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ABSTRAKT 

 

V současnosti je hlavním cílem kaţdé firmy obstát na trhu v prostředí stále rostoucí 

konkurence díky produktům co nejvyšší kvality s vynaloţením co nejniţších nákladů. Cestou 

k dosaţení tohoto cíle je i hodnocení způsobilosti procesů, výrobků azlepšování kvality, na 

coţ je zaměřena tato bakalářská práce, zabývající se zhodnocením způsobilosti procesů 

přípravy vybraných recyklátů pro hutní výrobu. V první části jsou uvedeny teoretické 

poţadavky přístupů k hodnocení způsobilosti procesů, druhá část je věnována analýze výše 

uvedené problematiky, způsobu a postupu hodnocení dle granulometrie a chemických 

parametrů. Třetí, závěrečná část je zaměřena na vyhodnocená a návrhy na zlepšení přípravy 

 recyklátů pro hutní výrobu v podniku, kde byla uskutečněna celá praktická část této 

bakalářské práce. 

 

 KLÍČOVÁ SLOVA 

 

 Analýza, způsobilost procesů, statistická zvládnutelnost procesu, data pro hodnocení 

 

ABSTRACT 

 

To product high quality products with minimalization of costs and succeed in market 

competition is currently the main goal of each company. Way to achive this goal, includes 

evaluation of processes capability, evaluation of the products and their improvements of 

quality and therefore this thesis is focused on evaluation of processes capability and 

preparation of selected recyclates for metallurgical production. The first part contains 

theoretical requirements of approaches to evaluation of processes capability. The second part 

is devoted to analysis of the issue and also is devoted to method and procedures of evaluation 

by granulometry and chemical parameters. The third and the final part of this thesis is 

practical part which is focused on evaluation and proposals to improvements of recyclates for 

metallurgical production in the company. 

 

KEY WORDS: 

 

Analysis, process capability, statistical processes of manageability, data for evaluation 
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1 ÚVOD 

Poţadavky na kvalitu produktů se s postupem času stále zvyšují. Vzhledem k vysoké 

konkurenci na trhu je kvalita jedním z nejdůleţitějších poţadavků zákazníků. Proto se stále 

více pozornosti věnuje právě hodnocení způsobilosti a zlepšování kvality.  

Největší část vedlejších produktů výroby oceli tvoří ocelárenská struska. Tato struska 

je nezbytnou technologickou sloţkou výroby oceli a má z řady pohledů nezastupitelnou 

úlohu. Při výrobě jedné tuny oceli současně získáme asi 570 kg vedlejších produktů. Řadu 

z nich, jako například kovové vedlejší produkty a mnoţství drobných odpadů (např. odpad 

z elektrod) lze opětovně zcela vyuţít, u řady dalších je však nutné problematiku jejich vyuţití 

řešit [4]. 

V závislosti na povaze procesu a jeho průběhu se rovněţ výrazně liší chemické sloţení 

vznikajících strusek a tím i jejich vlastností. Pomineme-li zanedbatelný podíl kyselých 

pochodů výroby oceli, představují ocelárenské strusky materiály bazické s rozdílným podílem 

dalších oxidů, zejména oxidů ţeleza. Ocelárenská struska není směsí oxidů, ale je sloţitou 

soustavou, v níţ lze indikovat více neţ 100 sloţek, které nelze mechanicky oddělit. Oddělit 

lze pouze kovové částice, které reálná struska obsahuje [5]. 

Předpokladem úvah o moţnosti vyuţití strusek je jejich důkladná znalost. To znamená 

poznání jejich chemického a mineralogického sloţení, nejdůleţitějších technologických 

vlastností a taktéţ i poznání vlivu strusek na prostředí [6]. 

Právě recykláty z ocelárenské strusky se zabývá tato bakalářská práce. Jejím cílem je 

zhodnotit způsobilost vybraného procesu přípravy. Budou zde zhodnoceny granulometrické a 

chemické parametry vybraných recyklátů. 
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2  ROZBOR SOUČASNÝCH PŘÍSTUPŮ K HODNOCENÍ 

ZPŮSOBILOSTI PROCESŮ 

2.1 Hodnocení způsobilosti procesu 

V dnešní době je hlavním cílem všech firem nabízet produkty co nejvyšší kvality a to 

při vynaloţení minimálních nákladů. S rostoucí konkurencí a měnícími se poţadavky 

zákazníků je to čím dál sloţitější. Proto se vyuţívají různé metody, které se uplatňují 

v různých částech procesů [10]. 

Běţně se díky uplatňování statistických metod hodnotí způsobilost výrobního procesu, 

způsobilost výrobního zařízení a způsobilost měřidel. 

Způsobilostí výrobního procesu se rozumí jeho schopnost trvale dosahovat předem 

stanovených kritérií kvality. Cílem hodnocení způsobilosti je určení schopnosti procesu 

udrţet ideální hodnotu ukazatele kvality a odhadnout podíl neshodných jednotek [3]. 

Pro hodnocení způsobilosti procesů se pouţívají indexy (ukazatele) způsobilosti, které 

porovnávají předepsanou maximálně přípustnou variabilitu hodnot, která je dána tolerančními 

mezemi se skutečnou variabilitou sledovaného znaku jakosti dosahovanou u statisticky 

zvládnutého procesu. Velice důleţitý je způsob shromáţdění prvotních údajů a splnění 

omezujících podmínek. Základní podmínkou je, ţe hodnocený proces musí být ve statisticky 

zvládnutém stavu. Druhou podmínkou, která musí být splněna, v případě měřitelných znaků 

jakosti při pouţití standardních vztahů pro výpočet indexů způsobilosti je ţe rozdělení 

sledovaného znaku jakosti musí odpovídat normálnímu rozdělení [1]. 

Získané výsledky o způsobilosti procesu jsou důleţitou informací pro výrobce, díky 

nimţ můţe odhadnout rizika vzniku neshodných produktů a plánovat opatření pro jejich 

odstranění, zlepšování procesů, atd. Pro zákazníka jsou důkazem, ţe produkt vzniká za 

stabilních podmínek, které jsou dlouhodobě dodrţovány. 
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Pro hodnocení způsobilosti procesu na základě měřitelných znaků jakosti lze doporučit tento 

postup [2]: 

 1. volba znaku jakosti  

 2. analýza systému měření 

 3. shromáţdění údajů 

 4. posouzení statistické zvládnutelnosti procesu 

 5. ověření normality sledovaného znaku jakosti 

 6. výpočet indexů způsobilosti  

  

Nultým krokem hodnocení způsobilosti procesu by měla být analýza procesu. Tato 

analýza by se měla zaměřit zejména na charakter procesu, jeho rozhodující vstupy a výstupy a 

na identifikaci faktorů, které ovlivňují hodnoty sledovaných znaků jakosti [1]. 

2.1.1 Volba znaku jakosti 

Zvolený znak jakosti by měl být pro daný výrobek rozhodující, protoţe se podle něho 

posuzuje způsobilost procesu[1]. Důleţitým předpokladem pro hodnocení způsobilosti 

procesu jsou předepsaná kritéria jakosti, například toleranční meze doplněné o cílovou 

hodnotu, pro daný znak. Jestliţe sledujeme více znaků jakosti, hodnotíme kaţdý samostatně. 

Zvolený znak je specifikován zákazníkem, nebo je kritický z hlediska vlastností produktu či 

návaznosti na další technologický postup [3]. 

2.1.2  Analýza systému měření 

Před shromaţďováním údajů je ţádoucí provést analýzu systému měření zvoleného 

znaku jakosti a ověřit jeho vhodnost. Nevyhovující systém měření by mohl vést k nesprávným 

výsledkům hodnocení způsobilosti procesu [1]. 

2.1.3 Shromáždění údajů 

Údaje o zvoleném znaku jakosti by měly být získávány z probíhajícího procesu 

v průběhu časového období, které by mělo být dostatečně dlouhé, aby se v něm projevily 

všechny běţné zdroje variability. V průběhu shromaţďování údajů by mělo docházet 

k běţným změnám obsluhy, vlastností zpracovávaného materiálu, vlastností prostředí, 

technologických parametrů, k běţné údrţbě a seřizování výrobního zařízení atd. V tomto 

období se v přibliţně pravidelných časových či dávkových intervalech z procesu odebírá 
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určitý počet po sobě vyrobených výrobků (podskupiny) a zjišťují se hodnoty sledovaného 

znaku jakosti. Měly by být získány údaje alespoň o 25 takových podskupinách, přičemţ 

doporučený rozsah podskupiny je v případě měřitelných znaků 4 nebo 5 výrobků [1]. 

Velikostsouboru, ze kterého je počítán index způsobilosti, je důleţitý z hlediska 

přesnosti odhadu teoretického indexu. Čím menší je rozsah výběru, tím více je index 

způsobilosti nadhodnocen [3]. 

2.1.4 Posouzení statistické zvládnutelnosti procesu 

Aby bylo moţné hodnotit způsobilost procesu, musí být proces, ze kterého byly 

shromáţděny údaje, statisticky zvládnutý, tedy variabilita sledovaného znaku jakosti musí být 

vyvolána pouze působením náhodných příčin. K ověření statistické zvládnutelnosti procesu se 

vyuţívají regulační diagramy, které umoţňují odlišit změny znaku jakosti vyvolané 

vymezitelnými příčinami od změn vyvolaných náhodnými příčinami [1]. 

V případě, ţe analýza shromáţděných údajů pomocí regulačního diagramu vede 

k závěru, ţe proces není statisticky zvládnutý, lze postupnou identifikaci, analýzou a 

odstraňováním vymezitelných příčin statistické zvládnutelnosti procesu dosáhnout. Poté je 

vhodné pro hodnocení způsobilosti procesu shromáţdit nová data, na jejichţ základě by 

nejprve měla být statistická zvládnutelnost potvrzena. Ke stanovení způsobilosti procesu lze 

však vyuţít i původní naměřená data, očištěná o podskupiny, u nichţ bylo identifikováno 

působení vymezitelných příčin, pokud tyto příčiny byly trvale odstraněny [1]. 

V případech, kdy proces není statisticky zvládnutý a nejsou k dispozici informace pro 

analýzu a odstranění vymezitelných příčin, lze pomocí stejných vztahů jako pro výpočet 

indexů způsobilosti stanovit indexy „výkonnosti procesu“ s ohledem na dosahovanou jakost 

(proces performace), které však pouze charakterizují momentální chování procesu a nelze je 

pouţít k predikci (indexy Pp,Ppk, Ppm, P*pm, Ppmk) [1].  

2.1.5  Ověření normality sledovaného znaku jakosti 

Normalita sledovaného znaku jakosti je důleţitým faktorem při výběru vhodného 

indexu způsobilosti [3]. 

Velmi přibliţné posouzení normality sledovaného znaku jakosti lze provést na základě 

tvaru sestrojeného histogramu. Další moţností posouzení normality je grafická metoda 

s vyuţitím pravděpodobnostní sítě, do níţ je transformována distribuční funkce normálního 
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rozdělení. Do této sítě se vynášejí údaje o relativní kumulativní četnosti hodnot a posuzuje se, 

jak dalece vynášené body respektují průběh teoretické distribuční funkce [1]. 

Ověření normality se provádí pomocí testů a grafických metod, například testu 
2  

(chí-kvadrát), Kolmogorov-Smirnovova testu, Shapiro-Wilkova testu, nebo testu zaloţeného 

na vyhodnocení šikmosti a špičatosti zpracovaných hodnot [3]. 

V případě, ţe rozdělení sledovaného znaku jakosti neodpovídá normálnímu rozdělení, 

je potřeba nalézt jiný vhodný model rozdělení a k výpočtu indexu způsobilosti pouţít jiné  

vztahy [1]. 

2.1.6  Výpočet indexů způsobilosti 

K hodnocení způsobilosti procesů se pouţívají indexy způsobilosti (PCI`s = Process 

Capability Indices). Nejčastěji se pouţívají indexy Cp a Cpk, které posuzují potenciální a 

skutečnou schopnost procesu trvale poskytovat výrobky vyhovující tolerančním mezím. 

V menší míře se zatím uplatňují indexy Cpm, C*pm a Cpmk, které navíc posuzují schopnost 

procesu dosahovat u výrobků cílové hodnoty sledovaného znaku jakosti [1]. 

2.2 Indexy způsobilosti procesu 

2.2.1  Index způsobilosti Cp 

Index způsobilosti Cp nám uvádí umístění sledovaného znaku jakosti vzhledem k 

tolerančním mezím. Malé hodnoty Cp naznačují, ţe se sledovaný znak jakosti „nevejde“ do 

tolerančních mezí. Proto je ţádoucí, aby jeho hodnota byla co největší. Pro jeho výpočet musí 

být známy obě toleranční meze [12]. 

. Index Cp tedy charakterizuje potenciální moţnosti procesu dané jeho variabilitou 

(schopnost procesu zajistit, aby se sledovaný znak „vešel“ do tolerance), ale jiţ nic neříká o 

tom, jak jsou tyto moţnosti ve skutečnosti vyuţity. Počítá se podle vztahu (1). 

 

Vztah pro výpočet indexu Cp: 

      (1) 

kde:     LSL – dolní toleranční mez 

 USL – horní toleranční mez 

   - směrodatná odchylka 
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2.2.2  Index způsobilosti Cpk 

Pomocí tohoto indexu můţeme předvídat, jak se proces bude chovat v budoucnosti, 

zůstane-li stabilní.Poukazuje na variabilitu sledovaného znaku jakosti i polohu vůči 

tolerančním mezím. Index Cpk charakterizuje skutečnou způsobilost procesu dodrţovat 

předepsané toleranční meze. Jeho hodnota vyjadřuje poměr vzdálenosti střední hodnoty 

sledovaného znaku jakosti od bliţší toleranční meze k polovině skutečné variability hodnot. 

Můţeme ho počítat při určené oboustranné i jednostranné toleranci [1]. 

 

Vztah pro výpočet indexu Cpk: 

 

1) pro dolní toleranční mez 

          (2) 

2) pro horní toleranční mez 

          (3) 

3) pro obě toleranční meze 

      (4) 

 

kde:  - střední hodnota sledovaného znaku jakosti 

Na rozdíl od indexu Cp můţe index způsobilosti Cpk nabývat i záporných hodnot. 

Jedná se o situace, kdy střední hodnota sledovaného znaku jakosti překročí některou z 

tolerančních mezí. Pak by to znamenalo, ţe proces produkuje více neţ 50% neshodných 

výrobků, častěji se však jedná o případy, kdy jsou nesprávně nastaveny toleranční meze[1]. 

2.2.3  Index způsobilosti Cpm 

Tento index porovnává maximálně přípustnou variabilitu sledovaného znaku jakosti 

danou šířkou tolerančního pole s jeho skutečnou variabilitou kolem cílové hodnoty T. 

Zohledňuje jak variabilitu hodnot sledovaného znaku jakosti, tak míru dosaţení optimální 
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hodnoty. Lze ho stanovit pouze v případě oboustranné tolerance a měl by být pouţíván pouze 

tehdy, kdyţ cílová hodnota leţí ve středu tolerančního pole. 

 

Vztah pro výpočet indexu Cpm: 

    (5) 

kde:  T – cílová (optimální) hodnota 

2.2.4  Index způsobilosti C*pm 

 Pouţívá se v případě, kdy cílová hodnota neleţí ve středu tolerančního pole, nebo je 

dána pouze jedna toleranční mez[2]. 

     (6) 

2.2.5  Index způsobilosti Cpmk 

Porovnává vzdálenost střední hodnoty sledovaného znaku jakosti k bliţší toleranční 

mezi s polovinou variability znaku kolem cílové hodnoty[2].Je kombinací některých výše 

uvedených indexů. [1]  

      (7) 

 

2.2.6  Odhad střední hodnoty a směrodatné odchylky procesu 

 Vztah pro odhad střední hodnoty:   

         (8) 

Vztah pro odhad směrodatné odchylky: 

           (9) 
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          (10) 

        (11) 

kde:  jx - výběrový průměr v j-té podskupině 

 R  - průměrné variační rozpětí v podskupinách 

 jR  - variační rozpětí v j-té skupině 

 42 ,Cd - koeficienty závislé na rozsahu podskupiny 

 s - průměrná hodnota výběrových směrodatných odchylek v podskupinách 

 2

js - výběrový rozptyl hodnot v j-té podskupině 

 k  - počet podskupin 

 n  - rozsah skupin 

2.2.7 Požadavky na způsobilost procesu 

Poţadavky na způsobilost procesu se většinou vztahují k hodnotě indexu způsobilosti 

Cpk charakterizujícího reálnou způsobilost procesu udrţovat sledovaný znak jakosti 

v předepsaných tolerančních mezích[1]. Proces se povaţuje za způsobilý v případě, ţe 

hodnota příslušného indexu způsobilosti dosahuje minimálně hodnoty 1,33. Tato hodnota 

představuje poţadavek, aby toleranční meze byly od střední hodnoty sledovaného znaku 

jakosti minimálně ve vzdálenosti 4 [2]. 

Analýza způsobilosti procesu je velmi pouţitelnou statistickou metodou k prokazování 

výkonnosti procesu pomocí indexů způsobilosti, které nás informují o schopnosti udrţet 

proces statisticky stabilní. Výsledky analýzy můţou být pouţity ke zlepšení výkonnosti 

procesů [12]. 

2.3  Hodnocení výkonnosti procesu 

Hodnocení výkonnosti procesu se pouţívá v případech, kdy je proces statisticky 

nestabilní a nelze hodnotit jeho způsobilost. Pouţívají se indexy Pp a Ppk, nelze je však pouţít 

k predikci chování procesu do budoucnosti, charakterizují pouze, jak se proces choval 

v minulosti. Vzorce pro výpočet jsou podobné jak pro hodnocení způsobilosti, jen výpočet 

směrodatné odchylky je odlišný [11].  
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3 ANALÝZA STÁVAJÍCÍCH PŘÍSTUPŮ K ANALÝZÁM 

ZPŮSOBILOSTI PROCESŮ V PODMÍNKÁCH 

METALURGICKÉHO PODNIKU 

3.1 Popis podniku 

Podnik, v rámci kterého byla vypracována tato bakalářská práce, se zabývá hutní 

výrobou, při které vznikají i vedlejší produkty vhodné pro další zpracování, jako jsou 

ocelárenské strusky. Zpracováním těchto vedlejších produktů se zabývá provoz „Druhotné 

suroviny“.  

V podniku se uplatňuje systému řízení kvality podle poţadavků evropských norem 

ISO řady 9000. Certifikovaný systém kvality podle ČSN ISO 9001 je ve shodě s 

mezinárodními normami a předpisy. Poskytuje záruky o tom, ţe jsou vytvořeny podmínky pro 

shodnost dodávky se zákazníkem definovanými poţadavky. 

Výrobkové certifikáty na více neţ 40 hutních výrobků dávají zákazníkům záruku, ţe 

technické a uţitné parametry splňují nároky stanovené specifickými normami nebo 

podmínkami. 

Zavedený systém kvality, který plně odpovídá poţadavkům ČSN EN ISO 9001, 

pokrývá všechny předvýrobní, výrobní a povýrobní činnosti v hutních provozech. 

3.2 Popis analýzy způsobilosti a výkonnosti procesů a zařízení v podniku 

Pro hodnocení způsobilosti je zpracována směrnice, která je uvedena v pracovním 

postupu:  Zabezpečení kvality. 

Procesy a zařízení, pro které se provádí hodnocení způsobilosti, jsou stanoveny 

v příloze č. 2. Poţadavky nad rámec přílohy zasílá vedoucí kvalitystatistikovi a manaţerovi 

kvality (poţadavek na hodnocení počáteční studie způsobilosti procesu v rámci procesu 

schvalování dílů do sériové výroby, specifické poţadavky zákazníka, poţadavky dohod o 

kvalitě). 
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3.3  Sběr dat 

3.2.1 Zásady sběru dat pro hodnocení způsobilosti zařízení 

Sběr dat musí probíhat za stabilních podmínek procesu (bez zásahu do zařízení, stejná 

značka oceli, obsluha, výrobní prostředí apod.). Výrobní zařízení se nastaví tak, aby 

sledovaný znak vykazoval hodnoty co nejblíţe středu tolerančního pole (neplatí to pro 

procesy jako např. taţení, kde průvlak vyuţívá prakticky celé toleranční pásmo), aby se 

vyhodnotila způsobilost zařízení. Referent jakosti stanoví interval vzorkování. Změří se znak 

kvality (u kruhové oceli na náhodně vybraném místě průřezu) na min. 50-ti vzorcích po sobě 

jdoucích.  

3.2.2 Zásady sběru dat pro hodnocení způsobilosti procesu 

Referent jakosti stanoví interval vzorkování, rozsah logické podskupiny, frekvence 

odběru podskupin a počet podskupin. Frekvence odběru logických podskupin se stanovuje 

tak, aby byla moţnost pro zachycení přítomnosti zvláštních příčin mezi podskupinami. 

Podskupiny se mají odebírat tak často a v takových okamţicích, aby mohly odráţet moţné 

příleţitosti ke změně. (změna operátora, změna materiálu apod.). Počet logických podskupin 

se volí tak velký, aby bylo zajištěno, ţe se projevila většina moţných zdrojů zvláštních příčin 

kolísání, které mohly ovlivnit proces, minimálně však 25 podskupin. 

3.4 Analýza dat a výpočet způsobilosti/výkonnosti zařízení/procesu 

Referent jakosti dle poţadavku provede hodnocení způsobilosti/výkonnosti 

procesu/zařízení včetně hodnocení předpokladů pouţití daných koeficientů. Referent kvality 

provede hodnocení způsobilosti zařízení včetně hodnocení předpokladů pouţití daných 

koeficientů.  

Způsobilost zařízení se hodnotí koeficienty Cm a Cmk. 

Způsobilost procesu se hodnotí koeficienty Cp a Cpk. 

Výkonnost procesu se hodnotí koeficienty Pp a Ppk. 

Hodnocení krátkodobé způsobilosti procesu pro potřebu procesu schvalování dílů do 

sériové výroby provádí referent jakosti dle příručky. 
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3.5 Hodnocení způsobilosti/výkonnosti procesu/zařízení 

Referent jakosti vypracuje protokol, ve kterém provede vyhodnocení statistické 

stability procesu a výpočet způsobilosti/výkonnosti zařízení/procesu. Protokol je uvolněn 

vedoucím, schválen referentem jakosti a zaslán manaţerovi kvality, jehoţ proces byl 

hodnocen. Pokud je proces/zařízení nezpůsobilé, nebo statisticky nestabilní, zjistí se příčiny a 

rozhodne se o způsobu řešení. Pokud se přijmou opatření, musí se ověřit jejich účinnost 

opětovným měřením dle původně stanovených zásad sběru dat. Manaţer kvalityzajistí předání 

naměřených dat referentovi jakosti, který provede nové hodnocení.  

Manaţer kvality informuje provozní zaměstnance o výsledcích hodnocení 

způsobilosti.     

4 ANALÝZA ZPŮSOBILOSTI PROCESU PŘÍPRAVY 

VLASTNÍCH RECYKLÁTŮ 

4.1 Definování vlastních recyklátů 

Vlastní recykláty jsou materiály, které vznikají jako vedlejší produkt, nebo odpad při 

výrobě oceli a po následném zpracování se opět pouţívají jako suroviny pro další výrobu. 

Mezi nejčastější recykláty v rámci podniku patří: : ocelárenská struska v podobě kameniva o 

granulometrii 16/63 mm a granulátu (coţ je vyseparovaný kov z ocelárenské strusky) o 

granulometrii 8/63 mm. 

4.2 Všeobecné využitíocelárenské strusky 

V minulosti byla ocelárenská struska pokládána za neţádoucí odpad, který se běţně 

ukládal na haldu. V současnosti se však podniky z hlediska surovinového, ekonomického a 

ekologického snaţí pracovat tak, aby podle moţnosti nevznikal ţádný odpad, a pro odpady 

dříve nevyuţitelné se v současnosti hledají cesty k jejich zhodnocení [7].  

Struska, vznikající při konvertorovém způsobu výroby oceli, patří svým sloţením mezi 

nejcennější druhotné suroviny. Vysoký obsah oxidů vápníku a hořčíku ve strusce se vyuţívá 

jako zdroj zásaditého materiálu v aglomeračním, vysokopecním i konvertorovém procesu[7]. 

Významné je také vyuţití oxidů ţeleza, které představují aţ 23 % podílu z celkového 

mnoţství strusky. Protoţe struska neobsahuje organické látky, nepodporuje růst nechtěné 
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vegetace, je vhodná například při výstavbě silnic, jako strusková drť, kamenivo do 

asfaltového povrchu, pro biologickou filtraci a mnohé další aplikace [7].  

V současnosti je moţné zpracování konvertorové strusky rozdělit na dva základní 

směry. První z nich vyuţívá různé metody na separaci jednotlivých sloţek strusek a jejich 

vyuţití ve stavebnictví, případně v jiných odvětvích průmyslu. Tento směr je náročný na 

provozní zařízení a spotřebu energie. Upravená ocelárenská struska se pouţívá pro výrobu 

asfaltových směsí, kameniva pro výstavbu komunikací a při výrobě slínku pro výrobu 

portlandského cementu [7]. 

Druhý směr vyuţívá přímé přidávání konvertorové strusky do vysokopecní, 

aglomerační, anebo konvertorové vsázky. Překáţkou pro zvýšení podílu konvertorové strusky 

ve vysokopecní a aglomerační vsázce je vysoký obsah fosforu, který v důsledku vysokého 

stupně redukce přechází do surového ţeleza[7]. 

4.3 Zpracování ocelárenské strusky 

Příprava vlastních recyklátů začíná tím, ţe z ocelárny je struska v tekutém stavu 

přepravována k licímu poli a rozlévána do tenkých vrstev. Po zaplnění licího pole je struska 

dochlazována, mechanicky rozrušována, odtěţována a přepravována na struskoviště 

v blízkosti drticí linky. Účelem je úprava fyzikálního stavu strusky při současném získávání 

kovových podílů.  

Ze struskoviště se struska pomocí kolového nakladače nakládá a odváţí na vstupní rošt 

drtící linky, kde se separují slitky zachycené na roštu pomocí mostového jeřábu.  Struska je 

dále dopravována systémem vibračních podavačů a pásovými dopravníky do drtiče. Před 

vstupem do drtiče zachycuje kovové podíly z materiálu pásový magnetický separátor. Po 

drcení následuje třídění a magnetická separace. Separací se oddělí ţelezité slitky od strusky. 

Po této separaci se pak tříděním struska roztřídí na jednotlivé frakce. Materiál při třídění musí 

procházet celou plochou sít, aby třídění bylo co nejefektivnější. 

Tok materiálu drtící linkou nesmí být omezován (ucpáváním skluzů, přesypáváním, 

zahlcováním drtičů, elevátorů a třídičů). Můţe to být příčinou znehodnocení výstupního 

materiálu. 

Za nevhodnou surovinu je povaţován zpracovávaný materiál s cizími příměsemi, které 

by znehodnotily parametry výstupních surovin drticí linky. Jedná se převáţně o sutě daného 

provozu spjaté s danou technologií nebo moţností příměsí jiných strusek, uskladněných 
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v těsné blízkosti, na struskovišti před zpracováním. Dalším ovlivňujícím faktorem je lidský 

faktor v podobě řidičů, kteří dováţejí tuto strusku na struskoviště, kdy můţe dojít 

k neţádoucímu přimíchání odlišného materiálu. 

4.4 Odběr a úprava vzorků kameniva 

Odběr vzorků provádí vzorkař při kaţdé expedici do vozů, ze zastaveného pásového 

dopravníku. Vzorek by měl mít minimální hmotnost 30 kg. Po stanovení granulometrie se 

vzorek homogenizuje a kvartací se vydělí 10 kg pro dekádní sesyp pro stanovení chemického 

rozboru. Po ukončení dekády se dekádní sesyp homogenizuje a odešle do úpravny. Na vzorek 

se napíše číslo, datum výroby, druh výrobku, poţadovaný rozbor, datum odeslání a podpis. 

4.4.1 Požadavky na granulometrii kameniva pro vysoké pece 

Kamenivo pro vysoké pece se momentálně dodává o granulometrii16/63 mm dle 

podnikové normy. Poţadavky se odvíjí od granulometrie vsázkových surovin vysoké pece, 

spodní hraniceje stanovena na 16 mm a horní hranice na 63 mm. Rozhodující je především 

spodní hranice, kde nedodrţení můţe způsobit ztrátu prodyšnosti vysoké pece. Procento 

podsítné a nadsítné části spodní a horní hranice se stanovuje dle ČSN EN 933-1 [8]. 

Granulometrii lze ovlivňovat skladbou sít na třídičích drtící linkya mnoţstvím strusky, které 

na tento třídič přichází(při přehlcení třídiče se struska dostatečně nepřetřídí). 

4.4.2 Požadavky na chemické složení kameniva pro vysoké pece 

Kamenivo se pouţívá do vsázky pro vysoké pece kvůli obsahu ţeleza a obsahu sloţky 

CaO, která nahrazuje ve vsázce vápenec. Tyto materiály dále obsahují zejména sloţky SiO2, 

Al2O3, MgO, MnO, P2O5, S, Cr2O3. Z těchto jsou sloţky SiO2, Al2O3, P2O5, S, Cr2O3spíše 

neţádoucí a poţaduje se jejich minimální obsah, který nedokáţeme ovlivnit. Maximální a 

minimální přístupné obsahy sloţek jsou uvedeny v tabulce 1. 

Tab. 1: Požadavky na chemické složení kameniva 

sloţka min % sloţka max % 

Fecelk 19 P2O5 1,2 

SiO2 10 S 0,2 

Al2O3 1,7 Cr2O3 1 

CaO 33 Zn 0,02 

MgO 7 MnO 6 
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4.5 Stanovení granulometrie - sítový rozbor 

Stanovení granulometrie provádí vzorkař dle ČSN EN 933-1 [8]. Zkušební vzorek 

vysuší do ustálené hmotnosti, vysušený vzorek zchladí na pokojovou teplotu. Vysušení je 

ukončeno, jestliţe rozdíl ze dvou po sobě následujících váţeních (po 3 hodinách) nepřevyšuje 

0,1 % hmotnosti vzorku. Hmotnost zkušebního vzorku nesmí být menší neţ hodnoty uvedené 

v tabulce 2 [8]. 

Tab.2: Hmotnost vzorku podle velikosti zrna 

Velikost zrna 

kameniva D v mm 
Hmotnost zkušební 

naváţky v kg 

< 4 0,2 

8 0,6 

16 2,6 

32 10 

63 40 

 

Vysušený vzorek se nasype na síta, která jsou sestavena do sloupce. Sloupec se 

sestavuje ze sít různé okatosti, přičemţ síto nahoře má největší otvory a postupně dolů jsou 

síta s menšími otvory. Na horním sítu je víko a pod dolním je dno. Sloupcem sít se ručně nebo 

mechanicky otřásá. Pak se postupně odebírají jednotlivá síta. Nejdříve se odebere síto s 

největšími otvory a ručně se na jednotlivých sítech ještě dokončí prosévání, přičemţ musí být 

zabráněno ztrátám materiálu, např. pouţitím dna a víka. Prosévání moţno ukončit kdyţ 

zůstatek na sítě se během prosévání po dobu 1 minuty nemění o více neţ 1% [8]. 

Tloušťka vrstvy zbytku na kaţdém sítě nesmí být větší neţ je velikost největších zrn 

kameniva na sítě. Překročí-li vrstva na sítě tuto hodnotu, rozdělí se kamenivo na menší díly a 

tyto se prosévají odděleně. Hmotnosti zbytků těchto menších dílů se sčítají a tvoří hmotnost 

dílčího zbytku na daném sítě. Počítá sepodle vzorce 12[8]. 

      (12)  

 kde: mi je hmotnost dílčího zbytku na daném sítě  

  m hmotnost naváţky 
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4.6 Hodnocení způsobilosti procesu přípravy vlastních recyklátů z 

hlediska chemického složení 

Protoţe systém přípravy vlastních recyklátů není zařazen do systému řízení kvality 

podniku,chtěli jsme zjistit, nakolik jsme schopni poskytovat materiál se stabilním sloţením. 

4.6.1 Hodnoty výsledků chemické analýzy 

Vzorky pro analýzu byly odebírány od začátku ledna 2011 do konce ledna 2012 

dekádně. Pro chemickou analýzu se vzorek podrtí pod 10 mm a odešle se do chemických 

zkušeben na rozbor. Provádí se rozbor těchto sloţek: S, Zn, Fe-celkové, SiO2, Al2O3, CaO, 

MgO, P2O5, Cr2O3 a MnO. Výsledky jednotlivých analýz jsou uvedeny v tabulce 3. V tabulce 

jsou zahrnuty některé sloţky, které byly vybrány pro hodnocení způsobilosti (viz kapitola 

4.4.2).  
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Tab. 2: Tabulka výsledků chemického rozboru kameniva v hm. % 

DATA FE-celkové SIO2 AL2O3 CAO 

1 26.1 10.4 2.02 34.2 

2 25.2 10.8 2.40 36.3 

3 25.4 10.4 2.04 35.3 

4 25.4 10.4 2.04 35.3 

               5 23.3 10.8 2.28 35.9 

6 23.4 11.0 2.30 38.9 

7 23.4 10.5 2.08 38.2 

8 23.7 10.8 2.27 38.3 

9 21.6 11.6 1.80 39.7 

10 22.8 12.0 2.35 36.8 

11 23.1 11.9 2.34 36.6 

12 24.4 11.4 1.86 37.1 

13 26.5 11.2 2.54 34.0 

14 23.7 11.5 1.83 37.1 

15 24.9 11.8 1.85 36.2 

16 22.0 12.5 1.89 37.8 

17 23.9 10.8 1.94 38.1 

18 23.4 11.0 1.60 38.0 

19 24.1 10.9 1.73 37.8 

20 24.3 10.7 1.69 36.9 

21 25.0 10.5 1.83 35.0 

22 26.5 10.3 1.87 34.4 

23 27.0 10.2 1.85 34.1 

24 25.7 9.9 1.68 37.1 

25 26.0 9.7 1.65 36.3 

26 24.2 11.6 2.20 37.0 

27 24.3 11.0 2.30 35.9 

28 24.6 10.9 2.28 35.6 

29 21.8 13.0 1.66 37.4 

30 24.5 11.1 1.89 36.0 

31 24.7 11.0 1.88 35.8 

32 23.9 11.0 2.10 36.7 

33 24.4 10.5 1.87 38.8 

34 24.6 11.2 1.88 34.9 

35 24.3 11.9 2.12 36.6 

36 24.5 11.8 2.10 36.3 

37 26.6 11.2 1.87 34.7 

38 27.1 11.1 1.85 34.4 
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4.6.2 Analýza způsobilosti procesu výroby kameniva z hlediska celkového obsahu 

železa 

Nejprve bylo zjištěno, zda nejsou ve výsledcích odlehlé hodnoty. Byl k tomu pouţit 

krabicový graf (obr. 1). Z grafu je patrné, ţe se v souboru nevyskytují ţádné odlehlé hodnoty 

a rozdělení hodnot je přibliţně symetrické. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Krabicový grafsložky celkového železa 

V programu Statgraphics Plus 5.0 bylo provedeno ověření normality sledovaných dat 

pomocí Shapiro - Wilkova testu (viz obr. 2). Byla pouţita hladina významnosti 0,05. Pokud je 

stanovená p - hodnota menší neţ hladina významnosti, nelze je povaţovat za data pocházející 

z normálního rozdělení. Jelikoţ byla zjištěna  p - hodnota = 0,48478 splňují data normalitu. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Histogram celkového obsahu železa 

Jelikoţ data pocházejí z normálního rozdělení, bylo moţné hodnotit statistickou 

zvládnutost, pomocí regulačního diagramu proindividuální hodnoty a klouzavá rozpětí.  

Histogram for FE

21 23 25 27 29

FE

0

3

6

9

12

15

f
r
e

q
u

e
n

c
y

Box-and-Whisker Plot

FE

21 23 25 27 29



27 

 

Tento diagram se pouţívá tam, kde nelze získat v krátkém časovém intervalu větší 

počet hodnot sledovaného znaku jakosti (pomalý proces, proces s nízkým stupněm 

opakovatelnosti, dlouhým výrobním cyklem, drahá nebo destruktivní zkušební metoda). 

Tento diagram je méně citlivý na změny v procesu. 

Z diagramu pro klouzavá rozpětí (obr. 3) je patrné, ţe všechny hodnoty leţí uvnitř 

regulačních mezí, proces je tedy statisticky stabilní (z hlediska variability).  

 

  

  

 

 

 

 

Obr. 3:Regulační diagram pro klouzavá rozpětí z hlediska celkovéhoželeza 

Regulační diagram pro individuální hodnoty je zobrazen na obr. 4. Z diagramu vidíme, 

ţe hodnota 9. měření je mimo regulační meze. Proces není statisticky stabilní (z hlediska 

polohy). Není moţné vyhodnotit jeho způsobilost.  

 Důvodem nestability procesu můţe být nesprávný způsob odběru vzorků, nebo 

přimíchání jiného materiálu ke zpracovávanému materiálu. U 9. měření má ze všech výsledků 

nejvyšší obsah CaO, coţ znamená, ţe mohlo dojít při zpracování k přimíchání pánvové 

strusky.  

 

 

 

 

 

Obr. 4: Regulační diagram pro individuální hodnotyz hlediska celkovéhoželeza 
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Nelze hodnotit způsobilost procesu, ale můţeme hodnotit jeho výkonnost. Byl pouţit 

program Statgraphics Plus 5.0. Poţadované minimální mnoţství obsahu ţeleza je 19%. 

Zvolíme tedy LSL 19. 

Vypočtená hodnota výkonnosti procesu Ppk= 1,34 je větší neţ poţadovaná minimální hodnota 

1,33. Výkonnost procesu je proto způsobilá z hlediska celkového obsahu ţeleza(Obr. 5). 

 

 

Obr. 5: Výkonnost procesuvýroby kameniva z hlediska celkového obsahu železa 

4.6.3 Analýza způsobilosti procesu výroby kameniva z hlediska celkového obsahu CaO 

Nejprve bylo zjištěno, zda nejsou ve výsledcích odlehlé hodnoty. Byl k tomu pouţit 

krabicový graf (obr. 6). Z grafu je patrné, ţe se v souboru nevyskytují ţádné odlehlé hodnoty 

a rozdělení hodnot je mírně sešikmeno vpravo. 

    

 

 

 

 

 

Obr. 6: Krabicový graf z hlediska obsahu CaO 
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V programu Statgraphics Plus 5.0 bylo provedeno ověření normality sledovaných dat 

pomocí Shapiro - Wilkova testu (viz obr. 7). Jelikoţ byla zjištěna p - hodnota = 0,605477, 

splňují data normalitu. 

 

 

 

Shapiro-Wilks W statistic = 0,973797 

P-Value = 0,605477 

 

 

 Obr. 7: Histogramz hlediska obsahu CaO 

Analýza statistické zvládnutosti procesu je znázorněna na obrázku 8 a 9. Z regulačních 

diagramů je patrné, ţe všechny hodnoty leţí uvnitř regulačních mezí, proces je tedy statisticky 

stabilní z hlediska variability i z hlediska polohy. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8:Regulační diagram pro klouzavá rozpětí z hlediska obsahu CaO 
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Obr. 9: Regulační diagram pro individuální hodnotyz hlediska obsahu CaO 

 

Můţeme tedy hodnotit způsobilost procesu výrobykameniva z hlediska celkového 

obsahu CaO. 

Vypočtená hodnota způsobilosti procesu Cpk = 1,05576 je menší neţ poţadovaná 

minimální hodnota 1,33. Proces je proto nezpůsobilý (Obr. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cpk= 1,05576 

Obr. 10: Způsobilost procesu výroby kameniva z hlediska obsahu CaO 
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4.6.4 Analýza způsobilosti procesu výroby kameniva z hlediska celkového obsahu SiO2 

 Zjištění odlehlých hodnot znázorňuje obr. 11. Z grafu je patrné, ţe soubor 

neobsahuje ţádné odlehlé hodnoty, data jsou mírně sešikmená vpravo. Data pocházejí 

z normálního rozdělení p – hodnota = 0,489307. Po provedení analýzy statistické zvládnutosti 

(obr. 13, 14) vidíme, ţe hodnoty jsou mimo meze v obou regulačních diagramech. Proces 

nelze povaţovat za statisticky stabilní z hlediska variability ani polohy. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11: Krabicový graf z hlediska obsahu SiO2 

 

 

 

      Shapiro-Wilks W statistic = 0,969945 

                                                                       P-Value = 0,489307 

 

Obr. 12: Histogram z hlediska obsahu SiO2 
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Obr. 13: Regulační diagram pro individuální hodnoty z hlediska obsahu SiO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14:Regulační diagram pro klouzavá rozpětí hlediska obsahu SiO2 

 

Nelze hodnotit způsobilost procesu, ale můţeme hodnotit jeho výkonnost. Byl pouţit 

program Statgraphics Plus 5.0. Minimální mnoţství obsahu SiO2 je 10%. Zvolíme tedy LSL 

10. 

Vypočtená hodnota výkonnosti procesu Ppk = 0,51 je menší neţ poţadovaná minimální 

hodnota 1,33. Proces je proto nezpůsobilý (Obr. 15). 
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Obr. 15: Výkonnost procesuvýroby kameniva z hlediska obsahu SiO2 

4.6.5 Analýza způsobilosti procesu výroby kameniva z hlediska celkového obsahu 

Al2O3 

Zjištění odlehlých hodnot znázorňuje obr. 16. Vidíme, ţe nejsou patrné ţádné odlehlé 

hodnoty, rozdělení dat ale není symetrické. Data pocházejí z normálního rozdělení p – 

hodnota = 0,0572324 (obr. 17). Po provedení analýzy statistické zvládnutostibylo zjištěno, ţe 

všechna data jsou v mezích, proces je stabilní z hlediska polohy (obr. 18). Proces ale nelze 

povaţovat za statisticky stabilní z hlediska variability (obr. 19). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 16: Krabicový graf z hlediska obsahu AL2O3 
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      Shapiro-Wilks W statistic = 0,940259 

                                                                       P-Value = 0,0572324 

 

 

Obr. 17: Histogram z hlediska obsahu AL2O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18: Regulační diagram pro individuální hodnoty z hlediska obsahu AL2O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19:Regulační diagram pro klouzavá rozpětí z hlediska obsahu AL2O3 
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Nelze hodnotit způsobilost procesu, ale můţeme hodnotit jeho výkonnost. Byl pouţit 

program Statgraphics Plus 5.0. Minimální mnoţství obsahu Al2O3 je 1,7 %. Zvolíme tedy 

LSL = 1,7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20: Výkonnost procesuvýroby kameniva z hlediska obsahu Al2O3 

 

Z výsledků zobrazených v tabulce 4 lze dojít k závěru, ţe statisticky stabilní je pouze 

proces pro sloţku CaO, ale není způsobilý, protoţe index způsobilosti Cpk je menší neţ 

poţadovaná hodnota 1,33. Způsobilost procesu přípravy z hlediska ostatních sloţek nebylo 

moţno počítat, jelikoţ nesplňují podmínku statistické zvládnutosti. Proto byla počítána 

výkonnost procesu. U sloţky Fe je vyhovující, ale u dalších dvou nevyhovující. 
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Tab. 4: Přehled dosažených výsledků analýzy způsobilosti a výkonnosti procesu výroby 

vlastních recyklátů,na základě chemického složení 

Sloţka 
Odlehlé 

hodnoty 
Normalita dat 

Statistická 

zvládnutost 

z hlediska 

polohy 

Statistická 

zvládnutost 

z hlediska 

variability 

Způsobilost 

procesu  Cpk 

Výkonnost 

procesu   Ppk 

Fe nejsou ano nestabilní stabilní - 1,34 

CaO nejsou ano stabilní stabilní 1,06 - 

SiO2 nejsou ano nestabilní nestabilní - 0,51 

Al2O3 nejsou ano stabilní nestabilní - 0,41 

 

Moţná příčina těchto výsledků mohla být nedostatečná homogenita materiálu, nebo 

přimíchání jiného materiálu. Je proto nutné aby se licí bazén naplnil co nejvíce a tím se 

zajistilo promíchání velkého mnoţství taveb. Licí bazén je rozdělen na dvě poloviny, jedna se 

plní pánvovou struskou, druhá konvertorovou struskou. Proto je třeba zajistit, aby se tyto 

materiály spolu nepromíchaly. Jinou příčinou mohlo být nesprávné provedení odběru a 

zpracování vzorku, nebo chemického rozboru. 
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4.7 Hodnocení způsobilosti procesu přípravy vlastních recyklátů, z 

hlediska granulometrie 

4.7.1 Požadavky na granulometrii kameniva 

Granulometrie je stanovena dle podnikové normy a to pro podíl nadsítné frakce nad 63 

mm, max. 15 hm %, propad sítem nejblíţe vyšším 100 %, pro podsítné frakce pod 16 mm, 

max. 15 hm %. 

4.7.2 Hodnoty výsledků granulometrie kameniva 

Jednotlivé výsledky prosevů kameniva jsou znázorněny v tabulce 5. Pro analýzu 

způsobilosti procesu byly pouţity hodnoty ve sloupcích 63 a součtech sloupců 8 a 0. Způsob 

stanovení granulometrie je popsán v kapitole 4.5. 

Tab. 5: Tabulka hodnot získaných prosevem kameniva 

dat. 63 45 32 16 8 0 součet 

1 0 10,9 20,4 60,3 8 0,4 100% 

2 0 17 29,7 42,5 10,2 0,6 100% 

3 0 16,8 33,1 43,51 6,3 0,3 100% 

4 0 17,5 43 36,4 2,2 0,9 100% 

5 0 4,1 16,5 50,4 25,5 3,5 100% 

6 0 23,2 38,5 35,2 2,7 0,4 100% 

7 0 16,7 32,7 48,5 1,8 0,3 100% 

8 3,6 27,6 43,8 24,7 0,2 0,1 100% 

9 2,6 14,5 29,7 48,4 3,9 0,9 100% 

10 2,5 16,9 31,2 40,5 8 0,9 100% 

11 2,3 21,9 30,9 30,1 14,7 0,1 100% 

12 13,2 43,2 26,1 16,3 0,9 0,3 100% 

13 7 8,6 25,5 55,5 2,9 0,5 100% 

14 0 16,4 35,1 46,3 1,8 0,4 100% 

15 3,3 17,7 33,1 43,4 2,3 0,2 100% 

16 1,5 25,5 40,7 31,9 0,3 0,1 100% 

17 3,5 19,1 36,8 28,3 11,8 0,5 100% 

18 0 9,9 35,7 51,4 2,6 0,4 100% 

19 0 5,9 16,3 61,2 14 2,6 100% 

20 4,3 5,6 25,9 54,4 8,9 0,9 100% 

21 5,9 6,8 33,5 43 10,2 0,6 100% 

22 0 7 20,3 37,4 21 14,3 100% 

23 0 21,2 30,6 42,8 4,8 0,6 100% 

24 0 14,3 35,1 44,2 5,9 0,5 100% 

25 0 17,5 33,2 40,3 5,5 3,5 100% 

26 10,7 46,3 33,8 9 0,1 0,1 100% 

27 0 10,8 40,2 42,8 5,5 0,7 100% 

28 0 16,3 33,2 45,9 4,2 0,4 100% 

29 0 15,5 31,5 47,4 5 0,6 100% 
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4.7.3 Analýza způsobilosti procesu výroby kameniva z hlediska podílu frakce nad 63 

mm, hm. % 

Nejprve bylo zjištěno, zda nejsou ve výsledcích odlehlé hodnoty. Byl k tomu pouţit 

krabicový graf (obr. 21). Z grafu je patrné, ţe se v souboru vyskytují odlehlé hodnoty a 

rozdělení hodnot není symetrické. Byl proveden test normality, podle něhoţ byla zjištěna  p - 

hodnota = 1,86381E-7, data nesplňují normalitu (obr. 22). Nelze hodnotit statistickou 

zvládnutost procesu proto, ţe data neodpovídají normálnímu rozdělení. Byly provedeny testy 

dobré shody, pro zjištění odpovídajícího rozdělení pro vypočtená data. Byla pouţita rozdělení 

Weibullovo, Gama, Logistic, Lognormal. Jelikoţ ţádné z rozdělení neodpovídá naším 

údajům, nelze provádět další hodnocení. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21: Krabicový graf pro podíl frakce nad 63 mm, hm. % 

 

 

 Shapiro-Wilks W statistic = 0,6813

 P-Value = 1,86381E-7 

 

 

 

 

Obr. 22:Histogram pro podíl frakce nad 63 mm, hm. % 
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Maximální mnoţství podílu nad 63 mm je 15 hm. %. Tuto hranici nepřesahuje ţádná 

z hodnot.  

4.7.4 Analýza způsobilosti procesu výroby kameniva z hlediska podílu frakce pod 16 

mm hm. % 

Nejprve bylo zjištěno, zda nejsou ve výsledcích odlehlé hodnoty. Byl k tomu pouţit 

krabicový graf (obr. 23). Z grafu je patrné, ţe se v souboru vyskytují odlehlé hodnoty a 

rozdělení hodnot není symetrické.Byl proveden test normality, podle něhoţ byla zjištěna  p - 

hodnota = 1,86381E-7 data nesplňují normalitu (obr. 24). Byl proveden test dobré shody, pro 

zjištění odpovídajícího rozdělení vypočtených dat. Jelikoţ ţádné rozdělení neodpovídá naším 

údajům, nelze provádět další hodnocení.    

 

 

 

  

 

 

Obr. 23:Krabicový grafpro podíl frakce pod 16 mm, hm. % 

 

 

 

Shapiro-Wilks W statistic = 0,773805 

P-Value = 0,0000113923 

 

 

 

Obr. 24: Histogram pro podíl frakce pod 16 mm, hm. % 
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Maximální mnoţství podílu pod 16 mm je 15 hm. %. Tuto hranici přesahují 

3 hodnoty. Znamená to tedy, ţe 10,34 % hodnot přesahuje stanovenou mez.  Moţnou příčinou 

těchto výsledků mohl být nesprávný způsob odběru vzorků, nebo přehlcení třídiče a 

důsledkem toho nedůkladné přetřídění strusky. Návrhy opatření ke zlepšení by proto měly být 

důslednější odběr vzorků a kontrola toku materiálu procházejícího třídiči. 

5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat způsobilost výroby vlastních recyklátů 

pro hutní výrobu. První část je věnována teoretickému postupu a poţadavkům při analýze 

způsobilosti, včetně vztahů pro výpočet indexů způsobilosti. Postup při sběru údajů a analýze 

je obsahem kapitoly č. 3, ve které je i představen výrobní podnik, kde byl celý proces 

realizován. Kapitola č. 4 je zaměřena na samotnou analýzu způsobilosti procesu přípravy 

vlastních recyklátů, její hodnocení granulometrie, chemického sloţení a přehledu dosaţených 

výsledků analýzy způsobilosti i výkonnosti procesů výroby vlastních recyklátů. Byl k tomu 

pouţit program Statgraphics Plus 5,0.    

Z výsledků chemického sloţení bylo zjištěno, ţe proces je statisticky stabilní pouze 

z hlediska obsahu CaO a mohl být proveden výpočet způsobilost procesu, proces ale dle 

výsledku 1,05547 není způsobilý, protoţe poţadovaná hodnota je min. 1,33. Z hlediska 

ostatních sloţek není proces statisticky stabilní, proto byl proveden výpočet výkonnosti 

procesu. U sloţky Fe byl index výkonnosti procesu Ppk = 1,34, u ostatních SiO2 a Al2O3 

byla0,51 a0,41. Kromě sloţky Fe je výkonnost procesu z hlediska ostatních sloţek velice 

nízká. 

Pro dosahované hodnoty granulometrie nebylo nalezeno ţádné  vhodné rozdělení, 

proto nemohla být analyzována statistická zvládnutost procesu, ani jeho způsobilost nebo 

výkonnost. U podílu frakce nad 63 mm jsou všechny hodnoty v rámci mezí, ale mají velký 

rozptyl. U podílu frakce pod 16 mm, 10,34% z dat přesahuje stanovenou mez.  

Moţnou příčinou velkého rozptylu dat u granulomerie, mohl být nesprávný způsob 

odběru vzorků, nebo přehlcení třídiče a důsledkem toho nedůkladné přetřídění strusky. 

Návrhy opatření ke zlepšení by proto měly být důslednější odběr vzorků a kontrola toku 

materiálu procházejícího třídiči. Příčinou nestability procesu u chemického sloţení, mohla být 

nedostatečná homogenita materiálu, nebo přimíchání jiného materiálu. Je proto nutné aby se 

licí bazén naplnil co nejvíce a tím se zajistilo promíchání velkého mnoţství taveb. Licí bazén 

je rozdělen na dvě poloviny, jedna se plní pánvovou struskou, druhá konvertorovou struskou. 
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Proto je třeba zajistit, aby se tyto dva materiály spolu nepromíchaly. Jinou příčinou mohlo být 

nesprávné provedení odběru a zpracování vzorku, nebo chemického rozboru. Je tedy třeba 

dodrţovat postup při odběru vzorků a jejich zpracování. 

Na závěr celkového hodnocení můţeme říct, ţe proces výroby vlastních recyklátů, 

konkrétně kameniva, pro hutní výrobu z hlediska granulometrie a chemického sloţení je 

nezpůsobilý. 
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Příloha č. 1: Parametry procesu pro stanovení způsobilosti 

 

Příloha č. 1 

 

Stav: 

Název: 

Parametry procesu pro stanovení způsobilosti  

Registrační číslo: 

Stav revize: 

 

 Účinnost od:  

 

Počet stran 

Výrobek, parametr 
 
  Perioda hodnocení 

Pozn. 

kolejnice,  

rozměry  

po středních opravách  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z,P 

sochory,  

rozměr  

kruhové tyče,  

průměr 

plochá ocel,    

rozměry 

plochá široká    

ocel, rozměry 

tyče/drát,  

průměr   

 

 

tyče, průměr 

 

 

1x/rok 

 

 

 

tažené tyče, průměr  

 

 

 

1x/rok  

 

 

 

Z 

drát, průměr  
po středních 

opravách 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

tyče, tvrdost HB 
 

1x/rok 

drát, pevnost Rm 

drát, průměr 
 

1x/rok 

drát, pevnost Rm  pololetně 

bezešvá trubka, 

vnější rozměr 

po středních  

opravách 

Pozn.:  

Z,P - hodnocení způsobilosti zařízení i procesu, 

P - hodnocení způsobilosti procesu, 

Z - hodnocení způsobilosti zařízení. 

 



 

 

Příloha č. 2: Schéma drticí linky 

 


