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Abstrakt            

Autor: Štěpánka Zaoralová          

Analýza vlivu teploty prostředí na výsledky zkoušky tahem vysokojakostní oceli  

 Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vlivu teploty prostředí na výsledky zkoušky 

tahem vysokojakostní oceli. Práce je rozdělená do šesti kapitol. Nejprve je stručně 

charakterizována společnost, pro kterou byla tato práce vytvořena. Následující kapitoly obsahují 

teoretické řešení problematiky, charakteristiku materiálu a popis procesu přípravy tahových 

zkoušek. Další kapitoly se týkají samotného měření, statistické analýzy výsledků zkoušek tahem 

pro teploty: 20°C; 50°C; 300°C a 500°C a ověření statistické zvládnutosti. Na základě těchto 

výsledků bylo možno posoudit vliv teploty prostředí na tahovou zkoušku vysokojakostní oceli. 

 

Klíčová slova: destruktivní zkoušky, tahová zkouška, statistická regulace procesu 

 

Abstract 

Author: Štěpánka Zaoralová          

Analysis of  Influence of Environs  Temperature on Tensile Testing Results at High Quality Steel 

This thesis deals with the influence of the environmental temperature on the results of the 

tensile test of the high-grade steel. The thesis is divided into six chapters. First it is briefly 

characterized the company for which this work was created. The following chapters contain 

theoretical solutions of the issue, the characteristics of the material and the description of the 

proces preparation tensile test. Other chapters relate to the actual measurement, statistical 

analyses of the resuets of the  tensile test for temperature: 20°C; 50°C; 300°C and 500°C and 

checking of the statistical stability. Based on these results it was possible to determine the effect 

of the ambient temperature on the tensile test of the high-grade steel. 

 

 

Keywords: destructive testing, tensile test, statistical regulation of the process  
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ÚVOD 

V dnešní době je cílem každé firmy maximální uspokojení zákazníka, zajišťování vysoké 

úrovně kvality a s tímto je  neodlučitelně spojeno neustálé zlepšování a zdokonalování procesů. 

Samozřejmě z ekonomického hlediska také snižování nákladů, které však nikdy nesmí být 

upřednostňovány před kvalitou a spokojeností zákazníka.     

 Při snižování nákladů se očekává od odborných pracovníků, že budou rozhodovat na 

základě důkazných analýz, odborných znalostí a logického myšlení. Spojení těchto znalostí vede 

k úspěšnému řešení úlohy nebo problému.       

 Firma EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s. získala zakázku na výrobu vysokojakostního 

plechu z materiálu P460/630. Zákazník požaduje splnění normativních požadavků mechanických 

hodnot při pokojové teplotě 20°C. Pro rozšíření nabídky tohoto materiálu stávajícím i budoucím 

zákazníkům se vedení firmy rozhodlo zkoušet tento materiál za zvýšených teplot, kdy na základě 

ověření statisticky zvládnutého procesu bude firma schopna predikovat hodnoty mechanických 

vlastností.            

 Cílem této bakalářské práce je ověřit mechanické hodnoty při pokojové teplotě 20°C a 

zjistit chování určeného materiálu v dalších nadefinovaných teplotách. 
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1. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. (EVS), patří mezi přední evropské výrobce 

válcovaných výrobků z oceli. Od roku 2005 je společnost součástí přední vertikálně integrované 

ocelářské a těžařské skupiny EVRAZ GROUP S.A. [6]. 

 

1.1 Nosný výrobní program 

Celek EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. se dělí na tři základní části a to: Ocelárnu, 

Válcovnu a Výpalky. Nosný výrobní program firmy tvoří: tlusté plechy, profily, štětovnice a 

tvarové výpalky.           

 Výrobu oceli zabezpečuje konvertorová ocelárna, jejíž zařízení je vybaveno sekundární 

metalurgií s vakuovací stanicí. Na konvertorovou ocelárnu navazuje bramové kontilití (viz. 

obrázek 1). 

 

 

Obr. 1 Bramové kontilití EVS 

 

Určitý podíl oceli je odléván do formy ingotů. Těžká profilová trať zajišťuje válcování 

profilové oceli z vlastní, případně externí vsázky.        

 Tlusté plechy jsou vyráběny na trati 3,5 Kvarto z kontilité vsázky. Válcovna byla 

založena v roce 1971 a prošla rozsáhlou modernizací v roce 1999, což umožnilo výrazně zlepšit 

geometrii vyválcovaného plechu, povrchovou kvalitu a rozšířit jakostní sortiment. Sortiment 

plechů je válcován v tloušťkách 5-200 mm a šířkách 1000 - 3300 mm [6].   

 EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. nabízí možnost zpracování za tepla válcovaných 



3 
 

tlustých plechů na výchozí polotovary k dalšímu mechanickému opracování. Tyto je možno dále 

použít pro výrobu strojních dílů formou tvarových výpalků. Výpalky jsou produkovány na 

moderních pálicích strojích s podporou řídicího systému CNC. Tyto jsou vybaveny špičkovými 

plazmovými hořáky a hořáky kyslík - zemní plyn [6].                                                         

Jakostní sortiment vyráběn v EVS má celou řadu využití. Mezi tyto produkty patří [6]:               

• ocelové a mostní konstrukce; 

• lodě (viz. obrázek 2); 

•  dopravní stroje a vozidla; 

•  otěruvzdorné plechy; 

•  tlakové nádoby užívané za normálních i zvýšených teplot; 

•  speciální vojenská technika; 

•  plechy odolné proti atmosférické korozi; 

•  speciální použití (např. podélně profilované plechy); 

•  tvarové výpalky; 

•  Produktovody; 

•  offshore konstrukce.  

                                                

 

Obr. 2 Yongxing - kontejnerová loď, Chorvatsko 

(EVS dodal 5 116 tun plechů v tloušťkách 8 – 40 mm) 
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1.2  Testing centrum 

Nedílnou součástí EVS je i nové Testing centrum, které bylo uvedeno do provozu koncem 

roku 2012. Skládá se z obrobny zkoušek a zkušebny mechanických vlastností.   

 Toto středisko je schopno svým zákazníkům poskytovat řadu typů zkoušek, jako jsou:    

• tahová zkouška;     

• zkouška vrubové houževnatosti; 

• zkouška dwtt; 

• zkoušky tvrdosti (hb, hv, hrc); 

• zkouška návar- ohyb; 

• zkouška ohybem;  

• zkouška lamelární praskavosti; 

• kontrolní chemický rozbor.         

Obrobna zkoušek i zkušebny mechanických vlastností disponují velice moderními a 

kvalitními zařízeními. Tahové zkoušky, které jsou součástí této bakalářské práce, jsou prováděny 

na automatickém zkušebním stroji pro plochou tahovou zkoušku Walter-bai TTM®1600 kN s 

automatickým podávačem se zásobníkem na 180 zkušebních vzorků (viz. obrázek 3). 

 

 

Obr. 3 Zkušební stroj pro plochou tahovou zkoušku Walter-bai TTM®1600 kN 

 

Tahová zkouška kruhová se provádí na zkušebním stroji pro kruhovou tahovou zkoušku 

WaltebaiLFM®125 kN  s možností zkoušení vzorků za zvýšených teplot (viz. obrázek 4). 
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Obr. 4 Walter-bai LFM®125 kN 

Možnost zkoušení vzorků za zvýšených teplot 

 

V tomto novém Testing centru byla na požadavek vedení firmy EVS prováděna analýza vlivu 

teploty prostředí na výsledky zkoušky tahem vysokojakostní oceli  P460/630, která je předmětem 

této bakalářské práce. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

 

Objektivní posouzení časové spolehlivosti konstrukčních částí a jejich zbytkové životnosti 

při působení degradačních procesů si vynucuje hlubší znalosti o podstatě vztahu mezi 

mikrostrukturními parametry konstrukčních materiálů, fyzikálními mechanismy iniciace 

degradačních procesů a jejich napěťově – deformačními a lomovými charakteristikami [1].  

K tomu slouží mechanické vlastnosti materiálů, které vyjadřují schopnost materiálu 

odolávat mechanickému namáhání.  

  

2.1 Základní mechanické vlastnosti kovových materiálů    

 Vlastnosti jsou stránky předmětů a jevů, které člověk pozoruje, zkoumá a posuzuje 

z hlediska svého zájmu a potřeby [7].        

 Pojem vlastnost je tedy nutno chápat vždy ve vztahu k materiálním objektům. Vlastnosti 

objektů je zkoumáno zpravidla pomocí určitého experimentálního zařízení. Výsledkem tohoto 

procesu je výrok o zkoumané vlastnosti objektů nebo jeho částí.     

 Lze je přepočítat například na jiný rozměr nebo tvar tělesa a přímo je použít pro výpočet 

napěťových a deformačních hodnot (např. mez pevnosti Rm, mez kluzu Re, tažnost A). Jiné 

mechanické vlastnosti vystihují chování materiálu jen za určitých podmínek a nelze je převádět 

na jiná zkušební tělesa (např. vrubová houževnatost). Proto mají význam např. pro posouzení 

stejnoměrnosti výroby a dodržování technologického postupu [2]. 

Širokou škálu vlastností kovových materiálu můžeme rozdělit dle fyzikální podstaty a vnější 

povahy do těchto skupin [7]: 

Fyzikální vlastnosti: 

• magnetické; 

• transportní- tepelná vodivost, elektrická vodivost, supervodivost, termoelektrický jev; 

• tepelné - teplotní roztažnost, měrné teplo; 

• radiační. 

Fyzikálně-mechanické vlastnosti: 

• chemické a elektrochemické - oxidační, korozní; 

• optické a emisní;                                                       
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•  kontaktní; 

•  v disperzním stavu (kovové prášky). 

Mechanické vlastnosti: 

• základní- pružnost, pevnost, plasticita, houževnatost;             

• odvozené - tvrdost, odolnost proti křehkému lomu, odolnost proti únavovému lomu, 

odolnost proti tečení; 

• technologické- tvářitelnost, obrobitelnost, svařitelnost, slévatelnost, kalitelnost, 

spékatelnost.  

 

2.2  Rozdělení zkoušek mechanických vlastností 

Základní rozdělení těchto mechanických vlastností je obsaženo v tabulce1. 

Tab. 1 Rozdělení zkoušek mechanických vlastností 

Zkoušky statické 
-zkoušky pevnosti 

-zkoušky tvrdosti 

Zkoušky dynamické rázové a cyklické 
-zkoušky rázem 

-zkoušky opětovným namáháním – cyklické 

Zkoušky za vysokých a nízkých teplot   

Zkoušky za normálních teplot   

 

Dále je uvedená stručná charakteristika jednotlivých zkoušek.     

Zkoušky statické:       

Při statické zkoušce je zkušební vzorek zatěžován tzv. statickou silou, která se během 

průběhu zkoušky (zkušební doby) mění jen zvolna.        

Zkoušky pevnosti:  

Díky těmto zkouškám jsme schopni zjišťovat, nebo ověřovat pevnost materiálu v tlaku, 

tahu, krutu atd. na vybraných zkušebních vzorcích zvolna rostoucí silou. Zvláště zkouška tahová    

(viz. obrázek 5) a tlaková je velmi důležitá.  
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Hodnoty zjištěné při této zkoušce slouží pro pevnostní výpočty součástí namáhaných i ostatními 

druhy namáhání. 

 

Obr. 5 Zkušební tyč pro tahovou zkoušku 

 

Zkoušky tvrdosti: 

Těmito zkouškami se ověřuje, jakou mají materiály tvrdost, která je zvláště u kovů 

vlastností důležitou. Ke zjišťování tvrdosti se užívají různé druhy zkoušek, např. zkoušky 

vnikací, odrazové a další.           

Zkoušky dynamické rázové a cyklické:  

Při rázových působí síla nárazově, tj. jen v určitém okamžiku a pak zas ustává, jsou to 

zkoušky rázem v ohybu (viz. obrázek 6). Při zkouškách cyklických síla mění svoji velikost i směr 

během krátkého času, a to se opakuje v mnoha cyklech za sebou. Počet cyklů může být i několik 

milionů. Těmto zkouškám se říká také zkoušky únavové. 

 

 

Obr. 6 Zkušební vzorek pro zkoušku rázem v ohybu 

 

 

Zkoušky za vysokých a nízkých teplot: 

Tyto zkoušky se provádí u materiálů, které jsou určeny pro součásti, které budou pracovat 

za jiných než pokojových teplot, to znamená za vysokých nebo nízkých teplot.  
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Zkoušky za pokojových teplot by neměly žádnou vypovídací hodnotu, protože materiály s 

měnící se teplotou mění své vlastnosti, jako je pevnost v tahu, mez kluzu, tvrdost a další. 

Vzhledem k tomu, že všemi výše uvedenými zkouškami dochází k výraznému porušení materiálu 

(snad s výjimkou zkoušek tvrdosti), provádí se tyto zkoušky na zkušebních vzorcích, které jsou 

vybrány ze stejného materiálu, jako je konečná součást.       

 Při mechanickém namáhání dochází k deformaci zatěžovaných těles, proto je mnoho 

mechanických charakteristik dáno hodnotami fyzikálních veličin, resp. jejich funkcí 

v okamžicích, které odpovídají přechodům mezi dvěma stavy s rozdílnou fyzikální podstatou 

(tzv. mezní stavy) [3]. 

 U destruktivních zkoušek se tedy jedná o proces, kde je aplikováno napětí na předmět tak 

dlouho, dokud zkoušený objekt nezačne selhávat. Tyto testy jsou zpravidla jednodušší, podávají 

více informací a jsou snadnější k vyhodnocení výsledků než u nedestruktivního testování.

 Nedestruktivní zkoušení objektů se provádí za účelem budoucího použití výrobků, což u 

destruktivních zkoušek většinou nejde [8]. 

 

2.3  Popis tahové zkoušky 

 Tvar a rozměry zkušebních těles mohou být podmíněny tvarem a rozměry kovového 

výrobku, ze kterého jsou zkušební tyče odebrány. Zkušební tyč se získá obráběním vzorku 

z  výlisku nebo výrobku. Výrobky stálého průřezu (profily, tyče, dráty atd.) se mohou zkoušet, 

aniž by musely být obrobeny. Příčný průřez zkušebních tyčí může být kruhový, čtvercový, 

obdélníkový, případně i jiného tvaru [5]. Zkušební tyče musí být odebrány a připraveny 

v souladu s požadavky norem, resp. předpisů požadovaných zákazníkem. Zkušební vzorek se 

skládá ze tří částí – dvou hlav a střední části, která má obvykle konstantní průřez, nejčastěji 

kruhový, nebo obdélníkový. Měřící zařízení stroje registruje závislost zatěžující síly a 

prodloužení zkušební tyče.  

 

2.4 Stanovení smluvních mezí kluzu 

Průběh zkoušky je v běžných případech zaznamenáván v souřadnicích síla - prodloužení 

nebo napětí - deformace. Výsledkem záznamu je tahový diagram. Tento diagram je základem 

hodnocení napěťových i deformačních charakteristik. Lze jej obvykle rozdělit do čtyř oblastí 

(viz. obrázek 7): 
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Obr. 7 Tahový diagram 

Vysvětlivky: 

A -  napětí MPa,  

B - prodloužení mm, 

 1 – oblast elastické deformace, 

 2 – oblast elasticko – plastické deformace, 

 3 – oblast homogenní plastické deformace, 

 4 – oblast heterogenní plastické deformace. 

 

V literatuře zabývající se tahovou zkouškou, se však může objevit členění jen do tří 

oblastí (viz. obrázek 8) a to do oblasti pružných deformací, oblasti pružně – plastických 

deformací a oblasti ztráty plastické stability (potíže s vymezením oblasti  elasticko – plastické 

deformace).  

1 2 
3 4 

A 

B 
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Obr. 8 Tahový diagram 

Vysvětlivky: 

A – napětí             

B – prodloužení             

1 – oblast pružné deformace            

2 – oblast pružně – plastické deformace          

3 – oblast ztráty plastické stability 

Tahová zkouška se provádí za účelem stanovení mechanických vlastností: horní a dolní meze 

kluzu ReH a ReL v MPa, meze pevnosti Rm v MPa , tažnosti A a kontrakce Z v % [5].  

 Horní mez kluzu ReH se stanoví za pomoci odečteného prvého vrcholu zatížení Fh [N], 

registrovaného při kluzu kovu na stupnici měřícího zařízení zatěžujících sil. Odečtená hodnota Fh 

se podělí počáteční plochou příčného průřezu zkušební části tyče S0[mm2] dle vztahu (1). 

Hodnota ReH se stanovuje pouze v případě jejího výskytu (viz. obrázek 9). Vyskytne-li se, pak 

má přednost před mezemi kluzu stanovovanými smluvně [5].  

                                                          

ReH =  ; [MPa];                                                                (1) 

1 2 3 

A 

B 



12 
 

Dolní mez kluzu ReL se stanoví za pomoci odečteného nejmenšího zatížení Fl [N], 

registrovaného při kluzu kovu na stupnici měřícího zařízení zatěžujících sil, bez uvažování 

počátečního přechodového jevu, pokud se vyskytuje. Hodnota Fl se podělí počáteční plochou 

příčného průřezu zkušební částí tyče, S0 [mm2] dle vztahu (2). Hodnota ReL se stanovuje pouze v 

případě jejího výskytu (viz. obrázek 9) [5].  

                                                          

ReL =		 ; [MPa];                                                                   (2)                                      

 

 

Obr. 9 Stanovení horní ReH a dolní ReL meze kluzu 

 

2.5  Stanovení meze pevnosti 

Mez pevnosti v tahu, Rm se stanoví za pomocí odečteného maximálního zatížení, Fm [N], 

registrovaného na stupnici měřícího zařízení zatěžujících sil, které se podělí počáteční plochou 

příčného průřezu zkušební části tyče, S0 [mm2] (viz. obrázek 10) dle vztahu (3) [5].     

                                                   

Rm =		 ; [MPa];                                                                 (3) 
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Obr. 10 Stanovení meze pevnosti Rm 

2.6  Stanovení tažnosti  

Tažnost materiálu A se definuje jako poměrné podélné prodloužení a vypočítá se ze 

vztahu (4) [5]:                   

                                 A =		  *100 [%];                                                             (4)  

 kde Lu  je naměřená hodnota délky [mm] po přetržení zkušební tyče, L0 udává počáteční 

měřenou délku [mm].  

2.7  Stanovení kontrakce 

Kontrakce Z nám udává poměrné podélné zúžení a je definována vztahem (5) [5]:          

                                              Z =		  *100 [%];                                                          (5) 

kde S0 je počáteční průřez zkušební tyče [mm2], Su udává průřezovou plochu v místě přetržení v 

[mm2].  

2.8  Faktory ovlivňující výsledky tahové zkoušky 

Při provádění tahové zkoušky musí být brána v potaz i řada faktorů, které by mohly mít 

vliv na výsledek zkoušky a na jejich aplikaci při praktickém využití. Mezi tyto faktory patří:   
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• technika zkoušení, která může být buď standartní (normalizovaná), nebo vyžaduje 

specifický postup; 

• zkušební přístroje, jejichž princip a ovládání je nutno dokonale zvládnout a dodržet 

správnost výsledku měření; 

• teorie měření, která umožňuje stanovit přesnost měření a objektivnost výsledku; 

• způsob výběru vzorků a jejich minimální počet, potřebný k zajištění reprodukovatelnosti 

výsledku. 

Pro minimalizování vlivů těchto možných faktorů je sestaven zkušební protokol, který by 

měl obsahovat tyto následující informace (pokud se zainteresované strany nedohodly jinak) [5]: 

• informace o zkušebních podmínkách, které jsou specifikované např. ISO 6892 – 1:2009 

A224; 

• identifikaci zkušebních těles; 

• specifikaci materiálu; 

• druh zkušebního tělesa; 

• polohu a směr odběru zkušebních těles; 

• způsob řízení zkoušení a zkušební rychlost, nebo rozsah zkušebních rychlostí pokud se 

liší od doporučených metod a hodnot; 

• zkušební výsledky.  

 

2.9  Volba statistické metody         

Pro experiment prováděný v rámci řešení této bakalářské práce byla zvolena jedna 

z metod moderních přístupů zabezpečování jakosti statistická regulace procesu (SPC). SPC je 

základním nástrojem pro analýzu procesu, jeho vyhodnocování a zlepšování. Představuje tedy 

preventivní přístup k managementu jakosti, neboť na základě včasného odhalování odchylek 

průběhu procesu od předem stanovené úrovně umožňuje zásahy do procesu s cílem udržovat ho 

dlouhodobě na požadované a stabilní úrovni, nebo jej zlepšovat [13]. Všechna data byla 

otestována na normalitu a nezávislost pomocí statistického programu STATGRAPHIC Plus 5.0. 
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2.9.1 Regulační diagram 

Základním prostředkem SPC je regulační diagram (viz. obrázek 11), který vytvořil 

W.Shewhart v roce 1924 a tím položil základy celého systému SPC. Jedná se o grafický 

prostředek zobrazující vývoj variability procesu v čase. Jednou s hlavní funkcí je poskytnutí 

statistického signálu v případě působení vymezitelné příčiny a vyhnout se statistickému signálu, 

pokud k žádné významné změně v procesu nedošlo [10].      

  Regulační diagram se skládá ze tří horizontálních čar, které nám vlastně umožňují 

rozhodnout o tom, zda je proces statisticky zvládnut, či nikoli. Základní přímka se nazývá 

centrální přímkou a značí se CL (Central Line) a odpovídá tzv. referenční požadované hodnotě 

použité znázorňované charakteristiky. Referenční hodnota může být definována jako nominální 

hodnota (např. jako jmenovitá hodnota, nebo hodnota dána technickým předpisem), jako hodnota 

založená na minulé zkušenosti s daným výrobním procesem nebo jako odhad z hodnot 

regulované veličiny získaných v podmínkách statisticky zvládnutého stavu procesu [11]. 

 Horní regulační mez UCL (Upper Control Limit) je umístěna tři směrodatné odchylky 

(+3 ) nad centrální přímkou a dolní regulační mez LCL (Lower Control Limit) je umístěna tři 

směrodatné odchylky (-3 ) pod centrální přímkou [12]. Na osu x se vynáší čísla jednotlivých 

podskupin o rozsahu n a na osu y se vynáší výběrové charakteristiky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Struktura regulačního diagramu [10] 

Výběrová 

charakteristika 

(v.ch.) 

Horní regulační mez UCL 

Centrální přímka CL 

Dolní regulační mez LCL 

± 3  

(v.ch.) 

Č. podskupiny 1 2 
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2.9.2 Výběr vhodného regulačního diagramu 

Při volbě vhodného regulačního diagramu se vycházelo z toho, zda máme k dispozici 

měřitelná, nebo neměřitelná (atributy) data. V případě dat měřitelných se používají regulační 

diagramy měřením. Pokud získaná data jsou atributy, použijí se regulační diagramy srovnáváním. 

V rámci této analýzy byl vybrán regulační diagram ze schématu, které vytvořil W.Shewhart (viz. 

obrázek 12). V tomto případě jsou hodnoty znaku měřitelné a rozsah podskupiny je roven jedné a 

to z důvodu, že se jedná o destruktivní zkoušky. Proto byly zvoleny regulační diagramy pro 

individuální hodnoty a klouzavá rozpětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Schéma výběru vhodného regulačního diagramu [10] 

Dvojice diagramů pro individuální hodnoty (xj ) a klouzavá rozpětí (Rkl ) se má používat 

v situacích, kdy z důvodů ekonomických či technických nelze realizovat větší výběr rozsahu než 

n = 1.  

Jaký regulační diagram zvolit? 

Jaký je znak jakosti ? 

Měřitelný 

Jaký je rozsah výběru ? 

1 2 - 10 Nad 10 

Xj; Rkl  ; R ; s 

Me; R 

Neměřitelný (atribut) 

Co má být sčítáno 

Neshodné jednotky Neshody 

Je rozsah výběru 
konstantní ? 

Je rozsah výběru 
konstantní ? 

Ano Ne Ano Ne 

np p c u 
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Situace typické pro tento rozsah jsou: 

• náklady na kontrolu jedné kontrolované jednotky jsou vysoké, například destruktivní 

zkoušení; 

• měření hodnoty se provádí jednou za čas; 

• produkce je velmi pomalá, což je nevhodné k tomu, aby se vzorky o velikosti n > 1 

hromadily před analýzou; 

• jsou prováděná vícenásobná měření na stejné jednotce produktu; 

• kontrolovaný produkt je vysoce homogení (chemické roztoky); 

• ke kontrole se používá automatizovaná kontrola a technologie měření. Každá vyrobená; 

jednotka je analyzována tak, že neexistuje základ pro logickou podskupinu [11]. 

 

 

2.9.3 Analýza regulačních diagramů (xj;Rkl) a zabezpečení statistické stability 

Při použití dvojice diagramů (xj;Rkl) máme následující postup [14]: 

1.  Sestrojení regulačního diagramu pro klouzavá rozpětí (Rkl). 

2. Provedení analýzy regulačního diagramu (Rkl). Což znamená, že se zjišťuje, zda je sledovaný 

proces statisticky stabilní. Stav, kdy proces není statisticky stabilní signalizují body, ležící mimo 

regulační meze, nebo body vykazující trendy či nenáhodná seskupení (viz. tabulka 2).  

 V případě, že se takové body v regulačním diagramu vyskytují, provede se identifikace 

vymezených příčin a přijme se opatření, které jejich působení omezí, nebo zcela eliminuje [13]. 

3. Poté se vypustí výběry, u kterých byly signalizovány vymezitelné příčiny a znovu se přepočtou 

jak centrální přímka, tak regulační meze. 

4. Body 1-3 se opakují tak dlouho, až všechny body leží uvnitř regulačních mezí a nevykazují 

žádné trendy ani nenáhodná seskupení. 

5. Stejný postup se provede i u regulačního diagramu pro individuální hodnoty (xj) s tím, že již 

do něj nezahrnují výběry vypuštěné v bodě 3. Pokud diagram (xj) signalizuje nestabilitu procesu 

a jsou na tomto základě přijata nápravná opatření, vypouští se pak výběry, které nestabilitu 

signalizovaly jak z diagramu (xj), tak z diagramu (Rkl). Poté je potřeba postup opakovat od bodu 
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1 tak dlouho, až všechny body v obou diagramech leží uvnitř regulačních mezí a nevykazují 

žádné trendy ani nenáhodná seskupení. 

            Tab. 2 Přehled testů a nenáhodných seskupení [10] 

PŘEHLAD TESTŮ A NENÁHODNÝCH SESKUPENÍ 
 

1 1 bod je vzdálen více než 3 směrodatné odchylky od centrální přímky 

2 9 bodů v řadě leží na stejné straně od centrální přímky 

3 6 bodů v řadě vytváří klesající, nebo rostoucí posloupnost 

4 14 bodů v řadě kolísá (střídavě klesá, nebo stoupá) 

5 
2 ze 3 bodů jsou ve vzdálenosti větší než 2 směrodatné odchylky od 
centrální přímky (na stejné straně) 

6 
4 ze 5 bodů jsou ve vzdálenosti větší než 1 směrodatná odchylka od 
centrální přímky (na stejné straně) 

7 
15 bodů v řadě za sebou leží v oblasti 1směrodatná odchylka nahoru a 
1směrodatná odchylka dolů od centrální přímky 

8 
Žádný z 8 bodů v řadě za sebou neleží v oblasti 1směrodatná odchylka 
nahoru a 1směrodatná odchylka dolů od centrální přímky 
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3 CHARAKTERISTIKA ANALYZOVANÉHO PROCESU ZKOUŠENÍ 

                                                                                                                                                        

3.1  Popis přípravy tahových zkoušek 

Materiál, který je určen ke zhotovení zkušebních tyčí se obrábí dle výrobního procesu na 

základě platných a schválených výrobních postupů, kterými jsou Zkušební listy, výrobní výkresy, 

technologické postupy (TP). Výroba je plánovaná na základě interní zakázkové náplně z provozů 

a materiálového zabezpečení. K efektivní realizaci procesů v obrobně (dílně) zkoušek jsou 

zajištěny všechny potřebné zdroje. Jsou zajištěny lidské zdroje – pracovníci mají potřebnou 

kvalifikaci, jsou zajištěny finanční zdroje pro vlastní činnost, jsou v potřebném rozsahu zajištěny 

technické zdroje – výrobní zařízení a manipulačních prostředků a také informační zdroje formou 

výpočetní techniky odpovídajícího softwarového vybavení.  

Proces výroby zkoušek je rozdělen do tří etap:  

• předvýrobní etapa – příjem zkušebních vzorků;  

• výrobní etapa; 

• kompletace a předávka vyrobených sad zkušebních vzorků dle zkušebních listů (ZL).  

 

3.2   Provedení zkoušky tahem za zvýšené tepoty 

Pro vysokoteplotní mechanické vlastnosti kovů jsou určeny tři základní metody: 

• krátkodobé testy při zvýšených teplotách; 

• dlouhodobé deformační testy při zvýšené teplotě tečení; 

• krátkodobé a dlouhodobé testy po dlouhodobém vystavení při zvýšené teplotě [9]. 

 

3.2.1 Podstata zkoušky  

Tento postup se týká stanovení mechanických vlastností kovů statickou zkouškou tahem 

za zvýšené teploty (ohřev tělesa na specifikovanou teplotu s následnou výdrží před zatěžováním 

alespoň po dobu 30 minut) na zkušebním stroji pro zkoušku tahem, nacházejícím se v ZL. 

Zkouška spočívá v deformaci zkušebního tělesa tahovým zatížením, obvykle do lomu, za účelem 

stanovení jedné nebo více mechanických vlastností. Zkoušky za zvýšených teplot se provádí při 
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teplotě převyšující 35°C . Jedná se zejména o následující charakteristiky mechanických vlastností 

obsažených v tabulce 3:  

• mez kluzu (smluvní i výrazná);  

• pevnost v tahu. 

 

      Tab. 3 Značky a symboly používané pro identifikaci parametrů zkoušky a jejich význam 

Symbol Označení Jednotka 

Rm mez pevnosti MPa 

ReH(eL) horní (eH), resp. dolní (eL) mez kluzu MPa 

Rpx smluvní mez kluzu při deformaci odpovídající x v procentech MPa 

T specifikovaná teplota, při které se zkouška provádí °C 

Ti 
indikovaná teplota na povrchu zkoušené délky zkušebního 

tělesa 
°C 

Ts doba výdrže na zkušební teplotě min 

 

Zkoušky ve zkušebnách a laboratořích EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. (ZL EVS) jsou 

prováděny podle standartních operačních postupů specifikovaných pro každý typ zkoušky.  

 

3.2.2 Pracovní postup pro provedení zkoušky na zkušebním stroji LFM 125 kN  

Pracovník ZL vybere v PC u uvedeného zkušebního zařízení ve zkušebním programu 

„DION Pro“ příslušnou přednastavenou šablonu pro daný typ zkoušky za zvýšených teplot (podle 

průměru a zkušební normy), vyplní pole s názvem zkoušky ID číslem zkušebního tělesa (viz. 

obrázek 13), proměří skutečné rozměry posuvným měřidlem a exportuje data nebo je zapíše 

ručně do karty "Parametry vzorku" - pole "průměr v mm".  
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Obr. 13 Identifikační označení zkušebních vzorků 

Před zahájením zkoušky pracovník zašroubuje oba konce zkušebního tělesa do speciální 

teplotně odolné tyče určené pro kruhové zkušební tělesa. Vloží zkušební těleso do pece (viz. 

obrázek 14) a otvory v peci zatěsní termoizolační vatou. Před započetím zkoušky pracovník ZL 

na otočném rameni nastaví pec do polohy mezi čelistmi a zajistí nulovou polohu přístroje. Poté si 

připraví vysokoteplotní extenzometr (nastaví délku kalibru aretačním šroubem dle průměru 

zkoušky), vycentruje extenzometr 5 mm před zkouškou. V programu si otevře příslušnou šablonu 

a vytvoří novou zkoušku s platným ID polotovaru. Poté nastaví pec na požadovanou teplotu, na 

této teplotě je zkušební těleso udržováno po dobu nejméně 30 minut. Po celou dobu průběhu 

zkoušky je zkušební těleso v prostoru pece. Povolená odchylka od požadované zkušební teploty 

je pro T ≤ 500 °C: ± 3 °C . 

 

 

Obr. 14 Vložení zkušebního tělesa do pece na zkušebním stroji LFM 125 kN 
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Při zahájení samotné zkoušky přisune zkušební technik pomocí tlačítka „Apply“ 

keramické hroty extenzometru přímo na zkoušku a ve zkušebním software spustí zkoušku. Po 

dosažení meze kluzu zkušební technik odejme extenzometr pomocí tlačítka „Lift off“. Po 

přetržení zkoušky pracovník ZL odjistí pec, na otočném rameni otočí do polohy mimo čelisti, a 

za použití termoizolačních rukavic provede vyjmutí vzorku i s nadstavci. Přetržený vzorek umístí 

do označené nehořlavé nádoby. Před další manipulací musí dojít k vychladnutí vzorku. Výsledky 

provedené zkoušky pracovník ZL exportuje do informačního systému laboratoře (ISL) a po 

kontrole přenosu je odešle do databáze systému řízení hutní výroby (SŘHV), kde jsou již 

dostupné internímu zákazníkovi. Pracovník ZL zkontroluje v SŘHV všechny požadavky na 

zkoušení uvedené ve zkušebním listě . 

 

3.3  Zabezpečení kvality zkoušky 

Mezi formy zabezpečení kvality zkoušky patří interní kontroly: 

• ověření kalibrace měřidla před měřením;  

• ověření kalibrace zkušebního zařízení; 

• ověření kalibrace termočlánku. 

 

Mezi formy externí kontroly kvality patří:  

• účast v mezilaboratorním porovnání (organizátor, více laboratoří); 

•  porovnání s jinou laboratoří . 

Pokud metoda vychází z technické normy, je validována. Validace (ve smyslu potvrzení 

platnosti v podmínkách ZL) je vypracována v souladu se směrnicí laboratoře Validace metod a je 

doložen Validační protokol [4].  
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4 PŘÍPRAVNÁ FÁZE EXPERIMENTU 

Zvolený materiál je určen k výrobě přepravních prostředků jak silničních tak železničních, 

které vyžadují vysokou pevnost, odolnost, stálost a minimální hmotnost, např. cisternové vozy 

pro přepravu LPG. Parametry, které zaručují použitelnost tohoto materiálu, je hodnota smluvní 

meze kluzu Rm0,2, pevnost Rm a tažnost A. K určení těchto hodnot slouží zkouška tahem.  

4.1  Základní informace o materiálu 

Vývalek, z něhož pochází odebrané vzorky pro potřeby hodnocení vlivu teploty na daný 

materiál v této bakalářské práci, byl vyválcován konvenční metodou válcování na válcovací 

stolici trati 3,5 Kvarto společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. Hodnoty chemického 

rozboru experimentálního materiálu je obsaženo v tabulce 4. Tabulka je rozšířena o srovnání 

s požadavky materiálové normy EN 10028:3 P460NL1 [14].     

Tab. 4 Srovnání tavební analýzy zkoušené oceli (vývalek č. 74323) s požadavky normy EN 

10028:3 P460NL1 [14] 

Tavební analýza 

Vývalek 
74323 

C Co Mn Si P S Cu Ni Cr Pb 

Skutečné % 0,192 0,008 1,62 0,44 0,015 0,0019 0,02 0,32 0,06 0,001 

Dle 
normy*min. 

    1,1           0,3   

Dle 
normy*max. 

0,2   1,7 0,6 0,025 0,015 0,7 0,8     

  As Zr V Zn Al N Sn B Ca Sb 

Skutečné % 0,001 0,001 0,14 0,001 0,019 0,0189 0,004 0,0004 0,002 0,002 

Dle 
normy*min. 

                    

Dle 
normy*max. 

    0,2   0,02 0,025         

 

 *materiálová norma EN 10028:3 P460NL1       
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4.2  Informace o vývalku a jeho následném tepelném zpracování 

Požadovaný materiál byl odlit v ocelárně EVS a následně zpracován na bramovém  

kontilití . Počáteční rozměry bramy byly: tloušťka - 245 mm; šířka - 1530 mm; délka - 3250 mm.

 K sázení bramy do pece došlo tzv. „teplou cestou“ což znamená, že po odlití bramy 

nedošlo k úplnému vychladnutí materiálu. Teplota sázení byla 122°C. V peci se materiál nahříval 

pomalejším ohřevem až na požadovanou teplotu 1220°C. Poté byla brama vytažena z pece, 

proběhlo odokujení a samotné válcování konvenčním způsobem na trati 3,5 Kvarto. Požadovaná 

doválcovací teplota byla 900°C až 920°C. Rozměry výsledného vývalku byly: tloušťka - 12,5     

mm; šířka - 3030 mm; délka - 28950 mm.       

 Další operace, které proběhly na daném vývalku byly: odstřižení konců vývalku na 

teplých nůžkách, přerovnání na teplé rovnačce a poté uložení do vychlazovacího lože, kde došlo 

k pomalému vychlazování na vzduchu. Z vývalku byl odstřižen talon, ze kterého byly na 

poloautomatickém plazmovém stroji vypáleny polotovary zkušebních těles. Vzorek pro zkoušku 

tahem byl odebrán z 1/4  šířky plechu a z povrchu tloušťky plechu. Takto odebraný vzorek byl 

předán na obrobnu zkoušek EVS k dalšímu opracování. 

        

4.3 Příprava experimentu       

Původní rozměr odebraných vzorků byl: tloušťka - 12,5 mm; šířka - 30 mm; délka - 250 

mm (viz. příloha 2). Poté z něj byly obrobeny soustružením zkušební tyče (viz. příloha 3).  

 Operátor, který prováděl samotné zkoušení, postupoval dle technologického postupu, 

který již byl popsán výše. Výsledky každého zkušebního vzorku byly automaticky zpracovány a 

byla vykreslena křivka závislosti průběhu tahové zkoušky (tahový diagram).   

  

4.4  Zajištění homogenity experimentálních vzorků 

Každý úkon proběhl v souladu s normami, technologickými postupy, výrobními výkresy, 

zkušebními protokoly a zkušebními listy. Jednotlivé úkony byly vždy prováděny jedním 

operátorem, který měl potřebnou kvalifikaci. Byly zajištěny technické zdroje (výrobní zařízení a 

manipulační prostředky) a také zdroje výpočetní techniky. Tím se minimalizovaly možné faktory, 

které by mohly ovlivnit zkušební tělesa i samotnou zkoušku. 
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4.5 Ověření předpokladů o datech        

 Protože zvoleným znakem jakosti je měřitelný znak, musíme provést ověření předpokladu 

o datech. Bylo naměřeno 12 hodnot pro každou mechanickou vlastnost, protože pro každou 

zkoušku mechanických vlastností v jednotlivých teplotách bude statistická regulace provedena 

zvlášť.             

 U naměřených hodnot je nutné ověřit zejména normalitu a nezávislost. Při ověřování, zda 

data pocházejí z normálního rozdělení byl použit Shapiro-Wilkův test, test výběrové šikmosti a 

špičatosti. Tato statistická analýza byla provedena pomocí statistického programu 

STATGRAPHIC Plus 5.0. 

 

4.5.1 Ověření normality dat pomocí testů      

 Při testech výběrové šikmosti, špičatosti a Shapiro-Wilkova testu se vychází z těchto 

hypotéz:            

 H0 : data pocházejí z normálního rozdělení proti alternativě    

 H1 : data nepocházejí z normálního rozdělení.      

 Je – li P – Value větší než hodnota zvolené hladiny významnosti 0,05, přijímá se H0. 

 Je – li P – Value menší než hodnota zvolené hladiny významnosti 0,05, zamítáme H0 a 

přijímá se H1. Výsledky testů jsou obsaženy v tabulce 5.  

 

        Tab. 5 Výsledky testů pro ověření normality dat 

Teplota 20°C 

Výsledná hodnota P- Value 

  Rp 0,2 Rm A 

Shapiro-Wilkův test 0,210315 0,251586 0,088078 

Test výběrové šikmosti 0,961753 0,984791 1 

Test výběrové špičatosti 0,146022 0,281574 0,138716 

Teplota 50°C 

Výsledná hodnota P- Value 

  Rp 0,2 Rm A 

Shapiro-Wilkův test 0,327885 0,428714 0,138142 

Test výběrové šikmosti 0,607338 0,631109 0,87396 

Test výběrové špičatosti 0,349971 0,544168 0,569672 
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        Tab. 5 Výsledky testů pro ověření normality dat (pokračování) 

Teplota 300°C 

Výsledná hodnota P- Value 

  Rp 0,2 Rm A 

Shapiro-Wilkův test 0,448228 0,235417 0,239409 

Test výběrové šikmosti 0,968839 0,515262 0,812655 

Test výběrové špičatosti 0,305237 0,504849 0,112783 

Teplota 500°C 

Výsledná hodnota P- Value 

  Rp 0,2 Rm A 

Shapiro-Wilkův test 0,097447 0,097185 0,717232 

Test výběrové šikmosti 0,929325 0,206064 0,818783 

Test výběrové špičatosti 0,071087 0,148893 0,257308 

 

Dle tabulky 5, kde jsou zapsány výsledky jednotlivých testů je zřejmé, že jsou vždy větší 

než hladina významnosti 0,05 a je tedy přijata hypotéza H0. Data pocházejí z normálního 

rozdělení. 

 

4.5.2 Ověření nezávislosti dat  

Při ověřování nezávislosti se vychází z těchto hypotéz: 

H0 : data jsou nezávislá proti alternativě    

H1 : data jsou závislá         

Je – li P – Value větší než hodnota zvolené hladiny významnosti 0,05, přijímá se H0. 

Je – li P – Value menší než hodnota zvolené hladiny významnosti 0,05, zamítáme H0 a 

přijímá se H1.  

Výsledky testů závislosti jsou obsaženy v tabulce 6.  

 

           Tab. 6 Výsledky testů závislosti 

Teplota 20°C 

Výsledná hodnota P- Value 

  Rp 0,2 Rm A 

Runs up and down 0,385989 1 0,535768 

Box- Pierce test 0,188225 0,086657 0,0875138 
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Tab. 6 Výsledky testů závislosti (pokračování) 

Teplota 50°C 

Výsledná hodnota P- Value 

  Rp 0,2 Rm A 

Runs up and down 1 0,535768 0,535768 

Box- Pierce test 0,146761 0,795619 0,450136 

Teplota 300°C 

Výsledná hodnota P- Value 

  Rp 0,2 Rm A 

Runs up and down 0,535768 1 0,173107 

Box- Pierce test 0,616484 0,817848 0,358445 

Teplota 500°C 

Výsledná hodnota P- Value 

  Rp 0,2 Rm A 

Runs up and down 0,535768 0,535768 0,901433 

Box- Pierce test 0,306648 0,317663 0,592627 

 

Dle tabulky 6, kde jsou zapsány výsledky jednotlivých testů je zřejmé, že jsou vždy větší 

než hladina významnosti 0,05 a je tedy přijata hypotéza H0. Data jsou tedy nezávislá. 

 
4.6   Princip vyhodnocení zkoušky  

Zkušební vzorky byly přetrženy dle technologického postupu. Trhací stroj Walter-bai 

LFM 125 kN automaticky vyhodnotil smluvní mez kluzu, mez pevnosti a tažnost.  

 Hodnoty se zapisovaly do tabulek, které byly rozšířeny o klouzavé rozpětí. Hodnoty 

klouzavého rozpětí se vypočetly dle vztahu (6): 

 

                                                           Rj,kl =  ;                                                                          (6) 

 kde:              

xj – jednotlivé naměřené hodnoty         

Rj,kl – klouzavé rozpětí pro j-tý výběr o rozsahu n =1 

Poté se vypočetla suma jednotlivých naměřených hodnot, která se použila pro výpočet 

výběrového průměru dle vztahu (7), který dále slouží k výpočtu UCL,LCL, a stanovení CL u 

regulačního diagramu pro  individuální hodnoty. 
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                                                          ̅ = ∑ ;                                                                     (7) 

kde:            

  ̅ - výběrový průměr          

  k - počet naměřených hodnot regulované veličiny, v našem případě je k =12. 

Dále se vypočetla suma pro klouzavé rozpětí, která dále posloužila ke stanovení průměrného 

klouzavého rozpětí dle vztahu (8). 

                                                            kl = ∑ kl ;                                                                                           (8) 

kde:           

 kl - průměrné klouzavé rozpětí    

V dalším kroku byl sestrojen regulační diagram pro klouzavá rozpětí, kde se pak zakreslily 

hodnoty klouzavého rozpětí Rkl,j vypočtené ze vztahu (8).      

 Byly stanoveny regulační meze a centrální přímka, a to dle vztahu (9),(10),(11)  

                                                       CL = kl;                                                                                                   (9)      

             UCL = D4* kl;                                                               (10) 

                                           LCL = D3* kl;                                                               (11) 

kde:           

 CL - centrální přímka (Central Line)       

 UCL - horní regulační mez (Upper Control Line) 

            LCL - dolní regulační mez (Lower Control Line) 

            D3,D4 - součinitelé pro výpočet regulačních mezí, stanoveny pro rozsah výběru n =2.   

Hodnoty D3 a D4 se nachází v příloze 1.        

 Pokud v regulačním diagramu klouzavého rozpětí ležely všechny body uvnitř regulačních 

mezí, mohlo se přistoupit k sestrojení regulačního diagramu pro individuální hodnoty.   
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 Stanovily se regulační meze a centrální přímka dle vztahu (12), (13), (14).  

        

                                                 CL = ;                                                                            (12) 

    UCL = ̅ + E2 * kl;                                                                                (13) 

                                                    LCL = ̅ - E2 * kl;                                                                                 (14)  

 kde:            

 E2 je označení výrazu = ;         

 d2 - konstanta, kterou nalezneme v příloze 1. Pro n = 2 je rovna hodnotě 1,128.  

 Po dosazení: E2 = 2,66. 
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5 STATISTICKÁ ANALÝZA MECHANICKÝCH HODNOT PŘI POKOJOVÉ 

TEPLOTĚ 20°C 

Po analýze naměřených dat, ze kterého vyplynulo, že data pochází z normálního rozdělení 

a jsou nezávislá, se může přistoupit k sestrojení regulačního diagramu.  Jednotlivé hodnoty 

naměřené při pokojové teplotě  jsou uvedeny v tabulce 7.  

 

  Tab. 7 Naměřené hodnoty při teplotě 20°C 

ID zkušebního 

vzorku 
Číslo podskupiny 

Smluvní mez 

kluzu 
Pevnost Tažnost 

1620093 1 528 661 26 

1620094 2 533 664 29 

1620095 3 530 662 28 

1620096 4 529 661 27 

1620097 5 531 664 29 

1620098 6 533 663 26 

1620099 7 532 662 27 

1620100 8 528 664 29 

1620101 9 529 661 26 

1620102 10 533 662 28 

1620103 11 531 663 27 

1620104 12 530 660 28 

Součet 6367 7947 330 

 

5.1  Statistická analýza smluvní meze kluzu Rp0,2 

V tabulce 8 jsou vypsány naměřené hodnoty smluvní meze kluzu rozšířené o klouzavé 

rozpětí dle vztahu (6). 
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                Tab. 8 Hodnoty naměřené pro 20°C, rozšířené o klouzavé rozpětí 

ID zkušebního 

vzorku 

Číslo 

podskupiny 
Xj , ( )  Rj,kl 

1620093 1 528   

1620094 2 533 5 

1620095 3 530 3 

1620096 4 529 1 

1620097 5 531 2 

1620098 6 533 2 

1620099 7 532 1 

1620100 8 528 4 

1620101 9 529 1 

1620102 10 533 4 

1620103 11 531 2 

1620104 12 530 1 

Součet 6367 26 

Po výpočtu CL, LCL, UCL (viz (9), (10), (11)) byl zkonstruován regulační diagram pro 

klouzavá rozpětí (viz. obrázek 15).  

 

Obr. 15 Regulační diagram klouzavého rozpětí 

Z obrázku 15 je patrné, že všechny body leží uvnitř regulačních mezí, nejsou zde trendy  

ani jiná nenáhodná seskupení.          
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 Proto se může proces považovat za statisticky zvládnutý a může se přejít k výpočtům CL, 

LCL, UCL dle vztahu (12), (13), (14) a sestrojení regulačního diagramu xj (viz. Obrázek 16). 

 

Obr. 16 Regulační diagram pro individuální hodnoty 

Z obrázku je patrné, že všechny body leží uvnitř regulačních mezí, nejsou zde trendy a ani 

jiná nenáhodná seskupení. Proto se může proces považovat za statisticky zvládnutý.  

  Dále byly porovnány skutečné naměřené hodnoty smluvní meze kluzu (Rp0,2) pro 

teplotu 20°C s hodnotami očekávanými obsažené v tabulce 9 [14]. 

               Tab. 9 Očekávané hodnoty pro pokojovou teplotu 20°C       

Tloušťka 

(mm) 

Mez kluzu 

MPa (min) 
Pevnost MPa 

Tažnost 

% (min) 

≤ 16 

16> to ≤40 

40> to ≤60 

60> to ≤100 

100> to ≤150 

460 

445 

430 

400 

– 

570 to 750 

570 to 720 

570 to 720 

540 to 710 

– 

17 

17 

17 

17 

17 

 

Z tabulky 9 je viditelné, že očekávaná smluvní mez kluzu je min.460 MPa. V tomto 

případě se naměřené hodnoty pohybují v rozmezí od 528 do 533 MPa. Naměřené hodnoty tedy 
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vyhovují hodnotám, které byly očekávány, a tudíž můžeme konstatovat, že tahová zkouška při 

pokojové teplotě 20°C je statisticky zvládnutá a vyhovuje požadavkům zákazníka. 

 

5.2  Statistická analýza meze pevnosti Rm 

Tabulka 10 obsahuje naměřené hodnoty zkoušek meze pevnosti rozšířené o klouzavé 

rozpětí dle vztahu (6). 

                Tab. 10 Hodnoty naměřené pro 20°C, rozšířené o klouzavé rozpětí 

ID zkušebního 

vzorku Číslo podskupiny Xj ( )  Rj,kl 

1620093 1 661   

1620094 2 664 3 

1620095 3 662 2 

1620096 4 661 1 

1620097 5 664 3 

1620098 6 663 1 

1620099 7 662 1 

1620100 8 664 2 

1620101 9 661 3 

1620102 10 662 1 

1620103 11 663 1 

1620104 12 660 3 

Součet 7947 21 

 

Po výpočtu CL, LCL, UCL (viz (9), (10), (11)) byl zkonstruován regulační diagram pro 

klouzavá rozpětí (viz. obrázek 17).  
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Obr. 17 Regulační diagram klouzavého rozpětí 

Z obrázku 17 je patrné, že všechny body leží uvnitř regulačních mezí, nejsou zde trendy a 

ani jiná nenáhodná seskupení. Proto se může proces považovat za statisticky zvládnutý a může se 

přejít k výpočtům CL, LCL, UCL dle vztahu (12), (13), (14) a sestrojení regulačního diagramu xj  

(viz. obrázek 18). 

 

Obr. 18 Regulační diagram pro individuální hodnoty 

Z obrázku je patrné, že všechny body leží uvnitř regulačních mezí, nejsou zde trendy a ani 

jiná nenáhodná seskupení. Proto se může proces považovat za statisticky zvládnutý.   

Dále byly porovnány skutečné naměřené hodnoty meze pevnosti pro teplotu 20°C 

s hodnotami očekávanými. Podle tabulky 9 jsou hodnoty meze pevnosti očekávány v rozmezí od 

570 do 750 MPa. Naše naměřené hodnoty se pohybují od 661 do 664 MPa. Naměřené hodnoty 
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tedy vyhovují hodnotám, které byly očekávány, a tudíž se může konstatovat, že tahová zkouška 

při 20°C je statisticky zvládnutá a vyhovuje požadavkům zákazníka. 

 

5.3  Statistická analýza tažnosti A 

Jako poslední se ověřovala tažnost. Z výsledků zkoušek byla opět sestrojena tabulka 11, 

kterou je rozšířená o klouzavé rozpětí dle vztahu (6). 

                Tab. 11 Hodnoty naměřené pro 20°C, rozšířené o klouzavé rozpětí 

ID zkušebního 

vzorku Číslo podskupiny Xj (%)  Rj,kl 

1620093 1 26   

1620094 2 29 3 

1620095 3 28 1 

1620096 4 27 1 

1620097 5 29 2 

1620098 6 26 3 

1620099 7 27 1 

1620100 8 29 2 

1620101 9 26 3 

1620102 10 28 2 

1620103 11 27 1 

1620104 12 28 1 

Součet 330 20 

 

Po výpočtu CL, LCL, UCL (viz (9), (10), (11)) byl zkonstruován regulační diagram pro 

klouzavá rozpětí (viz. obrázek 19).  
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Obr. 19 Regulační diagram klouzavého rozpětí 

Z obrázku 19 je patrné, že všechny body leží uvnitř regulačních mezí, nejsou zde trendy a 

ani jiná nenáhodná seskupení. Proto se může proces považovat za statisticky zvládnutý a může se 

přejít k výpočtům CL, LCL, UCL dle vztahu (12), (13), (14) a sestrojení regulačního diagramu xj  

(viz. obrázek 20). 

 

Obr. 20 Regulační diagram pro individuální hodnoty 

Proces se může považovat za statisticky zvládnutý, protože z obrázku je patrné, že 

všechny body leží uvnitř regulačních mezí, nejsou zde trendy a ani jiná nenáhodná seskupení. 

 Dále byly porovnány skutečné naměřené hodnoty tažnosti pro teplotu 20°C s hodnotami 

očekávanými. Podle tabulky 9 jsou hodnoty  tažnosti očekávány min.17 %. Minimální hodnota  

naměřená při našich zkouškách v rámci experimentu  je 26 %. Naměřené hodnoty tedy vyhovují 
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hodnotám, které byly očekávány, a tudíž se může konstatovat, že tahová zkouška při teplotním 

zatížení 20°C je statisticky zvládnutá a vyhovuje požadavkům zákazníka. 
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6 PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK DLE NADEFINOVANÝCH TEPLOT 

Poté bylo přistoupeno k experimentu, u kterého se určený materiál vystavili požadovaným 

teplotám a ověřovalo  se, zda je proces statisticky zvládnutý, aby bylo možno předpovídat 

chování materiálu, pokud by zákazník požadoval informace o tom, jak se bude materiál chovat za 

zvýšené teploty.            

6.1 Zkoušení při teplotě 50°C 

  V tabulce 12 jsou uvedeny naměřené hodnoty meze kluzu Rp0,2. Tabulka je již rozšířena o 

Rkl dle vztahu (6). 

               Tab. 12 Naměřené hodnoty pro 50°C, rozšířené o klouzavé rozpětí 

ID zkušebního 

vzorku 

Číslo 

podskupiny 
Xj , ( )  Rj,kl 

1620009 1 508 
 

1620010 2 505 3 

1620011 3 515 10 

1620012 4 512 3 

1620013 5 508 4 

1620014 6 518 10 

1620015 7 509 9 

1620016 8 507 2 

1620017 9 515 8 

1620018 10 512 3 

1620019 11 508 4 

1620020 12 519 11 

Součet 6136 67 

 

Po výpočtu CL, LCL, UCL (viz (9), (10), (11)) byl zkonstruován regulační diagram pro 

klouzavá rozpětí (viz. obrázek 21).  
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Obr. 21 Regulační diagram klouzavého rozpětí 

Z obrázku 21 je patrné, že všechny body leží uvnitř regulačních mezí, nejsou zde trendy a 

ani jiná nenáhodná seskupení. Proto se může proces považovat za statisticky zvládnutý a může se 

přejít k výpočtům CL, LCL, UCL dle vztahu (12), (13), (14) a sestrojení regulačního diagramu xj  

(viz. obrázek 22). 

 

Obr. 22 Regulační diagram pro individuální hodnoty 

Z obrázku je patrné, že všechny body leží uvnitř regulačních mezí, nejsou zde trendy a ani 

jiná nenáhodná seskupení. Proto se může proces považovat za statisticky zvládnutý.  

 Dále byla zhotovena tabulka 13 s hodnotami naměřenými pro mez pevnosti Rm. Tabulka 

je rozšířená o klouzavé rozpětí dle vztahu (6). 
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               Tab. 13 Naměřené hodnoty pro 50°C, rozšířené o klouzavé rozpětí 

ID zkušebního vzorku 
Číslo 

podskupiny 
Xj ( )  Rj,kl 

1620009 1 639 
 

1620010 2 637 2 

1620011 3 642 5 

1620012 4 637 5 

1620013 5 633 4 

1620014 6 640 7 

1620015 7 635 5 

1620016 8 639 4 

1620017 9 633 6 

1620018 10 640 7 

1620019 11 641 1 

1620020 12 637 4 

Součet 7653 50 

 

Po výpočtu CL, LCL, UCL (viz (9), (10), (11)) byl zkonstruován regulační diagram pro 

klouzavá rozpětí (viz. obrázek 23).  

 

Obr. 23 Regulační diagram klouzavého rozpětí 

Z obrázku 23 je patrné, že všechny body leží uvnitř regulačních mezí, nejsou zde trendy a 

ani jiná nenáhodná seskupení. Proto se může proces považovat za statisticky zvládnutý a může se 
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přejít k výpočtům CL, LCL, UCL dle vztahu (12), (13), (14) a sestrojení regulačního diagramu xj 

(viz. obrázek 24). 

 

Obr. 24 Regulační diagram pro individuální hodnoty 

 Z obrázku je patrné, že všechny body leží uvnitř regulačních mezí, nejsou zde trendy a ani 

jiná nenáhodná seskupení. Proto se může proces považovat za statisticky zvládnutý. 

 Poslední mechanická vlastnost pro teplotu 50°C je tažnost. Naměřené hodnoty jsou 

obsaženy v tabulce 14. Tabulka je rozšířena o hodnoty klouzavého rozpětí. 

                Tab. 14 Naměřené hodnoty pro 50°C, rozšířené o klouzavé rozpětí 

ID zkušebního vzorku Číslo podskupiny Xj (%)  Rj,kl 

1620009 1 27 
 

1620010 2 26 1 

1620011 3 28 2 

1620012 4 27 1 

1620013 5 25 2 

1620014 6 28 3 

1620015 7 26 2 

1620016 8 27 1 

1620017 9 26 1 

1620018 10 28 2 

1620019 11 27 1 

1620020 12 26 1 

Součet 321 17 
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Po výpočtu CL, LCL, UCL (viz (9), (10), (11)) byl zkonstruován regulační diagram pro 

klouzavá rozpětí (viz. obrázek 25).  

 

Obr. 25 Regulační diagram klouzavého rozpětí 

Z obrázku 25 je patrné, že všechny body leží uvnitř regulačních mezí, nejsou zde trendy a  

jiná nenáhodná seskupení. Proto se může proces považovat za statisticky zvládnutý a může se 

přejít k výpočtům CL, LCL, UCL dle vztahu (12), (13), (14) a sestrojení regulačního diagramu xj  

(viz. obrázek 26). 

 

Obr. 26 Regulační diagram pro individuální hodnoty 

Je patrné, že všechny body leží uvnitř regulačních mezí, nejsou zde trendy a ani jiná 

nenáhodná seskupení, proto se může proces považovat za statisticky zvládnutý. 
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Můžeme tedy zhodnotit, že mechanické vlastnosti použitého materiálu P460/630 při 

teplotním zatížení 50°C jsou statisticky zvládnutý a můžeme predikovat očekávané hodnoty 

zákazníkům. 

6.2  Zkoušení při teplotě 300°C 

 V tabulce 15 jsou uvedeny naměřené hodnoty smluvní meze kluzu Rp0,2. Tabulka je již 

rozšířena o Rkl dle vztahu (6). 

               Tab. 15 Naměřené hodnoty pro 300°C, rozšířené o klouzavé rozpětí 

ID zkušebního vzorku 
Číslo 

podskupiny 
Xj , ( )  Rj,kl 

1620045 1 317   

1620046 2 325 8 

1620047 3 322 3 

1620048 4 328 6 

1620049 5 323 5 

1620050 6 317 6 

1620051 7 322 5 

1620052 8 318 4 

1620053 9 327 9 

1620054 10 322 5 

1620055 11 319 3 

1620056 12 325 6 

Součet 3865 60 

 

Po výpočtu CL, LCL, UCL (viz (9), (10), (11)) byl zkonstruován regulační diagram pro 

klouzavá rozpětí (viz. obrázek 27).  
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Obr. 27 Regulační diagram klouzavého rozpětí 

Z obrázku 27 je patrné, že všechny body leží uvnitř regulačních mezí, nejsou zde trendy a 

ani jiná nenáhodná seskupení. Proto se může proces považovat za statisticky zvládnutý a může se 

přejít k výpočtům CL, LCL, UCL dle vztahu (12), (13), (14) a sestrojení regulačního diagramu xj  

(viz. obrázek 28) 

 

Obr. 28 Regulační diagram pro individuální hodnoty 

Z obrázku 28 je patrné, že všechny body leží uvnitř regulačních mezí, nejsou zde trendy a 

ani jiná nenáhodná seskupení. Proto můžeme proces považovat za statisticky zvládnutý.  

 

Tabulku 16 jsme sestrojili z hodnot naměřených pro mez pevnosti při teplotě 300°C. 
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                Tab. 16 Naměřené hodnoty pro 300°C, rozšířené o klouzavé rozpětí 

ID zkušebního vzorku 
Číslo 

podskupiny 
Xj ( )  Rj,kl 

1620045 1 597   

1620046 2 624 27 

1620047 3 618 6 

1620048 4 611 7 

1620049 5 614 3 

1620050 6 598 16 

1620051 7 600 2 

1620052 8 608 8 

1620053 9 603 5 

1620054 10 599 4 

1620055 11 613 14 

1620056 12 600 13 

Součet 7285 105 

 

Po výpočtu CL, LCL, UCL (viz (9), (10), (11)) byl zkonstruován regulační diagram pro 

klouzavá rozpětí (viz. obrázek 29).  

 

Obr. 29 Regulační diagram klouzavého rozpětí 

Z obrázku 29 je patrné, že všechny body leží uvnitř regulačních mezí, nejsou patrná žádná 

jiná nenáhodná seskupení a ani trendy. Proto se může proces považovat za statisticky zvládnutý a 
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může se přejít k výpočtům CL, LCL, UCL dle vztahu (12), (13), (14) a sestrojení regulačního 

diagramu xj  (viz. obrázek 30). 

 

Obr. 30 Regulační diagram pro individuální hodnoty 

Z obrázku je patrné, že všechny body leží uvnitř regulačních mezí, nejsou zde žádné 

trendy a ani jiná nenáhodná seskupení. Proto můžeme proces považovat za statisticky zvládnutý. 

Jako poslední mechanickou vlastnost při teplotě 300°C nám zůstala tažnost. Hodnoty 

naměřené jsou obsaženy v tabulce 17. 

              Tab. 17 Naměřené hodnoty pro 300°C, rozšířené o klouzavé rozpětí 

ID zkušebního vzorku 
Číslo 

podskupiny 
Xj (%)  Rj,kl 

1620045 1 59   

1620046 2 72 13 

1620047 3 62 10 

1620048 4 66 4 

1620049 5 60 6 

1620050 6 70 10 

1620051 7 68 2 

1620052 8 65 3 

1620053 9 71 6 

1620054 10 67 4 

1620055 11 72 5 

Regulacní diagram individuálních hodnot

Podskupiny

X
j

CTR = 607,08

UCL = 632,47

LCL = 581,70

0 2 4 6 8 10 12

580

590

600

610

620

630

640



47 
 

Tab. 17 Naměřené hodnoty pro 300°C, rozšířené o klouzavé rozpětí 

(pokračování) 

1620056 12 60 12 

Součet 792 75 

 

Po výpočtu CL, LCL, UCL (viz (9), (10), (11)) byl zkonstruován regulační diagram pro 

klouzavá rozpětí (viz. obrázek 31).  

 

Obr. 31 Regulační diagram klouzavého rozpětí 

  Z obrázku 31 je patrné, že všechny body leží uvnitř regulačních mezí, nejsou zde žádné 

trendy a ani jiná nenáhodná seskupení. Proto se může proces považovat za statisticky zvládnutý a 

může se přejít k výpočtům CL, LCL, UCL dle vztahu (12), (13), (14) a sestrojení regulačního 

diagramu xj  (viz. obrázek 32). 
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Obr. 32 Regulační diagram pro individuální hodnoty 

Z obrázku je patrné, že všechny body leží uvnitř regulačních mezí, nejsou zde žádné 

trendy a ani jiná nenáhodná seskupení. Proto můžeme proces považovat za statisticky zvládnutý. 

Můžeme tedy zhodnotit, že mechanické vlastnosti použitého materiálu P460/630 při 

teplotě 300°C jsou statisticky zvládnutý a můžeme predikovat očekávané hodnoty zákazníkům. 

 

6.3   Zkoušení při teplotě 500°C 

Výsledky smluvní meze kluzu získané u této zkoušky jsou obsaženy v tabulce 18. 

               Tab. 18 Naměřené hodnoty pro 500°C, rozšířené o klouzavé rozpětí 

ID zkušebního vzorku 
Číslo 

podskupiny 
Xj , ( )  Rj,kl 

1620057 1 200   

1620058 2 203 3 

1620059 3 204 1 

1620060 4 199 5 

1620061 5 204 5 

1620062 6 201 3 

1620063 7 200 1 

1620064 8 204 4 

1620065 9 201 3 
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Tab. 18 Naměřené hodnoty pro 500°C, rozšířené o klouzavé rozpětí 

(pokračování) 

1620066 10 203 2 

1620067 11 199 4 

1620068 12 201 2 

Součet 2419 33 

 

Po výpočtu CL, LCL, UCL (viz (9), (10), (11)) byl zkonstruován regulační diagram pro 

klouzavá rozpětí (viz. obrázek 33).  

 

Obr. 33 Regulační diagram klouzavého rozpětí 

Z obrázku 33 je patrné, že všechny body leží uvnitř regulačních mezí, nejsou zde trendy a 

ani jiná nenáhodná seskupení. Proto se může proces považovat za statisticky zvládnutý a může se 

přejít k výpočtům CL, LCL, UCL dle vztahu (12), (13), (14) a sestrojení regulačního diagramu xj  

(viz. obrázek 34). 
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Obr. 35 Regulační diagram pro individuální hodnoty 

Z obrázku je patrné, že všechny body leží uvnitř regulačních mezí, nejsou zde žádné 

trendy a ani jiná nenáhodná seskupení.  Proto můžeme proces považovat za statisticky zvládnutý. 

Tabulka 19 obsahuje hodnoty naměřeny pro mez pevnosti. 

               Tab. 19 Naměřené hodnoty pro 500°C, rozšířené o klouzavé rozpětí 

ID zkušebního vzorku 
Číslo 

podskupiny 
Xj ( )  Rj,kl 

1620057 1 240   

1620058 2 266 26 

1620059 3 273 7 

1620060 4 300 27 

1620061 5 248 52 

1620062 6 311 63 

1620063 7 305 6 

1620064 8 378 73 

1620065 9 255 123 

1620066 10 300 45 

1620067 11 251 49 

1620068 12 299 48 

Součet 3426 519 
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Po výpočtu CL, LCL, UCL (viz (9), (10), (11)) byl zkonstruován regulační diagram pro 

klouzavá rozpětí (viz. obrázek 36).  

 

Obr. 36 Regulační diagram klouzavého rozpětí 

Z obrázku 36 je patrné, že všechny body leží uvnitř regulačních mezí a nevykazuje žádné 

trendy ani jiná nenáhodná seskupení. Proto se může proces považovat za statisticky zvládnutý a 

může se přejít k výpočtům CL, LCL, UCL dle vztahu (12), (13), (14) a sestrojení regulačního 

diagramu xj  (viz. obrázek 37). 

 

Obr. 37 Regulační diagram pro individuální hodnoty 

Z obrázku je patrné, že všechny body leží uvnitř regulačních mezí, nejsou zřejmé trendy a 

ani jiná nenáhodná seskupení. Proto můžeme proces považovat za statisticky zvládnutý.  
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 A jako poslední mechanická vlastnost při teplotním zatížení 500°C byla tažnost, jejíž 

hodnoty jsou zaznamenány v tabulce 20. 

                 Tab. 20 Naměřené hodnoty pro 500°C, rozšířené o klouzavé rozpětí 

ID zkušebního vzorku 
Číslo 

podskupiny 
Xj (%)  Rj,kl 

1620057 1 90   

1620058 2 110 20 

1620059 3 137 27 

1620060 4 100 37 

1620061 5 104 4 

1620062 6 120 16 

1620063 7 99 21 

1620064 8 130 31 

1620065 9 121 9 

1620066 10 111 10 

1620067 11 95 16 

1620068 12 129 34 

Součet 1346 225 

 

Po výpočtu CL, LCL, UCL (viz (9), (10), (11)) byl zkonstruován regulační diagram pro 

klouzavá rozpětí (viz. obrázek 38).  

 

Obr. 38 Regulační diagram klouzavého rozpětí 
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Z obrázku 38 je patrné, že všechny body leží uvnitř regulačních mezí, a nevykazuje žádné 

trendy ani jiná nenáhodná seskupení. Proto se může proces považovat za statisticky zvládnutý a 

může se přejít k výpočtům CL, LCL, UCL dle vztahu (12), (13), (14) a sestrojení regulačního 

diagramu xj  (viz. obrázek 39). 

 

Obr. 39 Regulační diagram pro individuální hodnoty 

Z obrázku je patrné, že všechny body leží uvnitř regulačních mezí, a nevykazuje žádné 

trendy ani jiná nenáhodná seskupení. Proto můžeme proces považovat za statisticky zvládnutý. 

 Můžeme tedy zhodnotit, že mechanické vlastnosti použitého materiálu P460/630 při 

teplotě 500°C jsou statisticky zvládnutý a můžeme predikovat očekávané hodnoty zákazníkům. 

 

6.4   Shrnutí statistické analýzy          

Cílem této statistické analýzy procesu bylo ověřit, zda je experimentální materiál 

P460/630 při různém teplotním zatížení statisticky zvládnut a nevykazuje žádné trendy a ani jiná 

nenáhodná seskupení.  Na základě tohoto ověření by se pak mohly predikovat hodnoty 

mechanických vlastností. Výsledky SPC jsou zaznamenány v tabulce 21.    

 Všechna tvrzení obsažená v tabulce 21 byla ověřena pomocí statistického programu 

STATGRAPHIC 5.0. 
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        Tab. 21 Výsledky statistické analýzy  

TEPLOTA 
MECHANICKÁ 

VLASTNOST 
STATISTICKÁ 

STABILITA 
TRENDY 

NENÁHODNÁ 
SESKUPENÍ 

50°C 

Meze kuzu Rp0,2 ANO NE NE 

Mez pevnosti Rm ANO NE NE 

Tažnost A ANO NE NE 

300°C 

Meze kuzu Rp0,2 ANO NE NE 

Mez pevnosti Rm ANO NE NE 

Tažnost A ANO NE NE 

500°C 

Meze kuzu Rp0,2 ANO NE NE 

Mez pevnosti Rm ANO NE NE 

Tažnost A ANO NE NE 

            

 Z tabulky 21 je zřejmé, že celý proces je statisticky zvládnut. Musí se ale vzít v úvahu, že 

pro tento experiment bylo použito malé množství hodnot.      
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo ověřit chování experimentálního materiálu P460/630 při 

pokojové teplotě 20°C. V rámci experimentu se mělo zjistit, zda je proces statisticky zvládnut 

také ve vyšších teplotách, aby bylo možno v případě kladného výsledku predikovat chování 

určeného materiálu pro potencionální potřeby zákazníků.      

 V teoretické části byly rozebrány základní mechanické vlastnosti kovových materiálů, 

bylo uvedeno rozdělení zkoušek mechanických vlastností a podrobný popis tahové zkoušky, 

která byla důležitou součástí experimentu prováděného v rámci této bakalářské práce. Dále byly 

popsány hodnoty, které je možno určit z této tahové zkoušky, jako je smluvní mez kluzu, mez 

pevnosti a tažnost. Také byla popsána statistická metoda, která byla použita k zjištění, jestli daný 

proces je či není statisticky zvládnut.        

 V třetí kapitole byla popsána charakteristika analyzovaného procesu zkoušení, byl uveden 

popis výroby zkušebních vzorků a způsob provedení tahové zkoušky za zvýšených teplot. 

Následující kapitola poskytla informace o experimentálním materiálu, ověření normality 

naměřených dat a principu vyhodnocení tahové zkoušky.      

 V kapitole pět byla provedena statistická analýza dat pro pokojovou teplotu 20°C. Po 

ověření statistické stability procesu a porovnání výsledků s  očekávanými výsledky bylo zjištěno, 

že mechanické hodnoty naměřené v tomto experimentu odpovídají hodnotám očekávaným. 

Zákazník byl s výsledkem hodnot, které byly zjištěny, spokojen a nepožadoval žádná nápravná 

opatření.            

 Na tomto základě bylo navrhnuto snížení destruktivních zkoušek a to ze100% zkoušení na 

zkoušení jednoho vzorku z tavby s možným efektem ušetření finančních nákladů. Tento návrh 

byl předložen vedení firmy EVS.   

Druhá část experimentu spočívala v ověření statistické zvládnutosti procesu v předem 

nadefinovaných teplotách. Toto teplotní zatížení se týkalo těchto teplot: 50°C, 300°C a 500°C. U 

každé teploty byla provedena statistická regulace pro smluvní mez kluzu, mez pevnosti a tažnost. 

Výsledkem bylo, že všechny procesy byly statisticky zvládnuty, nevyskytovaly se žádné trendy a 

ani jiná nenáhodná seskupení. Nebylo tedy potřeba jakkoli zasahovat do procesu. Z výsledků této 

statistické analýzy se mohou predikovat očekávané výsledky mechanických hodnot. Bylo by 

vhodné v budoucnu tento proces opět analyzovat se zajištěním většího počtu naměřených dat, a to 

minimálně 25. Toto doporučení bylo předloženo vedení firmy EVS. 
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