy manažérstva kvality. Osobitné požiadavky na používanie 
normy ISO 9001: 2000 v organizáciách na výrobu automobilov a ich náhradných č astí.  Ide 
o posúdenie zamerané na hodnotenie, č i je meranie realizované správne a za vhodných 
podmienok. Spôsob je vhodný v prípade, ak sa dá  meranie na každej súč iastke, vzorke, objekte 
opakovať . Analýza systému merania je možná na základe urč enia opakovateľ nosti 
a reprodukovateľ nosti  (metódy pre priemer a rozpätie – GRR, v staršej literatúre sa označ ovala 
aj ako R&R) alebo využitím analýzy rozptylu (ANOVA). Analýza rozptylu je schopná 
„vysporiadať  sa“ s akýmkoľ vek experimentálnym zoradením, umožň uje presnejší odhad 
rozptylov a získať  viac informácií z experimentálnych údajov. Na druhej strane vyžaduje 
zložitejšie výpoč ty a urč itý stupeň  štatistických vedomostí na interpretáciu výsledkov. 
Vzhľ adom na jednoduchší prístup a možnosť  použitia výpoč tovej techniky bola na 
vyhodnocovanie spôsobilosti procesu merania tvrdosti použitá metóda GRR [5]. 
           Cieľ om príspevku je stanoviť  vplyv kvality výrobku na spôsobilosť  procesu merania 
tvrdosti na báze analýzy systému, v ktorom sa realizuje. Tvrdosť  hliníkovej zliatiny 
v odlievanom a tepelne spracovanom stave sa merala Brinellovou metódou s vyhodnotením 
vplyvu meracej metódy, meracieho prostriedku, operátorov a variability meraných vzoriek. 
 
 

2. Experimentálny materiál 
           Ako experimentálny materiál bola použitá tvárna zliatina hliníka STN 42 4203 
(AlCu4Mg1, označ ovaná aj ako „superdural“) s požadovaným chemickým zložením 3,8 - 4,9 % 
Cu; 1,2 - 1,8 % Mg; 0,3 - 0,9 % Mn; do 0,5 % Fe a Si; do 0,3 % Zn a do 0,1 % Ni. Teplota 
odlievania bola 760°C, zliatina sa odlievala do polootvorenej oceľ ovej kokily 20 x 270 x 150 
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mm (otvorená strana 270 x 20 mm) s priemernou rýchlosť ou ochladzovania odliatku 4,5°C.s-1. 
Polotovary na termomechanické spracovanie s priemerom 15 mm a výškou 150 mm boli odliate 
do medenej kokily. Teplota odlievania bola 760°C, rýchlosť  chladnutia odliatkov 20°Cs-1.   
 Keď  vychádzame z toho, že Fe, Si a Mn tvoria s hliníkom zlúč eniny nerozpustné 
v tuhom roztoku, možno sústavu zjednodušiť  na ternárnu sústavu Al - Cu - Mg. V binárnej vetve 
Al - Cu segreguje fáza Al2Cu, v binárnej vetve Al – Mg fáza Al8Mg5. Medzi fázami v ternárnej 
sústave segreguje fáza S: Al5Cu2Mg2 (resp. Al2CuMg) a fáza T: Al2CuMg4, ktoré tvoria 
eutektikum.  Pri zvýšenom obsahu železa sa v štruktúre vyskytuje fáza Al11Fe3Si [7]. 
 „Superdural“ je  konštrukč ný materiál s vysokou mechanickou pevnosť ou po 
tepelnom spracovaní, s nižšou ť ažnosť ou a vrubovou húževnatosť ou, dobre trieskovo 
obrobiteľ ný a tvárniteľ ný, so zníženou chemickou  odolnosť ou. Je vhodný materiál pre výrobu 
dopravných prostriedkov, široké uplatnenie si našiel v leteckom a automobilovom priemysle. 
Patrí medzi prvé hliníkové zliatiny, u ktorých bola zistená a využitá možnosť  tepelného 
spracovania. 
 
  

3. Experimentálne metódy 
              Odliatok bol rozrezaný na dve č asti, dolná č asť  bola použitá na tepelné spracovanie. 
Povrch hornej č asti bol frézovný (úber bol po 2 mm z každej strany, nasledovalo rozdelenie na 
10 dielov, ktorých povrch bol pred meraním tvrdosti prebrúsený na metalografickej brúske 
brúsnymi papiermi č . 120 až 3000. Vzorky na analýzu mikroštruktúry sa odobrali z dielov č . 1, 
5, a 10. Mikroštruktúra sa vyhodnocovala podľ a  STN 42 0491. Ako leptadlo sa použila  25 %  
H2SO4 pri teplote 75°C a následne  0,5 % HF pri teplote 20°C. Veľ kosť  zrna sa vyhodnocovala 
podľ a normy STN 42 0462 metódu poč ítania zŕ n, priemer zrna 41,65 µm sa stanovil z 30 analýz. 
Medzi jednotlivými miestami odberu vzorky na analýzu nebol výrazný rozdiel. Mikroštruktúra 
v oblasti dielu č . 5 je na obr. 1.  
           Tepelne spracovaný stav sa realizoval homogenizač ným žíhaním spodnej č asti 
odliatku  pri teplote 500°C ± 5°C po dobu 6 hodín v elektrickej odporovej peci s následným 
zakalením do vody  s teplotou 40°C. Po prebrúsení povrchu vzorky a jej rozdelení na 10 dielov 
nasledovalo meranie tvrdosti (do 30 minút od zakalenia), ktoré bolo opakované opakovali po 
prirodzenom starnutí po 48 a 96 hodinách (pri teplote okolo 20°C). Napriek tomu, že teplota 
žíhania bola zvolená v rozmedzí 490 - 505°C, odporúč anom literatúrou [6], došlo lokálne 
k nataveniu hraníc zŕ n a k vzniku necelistvostí, mikroštruktúra je na obr.2. 
           V prípade zliatin Al-Cu-Mg už malá deformácia v stave po rýchlom ochladení 
urýchľ uje stárnutie [7], sú teda vhodné na termomechanické spracovanie. Odliate polotovary 
s priemerom 15 mm boli rozdelené na vzorky s výškou 18 mm.  Ako vyplýva z obr. 3, zvýšená 
rýchlosť  ochladzovania - 20°Cs-1 sa prejavila jemnejšou mikroštruktúrou polotovarov 
s priemerom zrna 21,55 µm. Odliatky (10 kusov) boli homogenizač ne žíhané pri teplote 490°C ± 
5°C (teplota bola znížená za úč elom zabrániť  natavovaniu hraníc zŕ n ako v prípade tepelného 
spracovania) po dobu 6 hodín s následným zakalením do vody s teplotou 40°C. Bezprostredne 
po zakalení boli vzorky  lisované na ruč nom skrutkovom lise, stupeň  deformácie ε = 20 %. 
Tvrdosť  sa merala po 96 hodinách prirodzeného stárnutia pri teplote 20°C.  Ako vyplýva z obr. 
4, napriek zníženiu teploty žíhania dochádzalo miestami k nataveniu hraníc zŕ n a v dôsledku 
toho  ku vzniku lokálnych necelistvostí – prasklín na výliskoch. Pred meraním tvrdosti sa 
výlisky sa rozrezali v strede výšky, rezy sa osústružili a prebrúsili brúsnymi papiermi č . 120 až 
3000.  
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 Fig.1 Casting, cooling rate 4,5°Cs-1           Fig.2 Microstructure after solution treatment and 

quenching 
 
 

     
                 Fig.3 Casting, cooling rate 20°Cs-1     Fig.4 The cracks after thermomechanical treating 
 
 

 Ako merací prostriedok  bol použitý univerzálny tvrdomer HPO 250.  Maximálna 
chyba a opakovateľ nosť  zodpovedali požiadavkám STN EN ISO 6506 - 2 (42 0371). Na 
kalibráciu sa použila tvrdomerná doštič ka s nominálnou hodnotou 247 HB ± 1,5 %, chyba 
meradla nepresiahla 2 % nominálnej hodnoty tvrdomernej doštič ky.   Tvrdosť   HBS 5/250/30 sa 
merala  podľ a STN EN ISO 6506  (STN 42 0371). 
          Meranie realizovali dvaja operátori (metóda odporúč a 2 až 3 operátorov). Operátor 
A bol „zač iatoč ník“, operátor B bol „skúsenejší“. Meranie sa realizovalo na desiatich dieloch   
pre každý stav materiálu (1. odlievaný, rýchlosť  ochladzovania 4,5°C.s-1 , 2. tepelne spracovaný 
bezprostredne po kalení, 3. tepelne spracovaný po 48 hodinách prirodzeného stárnutia, 4. tepelne 
spracovaný po 96 hodinách prirodzeného stárnutia, 5. odlievaný, rýchlosť  ochladzovania 20°C.s-

1, 6. termomechanicky  spracovaný po 96 hodinách prirodzeného stárnutia). Každý operátor 
meral na jednom diele tvrdosť  3 krát (odporúč ajú sa 2 - 3 opakovania). Poradie meraného dielu 
a operátora sa volilo náhodne (lósovaním). Miesta odtlač ku  sa volili tak, aby boli rovnomerne 
rozdelené medzi stredom a okrajom odliatku prič om vzť ah poradie vpichu – miesto vpichu bol 
volený náhodne. Rozmery odtlač ku sa merali s presnosť ou na celý najmenší dielik na 
mikrometrickom bubne odč ítacieho zariadenia, priemerné namerané hodnoty a rozptyly sú 
v tabuľ ke 1.  
           Namerané tvrdosti sa testovali na prítomnosť  odľ ahlých hodnôt použitím Grubbsovho 
testu na hladine významnosti α = 0,05. Odľ ahlé hodnoty sa nevyskytli. Použitá metóda GRR je 
bližšie opísaná v literatúre [8; 9]. Numerické výpoč ty sa realizovali s použitím programu 
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ProMSA V 3.2 firmy  Symphony Technologies.  Výpoč ty sa realizovali na hladine významnosti  
99% s intervalom pokrytia 99% (5,15 σ).  
 Prvým krokom analýzy je zistenie, č i má použitý merací prostriedok dostatoč nú 
rozlišovaciu schopnosť  Teoretická rozlíšiteľ nosť  meracieho prostriedku (t.j. hodnota 
najmenšieho dielika stupnice – mikrometrickej skrutky) je v intervale nameraných hodnôt 0,22 
HB 5/250/30.   Vyžaduje sa  možnosť  odč ítania aspoň  jednej desatiny  variability, teda v našom 
prípade hodnota 1/10 smerodajnej odchylky musí byť  menšia ako rozlíšiteľ nosť . Ako vyplýva 
z tabuľ ky 1, vzhľ adom na nameranú variabilitu je rozlíšiteľ nosť  použitého meracieho 
prostriedku dostatoč ná. 
 
Table 1  The influence of alloy treatment on the hardness and indices of capability (1. cast state, cooling rate 4,5°C.s-1, 

2. heat treated, directly after quenching,  3. heat treated, natural age hardening 48 hours, 4. heat treated, natural 
age hardening 96 hours, 5. cast state, cooling rate 18°C.s-1, 6. thermomechnical treated, natural age hardening 
96 hours) 

 1 2 3 4 5 6 

Opakovateľ nosť  v % %EV 40,66 72,93 46,48 51,61 60,13 23,35 

Reprodukovateľ nosť  v % %AV 86,63 44,29 77,59 78,04 27,55 90,05 

Opakovateľ nosť  a reprodukovateľ nosť  v % %GRR 95,69 85,33 90,44 93,56 66,14 93,03 

Variabilita medzi kusmi v  % %PV 29,05 52,15 42,67 35,3 75,0 36,7 

Wheelerov klasifikač ný pomer ndc 0,43 0,86 0,67 0,52 1,65 0,56 

R  5 0 0 0 5 0 Regulač ný diagram R, body mimo regulač né 
hranice v % 

x  35 15 35 35 15 70 

A 95 100 120 122 102 118 
B 103 105 131 133 107 144 HBS 5/250/30 

spolu 100 103 125 127 106 131 
A 4,08 6,53 6,5 6,1 11,99 11,61 
B 3,67 5,2 8,36 8,21 10,27 7,94 SD 

spolu 5,33 6,21 9,38 9,13 11,39 16,37 
Odľ ahlé hodnoty 0 0 0 0 0 0 

Normálne rozdelenie áno áno áno áno áno áno 
 
 

 Oč akáva sa štatistická zvládnutosť  procesu, teda aby všetky hodnoty variač ného 
rozpätia ležali medzi regulač nými hranicami regulač ného diagramu rozptylov. Podmienka bola 
splnená vo väč šine  prípadov (s výnimkou 5% bodov u oboch odlievaných stavov). Štatistickú 
zvládnutosť  procesu je možné dosiahnuť   urč itými postupmi, ktoré z hľ adiska zachovania 
opakovateľ nosti nebolo možné v tomto prípade použiť .  
           Oblasť  vo vnútri regulač ných hraníc regulač ného diagramu pre priemer predstavuje 
citlivosť  merania. Pretože skupina meraní  reprezentuje variabilitu procesu, je žiaduce, aby sa 
aspoň  polovica priemerov nachádzala mimo regulač né hranice.  V tomto prípade je systém  
merania vhodný na zistenie variability medzi meraniami. V opač nom prípade systému chýba 
efektívna rozlíšiteľ nosť , alebo výber nereprezentuje oč akávanú variabilitu procesu. 
           Skutoč nosť , že poč et údajov mimo regulač ných hraníc presiahol  iba v jednom 
prípade (termomechanické spracovania)  50 % poukazuje na nízku rozlíšiteľ nosť  analyzovaného 
procesu. 
           Parameter ndc - poč et oddelených tried (Wheelerov klasifikač ný pomer) udáva poč et 
rôznych kategórií, ktoré sa dajú spoľ ahlivo rozlíšiť  systémom merania. Je to poč et 
neprekrývajúcich sa 97 % - ných  konfidenč ných intervalov, ktoré pokrývajú rozpätie 
oč akávanej variability produktu. Č íslo ndc  by malo byť  rovné aspoň  5 (na hrubé odhady má byť  
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v rozsahu 2 až 4) [8].  Ako vyplýva z tabuľ ky 1, hodnota indexu ndc nedosahuje ani parametre 
požadované na odhady.   
           Index %EV predstavuje kumulovaný vplyv meracieho prostriedku, použitej metódy 
a podmienok merania na variabilitu. Je funkciou priemerného variač ného rozpätia opakovaných 
meraní pre všetkých operátorov.  
 Index %AV vyjadruje vplyv operátora na variabilitu, napr. jeho prístup alebo 
schopnosti. Je funkciou variač ného rozpätia aritmetických priemerov meraní vykonaných 
jednotlivými operátormi.  
           Index %PV je funkciou variač ného rozpätia aritmetických priemerov všetkých meraní 
v priebehu jedného dň a (jednej etapy). Je citlivý na vplyv variability medzi meranými vzorkami. 
Jeho hodnota nepriamo  charakterizuje vhodnosť  meracieho prostriedku na dané meranie. Veľ mi 
presné meracie prostriedky majú hodnotu %PV nad 99 %, vhodne zvolené nad 90 %, prijateľ né 
nad 70 % a nepresné nad 50 %. Nižšie hodnoty vykazujú nevhodné meracie prostriedky [10]. 
           Index %GRR predstavuje podiel vplyvu meracieho prostriedku na variabilite. Jeho 
hodnota prakticky vyjadruje spôsobilosť  procesu. S rastom hodnoty indexu %GRR spôsobilosť  
systému merania klesá. Pokiaľ  jeho hodnota nepresahuje 10 %, systém merania sa považuje za 
prijateľ ný, v rozsahu 10 - 30 % za podmieneč ne prijateľ ný. 
            Ako vyplýva z obr. 5,  oproti odlievanému stavu (1) došlo po zakalení (2) iba 
k nepatrnému nárastu tvrdosti. Do 48 hodín od zakalenia tvrdosť  následkom prirodzeného 
starnutia intenzívne rástla (3), následný rast tvrdosti nebol taký výrazný (4). S rastom tvrdosti,  
ktorá by mala byť  mierou kvality odliatku sa hodnota spôsobilosti procesu jej merania  daná 
indexom %GRR menila len nevýrazne. Príč inou je urč itý rozsah natavenia hraníc zŕ n, č o malo 
za následok narušenie celistvosti materiálu a následný pokles kvality odliatku. V porovnaní 
s odlievaným stavom spôsobilosť  mierne vzrástla (pokles hodnoty indexu %GRR), prirodzené 
starnutie malo na spôsobilosť  nevýrazný, skôr negatívny vplyv. U odlievaného stavu (1 a 5) 
zvýšenie rýchlosti ochladzovania odliatku z 4,5°C.s-1 na 20°C.s-1 sa okrem zjemnenia štruktúry 
a nárastu tvrdosti prejavilo č iastoč ným zvýšením spôsobilosti procesu merania (pokles %GRR 
z 95,99 % na 66,14 %). Na druhej strane termomechanické spracovanie (6) napriek nárastu 
tvrdosti (o 20 %) v koneč nom dôsledku  spôsobilosť  procesu poklesla, pravdepodobne 
v dôsledku  vzniku prasklín, ktoré boli následkom narušenia celistvosti po natavení hraníc zŕ n 
pri homogenizač nom žíhaní.  
           Vzhľ adom na rovnaký merací prístroj, podmienky a metodiku a monotónny priebeh 
%GRR možno konštatovať , že rôzny pomer %EV a %AV je daný skôr nerovnomerným 
výkonom operátorov. 
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Fig.5 The influence of  superduraluminium treating on the hardness and the indices of capability 
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4. Diskusia 
           Ako vyplýva z hodnôt indexov  %GRR, analyzovaný proces merania tvrdosti sa javí 
ako nespôsobilý. Je možné, že nízka spôsobilosť  systému merania je  pre meranie tvrdosti 
typická, porovnateľ né merania sú v literatúre zriedkavé. Meranie tvrdosti Vickersovou metódou 
(HV 10) na hliníkovej zlievárenskej zliatine malo spôsobilosť  procesu %GRR 66,4 %, tvrdosť  
kolísala v rozsahu 58 HV10 až  91 HV10 [11]. Porovnateľ ná bola celková spôsobilosť  procesu 
(%GRR v rozsahu  70 % až 90 %) pri meraní tvrdosti Brinellovou metódou  na mosadzi 
s nameranými hodnotami 116 HBS 5/250 až 132 HBS 5/250 [12].  Spôsobilosť  procesu merania 
mikrotvrdosti (HV0,02) na železe je tiež nízka, index %GRR dosahoval hodnoty v rozmedzí 62 
% až 92 % [13]. 
  
 

5. Záver 
• Výsledky sú ovplyvnené č iastoč ným natavením hraníc zŕ n pri žíhaní. 
• Spôsobilosť  procesu merania tvrdosti, charakterizovaná indexmi %GRR a ndc je 

nedostatoč ná. 
• Zvýšenie kvality materiálu zvýšením rýchlosti ochladzovania, tepelným 

a termomechanickým spracovaním sa spôsobilosť  procesu zvyšuje, avšak nie 
dostatoč ne. 

• Na spôsobilosť  procesu negatívne vplýva nepriaznivé rozloženie priemerov   vzhľ adom 
na regulač né hranice, doložená analýzou príslušných regulač ných diagramov.  
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