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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. 

 


