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Abstrakt 

Výslednou kvalitu produktu ovlivňují v největší míře předvýrobní etapy. Mezi tyto 

etapy se řadí i kontrola nakupovaných vstupních surovin. Aby se kontrola mohla 

uskutečnit, je nutné provádět vzorkování těchto surovin, k dosažení odhadu průměrné 

hodnoty sledovaného znaku kvality. Obecně o odběrech vzorků sypkých a zrnitých 

materiálů a jejich úpravě pojednává první část této práce. V dalších částech je představena 

prosperující hutní společnost a provedena analýza vzorkování nakupovaných feroslitin v 

rámci této společnosti. Na základě analýzy odběru vzorku feroslitin a jeho úpravy byl 

proveden návrh změn, které byly začleněny do pracovního postupu pro odběr a úpravu 

vzorků feroslitin. 
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Abstract 

In the largest extent, pre-production phases affects the final quality of product. 

These phases also include the control of purchased raw materials. It is necessary to carry 

out sampling of these materials to check them and to get an estimate  average value of the 

monitored quality characteristic. The first part of this work  deals with the sampling and  

preparation of bulk and granular materials in general. The next part introduces a 

prosperous metallurgical company and analyzes the sampling of purchased ferroalloys 

within the company. Based on the analysis of sampling and preparation of ferroalloys, 

there were made design changes in the workflow to take and preparation samples of 

ferroalloys. 
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Úvod 

V dnešním rychlém a složitém světě hraje kvalita významnou roli a je rozhodující 

pro úspěšnost a důvěryhodnost každého výrobce či poskytovatele služeb. Kvalita, to 

znamená schopnost uspokojovat požadavky nejen zákazníků, ale všech zainteresovaných 

stran a také legislativy, se netýká pouze samotné výroby nebo poskytování služby, ale 

hlavně procesů, které výrobě a poskytování služby předcházejí. V současné době je 

všeobecně uznáváno, že výslednou jakost produktu nebo služby ovlivňují až z osmdesáti 

procent procesy v předvýrobních etapách [1]. 

Mezi tyto procesy se řadí i nakupování energií, informací, služeb, ale hlavně 

nakupování vstupních materiálů a surovin. Tyto nakupované materiály a suroviny musí 

vyhovovat specifikovaným požadavkům a jedním z úkolů nakupující organizace je 

nakupované produkty ověřovat z hlediska splnění těchto požadavků [11]. Jednou z činností 

ověřování nakupovaných vstupních surovin je i odběr vzorků a jejich úprava pro stanovení 

chemických nebo fyzikálních vlastností. 

Tato bakalářská práce se bude snažit přiblížit problematiku odběru vzorků 

hromadných sypkých a zrnitých materiálů, které tvoří podstatnou část vstupních surovin 

pro hutní výrobu. Další částí bakalářské práce bude představení hutní společnosti a 

přiblížení vzorkování a úpravy vybrané vstupní suroviny dodávané do této společnosti 

externími dodavateli a navržení změn v pracovním postupu, vedoucí ke zlepšení procesu 

vzorkování této vybrané vstupní suroviny.  
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1 Odběr vzorků a jejich úprava 

Odběrům vzorků neboli vzorkování nebylo v minulosti věnováno příliš mnoho 

pozornosti. Přitom vzorkování úzce souvisí s chemickým rozborem i s analýzou dat, to 

znamená, že i při použití velmi přesných analytických metod a přístrojů v chemické 

laboratoři, získáme nesprávným odběrem vzorků v terénu zkreslené výsledky, které mohou 

negativně ovlivnit technologické postupy, samotnou výrobu nebo způsobit nesprávná 

rozhodnutí a vyvolat neoprávněné reklamace. Chyby vznikající při odběrech vzorků 

ovlivňují 100 – 1000 krát nepřesnost chemické analýzy. Proto je důležité změnit pohled na 

vzorkování a posunout jeho vnímání směrem k vědeckým, měřitelným a dobře 

zdokumentovaným postupům. [5] 

V roce 1950 začal Pierre Gy rozvíjet teorii vzorkování, která už dnes má status 

vědecké teorie. Pokrývá všechny aspekty vzorkování, přes principy správného vzorkování 

k dlouhé řadě vzorkovacích postupů a praktických základů pro všechny, kteří se 

vzorkováním zabývají. Teorie vzorkování zahrnuje technickou část a statistickou část. 

Vysvětluje základní definice a termíny jako jsou dávka, šarže, vzorek, stranný vzorek, dílčí 

vzorek, složený vzorek, chyba vzorkování apod. [5] Tato tématika byla zpracována i 

v mnoha normách, u nás například již v roce 1974 v návrzích československých státních 

norem ČSN 01510 – Vzorkování materiálů – základní ustanovení, ČSN 01 5111 – 

Vzorkování sypkých a zrnitých hmot, ČSN 01 5112 – Vzorkování kapalin a pastovitých 

materiálů, ČSN 01 5113 – Vzorkování plynů a v ČSN normách, které jsou překladem 

mezinárodních standardů ISO a to ČSN ISO 11648 – 1 – Statistická hlediska vzorkování 

hromadných materiálů – Část 1: Obecné principy z roku 2004 a ČSN ISO 11648 – 2 - 

Statistická hlediska vzorkování hromadných materiálů – Část 2: Vzorkování sypkých 

materiálů z roku 2003. 

Co vlastně znamená pojem vzorkování? V praxi se vyskytuje mnoho materiálů 

různého původu, složení, objemové velikosti, různé homogenity a heterogenity. Tyto 

materiály v mnoha případech představují zboží, které putuje od dodavatele k odběrateli 

nebo od výrobce k spotřebiteli. Toto zboží je specifikováno určitými znaky kvality, ve 

většině případů se jedná o chemické složení. K získání hodnot chemického složení je 

zapotřebí provést v laboratoři chemickou analýzu daného materiálu. A tu nelze provést 

z celého dodávaného celku. Proto je nutné získat k analýze určitou část celku, která musí 



3 

 

být reprezentativní, mít stejné vlastnosti jako celek. A tato vybraná část celku se nazývá 

vzorek, a proces, jehož pomocí byl vzorek získán, se nazývá vzorkování. 

1.1 Termíny a definice 

Základem pro uvedení základních termínů a jejich definic jsou samozřejmě platné 

standardy. Níže uvedené termíny z oblasti vzorkování jsou převzaty ze standardu ČSN ISO 

11648 – 1:2004 [7] a ČSN ISO 11648 – 2:2003 [8]. V závorce za českým termínem je 

uveden ekvivalentní výraz v angličtině. 

Hromadný materiál (bulk material) – množství materiálu, uvnitř kterého nejsou jeho dílčí 

části na makroskopické úrovni zpočátku snadno odlišitelné. 

Vzorkovaná jednotka (sampling unit) – jedna z částí celku, na které je rozdělen soubor 

tvořený celkovým množstvím uvažovaného hromadného materiálu; všechny části celku 

mají stejnou pravděpodobnost, že budou zahrnuty do vzorkování. 

Dávka (lot) – přesně ohraničená část souboru tvořeného celkovým množstvím 

uvažovaného hromadného materiálu; tato část se považuje za množství materiálu, pro které 

existují určité znaky, které se mají stanovit. 

Poddávka (sub-lot) – část dávky hromadného materiálu. 

Strata (strata) – vzájemně se vylučující a základní soubor zcela pokrývající podsoubory 

považované za více homogenní vzhledem k vyšetřovanému znaku než celý základní 

soubor. 

 

Vzorkování (sampling) – proces odebírání nebo vytváření vzorku. 

Prosté náhodné vzorkování (simple random sampling) – vzorkování, při kterém je n 

vzorkovaných jednotek odebráno ze souboru takovým způsobem, že všechny kombinace n 

vzorkovaných jednotek mají stejnou pravděpodobnost, že budou vybrány. 

Stratifikované vzorkování (stratified sampling) – takové vzorkování, kdy se zkušební 

díly vzorku odebírají z různých strat a z každé straty je odebrána alespoň jedna vzorkovaná 

jednotka. 

Stratifikované prosté náhodné vzorkování (stratified simple random sampling) – prosté 

náhodné vzorkování z každé straty. 

Systematické vzorkování (systematic sampling) – vzorkování podle určitého metodického 

schématu. 
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Vícestupňové vzorkování (multistage sampling) – vzorkování, při němž se výběr odebírá 

ve stupních, přičemž vzorkované jednotky na každém stupni se odebírají z větších 

vzorkovaných jednotek vybraných na předcházejícím stupni. 

Běžné vzorkování (routine sampling) – vzorkování pro komerční účely provedené 

postupy specifikovanými v předepsané mezinárodní normě, aby se stanovila průměrná 

jakost dávky. 

Experimentální vzorkování (experimental sampling) – speciální vzorkování, při němž se 

použije speciálně zaměřený návrh experimentu, aby se vyšetřily zdroje rozptylu a/nebo 

strannost vzorkování. 

Opakované vzorkování z několika dávek (interpenetrating sampling) – vzorkování 

s replikací z několika dávek nebo poddávek, kde pro každou dávku i nebo poddávku i jsou 

po sobě jdoucí primární dílčí vzorky odkláněny střídavě do různých kontejnerů k vytvoření 

násobných složených vzorků (Ai, Bi, Ci …), aby se vyšetřil rozptyl mezi dílčími vzorky 

v dávce nebo poddávce. 

Replikátní vzorkování (replicate sampling) – vzorkování, při němž jsou dílčí vzorky 

odebírány současně nebo po sobě ve dvojicích, aby se vytvořily násobné složené vzorky. 

Duplikátní vzorkování (duplicate sampling) – replikátní vzorkování, kdy se dílčí vzorky 

odebírají současně nebo po dvojicích, aby se vytvořily dva složené vzorky. 

Ruční vzorkování (manual sampling) – sběr dílčích vzorků lidským úsilím. 

Mechanické vzorkování (mechanical sampling) – sběr dílčích vzorků mechanickými 

prostředky. 

Výřez (cut) – při mechanickém vzorkování jediný průchod vzorkovače proudem materiálu. 

 

Vzorek (sample) – část specifikovaného souboru tvořeného jednou nebo více 

vzorkovanými jednotkami. 

Dílčí vzorek (increment) – množství hromadného materiálu odebrané jedním úkonem 

vzorkovacím zařízením. 

Složený vzorek (composite sample) – souhrn dvou nebo více dílčích vzorků odebraných 

z dávky. 

Hrubý vzorek (gross sample) – souhrn všech dílčích vzorků odebraných z poddávky nebo 

dávky postupy běžného vzorkování. 

Zkušební vzorek (test sample) – vzorek připravený pro zkoušení nebo analýzu, přičemž 

celé jeho množství nebo jeho část se najednou použije pro zkoušení nebo analýzu. 
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Zkušební díl vzorku (test portion) – část zkušebního vzorku, která se najednou použije 

pro zkoušení nebo analýzu. 

 

Úprava vzorku (sample preparation) – komplex operací s materiálem nutných k tomu, 

aby se vzorek přetvořil ve zkušební vzorek. 

Redukce vzorku (sample reduction) – proces při úpravě vzorku, při kterém se redukuje 

velikost částic drcením, mletím nebo rozmělňováním na prášek. 

Dělení vzorku (sample division) – proces při úpravě vzorku, při kterém se dělí vzorek 

hromadného materiálu takovými prostředky jako jsou děliče, nástroje pro mechanické 

dělení nebo kvartaci na oddělené části, z nichž jedna nebo více se ponechává. 

Běžná úprava vzorku (routine sample preparation) – úprava vzorku provedená 

normalizovanými postupy uvedenými v předepsané mezinárodní normě, aby se stanovila 

průměrná jakost dávky. 

Speciální úprava vzorku (non-routine sample preparation) – úprava vzorku provedená 

pro experimentální vzorkování. 

Postup vzorkování (sampling procedure) – provozní požadavky a/nebo instrukce týkající 

se odběru dílčích vzorků a vytvoření vzorku. 

Postup úpravy vzorku (sample preparation procedure) - provozní požadavky a/nebo 

instrukce týkající se metod a kritérií pro dělení vzorku. 

Schéma vzorkování (sampling scheme) – specifikace typu vzorkování, které se má použít 

v kombinaci s provozní specifikací entit nebo dílčích vzorků, které se mají odebrat, vzorků, 

které se mají vytvořit, a měření, která se mají provést. 

Systém vzorkování (sampling system) – provozní mechanismus a/nebo mechanické 

zařízení pro odběr dílčích vzorků a úpravu vzorku. 

Nominální nadsítná velikost (nominal top size) – velikost částice vyjádřená rozměrem 

oka zkušebního síta (z řady sít se čtvercovými otvory, které splňují požadavky ISO 565), 

na kterém se zachytí ne více než 5% vzorku. 

Nominální podsítná velikost (nominal bottom size) – velikost částice vyjádřená rozměrem 

oka zkušebního síta (z řady sít se čtvercovými otvory, které splňují požadavky ISO 565), 

skrze které propadne ne více než 5% vzorku. 

 

Shodnost (precision) – těsnost shody mezi nezávislými výsledky zkoušek získanými za 

předem specifikovaných podmínek. 
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Strannost (bias) – rozdíl mezi střední hodnotou výsledků zkoušek a přijatou referenční 

hodnotou. 

1.2 Základní etapy hodnocení kvality vzorkovaného celku 

Mezi základní etapy hodnocení kvality vzorkovaného celku řadíme tyto činnosti: 

a) vymezení celkového množství materiálu, který tvoří vzorkovaný celek 

b) specifikování cíle vzorkování 

c) specifikace znaků kvality, které mají být předmětem kontroly 

d) odběr dílčích vzorků 

e) úprava vzorku 

f) stanovení analýzy vzorku 

g) zhodnocení získaných výsledků analýzy 

 

1.3 Vymezení vzorkovaného celku 

Vzorkovaný celek musí být tvořen materiálem specifikovaného charakteru a musí 

mít pevně vymezené hranice. Množství materiálu ve vzorkovaném celku bývá vyjádřeno 

celkovou hmotností nebo celkovým objemem nebo dobou, po kterou byl materiál vyráběn 

[9]. Většinou by měl být tvořen výrobní dávkou, šarží apod., nebo jejich částí, protože 

takový celek je složen z materiálu, který byl vyroben za stejných podmínek a ve statisticky 

stabilním výrobním procesu, tudíž splňující požadavky na celek určený k hospodárnému 

ověřovaní jeho kvality, tzn. vynaložením minimálních nákladů na vzorkování. Dále 

vzorkovaný celek bývá tvořen jednou nebo více jednotkami zpravidla stejné velikosti, 

přičemž jednotky mohou obsahovat určitý počet podjednotek. Při tomto uspořádání je 

vzorkovaný celek chápán jako vícestupňový. 

1.4 Cíl vzorkování 

Cíl vzorkování znamená jednoznačné definování účelu, pro který je soubor operací 

spojený s odběrem vzorku prováděn [4]. Celky tvořené stejným materiálem mohou být 

vzorkovány s různými cíli, vyplývajícími z technické normy, technologického postupu, 

z požadavku vypracování technické normy, z charakteru vlastního zadání atd. Za takové 

cíle, které mají poskytnout celkovou informaci nebo přispět k celkovému posouzení kvality 

materiálu, popř. potvrdit nebo vyvrátit určitá podezření lze považovat především: 
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a) odhad proměnlivosti (variability) sledovaného znaku kvality ve vzorkovaném 

celku 

b) odhad průměrné hodnoty sledovaného znaku kvality ve vzorkovaném celku 

c) rozhodnutí, zda průměrná hodnota sledovaného znaku ve vzorkovaném celku 

leží uvnitř intervalu ohraničeného předepsanými mezními hodnotami 

d) rozhodnutí, zda podíl nevyhovujících jednotek ve vzorkovaném celku přesahuje 

požadavky kvality dohodnuté ve smlouvě, dané technickou normou apod. 

 

Je důležité zmínit, že do této etapy se nezahrnuje kontrolní ani orientační 

vzorkování, při nichž je vždy sledován užší záměr a pozornost je zaměřena pouze na 

vybranou část vzorkovaného celku nebo na úzce specifikovanou otázku. Proto informace 

získané pomocí těchto dvou typů vzorkování nemohou být nikdy směrodatné pro konečné 

rozhodnutí o přijatelnosti vzorkovaného celku [2]. 

1.5 Specifikace znaků kvality 

Požadovaná kvalita vzorkovaného celku spočívá v kontrole jednotlivých 

specifikovaných znaků kvality. Obecně je požadováno, aby znaky kvality byly 

kvantitativního charakteru, tzn., aby byly měřitelné. Vzhledem k vysokým nákladům na 

požadovaná měření se doporučuje kontrolovat pouze takové znaky kvality, které jsou nutné 

a postačující ke zjištění způsobilosti vzorkovaného materiálu k určenému cíli. Pro každý 

kvantitativní znak má být požadovaná kvalita vyjádřena předpisem dolní nebo horní 

toleranční meze (popř. obou těchto mezí). 

1.6 Odběr vzorků 

Odběry vzorků se provádějí všude tam, kde charakter výrobku či suroviny 

nedovoluje kontrolu jednotlivých výrobků tvořících dávku. Aplikuje se především u 

kontroly hromadných výrobků, jako jsou sypké materiály, kapaliny nebo plyny. Správně 

odebraný vzorek musí mít vlastnosti vzorkovaného celku, tzn. podíly jednotlivých 

sledovaných složek materiálu a rozdělení hodnot sledovaného znaku (např. podle zrna 

apod.) musí odpovídat poměrům ve vzorkovaném celku. Takový vzorek je potom 

reprezentativní. Pokud tyto vlastnosti nemá, jedná se potom o vzorek stranný. Strannosti je 

možné se vyvarovat, pokud se při odběru vzorků respektuje požadavek, že kterákoliv část 

vzorkovaného celku musí mít stejnou pravděpodobnost, že bude mít naději být odebrána 

jako dílčí vzorek [4]. 
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Obecný postup vzorkování by měl obsahovat tyto základní údaje: 

a) stanovení schématu vzorkování,  

b) velikost dílčího vzorku, určení jednotek, míst k odběru dílčích vzorků 

c) počet dílčích vzorků 

d) popis techniky vzorkování 

e) typ vzorkovacího zařízení a nářadí 

f) postup úpravy vzorků 

g) velikost laboratorního vzorku (rozhodčího i rezervního) 

h) způsob označování vzorkovnic se vzorky 

i) způsob uchovávání vzorků a dobu jejich uskladnění 

j) náležitosti příslušného protokolu 

k) bezpečnost při vzorkování 

Údaje uvedené v bodech a) až h) tvoří tzv. plán vzorkování [10]. 

1.6.1 Stanovení schématu vzorkování 

Vzhledem ke členění vzorkovaného celku a heterogenitě materiálu je důležité 

stanovit základní schéma vzorkování. Schéma vzorkování se stanovuje i na základě toho 

zda se jedná o experimentální nebo o běžné vzorkování. Většina operací vzorkování je 

rutinního charakteru a provádí se dle definice pro běžné vzorkování, tj. vzorkování pro 

komerční účely, aby se stanovila průměrná kvalita dávky. Příklad takového schématu je 

uveden na Obr. 2.1 [9]. 
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1.6.2 Velikost dílčího vzorku 

Velikost dílčího vzorku se vyjadřuje hmotností nebo objemem. Ve většině případů 

se však stanovuje minimální hmotnost dílčího vzorku a to podle použitého typu 

vzorkovacího zařízení. 

1.6.2.1  Pro vzorkovače z padajícího proudu materiálu 

Hmotnost dílčího vzorku odebraného vzorkovačem typu děliče z hromadného 

materiálu na výpustném konci pohybujícího se proudu se stanoví pomocí minimální šíře 

štěrbiny a maximální rychlosti požadované k získání nestranného vzorku podle vztahu: 

 

            (1) 

 

kde             

ml je hmotnost dílčího vzorku v kg 

q je průtok proudu hromadného materiálu vyjádřený v t/h 

bmin je minimální šíře štěrbiny vzorkovače vyjádřená v metrech 

vcut je maximální rychlost vzorkovače vyjádřená v m/s 

3,6 je převáděcí součinitel, který převádí jednotky rychlosti toku v t/h na kg/s 

Obr. 1.1: Příklad schématu vzorkování 
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1.6.2.2  Pro kolmá stírací zařízení z pásu 

Hmotnost dílčího vzorku odebraného kolmým stíracím odběrným zařízením 

z pohybujícího se proudu se stanoví pomocí minimální šíře štěrbiny vzorkovače 

požadované pro získání nestranného vzorku podle vztahu:  

 

(2) 

kde 

ml je hmotnost dílčího vzorku v kg 

q je průtok proudu hromadného materiálu vyjádřený v t/h 

bmin je minimální šíře štěrbiny vzorkovače vyjádřená v metrech 

vB je rychlost transportního pásu vyjádřená v m/s 

3,6 je převáděcí součinitel, který převádí jednotky rychlosti toku v t/h na kg/s 

 

1.6.2.3  Pro ruční vzorkovací zařízení 

Hmotnost dílčího vzorku odebraného ručním zařízením (např. vzorkovací lopatkou) 

se stanoví pomocí minimálního objemu 3d × 3d× 3d a to vztahem: 

 

(3) 

kde 

ml je hmotnost dílčího vzorku vyjádřená v kg 

ρ je hustota hromadného materiálu vyjádřená v t/m
3
 

d je nominální nadsítná velikost částic materiálu vyjádřená v mm 

 

Rovnice (1) a (2) jsou platné pro všechny hodnoty šíře štěrbiny vzorkovače a 

rychlosti vzorkovače, ale šíře štěrbin nastavené pod minimální šíři štěrbiny a zároveň 

rychlosti vyšší než maximální mohou být příčinou strannosti [8].  
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1.6.3 Počet dílčích vzorků a velikost hrubého vzorku 

Počet dílčích vzorků, které je nutno odebrat závisí na volbě kritéria z hlediska 

hodnocení kvality kontrolovaného celku, na použitém schématu vzorkování, na stupni 

heterogenity materiálu a vzorkovaného celku a taky na nákladech, které je nutné vynaložit 

na jednotlivých stupních vzorkování. Dále je stanovení počtu dílčích vzorků závislé na 

variabilitě sledovaného znaku kvality, na hmotnosti dávky nebo hmotnosti poddávky a 

taky na hmotnosti každého dílčího vzorku. Variabilita se kvantifikuje variogramem 

sledovaného znaku kvality. Kde nelze aplikovat metodu variogramu, doporučuje se metoda 

založená na rozptylu mezi dílčími vzorky. Hodnoty pro tyto metody se získají použitím 

experimentálního vzorkování. Postupy tohoto vzorkování a různé vztahy pro výpočet 

množství dílčích vzorků jsou popsány v ČSN ISO 11648-2 [8] nebo v ČSN 01 5110 [9]. 

Velikost hrubého vzorku je dána součtem velikostí jednotlivých dílčích vzorků 

[10]. 

1.6.4 Technika vzorkování 

Vlastní vzorkování hromadných materiálů je závislé ne několika hlediscích. Mezi 

tato hlediska se řadí: 

a) způsob odběru vzorků 

b) kinetika vzorkovaného materiálu 

c) spojitost odběru vzorků 

d) soustavnost vzorkování celků 

e) potřeba získání vedlejší informace 

f) stupeň mechanizace vlastního odběru vzorků 

1.6.4.1  Způsob odběru vzorků 

Podle způsobu odběru vzorků je vzorkování rozděleno na: 

- náhodné 

- systematické 

- stratifikované 

- vícestupňové  
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Náhodné vzorkování se používá při odběru vzorku z homogenních a náhodně 

heterogenních materiálů. Předpokládá se, že variabilita a průměrná koncentrace 

sledovaného znaku kvality se nemění v celé vzorkované oblasti. A co je to náhodný 

vzorek? Je to provedení výběru n jednotek ze základního souboru N takovým způsobem, že 

každá kombinace jednotek n má stejnou pravděpodobnost, že bude vybrána [3]. Na 

obrázku 2.1 je představen princip na příkladu náhodného výběru 40 jednotek ze 400 

jednotek základního souboru. 

 

 

 

Systematické vzorkování se používá u materiálu z proudu, na žlabu, na páse, u 

materiálů transportovaných korečkovým dopravníkem apod. Toto vzorkování předpokládá 

odběr dílčích vzorků ve stanovených pravidelných intervalech, vyjádřených časem, 

prostorem nebo množstvím materiálu prošlým určitým bodem. 

Stratifikované vzorkování je nutné použít pro celky složené z nestejně velkých 

jednotek nebo z několika dávek vyrobených za odlišných podmínek. 

Vícestupňové vzorkování se používá u vícestupňových celků, přičemž se 

předpokládá, že velikosti jednotek na příslušných stupních jsou stejné. Není-li tato 

podmínka splněna, musí se odpovídající vzorky vytvořit jako složené. Vícestupňový celek 

je chápán jako celek několika jednotek, které obsahují určitý počet podjednotek [2]. 

Obecně při výběru počtu jednotek ke vzorkování platí, že pokud je jednotek v dodávce 

méně než pět, měly by vzorky být odebrány z každé této jednotky [6].  

Obr. 1.2: Princip náhodného výběru na dvou příkladech (právě každá kombinace má 

stejnou pravděpodobnost, že bude vybrána) 
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1.6.4.2  Kinetika vzorkovaného materiálu 

Z hlediska kinetiky vzorkovaného materiálu se rozlišuje: 

- statické vzorkování 

- dynamické vzorkování 

 

Statické vzorkování představuje odběry dílčích vzorků ze vzorkovaného materiálu 

uloženého na skládkách, ve skladech, v zásobnících, ve vagónech apod. Při tomto 

vzorkování se postupuje podle zásad náhodného nebo stratifikovaného vzorkování. 

Dynamické vzorkování znamená, že dílčí vzorky jsou odebírány z toku materiálu, 

z materiálu pohybujícího se na dopravníku, v potrubí atd. Nejvíce se váže na systematické 

vzorkování [9]. 

Obecně, a pokud je to možné, se doporučuje dát přednost dynamickému vzorkování 

před statickým. 

1.6.4.3  Spojitost odběru vzorků 

Podle spojitosti odběru vzorků se rozlišuje vzorkování na: 

- spojité (plynulý odběr dílčích vzorků z proudu, například kapalin) 

- nespojité (přerušovaný odběr dílčích vzorků) 

1.6.4.4  Soustavnost vzorkování celků 

Z hlediska soustavnosti vzorkování jde o: 

- stálé vzorkování 

- občasné vzorkování 

 

U stálého vzorkování se provádí odběr vzorků z každého předloženého celku. 

Uplatňuje se při kolísavé kvalitě celků nebo při dlouhých časových intervalech mezi 

dvěma takovými celky. 

Občasné vzorkování se používá při ustálené kvalitě celků a při soustavných 

zásilkách a plynulé výrobě a předpokládá kontrolu pouze těch celků, které jsou určeny 

předem. 
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Na občasnou kontrolu se přechází, pokud je přijat určitý, předem stanovený počet 

po sobě jdoucích celků (dávek, šarží, várek apod.), obvykle alespoň pět. Zpětný přechod na 

stálé vzorkování má nastat okamžitě, jakmile se při občasném vzorkování zjistí jediný 

celek, který nesplňuje požadavky na kvalitu [2]. 

1.6.4.5  Potřeba vedlejší informace 

Je-li cílem vzorkování získat pouze vedlejší informaci, pak přichází v úvahu 

nejčastěji vzorkování: 

- orientační (k získání předběžné informace o kvalitě materiálu) 

- kontrolní (pro ty části materiálu, které vzbuzují pochybnosti; tento vzorek není 

směrodatný pro posouzení kvality vzorkovaného celku) 

1.6.4.6  Stupeň mechanizace vlastního odběru vzorků 

Podle toho, zda se k odběru vzorků používá ručních nebo mechanických 

vzorkovačů se rozlišuje: 

- ruční vzorkování 

- mechanické vzorkování 

 

U obou uvedených druhů vzorkování může pak přicházet v úvahu buď nepřímé, 

nebo přímé vzorkování. U prvního z nich je vzorek pouze odebrán do vzorkovnice, kdežto 

u druhého může být už analyzován, aniž by byl uložen do vzorkovnice. 

Ruční odběr provádí k tomuto účelu speciálně vyškolený vzorkař, který má mít 

potřebnou kvalifikaci [9].  



15 

 

1.6.5 Vzorkovací zařízení, nářadí a nádoby 

Vzorkovací nástroje a zařízení (vzorkovače) musí splňovat určité podmínky. Musí 

umožnit odběr dostatečně velkého vzorku ze zvoleného bodu nebo průřezu vzorkované 

jednotky, nesmí být při provozování poškozeny ani mechanicky, ani chemicky, ani 

vysokou teplotou, nesmí ovlivnit vlastnosti vzorkovaného materiálu a nesmí znehodnotit 

vzorkovanou jednotku. Tudíž by měli být i snadno čistitelné. Z hlediska bezpečnosti musí 

vyhovovat všem zásadám bezpečnosti práce s nimi [2]. 

Podle způsobu odběru vzorků rozlišujeme vzorkovače a nástroje pro statické 

vzorkování a zařízení pro dynamické vzorkování. Pro statické vzorkování sypkých a 

zrnitých materiálů se používají hlavně ruční nástroje, jako jsou například náběrové lopatky, 

trubkové vzorkovače, vzorkovací kopí apod. U dynamického vzorkování se používají spíše 

mechanická zařízení, která bývají často už součástí technologické linky nebo celku. 

Obvykle to jsou vzorkovače pro odběr materiálu z běžícího pásu. 

Nádoby určené pro vzorkování, přepravu vzorků a skladování musí být 

k předepsanému účelu způsobilé jak z hlediska velikosti, tak i bezpečnosti, dále musí být 

pevné. Musí splňovat podobné požadavky jako vzorkovače, jejich materiál nesmí ovlivnit 

vlastnosti vzorkovaného materiálu a musí se dát snadno vyčistit a znovu použít pro další 

vzorkování. 

1.7 Úprava vzorku 

Úpravou vzorků se rozumí soubor operací, kterými se ovzorkovaný celek, hrubý 

vzorek, přemění na vzorek zkušební, který je připraven ke konečné analýze v laboratoři. 

Tento soubor operací musí být proveden tak, aby nedošlo ke zkreslení a znehodnocení 

sledovaných znaků kvality. Celkový proces úpravy vzorků zahrnuje [10]: 

- redukce velikosti částic 

- mísení 

- dělení 

 

Někdy se k těmto operacím přidává i sušení. U vlhkých a lepkavých materiálů je 

předběžné sušení často první operací prováděnou na prvním stupni úpravy vzorku. Toto 

předsoušení je nutné k tomu, aby vzorek prošel volně zařízením pro redukci a dělení 

vzorku bez ztráty a znečištění. Žádné vzorky by neměly být při sušení vystaveny teplotě 

přesahující 105° C [8]. 
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1.7.1 Redukce velikosti částic vzorku 

Redukce velikosti částic se provádí ve většině případů na mechanických zařízeních, 

jako jsou drtiče a mlýny. Drtiče (čelisťové, válcové) se používají hlavně pro redukci 

větších částic (10 -300 mm), mlýny (diskové, kladívkové, prstencové) jsou vhodnější pro 

redukci při konečných stupních mletí na nominální nadsítnou velikost. Části mlýnů a 

drtičů, které přicházejí do styku se vzorkem, musí být vyrobeny s odolných materiálů, aby 

během mletí, či drcení, nedocházelo ke kontaminaci a ovlivňování vzorku. Totéž platí i pro 

vysokorychlostní nárazové rozmělňovače, prstencové a kotoučové mlýny. Ty se při mletí 

silně zahřívají a je proto nutné nenechávat v nich vzorky příliš dlouho. Ty by mohly 

působením vysoké teploty změnit složení vzorku. Samozřejmě se drtiče musí chránit i před 

tvrdými cizorodými materiály, které se ocitly ve vzorku, aby nedošlo k samotnému 

poškození drtiče. 

1.7.2 Mísení vzorku 

Potřeba mísení je zvlášť důležitá, když se kombinují vzorky z více než jednoho 

zdroje. Chybným, nebo žádným mísením mohou nastat chyby při následném dělení 

vzorku. Některé metody mísení, jako je vytváření kuželovitých hromad a jejich 

přesypávání, nebo některé rotační metody mísení, mohou způsobit segragaci vzorku, což je 

opačný efekt než ten, který byl zamýšlen. Mezi doporučené metody mísení vzorku se řadí: 

- mísení průchodem vzorku děličem nebo rotačním děličem – vzorek se nechá 

projít děličem alespoň třikrát v řadě po sobě, tím se po každém průchodu smísí. 

- pásové mísení – vzorek hromadného materiálu (hlavně rudy) se formuje do 

pásu pečlivým rozložením materiálu z lopaty v poměru délky k šířce pásu ne 

menším než 10:1, z pásu se náhodně odebere úplný celoprůřezový vzorek a 

rozprostře se k vytvoření nového pásu, postupně se náhodně odebírají 

celoprůřezové vzorky a rozprostírají se na vršek předcházejícího průřezového 

vzorku, vrstva po vrstvě, dokud není starý pás převeden v pás nový, tento 

proces se opakuje dvakrát [8]. 

- mísení mechanickým mixérem 

1.7.3 Dělení vzorku 

Po každé redukci a mísení vzorku přichází na řadu jeho dělení, ve většině případů 

na dvě poloviny, z nichž jedna se používá k dalším postupům a druhá je vyřazena. Dělení 

je možné provádět buď mechanicky (rotační děliče), nebo ručně. Ručního dělení 
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dosáhneme kvartací, kdy materiál se navrství do tvaru komolého kužele, který se pomocí 

kvartovacího kříže rozdělí na čtyři výseče, z kterých se dvě protilehlé odstraní jako odpad 

a zbývající dvě se použijí k dalšímu zpracování. Dalším způsobem je dělení na 

obdélníkové ploše. Promísený vzorek se rozloží do vrstvy obdélníkového průřezu tloušťky 

30 – 120 mm a rozdělí se do 20 čtverců a z každého čtverce se odebere lopatkou dávka 

materiálu. Jednotlivé dávky se pak spojí. Pro větší vzorky je vhodný způsob použití 

přihrádkového nebo žlábkového děliče. V těchto děličích materiál propadává řadou 

přihrádek do dvou protilehlých zásobníků, z nichž jeden je opět jako odpad a druhý se 

použije pro další operace se vzorkem. 

1.8 Chyby vzorkování 

Při odběru vzorků a jejich úpravě i při vlastní analýze vznikají chyby ovlivňující 

konečné získané hodnoty a tím i ukazatele pro posouzení kvality vzorkovaného celku. Tyto 

chyby jsou buď náhodné, způsobeny náhodnými vlivy, současným působením velkého 

počtu malých příčin, jejichž jednotlivý vliv nelze v praxi často ani zjistit, nebo 

systematické, které jsou způsobovány pravidelným, většinou trvalým vlivem. 

Velikost náhodné chyby se mění od jednoho měření k druhému a většinou se řídí 

normálním rozdělením, takže průměrná hodnota se blíží nule se zvyšujícím se počtem 

opakovaných měření. Systematická chyba má průměrnou hodnotu, která je pevná a různá 

od nuly a ani opakovaným měřením nedochází k přiblížení se této průměrné hodnoty 

k nule. Systematická chyba vyvolává strannost získaného výsledku [2]. 

Za pětadvacet let systematické práce nad problémy se vzorkováním, určil Pierre Gy 

sedm základních chyb vzorkování. Grafické znázornění chyb je uvedeno na Obr. 2.2 [5]. 

Z obrázku je patrné, že chyba heterogenity materiálu a chyba seskupení a segregace 

materiálu patří mezi náhodné chyby, kdežto chyba vymezení vzorkované oblasti, chyba při 

odběru dílčích vzorků a chyba úpravy vzorku patří mezi chyby nesprávného vzorkování a 

to jsou systematické chyby, které je možné eliminovat pouze dodržováním zásad 

správného vzorkování. 
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Obr. 1.3: Grafické znázornění chyb vzorkování 

 

(GEE – globálně celková chyba vzorkování, TSE – celková chyba vzorkováni, TAE – 

celková analytická chyba, FSE – chyba heterogenity materiálu, GSE – chyba 

seskupení a segregace materiálu, IDE – chyba vymezení vzorkované oblasti, IEE – 

chyba při odběru dílčích vzorků, IPE – chyba při úpravě vzorku) 
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1.9 Značení vzorků a dokumentace odběru vzorků 

Každý zkušební vzorek musí být uložen ve vhodném uzavřeném obalu z materiálu, 

který se vybírá podle typu odebraného vzorku. Na každém obalu musí být štítek 

s označením vzorku, který musí obsahovat tyto údaje: 

- datum a místo vzorkování 

- název materiálu 

- označení dodávky (dodavatel, den dodání, označení (číslo) vlaku, auta apod.) 

- hmotnost dodávky 

- evidenční číslo vzorku 

- jméno vzorkaře 

- požadavky na analýzu 

- odkaz na protokol o vzorkování, pokud byl sestaven 

- upozornění pro zacházení se vzorkem 

 

Štítky mají být připojeny takovým způsobem, aby nemohlo dojít k záměně 

(zaplombovat, zatavit do sáčku apod.). 

Tyto vzorky by se měly uchovávat a skladovat pouze po dobu nezbytně nutnou jak 

z hlediska technického, tak i z hlediska ekonomického. 

V případě potřeby (když nelze uvést všechny údaje na štítku ke vzorku nebo když 

při vzorkování nastanou nějaké mimořádné okolnosti) má být sestaven bezprostředně po 

odběru vzorku protokol o odběru vzorku. Ten by měl obsahovat informace o obalech, o 

uskladnění vzorkovaného materiálu, údaje o době, místě a způsobu vzorkování, počet a 

množství odebraných vzorků na každém stupni vzorkování, seznam pracovišť, kde všude 

byl vzorek odeslán a jména všech zúčastněných osob u vzorkování. 

1.10 Bezpečnost u vzorkování 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při odběrech vzorků je důležitou součástí 

procesu vzorkování. Ta musí být zajištěna jak při samotném odběru vzorků, tak i při jejich 

přepravě, úpravě a manipulaci s nimi. Je tedy důležité: 

- zajistit bezpečnost vzorkaře, poskytnutím osobních ochranných pomůcek, 

absolvovat instruktáž o tom jak se chovat při vzorkování, jak chránit své zdraví, 
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zabránit poškození vzorkovaného materiálu, zařízení i okolního prostředí, jak se 

zachovat v případě nebezpečí 

- zajistit bezpečný přístup a prostor pro vzorkování 

- zajistit předepsané vzorkovače a vzorkovnice 

- zajistit řádné uskladnění vzorků v souladu s platnými bezpečnostními a 

zdravotními předpisy  
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2 Představení společnosti 

Společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. se za 174 let své existence stala 

úspěšnou prosperující hutní firmou s nejdelší výrobní tradicí v České republice. Její jméno 

je známé nejen v regionu, ve kterém působí, ale i v celé České republice i v zahraničí. 

Jednou z podmínek úspěšnosti a konkurenceschopnosti společnosti bylo zavedení 

systému managementu kvality. Třinecké železárny, a.s. byly jedním z prvních podniků u 

nás, které tento systém dle požadavků evropských norem ISO řady 9000 zavedly. Stalo se 

tak v říjnu roku 1993 úspěšným certifikačním auditem. Zavedený systém kvality, který 

plně odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 9001, pokrývá všechny předvýrobní, výrobní a 

povýrobní činnosti v hutních provozech [13]. 

2.1 Výrobní program 

Třinecké železárny, a.s. jsou hutním podnikem s uzavřeným hutním cyklem. Ročně 

vyrábí přibližně 2,5 milionů tun oceli, což představuje zhruba polovinu současné celkové 

produkce oceli u nás. 

Hlavním programem společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., je výroba 

dlouhých válcovaných výrobků, mezi které patří: 

 válcovaný drát 

 tvarová a betonářská ocel 

 speciální tyčová ocel 

 tažená ocel 

 kolejnice 

 široká ocel 

 bezešvé trubky 

 hutní polotovary 

 

Dále se vyrábí koks a produkty vznikající při jeho výrobě, umělé hutné kamenivo a 

granulovaná struska. Přehled výroby a produkce společnosti je uveden na Obr. 2.1. 
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2.2 Úloha vzorkování 

K zajištění kvality vyráběné oceli, potažmo koncových produktů, přispívá i 

kontrola nakupovaných vstupních surovin. Ve většině případů se kontrolou rozumí odběr 

vzorků hromadných sypkých nebo zrnitých materiálů a jejich úprava na analytickou 

jemnost pro stanovení chemické analýzy nebo pro stanovení fyzikálních vlastností. To 

znamená, že úkolem vzorkování vstupních surovin je zjistit průměrné hodnoty 

sledovaných znaků kvality vzorkované dodávky a porovnat tyto hodnoty se specifikací 

uvedenou v kupní smlouvě s cílem odhalit možné neshody. 

2.3 TJv – Zabezpečení kvality vstup 

V roce 1993, se zavedením systému managementu kvality v podniku, vznikl útvar 

Zabezpečení kvality. Jeho součástí je i oddělení TJv – Zabezpečení kvality vstup, které se 

zabývá kontrolou vstupních surovin. Kontrola probíhá na základě Harmonogramu odběru 

vzorků, který je sestaven podle pokynů oddělení nákupu, podle praktických zkušeností a 

výsledků získaných z předchozích kontrol a podle specifických požadavků odebírajícího 

provozu. Po odebrání a úpravě vzorku na analytickou jemnost je vzorek odeslán do 

chemické zkušebny, kde je provedena chemická analýza vzorku. Výsledky jednotlivých 

analýz jsou evidovány v záznamech o kvalitě, Kartách ověřovaných surovin, a pověření 

zaměstnanci TJv – vstup ověřují shodu se specifikovanými parametry uvedenými v  

Obr. 2.1: Přehled výroby a produkce společnosti (uzavřený cyklus) [12] 
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Přehledech nakupovaných kovových a nekovových surovin, které se pravidelně, s každou 

změnou v kupní smlouvě, aktualizují. Veškeré nevyhovující nebo neshodné výsledky jsou 

impulsem pro zahájení reklamačního řízení s daným dodavatelem a to sepsáním Protokolu 

o vadách (POV) a jeho odesláním na příslušného nákupního referenta, který reklamaci 

s dodavatelem řeší. 

2.4 Kontrolované vstupní suroviny 

Do kontroly nakupovaných vstupních surovin jsou zahrnuty suroviny: 

 pro výrobu železa 

 pro výrobu oceli 

 pro koksovnu a energetiku 

 

Dále je prováděna kontrola surovin vlastní výroby nebo odpadů z vlastní výroby, 

které vstupují znovu do výroby: 

 vysokopecní aglomerát 

 ocelárenský aglomerát 

 odpady z hutní výroby 

 vysokopecní koks 

2.4.1 Suroviny pro výrobu železa 

Mezi suroviny pro výrobu železa se řadí: 

 rudy 

 koncentráty 

 pelety 

 vápence 

 dolomity 

 paliva 

 

Všechny tyto suroviny přicházejí do podniku v hromadných dodávkách 

železničními vozy. Při přejímce dodávek se provádí vizuální kontrola na záměnu 

materiálu. Odběry vzorků rud, koncentrátů, vápenců a dolomitů se provádějí při hromadné 

vykládce na jednotlivých výklopnících. Vzorkování pelet a kusového vápence zajišťují 
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vzorkaři oddělení TJv – vstup odběrem vzorků z vynášecího pásu výklopníku pro vysoké 

pece. 

2.4.2 Suroviny pro ocelárny 

Zde jsou ke vstupní kontrole zařazeny tyto suroviny: 

 feroslitiny 

 vápno kusové 

 kazivec kusový 

 nauhličovadla pro výrobu oceli 

 licí prášky 

 zásypové směsi 

 

A dále materiály pro vyzdívku pánví a konvertorů: 

 magnezitové tvárnice 

 dehtodolomitové tvárnice 

 magnezitové směsi 

 

Většina těchto surovin je dodávána kamiony do příslušných skladů nebo přímo 

systémem Just in Time na provoz pro přímou spotřebu. Ve skladech se přejímají materiály 

balené (žoky, kontejnery, balíky) a přímo na provoze suroviny volně ložené na přepravní 

ploše nákladního automobilu, z kterého se po vysypání přepravují pásovými dopravníky 

přímo do určených zásobníků nad konvertory. Vápno a v některých případech i kazivec 

jsou dodávány uzavřenými železničními vozy. Odběry vzorků surovin pro ocelárny se 

provádějí buď přímo při vykládce na provozu, nebo v příslušném skladu co nejdříve po 

přijetí a převzetí dodávky zodpovědnými zaměstnanci skladu. 

Kromě výše uvedených vzorkovaných surovin provádí středisko TJv – vstup 

kontrolu nakupovaného ocelového šrotu určeného pro vsázku do konvertorů. Kontrola 

probíhá ve dvou fázích. První fází je vizuální kontrola a ověřování kvality šrotu při jeho 

příchodu na předávkovém nádraží a druhá fáze kontroly probíhá při vykládce vozů přímo 

na šrotišti provozu Příprava vsázky. Zde je navíc, u vybraných druhů ocelového šrotu, 

ověřováno i chemické složení kovového odpadu přenosným spektrometrem. Kontrola a 

ověřování kvality se provádí na základě normy ČSN 42 0030 – Ocelový a litinový odpad a 
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dle Technických podmínek přejímky kovového materiálu, které jsou součástí uzavřené 

kupní smlouvy s dodavatelem. 

2.4.3 Suroviny pro koksovnu a energetiku 

Vstupní suroviny pro koksovnu a energetiku jsou do TŘINECKÝCH 

ŽELEZÁREN, a.s. dodávány prostřednictvím ucelených vlakových souprav. Jde 

především o dodávky: 

 uhlí pro výrobu vysokopecního koksu 

 nakupovaného vysokopecního koksu 

 tuhých energetických paliv pro energetiku 

 

Vzorky uhlí, koksů a paliv se odebírají z dopravních pásů během vykládky vagonů. 

Kromě vstupních surovin jsou odebírány i vzorky z produktů chemické části koksovny 

(benzol, čpavek, fenol), vzorky odpadních vod a vzorky granulované strusky (vedlejší 

produkt z výroby železa ve vysokých pecích). Útvar TJv – vstup zajišťuje i úpravy vzorků 

výrobků provozu Druhotné suroviny. 

2.4.4 Aglomerát 

Aglomerát je kusový produkt, který vzniká spékáním prachových rud a přísad, 

uložených na homogenizačních hromadách, na spékacích pásech provozu Aglomerace. 

V současné době se vyrábí dva druhy aglomerátů, vysokopecní aglomerát pro výrobu 

železa ve vysokých pecích a ocelárenský aglomerát jako přísada při výrobě oceli 

v konvertorech. Oba tyto produkty jsou během výroby kontrolovány střediskem TJv – 

vstup pravidelným odběrem vzorků z pásů, které dopravují vyrobený aglomerát do denních 

zásobníků. 

2.4.5 Odpady z hutní výroby 

Většina odpadů nebo vedlejších produktů hutní výroby se vrací zpět do koloběhu 

hutní výroby. A i ty jsou podrobovány kontrole vzorkováním pro zjištění chemického 

složení. Především se jedná o: 

 

 kychtový prach 

 vysokopecní kaly 

 ocelárenské kaly 



26 

 

 strusky 

 okuje z válcoven 

 magnezitový zlom 

 

Tyto odpady jsou z jednotlivých hutních provozů dodávány podnikovou vlečkou na 

aglomerační rudiště a po vyklopení z vozů jsou pásovými dopravníky umisťovány do 

homogenizačních hromad, které jsou základem pro výrobu aglomerátu. Vzorky se 

odebírají během vykládky těchto materiálů a jsou střediskem TJv – vstup dopravovány do 

úpravny k finálnímu zpracování. 

2.4.6 Další činnosti útvaru TJv - vstup 

Mimo výše uvedené kontrolní činnosti útvar TJv – vstup dále zabezpečuje: 

 kontrolu čistoty prázdných železničních vozů dodaných pro nakládku 

 vizuální kontrolu neporušitelnosti ochrany dodávaného materiálu 

v železničních vozech (sítě, plachty, postřiky povrchu) s cílem odhalení 

hmotnostního úbytku materiálu 

 vystavování protokolů o odběru vzorků 

 archivaci a úpravu vzorků pro dekádní, měsíční a roční uzávěrky a 

vyhodnocení 

 vystavování atestů na produkty chemické části koksovny, granulovanou 

strusku a kameniva 

 technicko-kvalitativní řešení neshodných dodávek technického a režijního 

materiálu a náhradních dílů  
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3 Analýza vzorkování a úpravy vybraného materiálu 

v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s. 

K nejsledovanějším materiálům, z hlediska nákladů, pro výrobu oceli 

v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH a.s. se řadí i feroslitiny. Odběr vzorků feroslitin a 

jejich úprava je proto jednou z důležitých předvýrobních činností v podniku. 

3.1 Feroslitiny 

Feroslitiny jsou slitiny železa s dalšími kovy i nekovy. Skládají se základního kovu, 

tzv. báze, kterou tvoří železo, a hlavního prvku, kvůli kterému se feroslitina vyrábí (např. 

mangan, molybden, křemík, chrom apod.). Kromě těchto prvků obsahují feroslitiny ještě 

nežádoucí a škodlivé příměsi. Feroslitiny jsou důležitým materiálem při výrobě oceli, 

protože se používají na legování, dezoxidaci a k modifikaci vyráběné oceli. 

3.2 Dodávky feroslitin 

Feroslitiny pro výrobu oceli se nakupují od externích dodavatelů a jsou dodávány 

do podniku železničními vozy a nákladními auty. Každá takováto dodávka může být: 

 volně ložená (pouze auty) 

 balená (žoky, kovové palety, sudy) 

 

Volně ložené dodávky jsou po příjezdu určeny přímo na provoz k okamžité 

spotřebě, tj. k uložení do zásobníků umístěných nad kyslíkové konvertory na ocelárně. 

Pokud je nutné odebrat vzorky, odebírají se přímo z auta nebo z pásového dopravníku při 

vykládce auta. Balené dodávky se uskladňují ve skladu feroslitin, kde se po skladové 

přejímce vzorkují.  

3.3 Specifikace cíle vzorkování a určení znaků jakosti 

Cílem vzorkování feroslitin v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s. je zjištění 

odhadu průměrných hodnot sledovaných znaků kvality ve vzorkovaných dodávkách 

feroslitin a rozhodnutí, zda průměrné hodnoty těchto znaků kvality leží uvnitř intervalu 

ohraničeného specifikovanými mezními hodnotami. Takto zjištěné informace o kvalitě 

dodávek jsou důležité pro rozhodnutí, zda je dodávka shodná, či nikoliv. 

Znaky kvality pro jednotlivé druhy feroslitin jsou uvedeny v Tab. 3.1. 
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3.4 Vzorkování feroslitin 

Vzorkování jednotlivých typů feroslitin probíhá na základě harmonogramu odběru 

vzorků feroslitin, který je sestaven podle pokynů oddělení nákupu, podle praktických 

zkušeností a výsledků získaných z předchozích kontrol a podle specifických požadavků 

odebírajícího provozu. 

3.4.1 Popis techniky vzorkování ve skladu 

Jak už bylo uvedeno výše, jsou ve skladu uloženy dodávky feroslitin buď 

v kovových násypných paletách, žocích nebo v sudech. První krok vzorkování sestává 

z vymezení celku, který bude předmětem vzorkování. V tomto případě je celek jedna celá 

dodávka, která je složena z materiálu jedné výrobní dávky, várky, šarže. Jelikož je tento 

celek tvořen více jednotkami stejné velikosti, jedná se o vícestupňový celek. Pro odběr 

vzorku se volí způsob statického vícestupňového ručního vzorkování, které spočívá 

v náhodném výběru jednotek v prvním stupni a dále v odběru dílčích vzorků na druhém 

stupni, který je zároveň stupněm posledním. 

3.4.2 Popis techniky vzorkování na ocelárnách 

Na provoz oceláren jsou dodávky feroslitin dopravovány volně ložené na přepravní 

ploše nákladních automobilů. Každá takováto dodávka představuje vzorkovaný celek, 

Tab. 3.1: Znaky kvality pro jednotlivé druhy feroslitin 

Název označení znaky kvality

Ferobor FeB B, C, Si, Al

Ferofosfor FeP P, Si

Ferochrom FeCr Cr, C, Si, P, S, Ti

Feromangan FeMn Mn, Si, C, P, S

Feromolybden FeMo Mo, Si, C, S, Cu

Feroniob FeNb Nb, Ta, Al

Ferosilicium Fesi Si, Mn, C, Al, Ti

Ferosilikomangan FeSiMn Mn, Si, C, P, S

Ferosilokokalcium FeSiCa Si, Ca, C, Al

Ferotitan FeTi Ti, C

Ferovanad FeV V, C
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tvořený jedním druhem materiálu, částí jedné výrobní šarže. Odběr vzorků je v tomto 

případě prováděn: 

 statickým náhodným vzorkováním – odběrem dílčích vzorků z ložné plochy 

automobilu 

 statickým náhodným vzorkováním – odběrem dílčích vzorků z hromady po 

vyložení materiálu 

 dynamickým systematickým vzorkováním – odběrem dílčích vzorků 

z pásového dopravníku v pravidelných intervalech 

 

U všech těchto způsobů jde o ruční vzorkování prováděné vzorkařem oddělení 

TJv – vstup. 

3.4.3 Stanovení počtu a velikosti dílčích vzorků a jejich odběr 

Velikost a počet dílčích vzorků se určí podle hodnot uvedených v Pracovním 

postupu. Velikost dílčího vzorku vyjádřená hmotností závisí na nominální nadsítné 

velikosti částic feroslitiny a počet dílčích vzorků na hmotnosti dodávky. Poté vzorkař 

podle počtu dílčích vzorků určí náhodným výběrem místa odběru a provede odběr dílčích 

vzorků. Hodnoty pro velikost a počet dílčích vzorků jsou uvedeny v Tab. 3.2. 

 

U feroslitin s nominální nadsítnou velikostí částic do 20 mm odebírá vzorkař dílčí 

vzorky vzorkovací lopatkou. V případě výskytu částic nominální nadsítné velikosti nad 20 

mm, pokud to není možné provést vzorkovací lopatkou, může odebrat dílčí vzorek i rukou 

s tím, že musí ve vzorku zachovat granulometrické složení odběrného místa. U feroslitin 

nominální nadsítná velikost částic velikost dílčího vzorku

< 5 mm 2 kg

5 - 100 mm 4 kg

> 100 8 kg

hmotnost dodávky počet dílčích vzorků

< 20 t 15

> 20 t 20

Tab. 3.2: Hodnoty pro velikost a počet dílčích vzorků 
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obsahujících kusy nad 100 mm vzorkař získá dílčí vzorek otloukáním kusů kladivem tak, 

aby vzorek měl spodní i vrchní plochu původního kusu. Toto se provádí u minimálně čtyř 

kusů náhodně vybraných v místě odběru vzorku [14]. 

Odebraný hrubý vzorek z jednotlivých dílčích vzorků se označí průvodním lístkem 

s uvedením čísla vozu a názvem feroslitiny a odveze se z místa odběru do hrubé úpravny 

k dalšímu zpracování. Hrubý vzorek ukazují Obr. 3.1 a Obr. 3.2. 

Spolu s hrubým vzorkem se do úpravny přiveze navíc přibližně 10 kg dané 

feroslitiny na pročištění drtičů. V žádném případě nesmí dojít ke smíchání s odebraným 

vzorkem. 

 

3.5 Hrubá úprava vzorků feroslitin 

Postup úpravy vzorku: 

 vzorkař přivezený složený vzorek podrtí opakovaně na vyčištěném čelisťovém 

drtiči V 42 N (viz Obr. 3.3) na zrno velikosti pod 20 mm 

 podrcený a promíchaný hrubý vzorek (Obr. 3.4) vydělí na přihrádkovém děliči 

Retsch (Obr. 3.5) na dvě poloviny; jedna polovina vyděleného vzorku se odloží 

jako odpad a druhá se použije na další zpracování; celou operaci provádí dvakrát 

 vydělený hrubý vzorek (cca 20 kg) podrtí na čelisťovém drtiči Fritsch na velikost 

zrna pod 10 mm (stupeň 3); ukázka takto podrceného vzorku je na Obr. 3.6 

Obr. 3.1: Odebraný hrubý vzorek Obr. 3.2: Hrubý vzorek - detail 
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 podrcený vzorek vydělí na přihrádkovém děliči Retsch na dvě poloviny; jedna 

polovina vyděleného vzorku se odloží jako odpad a druhá se použije na další 

zpracování; celou operaci provádí dvakrát 

 vydělený vzorek (cca 5 kg) podrtí na čelisťovém drtiči Fritsch (Obr. 3.7) na 

velikost zrna pod 3 mm (stupeň 1); drcení opakuje min. dvakrát 

Obr. 3.3: Čelisťový drtič V 42 N Obr. 3.4: Podrcený hrubý vzorek 

Obr. 3.7: Čelisťový drtič Fritsch Obr. 3.8: Podrcený vzorek na 

velikost zrna pod 3 mm 

Obr. 3.5: Přihrádkový dělič Retsch Obr. 3.6: Podrcený vzorek na 

velikost zrna pod 10 mm 
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 podrcený vzorek vydělí na přihrádkovém děliči Retsch na dvě poloviny; jedna 

polovina vyděleného vzorku se odloží jako odpad a druhá se použije na další 

zpracování; opakuje se ještě jednou; podrcený vzorek – viz Obr. 3.8 

 vydělený vzorek (cca 1 kg) předá spolu s průvodním lístkem do vzorku do jemné 

úpravny k dalšímu zpracování 

3.6 Jemná úprava vzorků feroslitin 

Postup úpravy vzorku v jemné úpravně: 

 úpravářka jemné úpravny předaný vydělený vzorek (cca 1 kg) mele v diskovém 

mlýnku DM 200 na velikost zrna pod 1 mm – viz Obr. 3.9 a Obr. 3.10 

 rozemletý vzorek promíchá a vykvartuje pomocí křížového děliče (Obr. 3.11) 

vzorek o hmotnosti cca 300 g 

 tento vzorek dále mele na vibračním mlýnku VM-4 nebo VM-5 (Obr. 3.12 a Obr. 

3.13) na velikost částic pod 0,125 mm; část vzorku, která neprojde sítem velikosti 

Obr. 3.10: Podrcený vzorek na 

velikost zrna pod 1 mm 

Obr. 3.9: Diskový mlýn DM 200 

Obr. 3.12: Vibrační mlýn VM-5 Obr. 3.11: Křížový dělič 
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ok 0,125 mm, vrací zpět do vibračního mlýnku; celou akci opakuje do doby, než 

celé množství projde stanoveným sítem (Obr. 3.14) 

 

 semletý zkušební vzorek rozdělí na dvě části, na zkušební vzorek pro stanovení 

chemické analýzy (cca 90 g - viz Obr. 3.15) a na část, určenou pro archivaci 

v jemné úpravně 

 část určenou pro stanovení chemické analýzy uloží do PVC sáčku včetně štítku pro 

označování zkušebních vzorků (Obr. 3.16) a sáček zavaří na stolní svářečce PVC 

sáčků; vzorek odešle do chemické laboratoře ke stanovení analýzy 

 část určenou pro archivaci uloží do PVC sáčku a přiloží průvodní lístek do vzorku; 

sáček opět zajistí proti vlhkosti zavařením 

 

Obr. 3.13: Třecí miska se vzorkem 

před vložením do vibračního mlýnku 

Obr. 3.14: Sítko 0,125 mm se 

vzorkem před prosetím 

Obr. 3.15: Zkušební vzorek pro 

stanovení chemické analýzy 

Obr. 3.16: Zkušební vzorek 

připravený na odeslání do chemické 

zkušebny 
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3.7 Evidence a označování vzorků feroslitin 

Každý odebraný vzorek se eviduje v kartě "Přehled došlých a vzorkovaných 

rudných surovin, slitin a kovů". Dále musí být označen průvodním lístkem do vzorku, 

který obsahuje datum odběru vzorku, číslo dopravního prostředku, název suroviny, název 

odebírajícího provozu, dodané množství, rozsah zkoušek a podpis vystavovatele. Rozsah 

stanovených zkoušek odpovídá údajům uvedeným v "Přehledu kvalitativních parametrů 

nakupovaných slitin a kovů". Příklad průvodního lístku do vzorku je uveden na Obr. 3.17. 

Jako průvodní doklad ke zkušebnímu vzorku je vyplněn "Štítek pro označení 

zkušebních vzorků" – viz Obr. 3.18. Ten obsahuje údaje z průvodního lístku do vzorku a 

navíc přidělené identifikační číslo zkušebního vzorku. Všechny odeslané zkušební vzorky 

do chemické laboratoře jsou evidovány v databázové aplikaci v PC. 

 

3.8 Vyhodnocení výsledků 

Po provedení chemické analýzy chemická zkušebna ukládá výsledky chemického 

rozboru vzorkované feroslitiny do informačního systému chemických zkušeben. Cílem 

vzorkování v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH a.s. je rozhodnutí, zda průměrná hodnota 

sledovaného znaku ve vzorkovaném celku leží uvnitř intervalu ohraničeného předepsanými 

mezními hodnotami. Proto pověřený zaměstnanec TJv – vstup kontroluje jednotlivé 

průměrné hodnoty sledovaných znaků kvality vzorkované feroslitiny s parametry 

uvedenými v kupní smlouvě pro tuto feroslitinu a zapisuje je do Karty ověřované suroviny 

Obr. 3.17: Průvodní lístek do vzorku Obr. 3.18: Štítek pro 

označení zkušebních vzorků 
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(Obr. 3.19), v tomto případě do karty pro sledovanou feroslitinu. V případě zjištěných 

neshod zahajuje reklamační řízení vypsáním Protokolu o vadách. 

  

Obr. 3.19: Karta ověřované suroviny 
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4 Návrh změn v pracovním postupu 

Na základě provedené analýzy vzorkování a úpravy vzorků feroslitin 

v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH a.s. bylo zjištěno několik nedostatků. Tyto nedostatky 

spočívají v těchto specifikacích: 

 v pracovním postupu nejsou uvedena schémata vzorkování 

 chybí informace o počtu náhodně vybraných jednotek z dodávky 

 dělení hrubého vzorku po každém drcení se opakuje dvakrát 

 hrubý vzorek se při úpravě nemísí 

 

Je proto potřebné pro zlepšování kvality odebraných vzorků navrhnout v pracovním 

postupu pro odběr a úpravu vzorků feroslitin určité změny a doplnění, která tyto 

nedostatky budou eliminovat. 

4.1 Schémata vzorkování 

Schémata vzorkování jsou důležitá pro každého vzorkaře, který se chystá k odběru. 

Schematicky zobrazují vzorkovací proces a vedou k lepšímu pochopení odběru hrubého 

vzorku a jeho následné úpravy. Nedostatek v tom, že v pracovním postupu schémata chybí, 

není až tak velký. Pokud vzorkař dobře ovládá pracovní postup odběru vzorků feroslitin, 

schéma vzorkování mu až tolik nechybí. Ale protože se vzorkaři oddělení TJv – vstup 

nevěnují pouze vzorkování feroslitin, ale mají na starost mnoho dalších kontrolních 

činností a vzorkování mnoha dalších vstupních surovin a za jiných podmínek, pomůže 

schéma vzorkování feroslitin zorientovat se rychle v dané situaci a tím zajistit správný 

odběr i úpravu vzorků feroslitin. 

Návrh schémat vzorkování pro jednotlivé případy odběru vzorků feroslitin, tj. 

schéma pro dvoustupňový odběr vzorků ve skladu a schéma pro odběr vzorku na 

ocelárnách, je uveden na obrázcích Obr. 4.1 a Obr. 4.2. Tato schémata by mohla být 

umístěna v příloze pracovního postupu. 
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Obr. 4.1: Schéma vzorkování ve skladu  
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Obr. 4.2: Schéma vzorkování na ocelárně 
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4.2 Počet náhodně vybraných jednotek 

Dalším nedostatkem je chybějící, v pracovním postupu, informace o počtu náhodně 

vybraných jednotek z celkového počtu jednotek dodávky feroslitin v prvním stupni 

dvoustupňového vzorkování ve skladu. Tento nedostatek může způsobit, že odběr vzorku 

z dodaného množství vybrané feroslitiny nemusí být dostatečně reprezentativní a tím může 

ohrozit výsledný odhad průměrných hodnot sledovaných znaků kvality, které jsou důležité 

pro rozhodnutí, zda sledované hodnoty leží uvnitř intervalu ohraničeného předepsanými 

mezními hodnotami, zda vybraná feroslitina splňuje požadavky dané kupní smlouvou. 

K vyřešení tohoto problému může pomoci norma ČSN 42 1110. Je to standard 

věnující se všeobecným požadavkům na odběr a úpravu vzorků feroslitin, kovového 

chromu a manganu. Kromě popisu strojů, zařízení a nářadí pro vzorkování feroslitin, 

stanovení počtu dílčích vzorků, který už je v pracovním postupu uveden, se zabývá i 

stanovením minimálního počtu obalů (jednotek) u dvoustupňového vzorkování. 

Proto stanovení minimálního počtu jednotek se může získat ze vztahu uvedeného 

v této normě [14]: 

 

      (4) 

 

kde 

m je počet vybraných jednotek 

M je počet všech jednotek v dodávce 

σb je míra nehomogenity a směrodatná odchylka ukazatele kvality mezi vzorkovanými 

jednotkami 

σw je míra nehomogenity a směrodatná odchylka ukazatele kvality mezi dílčími vzorky 

uvnitř vzorkované jednotky 

βS chyba odběru vzorků vyjádřená jako dvojnásobek směrodatné odchylky odběru 

vzorků 

 n počet dílčích vzorků odebraných na druhém stupni vzorkování z primárních 

jednotek 

 

Všechny uvedené směrodatné odchylky i chybu vzorkování je však nutné stanovit 

pomocí výsledků získaných experimentálním vzorkováním. Postup takovéhoto vzorkování 
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je popsán ve standardu ČSN ISO 11648 – 1 – Statistická hlediska vzorkování hromadných 

materiálů – Část 1: Obecné principy z roku 2004 v kapitole 7 s názvem Experimentální 

metody pro získání složek rozptylu na různých stupních vzorkovaní. 

4.3 Dělení hrubého vzorku 

Nedostatkem u dělení hrubého vzorku po každém drcení je, že v současné době se 

dělení provádí dvakrát za sebou. Tím se rapidně snižuje hmotnost hrubého vzorku po 

každém drcení a způsobuje to vznik systematické chyby úpravy vzorku, která vyvolává 

strannost, vychýlení, získaného výsledku. Rozptyl mezi jednotlivými částicemi jednotlivé 

feroslitiny je značně velký a snižuje se se zmenšováním těchto částic. Dvojím dělením za 

sebou se snižuje množství vzorku, ale částice zůstávají stále velké, tudíž i rozptyl. Proto je 

důležité snížit velikost rozptylu mezi částicemi tak, že se podrtí co největší množství 

vzorku na menší částice. Opakované dělení by mělo probíhat až po dosažení takové 

jemnosti částic, které nebudou vykazovat tak velký rozptyl mezi sebou jako na začátku 

úpravy vzorku. Tím se sníží i variabilita sledovaných znaků kvality v hrubém vzorku. 

Návrh na odstranění tohoto nedostatku spočívá v tom, že po každém drcení se bude 

dělit na děliči pouze jednou. Až v posledním kroku hrubé úpravy vzorku, tj. po semletí 

v diskovém mlýnu na zrno velikosti pod 1 mm, se vzorek vydělí na děliči dvakrát za sebou 

na konečnou hmotnost hrubého vzorku přibližně 1 kg. Konečný navržený postup je uveden 

v kapitole 4.5. 

4.4 Mísení vzorku 

Posledním nedostatkem při úpravě hrubého vzorku feroslitiny je absence mísení 

vzorku po každém drcení. Mísení po každém podrcení snižuje riziko, že jakákoliv část 

hrubého vzorku nebude mít stejnou pravděpodobnost, že bude použita v dalším kroku 

zpracování vzorku. Opět zabraňuje vzniku stranného a následně vychýleného konečného 

výsledku sledovaného znaku kvality. 

Proto poslední doporučení je provádět mísení po každém podrcení hrubého vzorku. 

Existuje více způsobů jak vzorek mísit. Některé metody mísení, jako je vytváření 

kuželovitých hromad a jejich přesypávání, nebo některé rotační metody mísení, mohou 

způsobit segregaci vzorku, což je opačný efekt než ten, který má být docílen. Vzhledem 

k fyzické náročnosti celého procesu vzorkování i úpravy vzorků feroslitin, je ideální 

metodou mísení průchodem vzorku přihrádkovým děličem alespoň třikrát v řadě po sobě. 
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Tímto způsobem se vzorek dostatečně promísí a až při čtvrtém průchodu se dělič použije 

ke svému účelu, a to k vydělení vzorku na dvě části, z níž jedna se použije k dalšímu 

zpracování. Začlenění mísení vzorku do pracovního postupu je uvedeno v kapitole 4.5. 

4.5 Upravený pracovní postup hrubé úpravy vzorků feroslitin 

Výše popsané změny jsou začleněny v následujících krocích pracovního postupu: 

 vzorkař přivezený složený vzorek (cca 80 kg) podrtí opakovaně na vyčištěném 

čelisťovém drtiči V 42 N na zrno velikosti pod 20 mm 

 podrcený hrubý vzorek promísí průchodem vzorku děličem Retsch třikrát v řadě po 

sobě 

 promísený vzorek vydělí na přihrádkovém děliči Retsch  na dvě poloviny; jedna 

polovina vyděleného vzorku se odloží jako odpad a druhá se použije na další 

zpracování 

 vydělený hrubý vzorek (cca 40 kg) podrtí na čelisťovém drtiči Fritsch na velikost zrna 

pod 10 mm (stupeň 3) 

 podrcený vzorek promísí průchodem vzorku děličem Retsch třikrát v řadě po sobě 

 promísený vzorek vydělí na přihrádkovém děliči Retsch na dvě poloviny; jedna 

polovina vyděleného vzorku se odloží jako odpad a druhá se použije na další 

zpracování 

 vydělený vzorek (cca 20 kg) podrtí na čelisťovém drtiči Fritsch na velikost zrna pod 3 

mm (stupeň 1) 

 podrcený vzorek promísí průchodem vzorku děličem Retsch třikrát v řadě po sobě 

 promísený vzorek vydělí na přihrádkovém děliči Retsch na dvě poloviny; jedna 

polovina vyděleného vzorku se odloží jako odpad a druhá se použije na další 

zpracování 

 vydělený vzorek (cca 10 kg) podrtí opět na čelisťovém drtiči Fritsch na velikost zrna 

pod 3 mm (stupeň 1); drcení opakuje min. dvakrát 

 podrcený vzorek promísí průchodem vzorku děličem Retsch třikrát v řadě po sobě 

 promísený vzorek vydělí na přihrádkovém děliči Retsch na dvě poloviny; jedna 

polovina vyděleného vzorku se odloží jako odpad a druhá se použije na další 

zpracování 

 vydělený vzorek (cca 5 kg) mele v diskovém mlýnku DM 200 na velikost zrna pod 1 

mm 

 rozemletý vzorek promísí průchodem vzorku děličem Retch třikrát v řadě po sobě 
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 promísený vzorek vydělí na přihrádkovém děliči Retsch na dvě poloviny; jedna 

polovina vyděleného vzorku se odloží jako odpad a druhá se použije na další 

zpracování; celou operaci provádí dvakrát 

 vydělený vzorek (cca 1 kg) předá spolu s průvodním lístkem do vzorku do jemné 

úpravny k dalšímu zpracování 

 

Důsledným dodržováním takto upraveného pracovního postupu hrubé úpravy 

vzorků feroslitin je možné předejít strannosti, vznikající při nesprávné úpravě vzorků, a 

dosahovat tak, v konečné fázi vzorkování feroslitin, spolehlivých výsledků, tj. spolehlivých 

odhadů průměrných hodnot sledovaných znaků kvality vzorkované feroslitiny.  
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo představit vzorkování nakupovaných vstupních 

surovin k zajištění kvality hutní výroby. 

V první části byla vysvětlena problematika vzorkování sypkých a zrnitých 

materiálů, které tvoří ve většině případů vstupní suroviny pro hutní výrobu. Bylo popsáno 

jak vymezit celek určený ke vzorkování, jak stanovit cíl vzorkování, že je nutné 

specifikovat sledované znaky kvality, že po odběru vzorku je třeba dbát i na jeho úpravu a 

předcházet vzniku chyb od vzorkování až po úpravu vzorku. 

V další části byla představena společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s., hutní 

firma s dlouholetou tradicí, v níž, kromě výrobních provozů, působí i útvar Zabezpečení 

kvality, jehož součástí je oddělení vstupní kontroly TJv – vstup. Toto oddělení provádí, 

mimo jiné, i odběry vzorků nakupovaných vstupních surovin. 

Po představení společnosti se práce zabývala analýzou vzorkování a úpravy vzorků 

vybrané vstupní suroviny. Vybranou surovinou byly feroslitiny. Byl vysvětlen a popsán 

postup vzorkování a úpravy feroslitin od počátečního odběru dílčích vzorků, přes jejich 

úpravu (drcení, mletí, dělení), až po vytvoření konečného zkušebního vzorku pro stanovení 

chemické analýzy, včetně označování a archivace vzorků. 

Výsledkem této práce byly návrhy na změny v pracovním postupu pro odběr a 

úpravu feroslitin. Návrhy na změny v pracovním postupu se týkaly doplnění údajů o počtu 

náhodně vybraných jednotek v prvním stupni dvoustupňového vzorkování ve skladu a 

zařazení mísení vzorku při úpravě hrubého vzorku, a také snížení počtu prováděných 

dělení, po každém podrcení vzorku, ze dvou na jedno. Poslední změnou je doplnění 

postupu schématy vzorkování pro jednotlivé případy vzorkování feroslitin. 

Tyto návrhy změn v pracovním postupu a hlavně následné dodržování zásad a 

postupů správného vzorkování a úpravy vzorku by měly přispět k eliminaci 

systematických chyb, které vznikají hlavně u odběru dílčích vzorků a při jejich následné 

úpravě.  
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