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ABSTRAKT 
 

 

Předmětem této bakalářské práce je analyzovat systém měření tvrdosti ve společnosti 

PILSEN STEEL s.r.o. a navrhnout jeho zlepšení. V teoretické části bude popsán 

všeobecný způsob tvorby dokumentů s ohledem na požadavky norem ČSN EN ISO řady 

9000 a bude představena společnost.  

 

Praktická část se bude zabývat měřením tvrdosti. Bude provedena analýza současného 

Zkušebního postupu pro měření tvrdosti ve společnosti PILSEN STEEL s.r.o. a jeho 

souvislostí s ostatními dokumenty Systému managementu jakosti. Bude vytvořen návrh 

nové směrnice a způsobu vzdělávání pracovníků, provádějících měření. 

 

Klíčová slova: tvrdost, tvorba dokumentů, zkušební postup, management jakosti, 

vzdělávání 

 

ABSTRAKT 
 

Object of this Bacalor work will be analysing system of hardness measuring in Pilsen 

Steel s.r.o. company and make an offer to its improving. In theoretical part will be 

describen general way of document creation with a wiev on ČSN EN ISO 9000 standart 

and the company will be introduced. 

 

Practical part of this work will be about hardness measuring. In this part the analyse of 

contemporary Test procedure for hardness measuring in Pilsen Steel s.r.o. company and 

its co-occurance with another documents of Quality management systém will be done. In 

the end of this part will be created project of new standart and new way of educating 

system of measuring practissing employee. 

 

Key words: hardness, document creating, test procedure, quality management, educating. 
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ÚVOD 
 

Zkoušení tvrdosti zastává v metalurgickém průmyslu a všeobecně ve strojírenství 

nezanedbatelné místo. Výsledky těchto měření dávají předem tušit v jakém rozmezí se 

budou pohybovat mechanické vlastnosti testovaného materiálu, zejména mez pevnosti. 

Zkoušku tvrdosti lze, i když ne naprosto přesně, považovat za nedestruktivní metodu 

zkoušení. Pokud není na zkoušeném výrobku dostatek přídavného materiálu, ze kterého 

by bylo možno vyrobit zkušební tělesa na mechanické zkoušky, je tvrdost prakticky 

jediným ukazatelem, z kterého lze pevnost určit. Tedy alespoň v přibližných hodnotách.  

U některých typů výrobků, například válců válcovacích stolic, je hodnota tvrdosti jedinou 

atestovanou hodnotou. Toto vše činí ze zkoušení tvrdosti důležitou součást zkušebních 

metod, které je třeba řídit v rámci systému managementu kvality příslušného podniku.  

 

Pod pojmem systém si lze představit soubor jednotlivých částí provázaných určitým 

tokem informací. Kvalitu lze chápat jako splnění předem daných a očekávaných 

požadavků. Také management kvality je systémem zahrnujícím plánování, řízení, 

prokazování a zlepšování předem definovaných procesů za účelem plnění daných 

požadavků. „Procesem se myslí soubor dílčích činností, které mění vstupy na výstupy za 

spotřeby zdrojů v regulovaných podmínkách“ [8]. Každý proces v sobě skrývá jednotlivé 

dílčí činnosti, které postupují po sobě v logickém sledu, a tímto se přetváří to, co do něj 

vstupuje do výsledné podoby. Proces nezačíná z ničeho. Vždy má své dodavatele. Stejně 

tak je někdo odběratelem výsledku procesu.  

 

Procesní přístup lze nalézt a uplatnit také u měření tvrdosti. Vstupem do procesu je 

samotná zkoušená součást a požadavek na provedení zkoušky. Požadavek na zjištění 

hodnoty tvrdosti může vzejít ze strany zákazníka, také jím však může být i pouhé interní 

ověření tepelného zpracování. Výsledkem procesu měření tvrdosti je zjištěná hodnota 

tvrdosti zapsaná do patřičného formuláře. Aby se z pouhých měření stal zmíněný proces, 

je třeba je pochopit, popsat a zpracovat do patřičného postupu. Cílem této práce bude 

právě pochopení všech souvislostí a zapracování nabytých znalostí do formy Zkušebního 

postupu. Na závěr bude navržen obsah školení pracovníků, kteří mají měření tvrdosti 

v popisu práce.   
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1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY A PRAVIDLA TVORBY  
A ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ 

 

1. 1 HISTORICKÝ VÝVOJ  

 

Koncept řízení kvality v současně známém pojetí nevznikl ze vzduchoprázdna náhlým 

osvícením několika „guru“. Možná s trochou nadsázky lze stopy požadavků na kvalitu 

nalézt už v období první dělby práce. Jestliže se v té době lovcům či válečníkům 

v nejméně vhodném okamžiku poškodily zbraně vinou řemeslníka, který je vyráběl, 

pravděpodobně byl dotyčnému ihned po návratu z tažení připomenut nespokojenými 

uživateli požadavek na kvalitu, a to velmi důrazně. Základ řemeslného konceptu kvality 

byl na světě a mohl se začít vyvíjet. Výrobce byl v době tvorby produktu v neustálém 

kontaktu s uživatelem a v celém průběhu procesu výroby mohl reagovat na zákazníkova 

okamžitá přání.   

Tento koncept kvality přetrval až do průmyslové revoluce. Práci řemeslníků začali 

nahrazovat lidé se specializací na jednotlivé malé části výrobního procesu. Postupně se tak 

ztrácelo pojetí o požadavcích zákazníků a vznikala potřeba kontroly jednotlivých operací. 

Do této doby lze zařadit počátky systémů managementu kvality, které poskytly silnou 

konkurenční výhodu tehdejším velikánům průmyslu. Požadavky na kvalitu stále sílily, 

objem produkce se zvyšoval a do kontroly vstoupily statistické metody, které umožnily 

vznik modelu výrobních procesů s výběrovou kontrolou. Požadavky na kvalitu se ukotvily 

v normách a byly prověřovány pomocí statistické regulace a statistické přejímky.  

Ovšem nejen statistika je důležitou součástí kvality. O té se rozhoduje už při 

pochopení požadavků zákazníků, při vývoji produktů a plánování výroby. Tento postoj, 

vzhledem ke své mentalitě, pochopili jako první v Japonsku. Složitou cestu od feudální 

společnosti se zničenými zbytky průmyslu až na pomyslný vrchol světové kvality popisuje 

Kaoru Ishikawa [1]. Z celopodnikového řízení jakosti se v průběhu sedmdesátých let 

minulého století vyvinul přístup označovaný TQM – totální management kvality. Ten je 

celosvětově prezentován již zmíněným K. Ishikawou, E. Demingem a J. Juranem.  
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Koncepce označované TQM se vyznačují hlavními principy [2]: 

- orientace na zákazníka 

- vedení lidí a týmová práce 

- partnerství s dodavateli 

- rozvoj a angažovanost zaměstnanců 

- orientace na procesy 

- neustálé zlepšování a inovace 

- měřitelnost výsledků 

- odpovědnost vůči okolí 

 

Většinu z těchto principů převzal také koncept kvality norem řady ISO 9000, který je 

blíže rozveden v následující kapitole. 

 

1. 2 SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY PODLE NOREM 

ŘADY ISO 9000 

 

Systém managementu kvality podle koncepce ISO tvoří normy řady ISO 9000. Normy 

jsou vydávány International Organization for Standartization – ISO (Mezinárodní 

organizace pro normalizaci). Evropské verze jsou vydávány European Committee for 

Standardization – CEN (Evropský výbor pro normalizaci). V České republice jsou tyto 

normy vydávány Českým normalizačním institutem – ČNI.   

 

Systém managementu kvality norem řady ISO 9000 byl vytvořen podle osmi 

základních zásad managementu kvality. Tyto jsou v normě ČSN EN ISO 9000:2006 [3] 

vyjmenovány takto: 

- Zaměření na zákazníka 

- Vedení a řízení lidí (vůdčí role) 

- Zapojení lidí 

- Procesní přístup 

- Systémový přístup managementu 

- Neustálé zlepšování 

- Přístup k rozhodování zakládající se na faktech 

- Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy 
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  1. 2. 1 Přehled norem řady ČSN EN ISO 9000 

 
Soubor norem řady ISO 9000 je v České republice tvořen čtyřmi základními 

standardy: 

 

ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality - základní principy a slovník [3] 

První část řady představuje základy a zásady systému managementu kvality a používanou 

terminologii. Využívá se k definici termínů v ostatních souvisejících normách a jejich 

vzájemných vazbách. 

 

ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality – požadavky [4] 

Tato norma specifikuje požadavky na systém managementu kvality. Organizace ji mohou 

používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky. 

Jde o normu, podle které probíhá certifikace systému kvality. Používá se pro nezávislé 

posouzení schopnosti organizace plnit požadavky jednak samotné normy, tak i zákazníků, 

předpisů stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování 

systému managementu kvality. 

 

ČSN EN ISO 9004:2010 Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup 

managementu kvality [5] 

Norma slouží jako návod na dosahování trvale udržitelného úspěchu organizace 

jakéhokoli typu, působící v současném neustále se měnícím prostředí. Vyznačuje se širším 

pohledem na systémy managementu kvality než norma ISO 9001. Podrobněji 

rozpracovává některá dílčí témata, jako například inovace a management znalostí. 

Poskytuje návod na sebehodnocení organizace s ohledem k různým úrovním vyspělosti 

systému managementu kvality. 

 

ČSN EN ISO 19 011:2003 Směrnice pro auditování systému managementu kvality 

a/nebo systému environmentálního managementu [6] 

Jedná se o normu, ve které jsou specifikovány zásady pro proces auditování systému 

managementu kvality a systému environmentálního managementu. Popisuje řízení 

programů auditu, provádění auditů a podává návod k získávání odborné způsobilosti 

auditorů.  
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1.2.2 Přehled souvisejících norem  

 
S normami řady ISO 9000 souvisí také některé další normy, které však již nejsou 

součástí této soustavy: 

ČSN ISO 704   Terminologická práce – Principy a metody 

ČSN ISO 1087-1   Terminologická práce – Slovník – Část 1: Teorie a aplikace 

ČSN ISO 3534-2  Statistika – Slovník a značky – Část 2: Statistické řízení 

ČSN EN ISO 10012 Systém managementu měření – Požadavky na procesy měření  

a měřící vybavení 

ČSN ISO/TR 10013 Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti 

ČSN ISO/TR 10017 Návod k aplikaci statistických metod v ISO 9001 

ČSN ISO 10019 Směrnice pro výběr poradců v systému managementu kvality     

a pro využívání jejich služeb 

ČSN 10 0500  Terminologické normy – Příprava a uspořádání 

ČSN EN ISO/IEC 17000 Posuzování shody – Slovník a základní principy 

ČSN IEC 50  Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 191: 

Spolehlivost a jakost služeb 

ČSN 01 0115  Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů 

v metrologii 

 

1. 3 DOKUMENTACE SYSTÉMU KVALITY 

1.3.1 Hierarchie systému managementu kvality  

 
Způsob vedení dokumentace a samotný její rozsah si volí vrcholové vedení 

společnosti. Smí se týkat všech aktivit organizace, stejně jako jejích vybraných částí. 

Vytvoření sytému dokumentace a její vedení vždy zůstává jedním z hlavních požadavků 

normy ISO 9001. Systém managementu kvality se vytváří mimo jiné proto, aby došlo ke 

shodě s požadavky zákazníka a ke zvyšování kvality produktů a procesů v organizaci. 

Veškerá dokumentace by měla sloužit ke správné funkci systému managementu kvality. 

Návodem pro tvorbu dokumentace může být norma ČSN ISO/TR 10013:2002 [7]. Její 

přílohou je nákres typické hierarchie systému managementu kvality. Jeho podoba je 

patrná z Obrázku č. 1 
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Obrázek č. 1 – Hierarchie dokumentace systému managementu kvality 

 

1.3.2 Politika a cíle kvality 

 
Politika kvality je dokument, který specifikuje záměry vrcholového vedení organizace 

a lze ji považovat za základ organizační struktury vztahující se k managementu kvality.   

V politice jakosti nesmí chybět závazek k neustálému zlepšování systému managementu 

kvality. Politika jakosti může být buď samostatným dokumentem nebo součástí příručky 

kvality. 

 

1.3.3 Příručka kvality 

 
Příručka kvality reprezentuje spolu s politikou a cíli kvality horní patro výše uvedené 

hierarchie. Specifikuje oblast použití systému managementu kvality, popisuje 

dokumentované postupy pro tento systém (nebo odkazy na tyto postupy) a vzájemné 

působení mezi procesy systému. 

Ovšem „žádná pyramida a tedy ani pyramida dokumentace v systémech managementu 

jakosti se nestaví od vrcholu“ [8]. Proto sebelépe vytvořená příručka kvality nemůže plnit 

svůj účel pokud není postavená na pevných základech, které tvoří běžně probíhající 

procesy v organizaci.  
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1.3.4 Dokumentované postupy 

 
Dokumentované postupy jsou střední příčkou dokumentace managementu kvality. Na 

rozdíl od pracovních instrukcí, které se týkají úkolů pouze v jedné funkci a specifikují 

způsob provádění určité jedné činnosti, dokumentované postupy zpravidla popisují 

činnosti, které procházejí různými funkcemi. Na pracovní instrukce mohou 

dokumentované postupy odkazovat. Organizace by měla specifikovat strukturu a formát 

dokumentovaných postupů jakoukoliv vhodnou metodou, která bude v souladu s jejími 

potřebami.   

Všechny ostatní dokumenty systému managementu kvality jsou pro správné fungování 

celého systému základem, na kterém je třeba pyramidu vystavět. Pokud ji začneme stavět 

jinde než na základech, tak, byť bude dle norem formálně správně, nebude v organizaci 

přijata a celému systému hrozí zhroucení. Dále budou popsány dokumenty tvořící 

základní kameny dokumentace systému managementu kvality. 

 

1.3.5 Základy dokumentace managementu kvality 

 
Pracovní instrukce 
„Pracovní instrukce by měly být vypracovány a udržovány tak, aby popisovaly 

funkční požadavky na všechny činnosti, které by mohly být nepříznivě ovlivněny 

nedostatkem takovýchto instrukcí“ [7].  

 

Formuláře 

Vyplněním jakéhokoliv údaje do formuláře se z něj stává záznam. Již v něm nesmí být 

prováděny žádné změny s výjimkou autorizovaných změn v odůvodněných případech. 

Formuláře se zhotovují s cílem zaznamenávat údaje dokládající soulad s požadavky 

systému managementu kvality. Kromě faktických údajů mají obsahovat identifikační 

číslo, název, úroveň a datum revize. Odkazy na formuláře mají být v příručce kvality,  

v dokumentovaných postupech a/nebo v pracovních instrukcích. Mohou být také jejich 

přílohou. 
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Plány kvality 

Plány kvality jsou tvořeny pro jednotlivé produkty, procesy, nebo smlouvy a slouží 

k identifikaci a dokumentaci naplňování požadavků organizace. Jejich cílem je ukázat, jak 

lze použít dokumentovaný systém managementu kvality k řešení určité situace.  

 

Specifikace 

Specifikace jsou dokumenty sloužící k vyjádření požadavků na výrobek, službu či 

proces. Jejich součástí mohou být výkresy výrobků, požadavky na zkoušení, podklady pro 

tvorbu technologického postupu apod. 

 

Externí dokumenty 

Externí dokumenty zahrnují zákaznické specifikace, formuláře nebo další dokumenty 

používané pro činnost organizace, které však nebyly jí samotnou vytvořeny. Řízení 

externích dokumentů by mělo probíhat způsobem stanoveným společností na základě 

normy [7]. 

 

Záznamy 

Záznamy představují dokumenty, v nichž jsou poskytovány důkazy o provedených 

činnostech nebo uvedeny výsledky, kterých organizace dosáhla. Do této kategorie 

systému managementu kvality patří například záznamy o přezkoumávání systému 

managementu kvality, o vzdělání zaměstnanců, či záznamy o výsledcích interních auditů. 

V rámci dokumentace systému managementu kvality je vhodné určit odpovědnosti za 

provádění záznamů. 

  

1.4 ZÁSADY TVORBY DOKUMENTŮ 

 

Z pohledu zásad systému managementu kvality jsou stěžejními dokumenty organizace 

dokumenty řízené. To znamená takové dokumenty, které vyžaduje systém managementu 

kvality a podléhají procesu řízení. Řízenou dokumentací jsou dokumenty interní, které 

jsou vytvořeny uvnitř organizace jejími zaměstnanci. Ovšem lze za ně považovat také 

dokumenty externí, vytvořené mimo organizaci. Takovými dokumenty mohou být 

například zákaznické specifikace, výkresy, nebo návody na obsluhu přístrojů.   
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Kromě dokumentů řízených bývají součástí dokumentace v organizaci, také 

dokumenty, které nepodléhají procesu řízení a nemusí splňovat předepsané úpravy. Měly 

by však být alespoň jednoznačně označeny. Tyto dokumenty označujeme jako dokumenty 

neřízené. Pod pojem neřízená dokumentace spadají také různé fotokopie řízených 

dokumentů, vytvořené mimo systém řízení dokumentace. 

 

1.4.1 Proč řídit dokumentaci 

 
Řízení dokumentace je zaváděno proto, aby organizace měla v každý moment přehled 

o tom, z jakých podkladů se vychází v probíhajících procesech. Dalším cílem je zajištění 

toho, aby každý konkrétní zaměstnanec měl k dispozici pouze aktuální verze dokumentů, 

které potřebuje ke své práci. Řízení dokumentace také zabrání neoprávněnému přístupu  

k určitým dokumentům těm zaměstnancům, kteří nemají oprávnění s nimi pracovat. 

Každý řízený dokument je nutné po vytvoření přezkoušet z pohledu správnosti  

a následně nechat schválit kompetentní osobou. Po schválení a uvolnění je nutno 

dokument označit číslem revize. 

 

 1.4.2 Vytváření dokumentů 

 
 Podle [7] by měli dokumentaci vytvářet zaměstnanci, kteří sami procesy řídí nebo jsou 

do nich zapojeni. Lépe pak pochopí smysl požadavků managementu kvality. Při vytváření 

dokumentace systému managementu kvality je vhodné dodržovat následující doporučení  

a postupy.  

 

Krátká a jednoduchá dokumentace 

 Dokumentace v systému managementu kvality má být řízená. Tedy čím je složitější, 

tím je třeba více úsilí k tomu, aby byly zachyceny všechny změny, dodatky a opravy. 

Management kvality má vést mimo jiné ke snižování nákladů podniku a přebujelá 

byrokracie k tomu jistě nepřispívá. Omezení „papírování“ popisuje i J. K. Liker [23] jako 

jedno z doporučení ve výrobní praxi největšího světového výrobce automobilů. 
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Vývojový diagram  

 Vývojový diagram lze použít k popisu jakýchkoli procesů nebo činností, které se stálé 

opakují v určitých příčinných souvislostech. Slouží jako východisko ke zkvalitňování 

procesů. Z toho následně vychází i zlepšování kvality. J. Plura popisuje vývojový diagram 

jako nástroj managementu kvality takto: „Vývojový diagram je vhodným nástrojem 

zejména pro analýzu procesu, jeho jednotlivých kroků a rozhodovacích uzlů, pro 

identifikaci oblastí, kde mohou vznikat problémy, pro optimalizaci rozmístění kontrolních 

míst a pro identifikaci nadbytečných činností.“ [23].  

Při vytváření dokumentů je vhodné použít vývojový diagram před samotnou jeho 

tvorbou pro pochopení vazeb a souvislostí uvnitř procesu. Také může být, v případě 

složitějších procesů, zahrnut do samotného dokumentu jako názorná pomůcka. Rovněž jej 

lze využit k porovnávání při průběžném sledování dodržování procedur.  

 

 Standardizovaný formát 

 Dokumenty by měly být tvořeny v jednotném duchu. Jejich forma a způsob 

označování by měly být jednoznačně specifikovány tak, aby kterýkoli uživatel kdykoli 

věděl, s jakým dokumentem pracuje nebo jaký dokument má použít. Pro zajištění 

standardizace slouží například různé normy, oborové standardy, nebo normy řady ISO 

9000.  Přímo pro tvorbu dokumentace lze použít [7].  

 

 Jednoznačná specifikace pokynů 

 Každý použitý výraz v dokumentaci a každé větné spojení by mělo být napsáno tak, 

aby bylo naprosto jednoznačně chápáno všemi lidmi, kteří budou dokumentaci používat. 

Při nedodržení tohoto pravidla by hrozilo nebezpečí, že lidé věnující se jedné činnosti za 

účelem dosažení stejného výsledku, by došli k závěrům zcela rozdílným. To je 

v naprostém rozporu se zásadami managementu kvality.  

 

Dodržovat pravopis a členění  

Dodržování pravopisu úzce souvisí s oběma předchozími doporučeními. Větná 

skladba a gramatické zákonitosti jsou vytvořeny právě proto, aby bylo zcela zřejmé, o co 

se v textu jedná. To se týká i používání profesního žargonu. Přestože mu v podniku téměř 

všichni rozumí, neměl by být zaváděn do oficiální dokumentace. Ta totiž slouží také pro 

prezentaci procesů vůči zákazníkům, dodavatelům, kontrolním orgánům, auditorům  

a jiným lidem z vnějšího prostředí. Tito by, při používání „slangu“ nemuseli vůbec 
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pochopit význam příslušného dokumentu, nebo by jej pochopili jinak. Rovněž logické 

členění textu do vět a odstavců činí dokument srozumitelnější. Proto by se mělo používat 

spíše jednoduchých vět a kratších souvětí. Odstavce by pak měly zobrazovat ucelené 

vyjádření každé jednotlivé myšlenky. 

 

Spolupráce při tvorbě dokumentu s uživatelem procesu 

Pracovník, který se přímo účastní procesu, zná většinou velmi dobře souvislosti 

jednotlivých činností, klady a zápory různých vybočení a také návaznosti na předchozí  

a pokračující procesy. Bylo by kontraproduktivní těchto znalostí nevyužívat. Při tvorbě 

dokumentace je nezbytné proces poznat a to lze nejlépe zevnitř. Další výhodou zapojení 

uživatelů procesu do jeho dokumentování je zvýšení jejich pocitu důležitosti a přijetí vyšší 

míry zodpovědnosti za prováděnou činnost. 

 

Odpovědnosti a pravomoci v rámci procesů 

Pro jednotlivý proces by měla být jmenována konkrétní zodpovědná osoba. Taková 

osoba se často nazývá „vlastník procesu“. Měla by udržovat, řídit a zlepšovat daný proces 

včetně jeho interakce s ostatními procesy.  

Podnik by měl mít takto ošetřen každý proces a měl by se držet doporučení z ISO 

9004, kde se mimo jiné uvádí: „Organizace by měla zajistit, že jsou odpovědnosti, 

pravomoci a role manažérů procesu respektovány v rámci celé organizace a že lidé spojení 

s jednotlivými procesy mají kompetence, které jsou pro vykonávané úkoly a činnosti 

nezbytné.“ [5]. 

Taktéž pokud jsou v rámci procesu specifikovány dílčí činnosti, či úkoly, měl by ke 

každému být přidělen konkrétní zodpovědný pracovník nebo pracovníci, kteří budou 

činnost provádět. Dále je třeba u každého úkolu specifikovat nezbytné zdroje a popsat 

jaké záznamy je třeba pořizovat. 

 

Selhání procesu 

Ne vždy dopadne proces v souladu s pozitivním očekáváním. Pro takový případ musí 

být předem určen postup, kterým se řídit a opatření, jejž se mají učinit. 
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Odzkoušení, zpětná vazba, zlepšování 

Dříve než se dokumentace uvolní k používání, je vhodné nechat zainteresované osoby 

používat odpovídající procesy a umožnit tak jejich praktické odzkoušení. Tak se zajistí 

zpětná vazba.  

  

„Procesy a jejich vzájemné vztahy by měly být pravidelně přezkoumávány. Pro jejich 

zlepšování by měla být prováděna vhodná opatření.“ [5]. Pro zlepšování mohou být 

využity různé způsoby měření, monitorování a analýzy (například statistické metody). 

Může být porovnáváno vzájemné působení a součinnost s ostatními procesy. Zároveň je 

třeba brát ohled na vývoj technologie a změny priorit organizace. 
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2 SPOLEČNOST PILSEN STEEL s.r.o. 

 2. 1 HISTORIE SPOLEČNOSTI 

 
  Historie společnosti PILSEN STEEL s.r.o. spadá do poloviny osmnáctého století.  

V té době začal šlechtický rod Valdštejnů budovat v Sedlci u Plzně železárny, které  

se roku 1859 přesunuly do Plzně. Roku 1866 v těchto železárnách přijal místo ředitele 

Emil Škoda. Ten je také roku 1869 od rodiny Valdštejnů koupil. Začal tak mohutný růst 

podniku, který Škodovo jméno rozšířil do celého světa. Po Škodově smrti v roce 1900 

pokračoval růst společnosti a zesílila její produktová orientace. Ještě před První světovou 

válkou se rozdělila orientace jednotlivých provozů takto: 

 - Výroba oceli 

 - Slévárna šedé litiny 

 - Malá a Velká kovárna 

 - Obrábění 

 - Výroba zbraní 

 - Výroba kol pro vlaky 

 - Výroba kotlů 

 - Výroba mostů 

 - Modelárna 

 - Energetika 

 - Výzkumná a zkušební laboratoř 

 

 V roce 1922 byla zaregistrována první verze ochranné známky s okřídleným šípem. 

Od roku 1925 pod touto značkou začaly jezdit první automobily vyráběné v Mladé 

Boleslavi. V roce 1929 byla spuštěna výroba neželezných kovů. Během Druhé světové 

války se v Plzni vyráběla značná část zbrojního arzenálu nacistického Německa. To byl 

také důvod rozsáhlého bombardování spojeneckými silami v dubnu 1945. Při něm bylo 

zničeno téměř 70% rozlohy plzeňského areálu. Po znárodnění byla společnost rozdělena 

na sedm samostatných závodů, které dále zaměstnávaly přibližně 80.000 zaměstnanců. 

Odbytiště pro své výrobky nacházely Škodovy závody téměř v šedesáti zemích celého 

světa. 
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 Rok 1993 lze považovat za přímý počátek společnosti PILSEN STEEL s.r.o. V tomto 

roce byly založeny společnosti ŠKODA, HUTĚ, Plzeň, s.r.o. a ŠKODA, KOVÁRNY, 

Plzeň, s.r.o., které od roku 2004 vlastnila ruská společnost OMZ. Roku 2007 se obě 

společnosti sloučily pod názvem ŠKODA STEEL s.r.o. Ještě tentýž rok se společnost 

přejmenovala a začala působit pod nynějším názvem PILSEN STEEL s.r.o.  

Od roku 2009 je zavedeno nové členění na divize Ocelárna, Slévárna, Kovárna  

a Obrábění. V roce 2010 byla společnost prodána současnému majiteli – holdingové 

skupině UNITED GROUP S.A. 

 

2.2 PRODUKCE SPOLEČNOSTI 

 
 Společnost PILSEN STEEL s.r.o. se velmi dobře uplatňuje na nejnáročnějších 

světových trzích se svými výrobky ze superčistých ocelí s přesným chemickým složením, 

a to jak ve formě opracovaných výkovků, tak odlitků a v neposlední řadě také ingotů. 

Velice dobré jméno mají u zákazníků odlitky z různých druhů litin. Výraznou 

konkurenční výhodou společnosti je přímý tok materiálu v jednom areálu od žhavého 

kovu až po konečné opracování. Z pohledu výroby je společnost PILSEN STEEL s.r.o. 

členěna na čtyři provozy. 

 

 2. 2. 1 OCELÁRNA 

 
 Výroba oceli začíná přípravou vsázky z tříděného ocelového šrotu, surového železa  

a legovacích přísad. V jedné ze dvou elektrických obloukových pecí (EOP) probíhá 

prvotní tavba. Z té se získá ocel přibližného chemického složení. Výsledné superčisté 

oceli s přesným chemickým složením se dosahuje dolegováváním a vakuováním 

v zařízení ASEA – SKF. Následně se tekutý kov odlévá spodem v ochranné atmosféře 

argonu do kruhových nebo polygonálních ingotů. Kruhové ingoty mohou mít maximální 

hmotnost 46 tun. Ingoty polygonální, používané jako polotovar pro následné kování, 

dosahují hmotnosti až 205 tun, což jsou v současné době největší spodem lité ingoty na 

světě. PILSEN STEEL jde však dále. Společnost má teoreticky zpracován i postup lití 

stejnou technologií pro ingot o hmotnosti 250 tun. 

 



23 
 

 2. 2. 2 SLÉVÁRNA 

 
 V tomto provozu vznikají ocelové a litinové odlitky do hmotnosti až 180 tun. Tyto 

mohou být odlévány do pískových forem vytvářených dle vlastních nebo zákazníky 

dodaných modelů, případně i bez modelu do forem speciálně vyřezaných z udusaných 

pískových bloků. Vynikající technologické zázemí nabízí široký výrobní sortiment včetně 

tvarů, které se běžně dosahují složitými svařenci. 

 2. 2. 3 KOVÁRNA 

 
 Kovárenský provoz disponuje „Malým lisem“ o tlaku 33MN, ke kterému je instalován 

manipulátor. Synchronizované spojení těchto dvou strojů umožňuje velmi přesné kování. 

Velké výkovky se zpracovávají na „Velkém lise“ o tlaku 120MN s přídavnou 

multiplikací. Dosud největší ingot tímto lisem překovávaný měl hmotnost 205 tun. Z něj 

obrobený kus - hydraulický píst - vážil 95 tun. Obrábění tohoto pístu je vidět na Obrázku 

č. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 - Obrábění hydraulického pístu 
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 Kovárna společnosti je ve světovém měřítku unikátní technologiemi volného kování 

velkých zalomených hřídelí, hlavních hřídelí větrných elektráren a kováním čtyřpólových 

hřídelí tzv. do kříže. Všechny tyto technologie byly společností vyvinuty v reakci na 

specifické požadavky zákazníků a představují velkou konkurenční výhodu. 

 Součástí provozu Kovárna jsou mimo samotných kovárenských lisů také pece, ve 

kterých probíhá jednak nahřívání na teploty kování a po vykování probíhá v dalších 

pecích žíhání na odstranění vnitřního pnutí, případně normalizační žíhání. 

 Pod Kovárnu jsou organizačně zahrnuty také tři kalírny, které zpracovávají „černé“ 

neopracované, ale i hrubované výkovky a některé odlitky provozu Slévárna na konečné 

hodnoty mechanických vlastností (pevnost, tažnost, vrubová houževnatost, tvrdost a 

podobně). Probíhá zde kalení do vody, do oleje a na vzduchu s následným popouštěním. 

Pro odstranění pnutí vneseného do materiálu při třískovém obrábění se provádí žíhání. 

K dosažení extrémní tvrdosti povrchu pracovních válců válcovacích stolic se využívá 

diferenciálního kalení těl válců do vody, nebo středofrekvenční kalení. K tepelnému 

zpracování společnost využívá horizontální, nadzemní pece a pece vertikální. Ty jsou 

zapuštěny až do hloubky 24 metrů pod zem. Samozřejmostí jsou také kalící nádrže na 

vodu a na olej. 

 Výstupem z tepelného zpracování je ocel patřičných vlastností jak mechanických, tak 

strukturálních. K ověření těchto vlastností má PILSEN STEEL s.r.o. k dispozici 

mechanickou laboratoř, ve které je možno provádět zkoušky tahem a rázem v ohybu za 

pokojových, zvýšených (až 650°C) i snížených (až – 110°C) teplot. Jiné zkoušky provádí 

ve spolupráci s výzkumnými ústavy a akreditovanými laboratořemi z ČR, například  

VZÚ Plzeň, Exova Plzeň, SVÚM Praha, ÚFM AV ČR Brno a jinými. 

 

 

2. 2. 4 OBRÁBĚNÍ 

 
 PILSEN STEEL s.r.o. je schopen dodat zákazníkům výrobky ve stavu nejen odlitku 

nebo černého výkovku, ale také v požadovaném stupni obrobení. Díky přibližně 80 

obráběcím stojům dokáže společnost dodat díly, které se po odstranění konzervace mohou 

přímo montovat do montážních celků. Společnost disponuje tímto strojním vybavením: 
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- soustruhy 

 - karuselové soustruhy 

 - frézy 

 - horizontální frézy 

 - brusky „na kulato“ 

 - hlubokovrtací stroje 

 

 2. 3 VÝROBKOVÉ PORTFOLIO 

 
 Díky široké škále výrobního zařízení, počínaje tavením a odléváním oceli, přes 

kování, hrubování, přesné opracování až po finální povrchové úpravy – broušení, leštění  

a lakování, může společnost dodávat na nejnáročnější světové trhy nejrůznější strojní díly. 

Do hlavního portfolia patří následující výrobky. 

 

Zalomené hřídele 

 Společnost PILSEN STEEL patří k nejvýznamnějším světovým výrobcům velkých 

monoblokových zalomených hřídelí. Tyto výrobky představují díky své složité konstrukci 

a vysoké náročnosti na použitý materiál jeden z vrcholů strojírenské výroby. Dodávají se 

ve finálním opracování do pump, kompresorů a čtyřtaktních dieselových motorů.  Zatím 

největší existující monobloková zalomená hřídel na světě byla vyrobena právě ve 

společnosti PILSEN STEEL. Jednalo se o výrobu a montáž do motoru 12V64. Její 

hmotnost je 32 tun.  

 

 Hlavní hřídele větrných elektráren 

  Od samého počátku masivnějšího využívání síly větru pro výrobu elektrické energie 

stojí PILSEN STEEL s.r.o. v čele výrobců dodávajících hlavní hřídele větrných 

elektráren. Produkuje přibližně 20% celosvětové produkce těchto dílů. Mezi její 

zákazníky patří všichni světoví výrobci, kterým jsou výrobky dodávány ve finálně 

opracovaném stavu včetně lakování.  
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 Rotory 

 Rotory pro generátory a parní turbíny jsou dalším z klíčových segmentů výrobkového 

portfolia společnosti. Kvalitní rotorové oceli od běžných typů až po materiály pro 

superkritické použití jsou základem pro úspěšné dodávky náročným zákazníkům. Dále je 

to vertikální tepelné zpracování a přesné obrábění, které dělá PILSEN STEEL 

významným hráčem na celosvětovém trhu. 

 

Válce 

 Dalšími z výrobků požadujících vysokou kvalitu oceli jsou pracovní a opěrné válce do 

válcovacích stolic. Jejich specifikem jsou rozdílné tvrdosti pracovního povrchu a čepů. 

Rozdílných vlastností je dosahováno diferenciálním kalením těla ve vertikálním směru po 

předchozím šlechtění celého válce. Kvalitní tepelné zpracování a vynikající broušení 

povrchu dělá z PILSEN STEELu preferovaného dodavatele velkých válcoven.  

 

  Lodní hřídele 

 Vedle zalomených hřídelí v motorech lodí se s úspěchem ve velkých světových 

loděnicích uplatňují také vrtulové hřídele a mezihřídele. Společností PILSEN STEEL 

vyrábí tyto díly až o délce 22 metrů, hrubované, nebo finálně opracované.  

 

Výrobky všeobecného strojírenství 

 Společnost dokáže vyrábět nejrůznější výkovky pro potřeby různých průmyslových 

odvětví – díly pro energetiku, těžební průmysl, excentrické hřídele pro mechanické lisy, 

válcovny a mnoho dalších. 

 

 Odlitky pro energetiku 

 Turbínové skříně, sací ventily, věnce, náboje, nosiče lopatek a lopatky pro vodní 

elektrárny – to je po náhled do portfolia dílů pro parní, plynové a vodní turbíny. 

Odběrateli společnosti jsou opět přední světoví výrobci těchto náročných zařízení. 
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Tvářecí a obráběcí stroje 

 PILSEN STEEL s.r.o. vyrábí širokou řadu dílů pro obráběcí a tvářecí stroje, včetně 

těch největších. Stojany, lože, upínací desky, berany a mnoho jiných dílů jsou běžnými 

produkty výroby. 

 

Převodovky, pumpy, kompresory, bloky motorů 

 Litinové odlitky pro tyto typy výrobků jsou společností dodávány širokému spektru 

zákazníků. Je to jeden z hlavních směrů výroby provozu Ocelárna. Vyznačují se mnohdy 

složitou konstrukcí, ale zároveň značnou rozměrovou přesností. 

 

Modely 

 V modelárně PILSEN STEELu se tvoří ty největší a nejnáročnější modely pro různé 

druhy odlitků. 

 

Kované tyče a neopracované výkovky 

 Tyče jsou dodávány v rozmezí průměrů od 250 do 1200 mm a délkách běžně čtyři až 

šest metrů, případně na přání zákazníka až 19 metrů. Mohou se dodávat jednak kované, 

neopracované, ale i opracované na požadovanou kvalitu povrchu. 

 

 Ingoty 

 Pro potřeby válcoven a kováren společnost dodává různé druhy oceli 

v kruhových a polygonálních ingotech, a to až do hmotnosti 205 tun. 

 

 Produkty  jaderného strojírenství 

 Ve společnosti PILSEN STEEL s.r.o. byly vyrobeny díly na čtrnáct kompletních 

tlakových nádob reaktorů VVR 440 MV (Dukovany, Jaslovské Bohunice, Mochovce, 

Pakš) a na dva bloky VVR 1000 MV pro jadernou elektrárnu Temelín. Dále nízko, středo 

a vysokotlaké rotory turbín, díly turbosoustrojí, výkovky a odlitky pro sekundární  

i primární okruhy, v neposlední řadě také nádoby na vyhořelý jaderný odpad. Všechny 
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tyto díly, vyráběné v dílnách společnosti, jsou jedny z nejnáročnějších jak na kvalitu oceli, 

tak i její zpracování. 

 

 2.4 ORGANIZACE SPOLEČNOSTI 

 
 PILSEN STEEL je společností s ručením omezeným. V současné době ji vlastní 

jediný společník – UNITED PILSEN S.A. Základním právním dokumentem, 

vymezujícím chod společnosti je Zakladatelská listina. Ta mimo jiné vymezuje:  

 

 - Status a působnost Valné hromady 

 - Status a působnost Dozorčí rady 

 - Postavení, počet a jmenování jednatelů 

  - Působnost jednatelů 

 - Rozhodování jednatelů 

 - Povinnosti jednatelů 

 - Odměňování jednatelů 

 

Orgány společnosti jsou: 

 - Valná hromada 

 - Dozorčí rada 

 - Rada jednatelů 

 - Jiné orgány určené Zakladatelskou listinou nebo Stanovami, tj. Prezident  

    a Viceprezident 

 

Vedení společnosti tvoří: 

 - Jednatelé 

 - Prezident 

 - Viceprezident 

 - Generální ředitel 

 - Ředitelé a Hlavní inženýr 

 - Vedoucí úseků přímo podřízených Prezidentovi, Generálnímu řediteli a ředitelům 

 - Vedoucí provozů 
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Bližší pohled na členění společnosti je patrný z Přílohy č.1 – Organizační struktura 

společnosti  

 

 Základní organizační jednotky tvoří: 

 - Ředitelé 

 - Provozy 

 - Úseky 

 - Útvary 

 - Oddělení 

 

 

 Provozy jsou základními výrobními a organizačními jednotkami společnosti. Jsou 

řízeny vedoucími provozů, kteří přímo podléhají Hlavnímu inženýrovi. Ten dále řídí 

činnost úseků Technické přípravy výroby a Údržby. Ostatní úseky jsou řízeny Odbornými 

řediteli a/nebo Vedoucími úseků podléhajícími Generálnímu řediteli. Úseky zajišťují 

specifické odborné činnosti v rámci společnosti. Úseky jsou dále členěny na jednotlivé 

útvary, řízené Vedoucími útvarů. Oddělení jsou organizační jednotky přímo podřízené 

Vedoucím útvarů. 

2.5 SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY 

 
 PILSEN STEEL s.r.o. je certifikována podle normy ČSN EN ISO 9001 certifikační 

společnosti Det Norske Veritas. Základem managementu kvality jsou dvě příručky jakosti. 

První je všeobecná, vytvořená dle zásad norem ČSN EN ISO 9000. Druhá je vytvořená 

podle specifických požadavků předpisů ASME a RCC-M a zabývá se řízením kvality 

v dodávkách pro jaderný průmysl.  

 Organizační dokumenty společnosti budou blíže popsány v praktické části. Informace 

o společnosti byly čerpány z webových stránek [9], oficiálních dokumentů společnosti 

[10] a [11].  
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3. ANALÝZA SOUČASNÉHO ZKUŠEBNÍHO POSTUPU 

PRO MĚŘENÍ TVRDOSTI, IDENTIFIKACE SLABÝCH 

MÍST 

 

Pro vytvoření nového dokumentu popisující jakýkoli proces by měl zpracovatel znát 

velmi dobře samotné výrobní postupy, vědět jak se tvoří dokumentace, používat adekvátní 

normy a samozřejmě také odbornou teorii zpracovávané problematiky. Základní přehled 

teorie tvrdosti je předmětem následující části této práce. 

 

 

3.1 Tvrdost – vztah k mechanickým vlastnostem 

 

Tvrdost má v technické praxi velký význam. V průběhu historického vývoje se 

vyvinulo mnoho metod zkoušení tvrdosti, které však mají jeden společný faktor. Je jím 

mechanické zatížení povrchu zkoušeného materiálu zkušebním tělískem. Výsledek tohoto 

působení se následně vyjádří jako hodnota tvrdosti. Z anglického výrazu „hardness“ je 

odvozeno mezinárodní značení H s příponou vyjadřující příslušnou metodu. Například 

měření tvrdosti metodou Brinell značíme HB, metodou Shore HSh atd.  Vzhledem 

k fyzikální podstatě zkoušek tvrdosti se výsledek měření uvádí pouze bezrozměrným 

číslem, tzn. bez uvedení veličiny. 

 

Přestože tvrdost nelze jednoznačně definovat jako fyzikální veličinu, můžeme jí 

vyjádřit funkcí:  

H = f(e, P, F, T, t, v)  [12] 

kde  e  jsou pružné vlastnosti materiálu (modul pružnosti) 

P  plastické vlastnosti, včetně deformačního zpevnění 

 F  velikost působící síly 

 T  tvar, rozměry a tvrdost působícího tělíska 

 t   tření mezi působícím tělískem a povrchem zkoušeného materiálu 

 v  rychlost pohybu působícího tělíska 
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Pružné a plastické vlastnosti, vyjádřené hodnotou e a P závisí na mnoha faktorech, 

které se liší podle druhu zkoušeného materiálu. Například u ocelí se jedná zejména o: 

  heterogenitu 

  velikost zrna 

  fázový stav 

  stupeň protváření 

       poruchy mřížky 

       teplotu tělesa a mnohé další 

 

Z výše uvedeného lze odvodit definici tvrdosti: 

 „Tvrdost je mechanická vlastnost materiálu vyjádřená odporem proti deformaci jeho 

povrchu vyvolané působením geometricky definovaným tělesem.“ [12] 

 

Podstata plastické deformace probíhající při měření tvrdosti umožňuje přibližně 

odhadnout některé hodnoty mechanických vlastností. Závislost mechanických vlastností 

na tvrdosti a přepočty hodnot jednotlivých metod jsou popsány v ČSN EN ISO 18265 

takto: „Převod hodnot tvrdosti na hodnoty tahové zkoušky umožňuje provést měření 

tvrdosti namísto měření meze pevnosti v tahu, přičemž je nutno brát v úvahu, že forma 

převodu na takovéto hodnoty meze pevnosti v tahu se chápe jako nejméně spolehlivá. 

Podobně se může převodem mezi stupnicemi tvrdosti nahradit hodnota tvrdosti hodnotou 

získanou požadovanou metodou.“ [13]. Těchto vztahů se v praxi velmi často využívá, 

protože ne vždy lze využít klasického zjištění mechanických hodnot pomocí 

destruktivního zkoušení.  

 

Zkouška tvrdosti se, díky relativně malému otisku zkušebního tělesa, dá považovat za 

metodu nedestruktivního zkoušení. Její další nespornou výhodou je relativní rychlost  

a jednoduchost provedení.  

 

3.2 Zkušební metody měření tvrdosti 

 

Pro zkoušení tvrdosti bylo vyvinuto několik metod. Některé jsou založeny na 

plynulém vtláčení vnikacího tělíska do zkoušeného materiálu – nazývají se vnikací 

metody. Opakem jsou metody odrazové – využívají ztráty energie při odrazu dopadového 
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tělíska od zkoušeného povrchu. Podle rychlosti zatěžující síly rozeznáváme metody 

dynamické a statické. Běžně používané zkoušky jsou prováděny podle norem. 

V metalurgických a strojírenských firmách celého světa se nejčastěji používají 

následující metody měření tvrdosti. 

 

3.2.1 Zkouška dle Brinella 

 

Základem této metody je vtlačení kuličky ze slinutých karbidů do materiálu, prodleva 

pod zatížením a změření průměru vtisku ve dvou na sobě kolmých osách. Z aritmetického 

průměru těchto dvou odečtů se vyhodnotí tvrdost. Lze ji odečíst z tabulek, nebo vypočíst 

podle vztahu: 

 

                 [12] 

 

Schematické vyjádření této metody je patrné z obrázku č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 – Metoda měření tvrdosti dle Brinella 
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Mezinárodní označení této zkoušky je HB.  

Normální podmínky měření jsou:  

Zátěžová síla       F = 29430 N 

Vnikací těleso - kulička o průměru    D = 10 m 

Zátěžová doba      t = 10 s 

Příklad značení v případě normálních podmínek:   

HB  xxx, kde xxx je číselné vyjádření naměřené hodnoty. 

Pokud je zkouška prováděna za jiných, než normálních podmínek, musí toto být 

zohledněno v zápise. Uvádí se průměr tělesa D, zátěžová síla F (v kilopondech) a čas t. 

Zápis vypadá například takto: 

HB 5/750/30  xxx, kde D = 5 mm, F = 750 kp = 7355 N a t = 30 s. 

 

Metoda Brinell je vnikací statická metoda měření tvrdosti a používá se pro konstrukční 

ocele do hodnoty meze pevnosti Rm = 1200 MPa. Pro velmi tvrdé materiály, například 

zakalenou nástrojovou ocel není tato metoda vhodná.  

Zkoušku lze provádět například dle norem ČSN EN ISO 6506 [16], nebo ASTM E10 

[17]. Ruské normy mají pro zkoušku Brinellem GOST 9012-59, japonské JIS Z 2243.  

 

3.2.2 Zkouška Vickers 

 

Obdobně jako u předchozí metody vtlačujeme do zkoušeného materiálu zkušební 

tělísko. V tomto případě je jím diamantový čtyřboký jehlan s vrcholovým úhlem 136°. 

Změříme obě úhlopříčky, určíme jejich střední hodnotu a z ní vypočteme hodnotu tvrdosti 

podle následující rovnice: 

 

                               [12] 

 

kde u je střední hodnotou délek úhlopříček vyjádřenou v milimetrech a F zátěžovou silou 

v Newtonech. Schéma zkoušky je patrné z obrázku č.4. 
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Obrázek č. 4 – Vickersova metoda měření tvrdosti  

 

Mezinárodní označení této zkoušky je HV.  

Normální podmínky měření jsou:  

Zátěžová síla       F = 294 N 

Zátěžová doba      t = 10  - 15 s 

Příklad značení v případě normálních podmínek:   

HV  xxx, kde xxx je číselné vyjádření naměřené hodnoty. 

 

Pokud je zkouška prováděna za jiných, než normálních podmínek, musí toto být 

zohledněno v zápise. Uvádí se zátěžová síla F (v kilopondech) a čas t. Zápis vypadá 

například takto: HV 50/30  xxx, kde F = 50,  kp = 490 N, t = 30 s. 

 

Měření tvrdosti metodou Vickers není vhodné, vzhledem k relativně malému vtisku, 

používat pro materiály s hrubou a nerovnoměrnou strukturou. Jedná se opět o statickou 

vnikací metodu. 

 

Zkoušku lze provádět na povrchu kovových materiálů například dle norem ČSN EN 

ISO 6507 [18], nebo ASTM E92 [19], případně u slinutých karbidů dle ISO 3879:1983 

[20]. Zákazníci z Ruské federace mohou vyžadovat zkoušku podle GOST 2999-75, 

z Japonska pak podle JIS Z 2244. 



35 
 

 

 

3.2.3 Zkouška dle Rocwella 

 

Stejně jako u obou předchozích metod je metoda založena na vtláčení zkušebního 

tělíska do zkoušeného materiálu. Na rozdíl od nich se neměří plocha vtisku, ale jeho 

hloubka. Zkušebním tělískem je pro tvrdé materiály diamantový kužel o vrcholovém úhlu 

120°. Pro měkké a středně tvrdé materiály se používá kulička ze slinutých karbidů  

o průměru 1/16".  

Do zkoušeného materiálu se zatlačí vnikací tělísko silou předběžného zatížení a stupnice 

přístroje se nastaví do nulové polohy. Dále se působí silou zkušebního zatížení po dobu  

cca 5 s. Poté se uvolní zkušební zatížení a ze stupnice přístroje se přímo odečte hodnota 

tvrdosti. Schematické vyjádření průběhu měření je patrno z Obrázku č.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.5 – Měření tvrdosti metodou dle Rocwella 

 

Mezinárodní značení zkoušky dle Rockwella je HRX, přičemž na místě X se uvádí 

písmeno blíže specifikující podmínky zkoušky. Tyto jsou odvislé od použití kuličky nebo 

jehlanu a velikosti použitého zatížení. Nejpoužívanější typy zkoušek včetně podmínek  

a rozsahu použití jsou uvedeny v Tabulce č.1. Mimo metod uvedených v tabulce se 
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okrajově používá dalších sedm (D, E, F, G, H, N, T) modifikací této metody. Všechny 

používají nižší zatížení. 

 

Tabulka č. 1 – Běžné typy zkoušek dle Rockwella 

Označení 

Zatížení (N) 

Vnikací 

tělísko 

Rozsah 

použití 

v HR Předběžné Zkušební Celkové 

HRA 

98 

490 588 
Kužel 

70 ÷ 90 

HRC 1373 1471 20 ÷ 67 

HRB 883 980 Kulička 

25 ÷ 

100 

 

Měření se zapisuje takto - HRC 45. Hodnota 45 je hodnotou tvrdosti, odečtenou 

z přístroje. 

 

Výhodou této statické vnikací metody je zejména její rychlost a pohodlnost. Nemusí 

se měřit vtisk a používat přepočítávací tabulky. Je však poněkud méně přesná než 

Brinellova a Vickersova metoda. Provádění se řídí normou ČSN EN ISO 6508–1 [21], 

nebo ASTM E18 [22]. Provádění zkoušky je normováno i státy, které používají jinou 

soustavu norem (př. Ruská federace – GOST 9013-59, Japonsko – JIS Z 2245) 

 

3.2.4 Zkouška Poldi kladívkem 

 

Tato zkušební metoda využívá principů zkoušky podle Brinella. Je založena na 

porovnání otisku zkušební kuličky průměru 10 mm na zkoušeném materiálu (HBM)  

a porovnávací tyčince (HBT). Hodnota tvrdosti se následně vypočte podle vztahu 

 

            [12] 
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Ve kterém platí: 

HBM - tvrdost měřeného materiálu 

HBT - tvrdost porovnávací tyčinky 

dM - průměr vtisku ve zkoušeném matriálu 

dT - průměr vtisku v porovnávací tyčince 

D - průměr zkušební kuličky 

 

Běžně se pro vyhodnocování zkoušky používají tabulky. V nich se tvrdost odečte 

porovnáním středního průměru otisku ve zkoušeném materiálu a na tyčince. Porovnávací 

tyčinka má předem odzkoušenou tvrdost. Tato je na ní vyražena spolu s tzv. 

přepočítávacím číslem. Tímto číslem je třeba vynásobit hodnotu HB odečtenou z tabulek  

a tímto získáme konečnou hodnotu tvrdosti. Schéma provádění zkoušky je na Obrázku 

č.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6 – Zkouška tvrdosti Poldi kladívkem 

 

Nesporná výhoda této zkoušky je v tom, že se mohou zkoušet velmi rozměrné kusy 

kdekoli v provozech. Z pohledu dělení v úvodu kapitoly se jedná o metodu vnikací 

dynamickou. Metoda není normovaná. Ekvivalentně se dají použít pasáže norem zkoušky 

podle Brinella. 
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3.2.5 Zkouška Shore 

 

Jedná se o zkoušku odrazem zkušebního tělesa, kdy se zjišťuje výška jeho odskoku od 

měřené plochy. Závaží (diamantový hrot s poloměrem zaoblení 1 mm) se spustí z určité 

výše od zkoušeného materiálu. Působením závaží dojde k plastické deformaci zkoušeného 

materiálu a ke spotřebování části energie závaží. To se pak neodrazí do původní výšky. 

Z rozdílů původní pádové výšky a výšky odskoku tělíska se určí tvrdost materiálu. Ta se 

přímo odečte ze stupnice přístroje, zvaného Shoreho skleroskop. Princip je patrný 

z Obrázku č.7. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 7 – princip Shoreho metody 

 

Mezinárodní značení je HSh plus písmeno blíže specifikující použitý přístroj 

Běžně se používají se dva typy skleroskopů, které se liší hmotností dopadového tělíska  

a pádovou výškou: 

Stupnice Shore HShC 

hmotnost pádového tělesa: 2,5 g  

pádová výška: 254 mm  

Vztah pro výpočet je: 

         [14] 

 

Stupnice Shore HShD 

hmotnost pádového tělesa: 36,2 g  

pádová výška: 19 mm  

Vztah pro výpočet je:  

   [14] 
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V obou vztazích platí:  

HSh(C, neboD) tvrdost podle Shoreho 

H   pádová výška (v mm) 

h   výška odskoku (v mm) 

 

Přestože je tato metoda poměrně překonaná, dodnes se lze se Shoreho skleroskopy 

setkat při měření válců válcovacích stolic. Zákazníci zejména ze Spojených států požadují 

měření v jednotkách HSh i u jiných typů strojních součástí.  

 

V Evropě (vyjma Ruské federace – GOST 8.516-84) není metoda Shore normovaná, 

proto se vychází z ASTM D2240 [14]. V zákaznických požadavcích se lze setkat také 

s požadavkem na japonskou normu JIS Z 2246. 

 

3.2.6 Metoda LEEB 
 

Tato poměrně nová metoda zkoušení tvrdosti využívá podobného principu, jako 

metoda Shore. Pouze kinetická energie, která se dopadem na povrch ztrácí, není získávána 

pomocí gravitace, ale pomocí stlačené pružiny. Rychlost zkušebního tělíska (kuličky ze 

slinutých karbidů) je měřena bezkontaktně elektromagnetickou indukcí pomocí cívky. 

Jednotka tvrdosti je definována vztahem: 

     [15] 

 

Kde  HL je hodnota tvrdosti podle Leeba 

 vR - rychlost tělesa po dopadu 

 vI - rychlost tělesa před dopadem 

 

Metoda měření podle Leeba byla poprvé masivněji využita švýcarskou firmou Poceq  

u přístroje Equotip (nyní již vyrábí třetí řadu). V současnosti podobné přístroje vyrábí 

například General Electric, Wilson, Rebound a jiní. Vyhodnocování probíhá kompletně 

elektronicky. Z toho plyne několik výhod oproti metodě Shore: 

- lze používat v jakémkoli směru 

- lze použít pro větší rozsah tvrdostí 

- hodnoty se automaticky konvergují na jiné jednotky 



40 
 

Metoda je normována prozatím pouze normou ASTM A 956-00 [15] (DIN 50156 je 

v přípravě), která je účinná od prvního listopadu roku 2000. Vzhledem k tomu, že tato 

metoda je stále více používána a norma není všeobecně známá, je dále uveden její stručný 

popis. 

 

3.2.7 Popis normy ASTM A 956-00 

 

Norma se skládá z několika částí. Úvodem jsou definovány používané termíny, princip 

metody a použití. Následuje popis měřících zařízení - přístrojů a sond (jejich výčet je 

uveden v Tabulce č. dh), minimální požadavky na měřené díly (geometrie, povrch, 

magnetické pole, vibrace, teplota) a údaje kdy a jak přístroj ověřovat. Dále je popsáno 

vlastní měření, konverze jednotek a vedena přesnost měření. Norma se věnuje se také 

kalibraci standardizovaného bloku pro ověřování zkušebního zařízení pro měření tvrdosti 

dle Leeba. 

 

Tabulka č. 2 – Měřící sondy podle ASTM A 956-00 

Sonda Popis – použití 

D  

Základní sonda pro běžné aplikace – zkouška tvrdosti ocelových 

odlitků, výkovků, hliníkových slitin, měděných slitin, litinové 

odlitky 

DC 
Speciální sonda pro měření ve stísněných místech (např. ve 

vývrtech), materiál viz. D 

D+15 
Speciální štíhlá sonda pro měření ve špatně přístupných místech 

(např. drážky), materiál viz. D 

G 

Zvětšené rozměry a nárazová energie, použití na rozměrnějších  

a hmotnějších dílech, zvýšená přesnost, ocelové výkovky a odlitky, 

zápustky, litinové odlitky 

C 
Speciální sonda se zmenšenou nárazovou energií pro měření malých 

a tenkých dílů 

E 
Speciální sonda s diamantovým vnikacím tělískem pro měření 

tvrdých materiálů 
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Norma uvádí minimální požadavky na tloušťku měřeného materiálu a na hmotnost 

dílu. Pokud jsou tyto hodnoty menší, musí byt díl podložen a pevně uchycen. Povrch 

materiálu musí být zbaven veškerých nečistot a nánosů a vykazovat následující minimální 

hodnoty drsnosti: 

- pro sondy D, DC, D+15 a E je drsnost Ra 1,6 µm 

- pro sondu G     6,4 µm 

- pro sondu C     0,4 µm 

 

Ověřování přístroje je doporučeno po 1000 měřeních.  

 

Vyhodnocování měření v jiném než kolmém směru (vzhledem k zemskému povrchu) 

je ovlivněno tíhovým zrychlením. Musí se proto provádět korekce naměřených hodnot. 

Norma obsahuje korekční tabulku, ale připouští také automatickou korekci v přístroji.  

 

Norma uvádí minimální požadavky na vzdálenosti jednotlivých vpichů od sebe a na 

počet vpichů. Při dodržení těchto parametrů lze měření považovat za regulérní zkoušku. 

Také se zabývá konverzí jednotek. Výsledek měření se zapisuje takto: xxx HLG  kde xxx 

je naměřená hodnota, HL značí metodu Leeb a G znamená použitou sondu. 

 
 

3.3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU  

 

 V této části kapitoly budou popsány řídící dokumenty společnosti PILSEN STEEL, 

současný zkušební postup a analyzovány slabá místa tohoto dokumentu.  

 

3.3.1 ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY SPOLEČNOSTI 

 

 Hierarchie organizačních dokumentů společnosti PILSEN STEEL s.r.o. je popsána  

v Organizačním řádu a seřazena je dle nadřazenosti. Bod jedna – Zakladatelská listina  

a Stanovy jsou nadřízeny bodu dvě – Rozhodnutí Valné hromady takto tato posloupnost 

pokračuje až k pokynům Vedoucích úseků. 
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Zakladatelská listina, Stanovy 

Zakladatelská listina je základním řídícím dokumentem společnosti. Stanovy jsou 

řídícím dokumentem společnosti, který rozvádí některá ustanovení uvedená 

v Zakladatelské listině. Rozhodování o změnách Zakladatelské listiny a Stanov je 

v působnosti Valné hromady společnosti. 

 

Rozhodnutí Valné hromady (jediného společníka) 

Rozhodnutími Valné hromady (jediného společníka vykonávajícího působnost Valné 

hromady) se stanovují organizace a základní principy řízení společnosti.  

 

Organizační řád společnosti 

Organizační řád společnosti je základní organizační norma, která upravuje vnitřní 

uspořádání společnosti, stanovuje působnosti jednotlivých organizačních jednotek  

a pracovníků přímo podřízených Prezidentovi společnosti a/nebo Generálnímu řediteli  

a určuje jejich základní činnosti a odpovědnosti. Organizační řád společnosti zpracovává 

úsek KPS ve spolupráci s ostatními organizačními jednotkami společnosti. Organizační 

řád společnosti navrhuje Generální ředitel společnosti, vydává Rada jednatelů  

po schválení jediným společníkem. 

 

Rozhodnutí Rady jednatelů, Rozhodnutí Prezidenta společnosti, Rozhodnutí 

Viceprezidenta společnosti 

Rozhodnutí Rady jednatelů, Rozhodnutí Prezidenta a Rozhodnutí Viceprezidenta 

upravují otázky organizace, plánování, strategie a obchodní činnosti společnosti. Návrhy 

Rozhodnutí připravuje a eviduje úsek Administrativa a schvaluje úsek Korporativně-

právní služba. Návrh Rozhodnutí předkládá Prezidentovi, Viceprezidentovi nebo Radě 

jednatelů jednatel. Podepsaný originál předá vedoucí úseku Korporativně-právní služba 

vedoucímu úseku Administrativa k evidenci. Úsek Administrativa následně předá 

Rozhodnutí úseku Management jakosti a legislativa k distribuci. Distribuce probíhá 

prostřednictvím sítě Intranet. Vedoucí organizačních jednotek jsou povinni seznámit 

podřízené zaměstnance s jednotlivými Rozhodnutími Rady jednatelů, Prezidenta  

a Viceprezidenta a kontrolovat jejich plnění.  
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Organizační normy společnosti 

Organizační normy společnosti zpracovávají odborné úseky a útvary ve spolupráci  

s úsekem MJL. Organizační normy autorizuje svým podpisem vedoucí úseku zpracovatele 

normy a schvaluje Rada jednatelů na návrh Generálního ředitele společnosti, nebo 

Generální ředitel společnosti. Podpisový řád společnosti vypracovává Generální ředitel, 

vydává Rada jednatelů a schvaluje Jediný společník. Organizační normy určují a popisují 

odborné činnosti, povinnosti  a  odpovědnosti jednotlivých organizačních jednotek uvnitř 

společnosti. Jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti, kteří jsou povinni se 

 s nimi seznámit po jejich distribuci. Originály dokumentů jsou uloženy v úseku MJL. 

Distribuce probíhá elektronickou cestou (pro zaměstnance, kteří nejsou uživateli sítě řídí 

distribuci jejich nadřízený). 

 

Příručky kvality 

Příručka kvality (PK) je dokument vypracovaný na základě požadavků ISO 9001, 

který popisuje systém managementu kvality ve společnosti a základní procesy se vztahem 

ke kvalitě. 

Příručka kvality – Výroba pro jaderný průmysl (PK - JP) je dokument 

vypracovaný na základě požadavků předpisů ASME a RCC-M, který popisuje systém 

zajištění kvality ve společnosti a základní procesy se vztahem ke kvalitě při výrobě  

pro jaderný průmysl.  

Příručky kvality zpracovává úsek MJL a podpisem schvaluje Generální ředitel 

společnosti. 

 

Rozhodnutí Generálního ředitele společnosti (RGŘ) 

Návrh RGŘ zpracovávají vedoucí úseků. Návrh předají do úseku MJL, který přidělí 

evidenční číslo, návrh finalizuje a předkládá GŘ. RGŘ podepisuje Generální ředitel 

společnosti nebo v jeho nepřítomnosti zástupce a jsou závazná pro všechny zaměstnance 

společnosti. Tato RGŘ určují řešení konkrétních problémů a situací vzniklých uvnitř 

společnosti. Originály jsou uloženy v úseku MJL. Distribuce probíhá prostřednictvím sítě 

Intranet. Vedoucí organizačních jednotek jsou povinni seznámit podřízené zaměstnance 

s jednotlivými Rozhodnutími Generálního ředitele a kontrolovat jejich plnění. 
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Předpisy BOZP a ekologie (BP, EK), ostatní dokumenty SMK 

Předpisy BOZP zpracovává bezpečnostní technik nebo jím pověřený externí 

specialista, ekologické směrnice zpracovává ekolog společnosti. Vypracované dokumenty 

jsou autorizovány zpracovatelem, přezkoušeny bezpečnostním technikem resp. ekologem 

a schvalovány buď vedoucím provozu, kterého se dokument týká, nebo v  případě 

dokumentů platných pro celou společnost Generálním ředitelem společnosti. Úsek MJL  

je po schválení umístí na Intranet. Originály dokumentů v tištěné podobě jsou uloženy  

v úseku MJL. Způsob prokazatelného seznámení zaměstnanců s předpisy BOZP  

a ekologie stanovuje v jednotlivých případech bezpečnostní technik (ekolog), který rovněž 

prověřuje jejich plnění. Řízení ostatních dokumentů systému managementu kvality  

(Směrnice kvality, Technologické směrnice, Pracovní postupy, Zkušební postupy) je 

popsáno v organizační normě Řízení dokumentů a záznamů. 

 

Pokyny ředitelů, vedoucích provozů a vedoucích úseků 

Vydávají vedoucí pracovníci – ředitelé, vedoucí provozů a vedoucí úseků. Originály 

jednotlivých Pokynů uchovává a řídí sekretariát zpracovatele, který oznamuje vydání 

Pokynu dotčeným útvarům a úseku MJL. Pokyny vedoucích provozů jsou platné jen pro 

daný provoz, Pokyny ostatních uvedených vedoucích pracovníků platí v celé společnosti, 

pokud není v příslušném Pokynu stanoveno jinak. 

 

3.4 SOUČASNÝ ZKUŠEBNÍ POSTUP [25] 

  

Měření tvrdosti ve společnosti PILSEN STEEL s.r.o. se v současné době řídí 

dokumentem „Zkušební postup pro měření tvrdosti“, platným od 1. 6. 2009. Tento 

Zkušební postup je členěn následovně: 

- 0. List revizí a změn 

 - 1. Účel 

 - 2. Oblast platnosti 

 - 3. Odpovědnost 

 - 4. Pojmy a definice 

 - 5. Blokové schéma procesu zkoušky tvrdosti 

 - 6. Vlastní postup 

 - 7. Uchovávání dokumentace 

 - 8. Související dokumentace 
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 Bod 1. je v následujícím znění: „Účelem tohoto zkušebního postupu je popsání 

způsobů měření tvrdosti pracovníky společnosti PILSEN STEEL s.r.o.“ [25] 

 

 Bod 2. popisuje oblast platnosti takto: „Zkušební postup je platný ve společnosti 

PILSEN STEEL s.r.o. v provozu Slévárna, Kovárna a Obrábění.“ [25] 

 

 V bodě 3. je vymezena odpovědnost za provádění zkoušek tvrdosti na vedoucí 

Technické kontroly jednotlivých provozů a současně na pracovníky výroby, kteří mají 

oprávnění zkoušky provádět. Dále je uvedena odpovědnost vedoucích TK vést  

a aktualizovat seznamy pracovníků oprávněných zkoušky tvrdosti provádět. Vedoucí TK 

jsou dále odpovědni za evidenci a včasnou kalibraci měřících přístrojů (tvrdoměrů). 

 

Bod 4. definuje používané pojmy a zkratky 

 

 V bodě 5. je Blokové schéma procesu: 

 Blokové schéma procesu je bez dalšího komentáře popsáno schématem na obrázku č.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.8  – Blokové schéma procesu 

 

 V bodě 6. je uveden seznam typů tvrdoměrů vlastněných společností a to, že konkrétní 

seznam dle výrobních čísel a záznamy o provedených kalibracích jsou uvedeny  

u vedoucích TK provozů. Dále jsou v tomto bodě velmi stručně popsány prováděné 

Vstupy procesu: Proces, procesy: Výstupy procesu: Monitorování procesu: 
(u řízených procesů) 

- požadavky na 
přístroje, kterými 
se provádí  
zkoušky tvrdosti 

- požadavky na stav 
povrchu výkovku 

- technologická 
průvodka 

Procesy:vlastní 

provedení zkoušky 

Záznam o provedení 
zkoušky 

Evidence a vyhodnocení 
zkoušek 

  

Vlastník procesu: 

Vlastník procesu:  
- pracovník 

PROx/TK 
- mistr PROx 
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zkoušky. Také je zde uvedeno, že zjištěné hodnoty tvrdosti jsou zaznamenávány 

v příslušných technologických postupech, případně do atestů o materiálových zkouškách. 

 

 Bod 7. Uchování dokumentace je v tomto znění: 

„Návody k obsluze tvrdoměrů a protokoly o jejich periodickém ověřování jsou uloženy  

u vedoucích TK jednotlivých provozů a jsou uchovávány po celou dobu životnosti 

příslušných tvrdoměrů. 

Doklady o provedených zkouškách jsou uchovávány po dobu 10 let, pokud není 

stanoveno jinak v požadavcích zákazníka.“ 

 

 V bodě 8. jsou vyjmenovány související interní směrnice, tiskopisy a normy řady ČSN 

EN ISO, kterými se zkoušky tvrdosti řídí. 

 

 

3.5 IDENTIFIKACE SLABÝCH MÍST 

 

 3.5.1 Účel 

 

 Z prvního bodu, tak jak je popsán, vyplývá, že postup platí pro pracovníky společnosti 

PILSEN STEEL s.r.o.  a že popisuje měření tvrdosti.  Není zde uvedeno, že se jedná  

o proces, ani to, kde se činnosti procesu odehrávají. 

 

 3.5.2 Oblast platnosti 

 

 V tomto bodě se uvádí, že postup je platný v provozu Slévárna, Kovárna a Obrábění. 

O provozu Ocelárna se nezmiňuje. Ovšem i v provozu Ocelárna se provádí měření 

tvrdosti, konkrétně na ingotech určených na export. 

 

 

 3.5.3 Odpovědnost 

 

 Zde je uvedeno, že odpovědnost za provádění zkoušek mají vedoucí Technické 

kontroly provozů, vedoucí a současně pracovníci provádějící tvrdost. Vhodnějším řešením 
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by bylo jednoznačně určení vlastníka procesu, který by zodpovídal za všechny činnosti, 

které se v jeho průběhu odehrávají.  

Rovněž definice pracovníků provádějících měření tvrdosti jako „určení pracovníci 

výrobních útvarů“, není z části ani založena na pravdě. V provozu Slévárna a Ocelárna  

i Obrábění provádí měření tvrdosti pouze pracovníci Technické kontroly. Zkoušky  

v  provoze Kovárna mohou provádět pracovníci kontroly, i pracovníci výroby.  

Hovoří se také o oprávněných pracovnících, avšak není uvedeno, jakým způsobem 

oprávnění získávají. 

 

3.5.4 Pojmy a definice 

 

Pod bodem 4. nejsou uvedeny všechny zkratky používané v dokumentu. V popisu 

přístroje Equotip nejsou uvedeny správně jednotky, ve kterých probíhá měření. 

 

3.5.5 Blokové schéma procesu  

 

V blokovém schématu procesu jsou jako vlastníci procesu uvedeni pracovníci 

Technické kontroly, provozu a mistr provozu. To poněkud postrádá logické souvislosti  

a nekoresponduje s bodem 3.  

 

 3.5.6 Vlastní postup 

 

 V tomto bodě je uveden seznam měřících přístrojů a popsány jednotlivé zkoušky. Dále 

je zde uveden způsob zapisování naměřených hodnot. 

  

Některé z vyjmenovaných tvrdoměrů ale již společnost nepoužívá. Není uvedeno, 

k jaké metodě měření se používají. Je zde uveden požadavek na „metrologické ověření“, 

což je termín, který není v souladu s aktuálními normami.  

 Popis zkoušek je příliš stručný, místy nepřesný. Zatížení u zkoušky Brinell, Vickrs  

a Rockwell je uvedeno naprosto v rozporu s platnými normami [16, 17, 18, 19, 21, 22]. 

Není ani uveden odkaz na tyto normy. 
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V odstavci o zápisu zjištěných hodnot nejsou uvedeny všechny relevantní formuláře, 

do kterých se výsledky zapisují. V celém zkušebním postupu není ani zmínka  

o vyhodnocení zkoušky. Chybí postup pro přípravu povrchu před provedením zkoušky.  

 

 3.5.7 Uchování dokumentace 

 

Doba uchovávání dokladů o provedených zkouškách po dobu deseti let neodpovídá 

směrnici Řízení záznamů. 

 

3.5.8 Související dokumentace 

 

V bodě osm nejsou uvedeny všechny související normy, ani tiskopisy. 
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4 TVORBA NOVÉHO POSTUPU 

 

 Přestože jedním z požadavků na tvorbu dokumentace je její jednoduchost [23], 

současný postup by měl být spíše rozšířen. V takovémto stavu totiž neodpovídá potřebám 

organizace. Z osmi oddílů bude rozšířen na dvanáct. Budou doplněny některé pojmy, 

specifikován vlastník procesu a doplněny normy a předpisy. Nejdůležitější změnou bude 

podstatné rozšíření oddílu popisujícího samotné zkoušky tvrdosti, doplnění způsobu 

vyhodnocení zkoušek, požadavky na kvalitu povrchu a informace o vzdělávání 

pracovníků. Výsledná směrnice je přílohou č.2 této bakalářské práce. 

 

 4.1 Účel 

 

 Uvede se, že zkušební postup je procesem, probíhajícím v provozech společnosti a je 

vykonávaným pověřenými a proškolenými pracovníky 

 

 4.2 Oblast platnosti 

 

 Protože se měření tvrdosti provádí napříč celou výrobní oblastí společnosti, nebudou 

specifikovány jednotlivé provozy. Uvede se platnost pro všechny provozy. Předejde se tím 

i případným nesrovnalostem do budoucna, pokud by se změnilo členění, nebo názvy 

výrobních celků (jak se již v minulosti několikrát stalo). 

 

 4.3.  Odpovědnost 

 

 Bude určen jednoznačný vlastník procesu a jeho kompetence, tzn. průběh procesu, 

vedení seznamu pracovníků provádějících zkoušky a seznamu měřících přístrojů. Dále 

bude uvedeno, že pracovník provádějící zkoušku má za tuto činnost přímou zodpovědnost.  

 

 4.4 Pojmy, definice, zkratky 

 

 Bude doplněna zkratka úseku personalistika a u přístroje Equotip budou doplněny 

jednotky, ve kterých přístroj pracuje (Leeb). 
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 4.5 Blokové schéma procesu 

 

 Do blokového schématu procesu bude zaveden jednoznačný vlastník procesu, vstupy 

procesu se rozšíří o požadavky na kvalifikaci pracovníků. Do výstupu procesu se přidá 

záznam o vyhodnocení zkoušky. 

 

 4.6.  Požadavky na pracovníky 

 

 Tento bod je jedním z doplněných. Určuje povinnost proškolení pracovníků 

provádějících měření tvrdosti při pověření k této činnosti a následně každé dva roky. Také 

zde bude doplněno, že zajištění školení provádí úsek Personalistiky.  

 

 4.7 Požadavky na používané měřicí přístroje 

 

 V tomto bodě se bude nalézat aktuální seznam typů přístrojů používaných ve 

společnosti PILSEN STEEL včetně uvedení metody, pro kterou jsou používány  

a kompetence vlastníků procesů vztahující se k těmto přístrojům. 

 

 4.8 Požadavky na přípravu povrchu 
 

 Výsledná hodnota měření tvrdosti je přímo závislá na kvalitě měřeného povrchu. 

Z tohoto důvodu bude této problematice věnován celý jeden oddíl zkušebního postupu. 

Bude uvedena technologie a hloubka odstraňování povrchové vrstvy, jakož i hodnota 

drsnosti. Dále bude uvedeno kdo a na čí příkaz provede přípravu povrchu.   

 

 4.9 Vlastní postup 
 

 V tomto oddíle bude uveden výčet jednotlivých metod měření tvrdosti používaných ve 

společnosti. Ke každé metodě bude uveden její stručný princip, typ zkušebního tělíska, 

norma, kterou se řídí její provádění a jednotky ve kterých jsou výsledky zapisovány. 

Pokud to je vhodné tak i zatížení a způsob zjištění výsledné hodnoty. Konkrétně zde 

budou popsány metody Brinell, Rockwell, Vickers, Shore a Leeb (přístroj Equotip) a také 

metoda Poldi kladívka [14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22].  
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 4.10 Záznamy o provedených zkouškách 

 

 V desátém bodě bude popsáno, jak zapisovat výsledky provedených zkoušek a do 

jakých formulářů. Například do průvodky tepelného zpracování, nebo materiálového 

atestu. Dále se zajistí způsob vyhodnocení zkoušky a postup při její vyhovující  

i nevyhovující hodnotě. Při zjištění nevyhovující hodnoty je třeba spolupracovat s útvarem 

Technické přípravy výroby za účelem stanovení dalšího postupu. Uvede se odkaz na 

směrnici Řízení neshodného produktu [25]. 

 

4.11 Uchování dokumentace 

 

U vlastníků procesu se bude ukládat veškerá dokumentace týkající se měření tvrdosti 

po dobu pěti let, nebo dle požadavků zákazníků.  

 

4.12 Související dokumentace 

 

Uvedou se veškeré dokumenty systému managementu kvality, které s uvedeným 

zkušebním postupem souvisí, jakož i formuláře, do kterých se zjištěné hodnoty zapisují.  
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5 NÁVRH OBSAHU ŠKOLENÍ PRO VYBRANÉ 
PRACOVNÍKY 

 

5.1 NÁVRH OBSAHU ŠKOLENÍ 

 

Vzdělávání ve společnosti PILSEN STEEL, s.r.o. je řízeno směrnicí Vzdělávání, která 

popisuje pravidla a jednotný postup procesu vzdělávání pracovníků společnosti. V souladu 

s touto směrnicí lze považovat školení v měření tvrdosti za rozšíření kvalifikace. 

Personální úsek je povinen před zahájením školení zajistit vhodného dodavatele školení.  

 

Školení měření tvrdosti by se mělo skládat z teoretické a praktické části. V teoretické 

části by školení zaměstnanci měli zvládnout výše uvedené zásady měření tvrdosti, 

pochopit vztahy mezi tvrdostí a dalšími mechanickými vlastnostmi a naučit se provádět 

záznamy v souladu s požadavky systému managementu kvality.  

 

V praktické části by se měli pracovníci naučit používat jednotlivé přístroje na měření 

tvrdosti a zvládnout práci s používanými tabulkami. Závěrem by měli prokázat nabyté 

zkušenosti formou úspěšného složení testu z teorie a provedení vlastního měření v praxi.  

Školení je možno provádět na základě dále uvedené osnovy. 

 

  5.2 OSNOVA ŠKOLENÍ 

 

5.2.1 Vlivy legovacích prvků na mechanické vlastnosti oceli 

 

Výčet základních legovacích prvků (Si, Mn, P, S, Cr, Mo, Ni, C) a jejich vliv na 

mechanické vlastnosti oceli. Zvláštní důraz bude kladen na uhlík (C) a jeho schopnost 

povrchové difundace. 

 

5.2.2 Vlastnosti a zkoušení kovů 

 

Popis základních mechanických vlastností kovů, zejména oceli a litiny. Vysvětlení 

pružnosti, pevnosti, plasticity, houževnatosti, odolnosti proti lomu a tečení. 
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Stručný popis zkoušky tahem a zjišťovaných hodnot meze kluzu, meze pevnosti, 

tažnosti a zúžení. Vysvětlení zkoušky rázem v ohybu, tvarů vrubů a teplot. Objasnění 

rozdílu mezi křehkým a houževnatým lomem a stanovení přechodové teploty (FATT). 

Nastínění dalších zkoušek – mikrostruktura, austenitické zrno, únava, ohyb. 

 

5.2.3 Zkoušení tvrdosti 

 

Definice tvrdosti jako odporu materiálu proti vnikání cizího tělesa. Vysvětlení 

plastické deformace. Popis vazby meze pevnosti na tvrdost materiálu. Objasnění jaké 

vlivy působí na výslednou hodnotu tvrdosti, zejména: 

- pružné vlastnosti materiálu (modul pružnosti) 

- plastické vlastnosti, včetně deformačního zpevnění 

- velikost působící síly 

- tvar, rozměry a tvrdost působícího tělíska 

- tření mezi působícím tělískem a povrchem zkoušeného materiálu 

- rychlost pohybu působícího tělíska 

 

Rozdělení metod měření 

- statické metody 

- dynamické 

- vnikací 

- odrazové 

 

5.2.4 Popis jednotlivých metod  

 

Metoda Brinell 

Vnikací tělísko kulička ze slinutých karbidů (používané průměry v PS – 10 a 2,5 mm). 

Zatížení 29430 a 18394 N, doba zatížení 10 s. Vysvětlení zápisu naměřených hodnot. 

Uvedení a seznámení s používanými normami, zejména ČSN EN ISO 6506 a ASTM E10. 
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Poldi kladívko  

Principiálně vychází z metody Brinell. Dynamická vnikací metoda. Porovnání vtisků 

zkušební kuličky na zkoušeném materiálu a na referenčním vzorku (tyčince). Objasnění 

významu přepočítávacího čísla. Vysvětlení zápisu naměřených hodnot. 

 

Metoda Vickers 

Vnikací tělísko - čtyřboký diamantový jehlan s vrcholovým úhlem 136°. Zatížení 294 

N, doba zatížení 10 s. Vysvětlení zápisu naměřených hodnot. Uvedení a seznámení 

s používanými normami, zejména ČSN EN ISO 6507 a ASTM E92. 

 

Metoda Rockwell 

Vnikací tělísko - diamantový kužel s vrcholovým úhlem 120°, nebo kulička ze 

slinutých karbidů o průměru 1/16".  Zatížení předběžné 98 N, zkušební 1373 N (metoda 

C), doba zatížení 5 s. Popis jednotlivých variací zkoušky dle Rockwella (metody A, B, C, 

D, E, F, G, H, N, T). Vysvětlení zápisu naměřených hodnot. Uvedení a seznámení 

s používanými normami, zejména ČSN EN ISO 6508 a ASTM E18. 

 

Metoda Shore 

Popis principu metody – odskok a ztráta energie. Rozdíl mezi metodami C a D. 

Vysvětlení zápisu naměřených hodnot. Uvedení a seznámení s používanou normou ASTM 

D2240. 

 

Metoda Leeb  

Princip metody – vystřelení zkušebního tělíska a měření rychlosti před a po dopadu. 

Směry zkoušení lze v přístroji nastavit, nebo je určen samotným zkoušením. Popis 

jednotlivých sond. Konverze jednotek. Vysvětlení zápisu naměřených hodnot. Uvedení  

a seznámení s používanou normou ASTM A 956-00. 
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5.2.5 Seznámení s přístroji 

  

Vysvětlení funkcí používaných přístrojů: 

KPE – 3000 – pro měření HB 

HPO 250 – pro měření HB a HV  

HB Alpha – pro měření HB 

Rb – 1 – pro měření HRc 

Penetrascope – pro měření HV 

Scleroscop model D – pro měření HShD 

Poldi kladívko pro měření HB 

EQUOTIP pro měření HL s přepočtem na HB, HR (C,B) HV, HSh 

 

5.2.6 Příprava povrchu 

 

Z místa provádění zkoušek tvrdosti, je nutno broušením odstranit povrchové vrstvy dle 

následujících pravidel: 

- na neopracovaném kovaném (litém) povrchu min. 3 mm 

- na opracovaném povrchu po šlechtění cca 2 mm 

- na opracovaném povrchu po žíhání cca 1-2 mm 

- na opracovaném povrchu bez tepelného zpracování cca 1 - 2 mm 

- na pilou odřezaných vzorcích min. 0,5 mm 

 

Zabroušená plocha musí být rovná a hladká, pro měření metodou Shore a přístrojem 

EQUOTIP vyleštěná. Přítlak na brusku musí být takový, aby broušený povrch nebyl 

spálený. 

 

5.2.7 Zkoušky v provozech PILSEN STEEL s.r.o. 

 

Sdělení, v kterých provozech a jaké se provádí zkoušky tvrdosti. Které přístroje se 

používají. Ve kterých místech výrobní dokumentace lze nalézt požadavky na měření 

tvrdosti. Seznámení se Zkušebním postupem pro měření tvrdosti. 
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5.2.8 Zápis naměřených hodnot 

 

Způsob zapisování jednotlivých metod (zkoušek) tvrdosti – hodnota, metoda, datum, 

podpis, otisk razítka. Do jakých dokumentů a jakým způsobem zapisovat naměřenou 

tvrdost. Rozdíl mezi informativní, domácí a oficiální zkouškou. 

 

5.2.9 Uvolnění do další výroby 

 

Postup při vyhovující zkoušce – uvolnění do další výroby. 

Postup při nevyhovující zkoušce – dle směrnice Řízení neshodného produktu [25] 

kontaktovat TPV a vedoucího TK příslušného provozu. 

 

5.2.10 Praktická část a přezkoušení 

 

Ukázat v praxi jednotlivé metody měření. Vyzkoušení každým pracovníkem. 

Provedení zkušebního měření dvěma metodami, provedení zápisu do zkušebního 

formuláře. Schválení, či neschválení způsobilosti pracovníka k měření tvrdosti. Odevzdání 

záznamů o průběhu školení PER. 
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6. ZÁVĚR 

 

Úkolem této bakalářské práce bylo zrevidovat systém měření tvrdosti ve 

společnosti PILSEN STEEL s.r.o. a navrhnout jeho zlepšení. Při plnění tohoto úkolu se 

vycházelo ze základních principů managementu kvality prezentované souborem norem 

řady ISO 9000 [3, 4, 5, 6] a také z normy ČSN ISO/TR 10013 [7]. Byly popsány pravidla 

tvorby a řízení dokumentace. Neopomenula se ani teoretické část měření tvrdosti.  

 

Po důkladném seznámení s dřívějším stavem bylo rozhodnuto zrevidovat 

předchozí zkušební postup pro měření tvrdosti a navrhnout obsah vzdělávání pro 

pracovníky provádějící měření. Samotné tvorbě nového zkušebního postupu předcházela 

analýza dřívějšího a identifikace jeho slabých míst.  

 

Nový zkušební postup pro měření tvrdosti byl dokončen ve třetím týdnu měsíce 

března a prošel standardním schvalovacím procesem. Jeho znění bylo konfrontováno 

s úsekem Managementu kvality a s vedoucími úseků technické kontroly všech provozů 

společnosti. Znění revize zkušebního postupu bylo následně schváleno vedoucím útvaru 

technické kontroly. Ve znění uvedeném v příloze č. 2 této práce byl postup zařazen mezi 

oficiální dokumentaci Systému managementu kvality společnosti PILSEN STEEL s.r.o.. 

 

Rovněž návrh obsahu školení pracovníků provádějících měření tvrdosti byl 

konzultován s vedoucími úseků technické kontroly a s pracovníky útvaru Personalistika. 

Bylo domluveno, že na základě obsahu školení prezentovaného v této práci se vytvoří 

školení. To bude obsahovat přednášku o teorii, popis a praktické předvedení měřících 

metod a praktickou část, ve které si pracovníci procvičí nabyté znalosti. Celé školení 

uzavře písemný test z teorie a praktická zkouška. Termín dokončení příprav a prvního 

školení byl stanoven na konec června.  

 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem – schválení nového zkušebního postupu i školení 

pro odpovědné zaměstnance pracovníků provádějících měření tvrdosti lze prohlásit zadání 

bakalářské práce „Revize systému měření tvrdosti v metalurgickém podniku  

a návrh jeho zlepšení“ za splněné.  
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0. List revizí a změn 

 
Revize/ 
změna 

Datum Popis revize či změny 
 

Zpracoval  Schválil 

0/- 24.6.2003 
Vypracování nového 
dokumentu 

Nosek, D2/MZ 
Ing. Petrmichlová, 
ZJ 

1/- 29.8.2005 Celková revize dokumentu Nosek, D2/MZ 
Ing. Petrmichlová, 
MJL 

2/- 26.10.2006 Celková revize dokumentu Tým TK Bc. Hrubý 

3/- 26.5.2009 Celková revize dokumentu Tým TK Ing. Božík Martínek 

4/- 3.4.2012 Celková revize dokumentu Petr Škarecký Ondřej Forst 

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platné změny listů a příloh: 
List 1 2 3 4 5 6                      
Změna - - - - - -                      
List                            
Změna                            
Příloha                            
Změna                            
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1. Účel 

 
Účelem tohoto zkušebního postupu je stanovení procesu měření tvrdosti (zkoušek 

tvrdosti) výrobků v provozech společnosti PILSEN STEEL s.r.o. Měření tvrdosti provádí 

k tomu pověření a proškolení pracovníci společnosti. 

 

2. Oblast platnosti 

 
Zkušební postup je platný pro všechny provozy společnosti PILSEN STEEL s.r.o.  

 

3. Odpovědnost 

 
 Vlastníkem procesu je příslušný vedoucí TK/Pr, který je zodpovědný za celý průběh 

procesu. Za provádění jednotlivých zkoušek tvrdosti podle tohoto postupu odpovídají 

pověření a proškolení pracovníci. Kontrolu dodržování tohoto postupu má právo provádět 

vlastník procesu, nadřízený vedoucí úseku TK, případně ve spolupráci s vedoucími 

provozů.  

 Seznam pracovníků, kteří mají oprávnění provádět zkoušky tvrdosti, vede a řídí 

vlastník procesu, který při změně určených pracovníků aktualizuje tyto seznamy a zajistí 

jejich proškolení formou požadavku na úsek PER. Dále vlastník procesu vede a 

aktualizuje seznam měřících přístrojů, včetně doby kalibrací. 

  

4. Pojmy, definice a zkratky 

 
PER     -     úsek Personalistika  

TK -     úsek Technická kontrola 

MZ - Mechanická zkušebna  

TPV/MET - útvary metalurgie příslušného provozu 

TK/SLÉV - Technická kontrola provozu Slévárna 

TK/KOV - Technická kontrola provozu Kovárna 

TK/OBR - Technická kontrola provozu Obrábění 

TK/OC - Technická kontrola provozu Ocelárna 

TK/Pr - Technická kontrola příslušného provozu 

Pr - Provoz 
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HB - Tvrdost podle Brinella 

HV - Tvrdost podle Vickerse 

HR - Tvrdost podle Rockwella 

HSh -  Tvrdost podle Shore  

Equotip - Tvrdost v jednotkách Leeb a přepočtem na HB, HR, HV a HSh 

Poldi Kladívko -  přístroj pro provádění zkoušky tvrdosti podle Brinella (informativní   

hodnoty). 

 

5. Blokové schéma procesu 

 

6. Požadavky na pracovníky  

 
 Pracovníci oprávnění k provádění zkoušek tvrdosti jsou interně proškolováni a 

přezkoušeni při pověření provádět zkoušky tvrdosti a následně pravidelně každé dva roky. 

Proškolení a přezkoušení provádí pracovník určený společností. Pravidelné školení 

zajišťuje PER v souladu se směrnicí QS 6.2/01 Vzdělávání. 

 

Vstupy procesu: Proces, procesy: Výstupy procesu: Monitorování procesu: 
(u řízených procesů) 

- požadavky na 
přístroje, kterými 
se provádí 
zkoušky tvrdosti 

- požadavky na stav 
povrchu výkovku 

- technologická 
průvodka 

- požadavky na 
kvalifikaci 
pracovníků 

Proces: 

- provedení 
zkoušky 

Záznam o provedení 
a vyhodnocení 
zkoušky 

Evidence a 

vyhodnocení zkoušek 

  

Vlastník procesu: 

Vlastník procesu:  
Vedoucí TK 
příslušného 
provozu 
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7.  Požadavky na používané měřicí přístroje  

 K provádění zkoušek tvrdosti používá společnost tyto typy měřících přístrojů 

(tvrdoměrů): 

- KPE – 3000 – pro měření HB 

- HPO 250 – pro měření HB a HV  

- HB Alpha – pro měření HB 

- Rb – 1 – pro měření HRc 

- Penetrascope – pro měření HV 

- Scleroscop model D – pro měření HShD 

- Poldi kladívko pro měření HB 

- EQUOTIP pro měření HB, HR(C,B) HV, HSh 

 

Seznamy tvrdoměrů podle výrobních, případně evidenčních čísel, včetně záznamů  

o provedených kalibracích, jsou uloženy u příslušných vlastníků procesů. 

 Vlastníci procesů jsou odpovědní za evidenci a včasné předkládání tvrdoměrů 

k ověření do akreditovaných kalibračních laboratoří. 

 

8. Požadavky na přípravu povrchu 

 
Z místa, kde má být provedena zkouška tvrdosti, je nutno broušením odstranit 

povrchovou vrstvu dle následujících pravidel: 

- na neopracovaném kovaném (litém) povrchu min. 3 mm 

- na opracovaném povrchu po šlechtění cca 2 mm 

- na opracovaném povrchu po žíhání cca 1-2 mm 

- na opracovaném povrchu bez tepelného zpracování cca 1 - 2 mm 

- na pilou odřezaných vzorcích min. 0,5 mm 

- zabroušená plocha musí být rovná a hladká o drsnosti max. 6,4 µm, pro měření 

metodou Shore a přístrojem EQUOTIP vyleštěná o drsnosti max. 1,6 µm 

- přítlak na brusku musí být takový, aby broušený povrch nebyl spálený 

 

Odstranění povrchové vrstvy provádí pracovník výroby příslušného provozu na pokyn 

přímého nadřízeného. K potřebě přípravy povrchu vyzve pracovník provádějící měření 

tvrdosti. 
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Pokud není na povrchu výrobku dostatečný přídavek pro vybroušení místa zkoušky, je 

nutno informovat pracovníka TK/Pr, který rozhodne o následném postupu. 

 

9. Vlastní postup 

 

9.1 Zkouška podle Brinella - HB - se provádí na stacionárních přístrojích vtiskem 

kuličky ze slinutých karbidů ø 10 mm /ø 2,5 mm při zatížení silou 29421 N / 18388 N  

(3 000 kp / 1875 kp) dle použité stupnice přístroje. Zatížení se provádí po dobu 10±1s. 

Následně se změří průměr vtisku ve dvou na sobě kolmých osách, vypočítá se průměrná 

hodnota a z ní se v příslušných tabulkách odečte hodnota HB. Zkouška se řídí dle 

požadavků zákazníka, normami ČSN EN ISO 6506 nebo ASTM E10. 

 

9.2 Zkouška podle Rockwella - HRc - se provádí diamantovým kuželem o vrcholovém 

úhlu 120°, zprvu se dotýkajícím povrchu zkoušeného předmětu. Nejprve se předběžně 

zatíží silou 98 N (výchozí poloha pro měření hloubky vtisku). Potom se pozvolna zvětšuje 

zatěžovací síla tak, aby se za 3 až 6 sekund dosáhlo zatížení silou 1373 N. Pak se 

zatěžující síla opět zmenšuje až na 98 N a v tomto stavu se zjistí přírůstek hloubky vtisku, 

který nastal proti výchozí poloze při 98 N. Hodnota HRc se odečte na stupnici přístroje. 

Zkouška se řídí dle požadavků zákazníka, normami ČSN EN ISO 6508 nebo ASTM 

E1842. 

 

9.3 Zkouška podle Vickerse - HV - se provádí vtiskem diamantového jehlanu o 

vrcholovém úhlu 136° a výpočtem hodnoty HV dle vzorce: 

((1/(úhlopříčka1*úhlopříčka2))*1,8544)*zatížení. Zatížení je uváděno v kp. Pokud je 

stupnice přístroje v Newtonech, zatěžovací síla se přepočte na kp vydělením koeficientem 

9,807. Hodnota úhlopříček se odečítá v mm s přesností na tři desetinná místa. Zkouška se 

řídí dle požadavků zákazníka, normami ČSN EN ISO 6507, nebo ASTM E92. 

 

9.4 Zkouška metodou Shore – HSh (metoda D) - se provádí scleroscopem model D 

odskokem dopadového tělíska od broušeného kaleného povrchu a odečtem hodnoty HSh 

na stupnici přístroje. Zkouška se řídí normou ASTM D2240. 

 

9.5 Měření tvrdosti HB, HSh, HV, HRc přístrojem Equotip se provádí sondami C, D a 

G vymrštěním dopadového tělíska pomocí pružiny a odečtem ztráty dopadové energie. 
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Přístroj používá metodu Leeb a její jednotky s označením L(C,D,G), které přepočítává na 

předem zvolené jednotky tvrdosti( viz výše jmenované). Zkouška se řídí normou ASTM A 

956-00 

 

9.6 Měření Poldi-kladívkem se provádí úderem kladiva na razník tvrdoměru, čímž 

dojde k souběžnému vtisku ocelové kuličky do zkoušeného materiálu a zároveň do 

kalibrované zkušební tyčinky. Odečtou se hodnoty obou průměrů pomocí optického 

měřidla se stupnicí obdobně jako v bodě 8.1 – metoda Brinell. Porovnáním průměrné 

hodnoty s tabulkami se zjistí hodnota HB.  

 

10.   Záznamy o provedených zkouškách 

 

Po provedení zkoušky jsou zjištěné hodnoty tvrdosti zaznamenávány dle požadavků  

technické specifikace v příslušné technologické průvodce, průvodce tepelného zpracování  

a mimo interních zkoušek jsou dále uváděny do protokolu o materiálové zkoušce MA (č.t. 

74-90/025, 80900/384), a/nebo do inspekčního certifikátu (č.t. 71100/298, 74-90/048, 

78100/294).  

Pracovník TK provozu provede vyhodnocení zkoušky porovnáním naměřených  

a požadovaných hodnot. V případě souhlasu uvolní výrobek do dalšího zpracování nebo 

k expedici zákazníkovi. Pokud hodnoty nesouhlasí, informuje TPV/MET provozu, který 

určí následný postup. 

V případě neshodných hodnot je následný proces řízen směrnicí QS 8.3/01 – Řízení 

neshodného produktu. 

 

11.  Uchování dokumentace         

Návody k obsluze tvrdoměrů a protokoly o jejich periodické kalibraci jsou uloženy  

u vedoucích TK jednotlivých provozů a jsou uchovávány po celou dobu životnosti 

příslušných tvrdoměrů. 

Doklady o provedených zkouškách jsou uchovávány po dobu 5 let, pokud není stanoveno 

jinak v požadavcích zákazníka. 
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     12.  Související dokumentace 

 
Směrnice: 

 

QP 8.2/01  -  Pracovní postup pro odběr zkušebního materiálu a zkoušení 

v mechanické zkušebně 

QS 7.6/01  -  Metrologický řád  

QS 8.3/01 – Řízení neshodného produktu 

QS 6.2/01 -  Vzdělávání 

 

Formuláře: 

 

č.tisk. 74-90/025 - Materiálová zkouška  

č.tisk. 80900/384 - Materiálová zkouška (ASME) 

č.tisk. 71100/298 -  Inspekční certifikát – ingoty 

č.tisk. 74-90/048 -  Inspekční certifikát – odlitky 

č.tisk. 78100/294 - Inspekční certifikát - výkovky 

 

Ostatní dokumenty: 

 

Návody k obsluze tvrdoměrů a k nim příslušné přepočítávací tabulky 

ČSN EN ISO 6506-1  Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella 

 Část 1: Zkušební metoda 

ČSN EN ISO 6508-1  Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella 

 Část 1: Zkušební metoda (stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) 

ČSN EN ISO 6507-1   Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse  

 Část 1: Zkušební metoda 

ASTM E10 Standard Test Method for Brinell Hardness of Metallic Materials  

ASTM E18  Standard Test Method for Rockwell Hardness and Rockwell Superficial 

Hardness of Metallic Materials  

ASTM E92 Standard Test Method for Vickers Hardness of Metallic Materials 

ASTM D2240  Standard Test Method for Rubber Property – Durometer Hardness 

ASTM A 956-00     Standard Test Method for Leeb Hardness Testing of Steel Products. 


