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Abstrakt  

Tématem této diplomové práce je analýza způsobilosti procesu opláštění trubek 

polyetylenovou izolací dle normy DIN 30670 : 2012. Cílem této analýzy je ověření statistické 

stability a způsobilosti procesu na základě zvoleného znaku kvality.  V první teoretické části 

jsou řešena teoretická východiska hodnocení způsobilosti procesu. Dále je zde představena 

společnost ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. a proces oplášťování ocelových 

trubek polyetylenovou izolaci. V praktické části je provedena statistická analýza dat a 

vyhodnocení způsobilosti procesu opláštění trubek polyetylenovou izolací dle normy         

DIN 30670 : 2012 na základě zvoleného znaku kvality.   
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Způsobilost procesu, indexy způsobilosti, statistická regulace procesu, normalita dat, 

nezávislost dat, znak kvality, proces oplášťování trubek polyetylenovou izolaci.  

 

Abstract  

The theme of this thesis is Process Capability Analysis of  Pipe Sheath by 

Polyethylene Coating According to Standard DIN 30670 : 2012. The goal of this analysis is to 

verify the stability and statistical process capability based on the selected quality 

characteristic. The first part dealt with the theoretical solutions evaluation of process 

capability. There is also introduced the company ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. 

and the process sheathing steel pipes by polyethylene. In the practical part is performed 

statistical analysis of data and evaluation of process capability analysis polyethylen coatings 

of pipes according to Standard DIN 30670 : 2012 following the chosen character quality. 
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Úvod 

V současné době vládne na globálním trhu mezi organizacemi velmi silná konkurence. 

Z této konkurence pak těží hlavně zákazník, jenž si tak může klást stále vyšší požadavky jak 

na kvalitu produktu, tak i na jeho cenu. Taktéž dochází k zpřísňování normativních požadavků 

na produkty jak v oblasti technologické, tak i při eliminaci ekologických a bezpečnostních 

dopadů. K zvládnutí těchto požadavků a k úspěšnému postavení organizace na trhu, může 

pomoci zavedení a udržování integrovaného systému managementu. Úspěšná aplikace a 

udržování tohoto integrovaného systému managementu vede ke zvyšování výkonnosti 

procesů organizace a k redukci nákladů. Avšak v této době již k úspěšnému postavení na trhu 

organizacím nemusí pouhé zavedení integrovaných systému managementu stačit. Pokud 

chtějí získat před konkurencí náskok, je nutno hledat další vhodné nástroje ke zvyšování 

přidané hodnoty pro své produkty a co nejvíce eliminovat ztráty způsobené nejakostní 

výrobou. Jako velmi účinný nástroj se jeví využití statistických metod, zvláště pak statistické 

regulace procesu a pravidelné hodnocení způsobilosti procesu. Aplikací těchto dvou 

statistických metod lze sledovat a vyhodnocovat chování procesů a tak mít dané procesy pod 

kontrolou. Včas tak lze reagovat na nebezpečí vzniku chyb v daném procesu, a tím redukovat 

náklady spojené s nejakostní výrobou.   

Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu způsobilosti procesu oplášťování 

ocelových trubek polyetylenovou izolací v souladu s normou DIN 30670 : 2012 spojenou s 

ověřením statistické stability procesu pomocí některého z vhodných regulačních diagramů. 

Výstup z této práce by měl sloužit k ověření nastaveného procesu a zároveň jako podklad pro 

zavedení pravidelného vyhodnocování způsobilosti a kontrolu řídících prvků daného procesu 

v organizaci. Vstupem do tohoto procesu jsou ocelové hladké trubky nebo trubky se 

šroubovicovým svarem. Výstupem z tohoto procesu jsou pak ocelové trubky opatřené 

polyetylenovou izolací, která slouží jako povrchová ochrana těchto trubek. Způsobilost 

procesu není vyhodnocována. Proto o chování tohoto procesu nejsou žádné bližší informace, 

pouze jen to zda provedená zkouška odpovídá normativním požadavkům, či nikoliv. Ve chvíli 

když pak jsou výsledky zkoušek nevyhovující a musí se provést oprava dané části trubky, 

dochází k nárůstu nákladů na výrobu. Cílem této diplomové práce by mělo být vyhodnocení 

způsobilosti procesu oplášťování trubek polyetylenovou izolací dle normy DIN 30670 : 2012 

na základě zvoleného znaku kvality. Dále dle zjištěných výsledků z provedené analýzy pak 

stanovení případných opatření vedoucích ke zlepšení zkoumaného procesu.  
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1. Teoretická východiska řešené problematiky 

Kvalita produktů a služeb, se v dnešní době stala ve většině podniků hlavním 

rozhodovacím faktorem. Bez ohledu na to, zda je spotřebitelem fyzická osoba, společnost, 

vojenský obranný program, nebo maloobchod, vždy když se rozhoduje o nákupu, je pro něj 

kvalita stejně důležitá, jako náklady nebo doba dodávky. Jinými slovy, všichni spotřebitelé 

očekávají, že produkty a služby, které si kupují, budou splňovat jejich požadavky. Tyto 

požadavky jsou definovány vhodnosti pro použití. Důležitou roli při zlepšování kvality hrají 

statistické metody [4].  

Statistické metody mohou být užitečné v průběhu celého cyklu produktu, a to včetně 

vývoje v předvýrobní etapě, v kvantifikaci variability procesu, analýze této variability 

vzhledem k požadavkům na produkt nebo jeho specifikaci, a mohou pomoci vývoji a výrobě 

tuto variabilitu eliminovat nebo výrazně snížit. Tato obecná činnost se nazývá „Analýza 

způsobilosti procesu“ [5].  

Analýza způsobilosti procesu je dvoustupňový proces, který zahrnuje: 

1. Uvedení procesu do stavu statistické regulace na přiměřeně dlouhou dobu. 

2. Porovnání dlouhodobé výkonnosti procesu s požadavky na jeho řízení a techniku. 

Analýzu způsobilosti procesu lze provádět jak u dat atributních, tak i spojitých, ale 

pouze v případě, že proces je po určité časové období ve statisticky zvládnutém stavu. Jsou-li 

aplikovány metody způsobilosti procesu na procesy, které se nenacházejí ve statisticky 

zvládnutém stavu, jsou výsledkem nespolehlivé odhady způsobilosti procesů, a proto není 

vhodné toto realizovat [8]. 

I za relativně stálých podmínek působí na proces a jeho vstupy a výstupy objektivně 

řada vlivů, které způsobují, že nelze vyprodukovat dva zcela totožné produkty. Je však možné 

tyto vlivy studovat a vytvářet podmínky, aby se variabilita procesu pohybovala ve svých 

přirozených mezích, byla stabilní a aby bylo možné na základě znalosti přirozených mezí 

variability předvídat chování procesu v budoucnu, i když jednotlivé hodnoty znaku kvality 

předvídat nelze [3]. 
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Snížení variability procesu pak znamená:  

• stejnoměrnější výrobu; 

• menší pravděpodobnost výskytu neshodných produktů;  

• menší rozsah kontroly a nižší náklady na kontrolu a zkoušení;  

• nižší náklady vyvolané poruchami procesu, produkováním odpadu a jednotek 

vyžadujících přepracování;  

• více spokojených zákazníků.  

Omezí-li se variabilita vstupů do procesu a sníží-li se variabilita průběhu vlastního 

procesu, povede to k omezení variability vlastností produktů jako výstupů z procesu [3]. 

Studie způsobilosti procesu je mocný nástroj, který když je pochopen, je prospěšný 

všem oddělením v rámci organizace výroby [17].  

Způsobilost procesu prezentuje výkonnost procesu, který je statisticky stabilní. Je 

dána celkovou variabilitou, existující ve formě všech náhodných příčin v systému. Náhodné 

příčiny jsou systému vlastní – existují vždy. Tedy způsobilost procesu může být také viděna 

jako změna v charakteristické vlastnosti výrobku, které může být dosaženo po odstranění 

všech vymezitelných příčin, jakmile je proces v statisticky stabilním stavu. Jelikož byly 

odstraněny vymezitelné příčiny, je výkonnost procesu (produktu) předvídatelná (Obr. 1.1). To 

nám umožňuje, dělat prognózy, pokud jde o schopnost výrobku plnit očekávání zákazníků 

[9]. 

 

Obr. 1.1 – Statisticky stabilní a statisticky nestabilní proces [16] 
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Současná praxe je taková, že pokud se hodnocení způsobilosti provádí, omezuje se 

pouze na výpočet některého z tzv. indexu způsobilosti. Tomuto výpočtu zpravidla nic 

nepředchází a nic po něm nenásleduje. Přitom kterýkoliv z dále uvedených indexů dává 

seriózní výsledky jen za určitých předpokladů. Jejich splnění je potřeba ověřit. K vypočítané 

hodnotě vybraného ukazatele by měla následovat diskuse ve formě vyhodnocení, nejlépe 

testem. Komplexní hodnocení způsobilosti můžeme tedy chápat jako posloupnost těchto tří 

kroků, které je vhodné doplnit grafickou metodou [12]: 

a) Test předpokladů, za kterých lze použít vybrané ukazatele způsobilosti. 

b) Výpočet vybraných ukazatelů způsobilosti. 

c) Testování významnosti vypočítaných ukazatelů a jejich využití k analýze výrobního 

procesu.  

Významným faktorem určujícím kvalitu produktu, je kvalita procesů, prostřednictvím 

nichž tyto produkty vznikají. Vhodným kritériem pro hodnocení kvality procesu je jejich 

způsobilost. Analýzy způsobilosti procesů poskytují důležité informace pro plánování a řízení 

kvality produktů. K hodnocení způsobilosti procesů se používají indexy způsobilosti, které 

porovnávají maximálně přípustnou variabilitu hodnot sledovaného znaku kvality s jeho 

skutečnou variabilitou dosahovanou u statisticky zvládnutého procesu [2]. 

Pravidelné studium způsobilosti procesu poskytuje výrobním střediskům následující 

výhody [9],[17]: 

• Vytváří rovnoměrnost výstupu. Prováděním studii způsobilosti procesu a 

učiněním nezbytných úprav v parametrech procesu, je variabilita přísně 

kontrolována. Jakýkoliv nežádoucí změny charakteristiky kvality by měly 

být vyhodnoceny, a provedeny všechny proveditelné změny v parametrech 

procesu. 

• Bude zachován nebo zlepšován stupeň kvality. To je v souladu s cílem 

neustálého zlepšováni kvality v probíhajícím cyklu. Analýzy způsobilosti 

procesu indikuje, zda je nutné nové zařízení.   

• Usnadňuje plánování výroby a procesů. Informace získané z analýzy 

způsobilosti procesu poskytují důležitou zpětnou vazbu od výroby k 

plánování. To je nezbytné pro realistický návrh, protože návrháři produktů si 

musí být vědomi druhu variability, která je součástí systému.  
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• Napomáhá při výběru a řízení (kontrole) dodavatelů. Společnosti mohou 

požadovat po svých dodavatelích, aby podávali informace o způsobilost 

procesu, které budou poskytovat určité vodítko při výběru dodavatelů, a 

navíc pro ty dodavatelé, kteří již byli vybráni, pravidelné podávání informací 

o způsobilosti procesu slouží jako prostředek pro řízení a zlepšování kvality. 

• Redukuje celkové náklady snížením interních a externích nákladů vzniklých 

selháním (chybou). Tím, že stále dáváme pozor na parametry procesu, je 

vyráběno méně nevyhovujících položek. 

• Eliminuje mnoho výrobních kontrolních diagramů ve prospěch několika 

málo regulačních diagramů procesů 

• Poskytuje prostředky pro snadnější kvalifikaci nových surovin, které mohou, 

ale nemusí zvyšovat variabilitu produktu. Když je uvažováno o nové 

surovině, může být provedena studie způsobilosti procesu a výsledek 

za použití nového materiálu lze srovnat s výsledky se stávajícím materiálem.  

• Získáme znalosti o procesu, které usnadní řešení problémů a zavádění 

nového produktu 

• Provozní spolupracovníci si lépe uvědomí, že parametry procesu obvykle 

kolísají. To vede ke snížení nebo odstranění zbytečných zásahů do procesu. 

• Může být rychle rozhodnuto, že nová produktová řada je nestabilní a 

nezpůsobilá a není ještě připravena na výrobu. 

 

Vyhodnocení způsobilosti procesů však nelze degradovat pouze na dosazení hodnot 

do příslušných vzorců pro výpočet indexů způsobilosti. Velice důležitý je zejména způsob 

shromažďování prvotních údajů a splnění omezujících podmínek. První základní podmínkou 

je, že hodnocený proces musí být ve statisticky zvládnutém stavu. Druhou základní 

podmínkou, která musí být splněna v případě měřitelných znaků kvality při použití 

standardních vztahů pro výpočet indexů způsobilosti, je to, že rozdělení sledovaného znaku 

kvality musí odpovídat normálnímu rozdělení [2].  

Analýza způsobilosti procesu by se měla zaměřit na charakter procesu, jeho 

rozhodující vstupy a výstupy a na identifikaci faktorů, které ovlivňují hodnoty sledovaných 

znaků kvality. 
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 Pro analýzu způsobilosti procesu na základě měřitelných znaků kvality lze doporučit 

tento postup: 

 

1. volba znaku kvality; 

2. analýza systému měření; 

3. shromáždění údajů; 

4. průzkumová analýza shromážděných údajů; 

5. ověření normality sledovaného znaku kvality; 

6. posouzení statistické zvládnutosti procesu; 

7. výpočet indexů způsobilosti a jejich porovnání s požadovanými hodnotami. 

Nultým krokem analýzy způsobilosti procesu by pak měla být podrobná analýza 

hodnoceného procesu [2]. 

Je až příliš snadné sklouznout do pasti špatného řešení problému. Proces je unikátní 

kombinace strojů, nástrojů, metod a personálu zapojeného do zvyšování přidané hodnoty tím, 

že poskytuje produkt nebo službu. V této fázi by měl být identifikován každý prvek procesu, 

který identifikovat lze. Není to banální záležitost, může vyžadovat účast mnoha lidí [8].   

1.1 Volba znaku kvality 

Způsobilost procesu se hodnotí vzhledem k určitému znaku kvality výrobku, který je 

bezprostředním výsledkem posuzovaného procesu. Zvolený znak by měl odrážet úspěšnost 

sledovaného procesu a být pro daný výrobek rozhodující, ať již je specifikován zákazníkem 

nebo je kritický z hlediska vlastností produktu nebo z hlediska návaznosti na další 

technologický postup. Nezbytným předpokladem pro hodnocení způsobilosti procesu je, aby 

pro daný znak byla předepsána kritéria kvality, například toleranční meze. Součásti tohoto 

kroku by mělo být také ověření správnosti předepsaných kriterií kvality a jejich soulad 

s požadavky zákazníka. Pokud se u výrobku sleduje více znaků kvality, je potřeba způsobilost 

procesu vzhledem k jednotlivým znakům hodnotit samostatně [2]. 
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1.2 Analýza systému měření 

Vzhledem k tomu, že výsledky analýzy způsobilosti procesu mohou být výrazně 

ovlivněny kvalitou naměřených údajů, je před samotným sběrem dat potřebné provést analýzu 

a ověření vhodnosti systému měření zvoleného znaku kvality. Sám systém měření totiž 

znamená další zdroj variability a může vést ke zkreslení údajů o způsobilosti procesu. 

Vhodnost systému měření se posuzuje na základě vyhodnocení vybraných statistických 

vlastností systému měření, jako je strannost, shodnost, stability, linearita, opakovatelnost a 

reprodukovatelnost [2]. 

Systém měření lze hodnotit několika způsoby. Lze využít indexů způsobilosti, které 

bývá taky označováno jako hodnocení způsobilosti měřicího prostředku, nebo na základě 

hodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření.  

1.2.1 Hodnocení pomocí indexů způsobilosti  

Hodnocení pomocí indexů způsobilosti nám umožňuje posoudit strannost a shodnost 

měření v podmínkách opakovatelnosti, a tak posoudit vhodnost daného systému měření 

k měření sledovaného znaku kvality v daném výrobním nebo tolerančním rozpětí. Toto 

hodnocení se obvykle provádí před použitím měřícího prostředku. Způsobilost systému 

měření se posuzuje pomocí indexu způsobilosti Cg a Cgk. Před výpočtem indexů je však 

potřeba ověřit normalitu naměřených hodnot. 

Hodnoty indexu způsobilosti měřicích prostředku lze vypočítat například dle vztahu: 

 

   
             

    
                                                                       

 

    
                     

    
                                                      

 

Kde  

σg - směrodatná odchylka naměřených hodnot 

xr - přijatá referenční hodnota etalonu 

   - aritmetický průměr naměřených hodnot 
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Z uvedených vztahu je patrné, že hodnoty těchto indexu způsobilosti porovnávají 

určitý podíl šířky tolerančního pole s šířkou pásma variability naměřených hodnot. Hodnota 

indexu Cg zohledňuje pouze shodnost měření, hodnota Cgk pak jak shodnost, tak i strannost 

měření. Mezi oběma indexy způsobilosti platí nerovnost: 

Cgk ≤ Cg                                                                  (1.3) 

Systém měření se považuje za způsobilý v případě, že hodnota indexu Cgk je vyšší 

nebo rovna 1,33. 

1.2.2 Hodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření  

Při praktické realizaci měření většinou nelze zajistit neměnné podmínky měření tj. 

podmínky opakovatelnosti. Skutečné podmínky měření se obvykle mění, přičemž se nejčastěji 

jedná o změnu pracovníka (operátora), který provádí měření. V této situaci je prováděno 

hodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření. 

Jedním z přístupu k hodnocení této opakovatelnosti a reprodukovatelnosti systému 

měření je metoda průměru a rozpětí. Pro posouzení vhodnosti systému měření je nejdůležitější 

procentuální vyjádření podílu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti z celkové variability 

(%R&R), neboť na jeho základě se přijatelnost analyzovaného systému měření posuzuje. 

Kritéria hodnocení jsou uvedena v následujícím přehledu (tab. 1.1): 

Tab. 1.1 – Přehled kritérii hodnocení   

%R&R ≤ 10 Systém měření je přijatelný. 

10 < %R&R ≤30 Systém měření může být přijatelný (podle důležitosti aplikace, 

nákladu na měřidlo, nákladu na opravy atd.). 

%R&R > 30 Systém měření je nutno zlepšit. 

 

Důležité informace poskytuje rovněž procentuální vyjádření samotné opakovatelnosti 

měření a samotné reprodukovatelnosti měření, které umožňuje rozlišit příčiny dosahované 

variability používaného systému měření. 

Velice důležitou součástí analýzy systému měření je grafické znázornění a hodnocení 

naměřených údajů. Kromě regulačních diagramů pro variační rozpětí a aritmetické průměry 

se využívá celá řada dalších způsobu grafického zobrazení [1]. 
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1.3 Shromáždění údajů 

Sběr dat je pro mnoho výzkumníků nejdůležitější etapou, protože získaná data 

obsahují informace o řešené výzkumné otázce. Provádí se výběr sledovaných jednotek, může 

se uskutečnit experiment, měří se výzkumné proměnné [11].  

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

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

všechny běžné zdroje variability. V průběhu shromažďování údajů by mělo docházet 

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

technologických parametrů, k běžné údržbě a seřizování výrobního zařízení atd. V tomto 

období se v přibližně pravidelných časových či dávkových intervalech z procesu odebírá 

určitý počet po sobě vyrobených výrobků (podskupiny) a zjišťují se hodnoty sledovaného 

znaku kvality. Měly by být získány údaje alespoň o 25 takových podskupinách, přičemž 

doporučený rozsah podskupiny je v případě měřitelných znaků 4 nebo 5 výrobků [6]. 

1.4 Průzkumová analýza shromážděných údajů 

Analýza dat představuje organizaci a popis dat použitím grafů, numerických souhrnů a 

dalších matematicky propracovaných prostředků. Někdy se této oblasti říká popisná statistika. 

Data se analyzují již v průběhu jejich sběru (např. při kontrole dat), ale nejvýznamnější 

zpracování se provádí až po skončení vlastního experimentu nebo provedení dotazovací akce 

či pozorování. Provádí se screening dat a hledají se odlehlé hodnoty. Počítají se popisné 

charakteristiky, aplikují se statistické testy, zjemňuje se použitý model dat, navrhuje se 

vhodné konečné grafické a numerické zpracování. Výsledky se interpretují vzhledem 

k posuzovaným hypotézám [11].   

Průzkumová analýza shromážděných údajů by tedy měla zaměřená zejména na 

identifikaci odlehlých hodnot, posouzení charakteru rozdělení sledovaného znaku a analýzu 

nezávislosti dat [2]. 

Většina postupů analýzy dat a z ní plynoucí závěry jsou závislé na splnění základních 

předpokladů, za nichž byly tyto postupy odvozeny. Nejsou-li základní předpoklady splněny, 

jsou veškeré další klasické postupy jako výpočet průměru, intervalů spolehlivosti, kvantilů, 

většiny testů, klasických Shewhartových regulačních diagramů, indexů způsobilosti, atd. 
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zpochybnitelné a napadnutelné. Poskytují obvykle nesprávné výsledky a závěry. Je proto 

třeba věnovat těmto předpokladům o našich datech zvláštní pozornost [18].    

1.4.1 Nezávislost  dat  

Nezávislost dat je dalším z důležitých předpokladů a tedy i požadavků. Nejsou-li 

naměřená data nezávislá, musíme počítat se selháním většiny statistických výpočtů a 

nesprávnými odhady. Nezávislost lze tedy obecně chápat jako neovlivnění naměřené hodnoty 

hodnotami předchozími. 

Pro testování závislosti je nezbytné, aby data byla v pořadí, ve kterém byla naměřena. 

Jakékoliv přerovnání, vypuštění nebo setřídění dat analýzu naprosto znehodnotí [18].  

Vzájemná nezávislost dat ve výběrovém souboru by měla být zaručena již způsobem a 

rozsahem výběru. Není-li známo, zda byl výběr proveden korektně, je vhodné provést test 

nezávislosti, který by měl být opět doplněn vhodnou grafickou metodou. Testů je celá řada, 

jednoduché jsou například znaménkové testy. Jednou z možností je také výpočet 

autokorelace.  

Graficky lze hodnotit závislost dat sestrojením grafu autokorelací rk pro různé posuny 

k. Mez, jejíž překročení znamená, že příslušný koeficient je významný a data jsou tudíž 

závislá, je v grafu znázorněna čárou [12].  

Graf autokorelační funkce můžeme vidět na obrázku Obr. 1.2. Všechny hodnoty 

v tomto grafu, se nacházejí uvnitř mezí, proto lze říct, že testovaná data jsou nezávislá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.2 - Grafické hodnocení závislosti dat – Autokorelační funkce (Statgraphics) 
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V případě závislých dat je nejsnadnějším řešením shromáždit nová data. Může, ale 

nastat situace, že data budou stále závislá, neboť závislost plyne z povahy problému a není tak 

způsobena chybným sběrem dat nebo jinou technickou nedokonalostí řešitele. Pro hodnocení 

způsobilosti u závislých dat není běžně k dispozici speciální index [12]. 

1.4.2 Identifikace odlehlých hodnot  

Odlehlé hodnoty jsou extrémně velké či extrémně malé hodnoty, které se mohou až 

řádově odlišovat od ostatních. Tyto hodnoty nám výrazně ovlivní momentové charakteristiky 

(např. průměr, rozptyl) a tím i ukazatelé způsobilosti. Aby nedošlo k ovlivnění ukazatelů, je 

třeba tyto odlehlé hodnoty odhalit, otestovat a případně je vyřadit z datového souboru. 

Nejlepším způsobem pro odhalení odlehlých hodnot je použití grafických metod. Vyřadit 

ihned extrémní hodnoty není vhodné. Nejprve bychom měli posoudit, zda je možné, aby měl 

sledovaný znak danou hodnotu, popř. jeli to možné provést opakované měření. Není-li to 

možné, mělo by se provést statistické vyhodnocení za použití např. Box plotu (krabicového 

grafu), pravidla 3 sigma nebo Grubbsova testu [12].  

Box plot neboli krabicový graf, nám umožňuje nejen identifikaci odlehlých hodnot, 

ale i znázornění robustního odhadu polohy, mediánu M, posouzení symetrie v okolí kvartilů a 

u konců rozdělení (viz Obr. 1.3) [19].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.3 – Box plot (krabicový graf) 
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Tento graf využívá pro identifikaci odlehlých hodnot kriterium, jež se opírá o velikost 

interkvartilového rozpětí Q. Pokud měření je od dolního nebo horního kvartilu vzdáleno více 

než 3/2Q, označí se jako odlehlá hodnota. Jiné kritérium vychází ze znalosti mediánové 

absolutní odchylky MAD. Pak jestliže posuzované měření x je vzdáleno od mediánu o více 

než 5MAD, měření považujeme jako odlehlé [11].  

U Grubbsova testu je základním předpokladem, že data pocházejí z normálního 

rozdělení. Po výpočtu průměru a směrodatné odchylky ze všech dat, včetně „podezřelých“ 

hodnot, vypočteme testovací kriteria dle vztahu: 

 

   
       

 
     

       

 
                                                         

 

Testovací kriterium porovnáme s kritickou hodnotou U*, kterou nalezneme v tabulkách. 

Přibližnou je možno kritickou hodnotu vypočítat dle vztahu: 

 

                                                                        

pro hladinu významnosti α = 0,05 a rozsah souboru n: od 5 do 100. 

Je-li U1 resp. Un větší než U*, považuje se x(1) resp. x(n) za odlehlou hodnotu a může být ze 

souboru vyřazeno [12].  

1.5 Ověření normality sledovaného znaku kvality 

Normální rozdělení sledovaného znaku kvality není obecným požadavkem. To 

znamená, že hodnocení způsobilosti procesu lze provádět i při jeho nesplnění. Normalita je 

přesto důležitým faktorem, neboť je prvním kritériem při výběru vhodného indexu 

způsobilosti [12].  

Vzhledem k tomu, že standardně se k hodnocení způsobilosti používají indexy 

způsobilosti založené na předpokladu normálního rozdělení sledovaného znaku kvality, je 

potřeba před použitím příslušných vzorců splnění tohoto předpokladu ověřit. Pokud není tento 

předpoklad splněn a k výpočtu indexů způsobilosti se použijí standardní vztahy, může být 

získaná informace bezcenná [1].  
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Normalitu je rovněž třeba ověřit před použitím některých typů regulačních diagramů 

pro analýzu statistické zvládnutosti procesu (například regulačního diagramu pro individuální 

hodnoty nebo regulačního diagramu pro medián) [2]. 

Používají se dva hlavní nástroje ověření normality, které nejsou zaměnitelné a 

navzájem se doplňují. První je založen na grafickém znázornění a vizuálním posouzení. 

Přitom je potřeba, aby měl uživatel alespoň minimální zkušenosti a znalosti o konstrukci, 

používání a interpretací diagnostických explorativních grafů [18].  

Z grafických metod je možné pro orientační posouzení použít histogram, přesnější 

informace nám ale poskytne Q-Q graf resp. normální pravděpodobnostní graf [12]. 

Druhý nástroj je založen na různých statistických testech hypotéz, které potvrdí nebo 

vyvrátí hypotézu, že data pocházejí z normálního rozdělení [18].  

Jak již bylo řečeno jedním z nejpoužívanějších grafů pro hodnocení normality je Q-Q 

graf. Na ose x jsou vynášeny teoretické kvantily normálního rozdělení a na ose y výběrové 

kvantily konstruované přímo z dat. Z tvaru Q-Q grafu můžeme spolehlivě posoudit symetrii, 

normalitu, špičatost, odlehlé hodnoty a homogenitu výběru. Nemůžeme-li na Q-Q grafu 

zřetelně rozlišit jednoznačnou odchylku od přímky, data tuto přímku kopírují, očekáváme, že 

data mohou pocházet z normálního rozdělení (Obr 1.4), což bychom měli ještě potvrdit 

vhodným testem [18].    

 

Obr 1.4 – Q-Q graf pro ověření shody s teoretickým normálním rozdělením: (a) symetrické 

(normální), (b) asymetrické rozdělení [19]  
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Testů existuje celá řada, většina statistických programů nabízí testy jako je test chí – 

kvadrát, Komogorov – Smirnovův test, Anderson – Darlingův test. Výhodou těchto testů je 

použitelnost pro ověřování i jiných typů rozdělení. Specializovaným testem na normalitu, 

který má větší sílu a je vhodný i pro velmi malé soubory je test Shapiro – Wilk. Tento test 

však není univerzální [12].   

Dále je možno použít testy založené na hodnotě výběrové šikmosti nebo špičatosti. 

K ověření normality lze taktéž požít kombinovaný test šikmosti a špičatosti. 

Alternativou ke Q-Q grafům mohou být pravděpodobnostní grafy (P-P graf). Slouží 

k porovnání distribuční funkce výběru, vyjádřené přes pořadovou pravděpodobnost, se 

standardizovanou distribuční funkcí zvoleného teoretického rozdělení. V případě shody 

výběrového rozdělení se zvoleným teoretickým rozdělením vyjde P-P graf lineární 

s jednotkovou směrnicí a nulovým úsekem. Názorně je P-P graf zobrazen na Obr. 1.5, kde 

můžeme vidět a) graf symetrického normálního (Gaussova) rozdělení a b) asymetrického 

(logaritmicko-normálního) rozdělení [19].   

 

 

Obr. 1.5 – Pravděpodobnostní graf pro výběry: a) normální, b) asymetrické rozdělení [19] 

1.6 Posouzení statistické zvládnutosti procesu 

Posuzování způsobilosti procesu by mělo být zahájeno, pouze po uvedení procesu do 

statisticky stabilního stavu. Můžeme říct, že proces je statisticky stabilní, pouze když zdroj 

variability systému je výsledkem náhodných příčin [9].  
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K ověření statistické stability procesu se převážně používají regulační diagramy, které 

umožňují odlišit změny znaku kvality vyvolané vymezitelnými příčinami od změn 

vyvolaných příčinami náhodnými [3].  

Z uvedeného je zřejmé, že dříve, než se začne s hodnocením způsobilosti, měl by být 

zaveden, je-li to možné, do provozu regulační diagram. Ten nám nepřetržitě graficky sleduje 

vývoj klíčových parametrů v čase. Protože zavedení regulačních diagramů může být 

technicky nebo i finančně náročné, není v řadě podniků používán. V takovém případě je 

možné stabilitu procesu ověřit snadno a spolehlivě testem. Jelikož se však jedná o test nový, 

ve většině statistických programů zatím není k dispozici [12].     

Regulační diagram jako grafická pomůcka zobrazující variabilitu procesu dynamicky, 

nám umožňuje oddělit náhodné příčiny variability procesu od příčin vymezitelných (obr. 1.6). 

Jednou z funkcí efektivního využití regulačních diagramů je poskytnout statistický signál, 

když začne působit vymezitelná příčina, a vyhnout se zbytečnému signálu, když k žádné 

významné změně v procesu nedošlo [16].  

Jsou-li sledované znaky kvality měřitelné, pracujeme s regulačními diagramy 

měřením, mají-li charakter diskrétní náhodné veličiny, pracujeme s regulačními diagramy 

srovnáváním [2].  

 

 

Obr. 1.6 – Příklady náhodných a vymezitelných příčin variability [16] 
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Regulačních diagramů máme celou řadu, obecně můžeme regulační diagram popsat 

následujícím způsobem (viz obrázek 1.7): 

 

Obr. 1.7 – Základní struktura regulačního diagramu [16] 

Na ose x regulačního diagramu vynášíme pořadová čísla podskupin, na ose y hodnoty 

výběrových charakteristik. Rozhodnutí o statistické stabilitě procesu umožňují 3 základní 

čáry: CL, LCL a UCL. 

CL (Central Line) – centrální přímka – odpovídá tzv. referenční hodnotě použité 

znázorňované charakteristiky. Přesnější český ekvivalent by ale měl být centrální čára, neboť 

ne ve všech regulačních diagramech jde o přímku; např. u dynamických EWMA diagramů je 

CL lomená čára  

Tato referenční hodnota může být definována několika způsoby: 

 jako nominální hodnota (např. jmenovitá hodnota nebo hodnota daná 

technickým předpisem); 

 jako hodnota založená na minulé zkušenosti s daným výrobním procesem; 

 jako odhad z hodnot regulované veličiny získaných v podmínkách statisticky 

zvládnutého stavu procesu. 

Z hlediska účinnosti regulačního diagramu a rozhodnutí o statistické stabilitě procesu 

je rozhodující stanovení dolní a horní regulační meze: 

LCL (Lower Control Limit) – dolní regulační mez. 

UCL (Upper Control Limit) – horní regulační mez, 
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Tyto regulační meze vymezují pásmo působení pouze náhodných příčin variability a 

jsou základním rozhodovacím kritériem, zda učinit do procesu regulační zásah či nikoliv. 

Regulační meze jsou stanoveny statisticky. Nejčastěji jsou tyto meze stanoveny na obě strany 

od centrální přímky ve vzdálenosti 3sigma dané výběrové charakteristiky [16]. 

Proces je stabilizován – je pod statistickou kontrolou tehdy, když všechny hodnoty 

sledovaného znaku kvality leží uvnitř regulačních mezí příslušného regulačního diagramu. 

Protože stabilita je obecným předpokladem, nelze v případě, že proces stabilní není, 

způsobilost procesu hodnotit. Pro hodnocení způsobilosti to znamená stop a je potřeba provést 

taková technologická a organizační opatření, aby bylo stability dosaženo [12].  

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 pouze tzv. indexy „výkonnosti procesu s ohledem na 

dosahovanou kvalitu“ (process performance), které však charakterizují jen momentální 

chování procesu a nelze je použít k predikci (indexy Pp, Ppk, Ppm,Ppm
*
, Ppmk) [1,7]. 

1.7 Výpočet indexů způsobilosti 

V posledních 20 letech byly v oblasti zajišťování kvality a způsobilost výrobního 

procesu předmětem výzkumu indexy způsobilosti procesu, které určují vztah mezi skutečnou 

výkonností procesů a výrobními specifikacemi. Indexy způsobilosti procesu, které blíže určují 

potenciál a výkonnost procesů jsou praktické nástroje pro úspěšnou realizaci programu kvality 

a její neustále zlepšování [10].  

V současné době existují desítky indexů způsobilosti. Je tomu tak proto, že 

 neexistuje univerzální index, který by mohl hodnotit všechny typy výrobních 

procesů; 

 je stálá snaha o zlepšování vlastnosti existujících indexů. 

Lze proto říci, že prakticky pro každou vyskytující se situaci již existuje index 

způsobilosti, takže není důvod používat univerzálně jeden typ indexu. Indexy byly buď 

sestaveny na základě zkušeností, nebo byly odvozeny matematickou cestou pro určitý typ 

procesu. Proto je třeba znát u jednotlivých indexů podmínky, za kterých jich lze použít, je 

potřeba najít vždy vhodný index [12].   
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Při výběrů vhodných indexů způsobilosti bychom měli brát v úvahu, zda hodláme 

hodnotit proces na základě pouze jednoho znaku kvality, či chceme hodnotit proces jako celek 

a tedy všechny sledované znaky kvality současně. Dalším velmi důležitým kritériem je, zda 

má sledovaný znak normální rozdělení či nikoliv. Samostatnou kategorii pak tvoří atributy a 

kusová výroba.  

Základní myšlenkou způsobilosti procesu je poměr mezi horní a dolní hodnotou a 

přirozenou variabilitou procesu, která se v případě normálního rozdělení znaku kvality počítá 

jako šestinásobek odpovídající směrodatné odchylce [1]. 

1.7.1 Data znaku kvality pocházejí z normálního rozdělení  

Nejčastěji jsou využívány indexy Cp a Cpk, které posuzují potencionální a skutečnou 

schopnost procesu trvale poskytovat výrobky vyhovující tolerančním mezím. V menší míře se 

zatím uplatňují indexy Cpm, Cpm*, a Cpmk, které nám navíc posuzují schopnost procesu 

dosahovat cílové hodnoty sledovaného znaku kvality [2]. 

Index způsobilosti Cp: 

Index Cp byl navržen pro měření celkové změny velikosti procesu ve vztahu k výrobní 

toleranci, která se má použít pro procesy na základě dat, jež mají normální rozdělení, jsou 

nezávislá, a proces je statisticky stabilní. Je zřejmé, že je žádoucí mít Cp tak velký, jak je to 

možné; malé hodnoty Cp (zejména menší než 1,00) nejsou přijatelné, protože to by 

znamenalo, že přirozený rozsah variability procesu neodpovídá (pravděpodobně je vyšší) 

tolerančnímu pásmu. Je zřejmé, že index hodnotí pouze potenciál procesu poskytnout 

přijatelný produkt, a nebere v úvahu, zda je tento proces centrovaný na střed, nebo ne [10]. 

Lze ho stanovit pouze v případech, kdy jsou specifikovány oboustranné toleranční 

meze. Hodnota indexu Cp je poměrem maximálně přípustné a skutečné variability hodnot 

znaku kvality bez ohledu na jejich umístění v tolerančním poli [2].  

Cp tedy charakterizuje potenciální možnosti procesu dané jeho variabilitou (schopnost 

procesu zajistit, aby se sledovaný znak „vešel“ do tolerance), ale již nám nic neříká o tom, jak 

jsou tyto možnosti ve skutečnosti využity. 
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 Počítáme jej ze vztahu [1]: 

 

   
       

   
                                                                              

 

Kde: 

σ – směrodatná odchylka 

Skutečná variabilita sledovaného znaku kvality je vyjádřena hodnotou 6σ, jež v případě 

normálního rozdělení vymezuje oblast, v níž každá další hodnota bude ležet 

s pravděpodobností 99,73%. Například hodnota Cp = 1 nám tedy poskytuje informaci, že 

minimální očekávaný výskyt neshodných produktů na výstupu z procesu bude činit 0,27 %. 

Této minimální hodnoty však bude dosaženo pouze tehdy, jestliže střední hodnota 

sledovaného znaku kvality bude ležet ve středu tolerančního pole. 

Grafické znázornění charakteristik potřebných pro výpočet indexu způsobilosti Cp je 

uvedeno na obr. 1.8 [1]. 

 

 

Obr. 1.8 – Charakteristiky potřebné pro stanovení Cp 
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Index způsobilosti Cpk: 

Snaha o zavedení obecnější charakteristiky způsobilosti než Cp, vedla ke konstrukci 

indexů CpU, CpL a Cpk [12] 

Index způsobilosti Cpk na rozdíl od indexu Cp zohledňuje nejen variabilitu sledovaného 

znaku kvality, ale i jeho polohu vůči tolerančním mezím. Index Cpk tedy charakterizuje 

skutečnou způsobilost procesu dodržovat předepsané toleranční meze. Tento index lze počítat 

jak v případě oboustranné, tak jednostranné tolerance [2].  

K příslušným výpočtům se využívá vztahů: 

1. jednostranná tolerance 

předpis dolní toleranční meze 

        
     

  
                                                                       

předpis horní toleranční meze 

     

        
     

  
                                                                      

2. oboustranná tolerance – předpis obou tolerančních mezí 

    

                     
     

  
 
     

  
                                        

 

Kde: 

μ – střední hodnota sledovaného znaku kvality. 

V případech, kdy jsou předepsány obě toleranční meze, lze stanovit jak index Cp, tak 

index Cpk. Mezi jejich hodnotami lze odvodit vztah: 
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Z uvedeného vztahu je patrné, že mezi hodnotami indexů způsobilosti Cp a Cpk platí 

nerovnost: 

Cpk ≤ Cp                                                         (1.11) 

 

Hodnota indexu způsobilosti Cpk je tedy obecně menší a maximálně rovna hodnotě Cp. 

Rozdíl mezi hodnotami obou indexů je tím vyšší, čím více je střední hodnota sledovaného 

znaku vzdálena od středu tolerančního pole. Rovnosti obou těchto indexů způsobilosti je 

dosaženo pouze v případě, kdy střední hodnota sledovaného znaku kvality leží právě ve středu 

tolerance. Tehdy je potencionální způsobilosti procesu dané variabilitou sledovaného znaku 

maximálně využito [1]. 

Grafické znázornění charakteristik potřebných pro výpočet indexu způsobilosti Cpk je 

uvedeno na obr. 1.9. 

 

Obr. 1.9 - Charakteristiky potřebné pro stanovení indexu způsobilosti Cpk 
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Index způsobilosti Cpm: 

 Index způsobilosti Cpm porovnává maximálně přípustnou variabilitu sledovaného 

znaku kvality danou šířkou tolerančního pole, s jeho skutečnou variabilitou kolem cílové 

hodnoty T. Tento index tedy zohledňuje jak variabilitu sledovaného znaku kvality, tak míru 

dosažení optimální hodnoty. Lze ho stanovit pouze v případech oboustranné tolerance a měl 

by být používán pouze tehdy, když cílová hodnota leží ve středu tolerančního pole.  

Počítá podle vztahu: 

    
       

              
                                                            

 

kde: 

    T – cílová (optimální) hodnota 

Mezi hodnotami indexů Cpm a Cp  lze odvodit vztah: 

       
 

          
                                                            

Z uvedeného vztahu je patrné, mezi hodnotami indexů způsobilosti Cpm a Cp platí 

nerovnost: 

Cpm ≤ Cp                                                            (1.14) 

Rovnosti příslušných indexů je dosaženo pouze v případě, kdy střední hodnota 

sledovaného znaku kvality odpovídá cílové hodnotě. 

Index způsobilosti C*pm 

Pro případy, kdy cílová hodnota neleží ve středu tolerančního pole nebo je 

specifikována jednostranná tolerance, je zaveden index C*pm. Tento index porovnává 

vzdálenost cílové hodnoty sledovaného znaku od bližší toleranční meze s polovinou skutečné 

variability sledovaného znaku kolem této cílové hodnoty.   



25 

 

Počítá se pomocí vztahu: 

 

   
      

     

            
 

     

            
                            

V případě, že cílová hodnota leží ve středu tolerančního pole, odpovídá hodnota 

indexu C*pm hodnotě indexu Cpm  

Index způsobilosti Cpmk: 

Index způsobilosti Cpmk porovnává vzdálenost střední hodnoty sledovaného znaku 

kvality k bližší toleranční mezi s polovinou variability znaku kolem cílové hodnoty. 

 

         
     

            
 

     

            
                         

V případě oboustranné tolerance, kdy se dají stanovit indexy Cp a Cpm, lze uvedený 

vztah převést na tvar: 

     
       

  
                                                                      

Index způsobilosti procesu Cpmk je tedy v podstatě kombinací některých výše 

uvedených indexů. Využívá dobrých vlastností indexu Cpk, zejména jeho schopnosti 

ohodnotit, zda hodnoty sledovaného znaku kvality skutečně leží uvnitř tolerance, které 

kombinuje s mírou dosažení cílové hodnoty  

Mezi hodnotami indexů způsobilosti Cpmk a Cpk platí nerovnost: 

Cpmk ≤ Cpk                                                      (1.18) 

 

Rovnosti příslušných indexů je dosaženo pouze v případě, kdy střední hodnota 

sledovaného znaku kvality odpovídá cílové hodnotě. 
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Mezi hodnotami indexů způsobilosti Cpmk a Cpm platí nerovnost: 

Cpmk ≤ Cpm                                                       (1.19) 

Rovnosti těchto indexů je dosaženo v případě, kdy střední hodnota sledovaného znaku 

leží ve středu tolerančního pole. 

Indexy počítané s použitím základních charakteristik (μ,σ) jsou základní indexy. 

Jelikož hodnoty základních charakteristik μ,σ většinou nejsou známy, jsou nahrazeny 

výběrovými charakteristikami    a vhodným odhadem směrodatné odchylky   , popř. 

výběrovou směrodatnou odchylkou s. Pro odhad směrodatné odchylky se doporučuje využít 

vztahů [2]: 

   
  

  
                                                                             

nebo 

   
  

  
                                                                             

 

případně: 

    
   

  
   

 
                                                                        

 

Kde 

   – průměrné variační rozpětí v podskupinách 

   – průměrná hodnota výběrových odchylek v podskupinách 

     - koeficienty závislé na rozsahu podskupiny 

  
 - výběrový rozptyl hodnot v j-té podskupině 

k – počet podskupin 
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Ve skutečnosti tedy stanovujeme odhady indexů (1.6 - 1.17), například pro indexy (1.6 - 1.9) 

to pak bude: 

    
       

   
                                                                

 

 

          
      

    
                                                            

 

 

          
      

    
                                                           

 

 

                        
      

   
 
      

   
                                     

 

Požadavky na způsobilost procesu se většinou vztahují k hodnotě indexu způsobilosti 

Cpk, který charakterizuje reálnou způsobilost procesu udržovat sledovaný znak kvality 

v předepsaných tolerančních mezích. Minimální hodnota indexu Cpk, při které je proces 

považován za způsobilý, se s rozvojem technologií zvyšuje.  

V současné době se proces obvykle považuje za způsobilý v případě, když hodnota 

tohoto indexu způsobilosti dosahuje minimálně hodnoty 1,33 (Cpk ≥ 1,33). Tato hodnota 

představuje požadavek, aby dosahovaná střední hodnota sledovaného znaku kvality ležela ve 

vzdálenosti 4σ od tolerančních mezí.  

V případě zjištění, že proces není způsobilý, je třeba rozlišit případy, kdy 

nezpůsobilost je dána posunem hodnot vůči středu tolerančního pole (Cp ≥ 1,33; Cpk < 1,33) 

nebo vysokou variabilitou sledovaného znaku kvality (Cp < 1,33; Cpk < 1,33) [1]. 
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1.7.2 Data znaku kvality nepocházejí z  normálního rozdělení  

V případě, že nám test nepotvrdí shodu s normálním rozdělením, nelze použít klasické 

indexy způsobilosti.  V tomto případě máme několik možností [3]: 

a) Zjistit, jaké rozdělení mají daná data a nalézt pro tato rozdělení kvantily, 

vymezující interval ve kterém je 99,73% hodnot.  

b) Provést transformaci dat tak, aby bylo dosaženo přibližně normální rozdělení a dále 

pak postupovat způsobem popsaným pro normální rozdělení. 

c) Vybrat určitý typ rozdělení pravděpodobnosti jako aproximaci pro daná měření a 

pro ten nalézt potřebné kvantily. 

d) Použít některý ze speciálně konstruovaných indexů, které nevyžaduji normalitu.  

 

Clementsova metoda 

Pro třídu tzv. Pearsonových rozdělení (patří sem rozdělení beta, gama a Studentovo 

rozdělení) byly navrženy indexy C´p a C´pk.   

 

  
  

       

     
                                                                     

 

   
  

     

    
                                                                        

 

   
  

     

    
                                                                      

 

   
         

     
                                                                

Kde 

Lp – dolní kvantil 

Up – horní kvantil 

M – medián 

1- α se volí 0,9973 resp. 0,999 resp. 0,9994  
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Při využití těchto indexů je postup následující[3]: 

 Stanovit toleranční meze USL, LSL. 

 Vypočítat charakteristiky                                      

 Nalézt v tabulkách Clements nebo pomocí pc standardizované kvantily L´p, U´p, 

pro zvolenou α a vypočítané Sk, Ku. 

 Nalézt v tabulkách Clements standardizovaný medián M´. 

 Vypočítat kvantily Lp, Up a medián M pro dané       
 

           
                                                                         

 

           
                                                                        

 

                                                                                  

 

Indexy Cpp a CpT 

Clementsova metoda hodnocení způsobilosti není univerzálním řešením použitelným 

pro jakékoliv nenormální rozdělení. Není-li tato metoda použitelná, je třeba rozhodnout, o 

které rozdělení se s největší pravděpodobností jedná, a při znalosti parametrů tohoto rozdělení 

je následně možné určit kvantily x0,00135 a x0,99865. Tyto nám vymezují interval, ve kterém se 

nachází 99,73% hodnot. Jsou-li k dispozici tyto kvantily, je možné použít indexy Cpp a CpT.  

Pro oboustrannou toleranci: 
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Pro jednostrannou toleranci, je-li USL = T: 

 

    
      

           
                                                                             

 

    
     

          
                                                                            

 

Pro jednostrannou toleranci, je-li LSL = T: 

 

    
      

           
                                                                             

 

    
     

          
                                                                            

 

Problém s použitím Cpp a CpT je ale v tom, že potřebné kvantily x0,00135 a x0,99865 lze 

stanovit z dat pouze v případě, že rozsah souboru je alespoň 740, což však většinou nebývá 

k dispozici. V takovém případě je doporučeno nahradit kvantily x0,00135 resp. x0,99865 

hodnotami xmin resp. xmax [12]. 

1.8 Odhad pravděpodobnosti výskytu neshodných produktů 

Doposud nejčastěji používaným kritériem kvality produktu, podle něhož se produkty 

rozlišují na shodné a neshodné, je dodržení předepsaných tolerančních mezí. Na základě 

některých indexu způsobilosti lze odhadnout, s jakou pravděpodobností bude proces tyto 

neshodné výrobky produkovat. S pravděpodobností výskytu neshodných výrobku, kterou lze 

také interpretovat jako očekávaný podíl neshodných výrobku, je nejvíce svázán index Cpk. 

Pravděpodobnost výskytu neshodných výrobku lze vyjádřit vztahem: 

 v případě oboustranných tolerančních mezí (viz Obr. 1.10)  
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Obr. 1.10 – Stanovení pravděpodobnosti výskytu neshodných produktů v případě 

oboustranné tolerance a normálního rozdělení sledovaného znaku 

 

V případě splnění normality sledovaného znaku jakosti lze pravděpodobnost výskytu 

neshodných produktů odhadnout pomocí vztahu: 

    
     

 
    

     

 
                                                

 

kde: 

  - distribuční funkce normovaného normálního rozdělení  

 Pro obecný případ jednostranné tolerance 

                                                                                   

Závislosti očekávaného výskytu neshodných produktů v ppm na hodnotě Cpk jsou 

zobrazeny na Obr. 1.11 [1]. 

 

Obr. 1.11 - Závislost očekávaného výskytu neshodných produktů na hodnotě Cpk          

(A: jednostranná tolerance nebo Cpk << Cp; B: Cpk= Cp)  
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2. Charakteristika společnosti a procesu oplášťování trubek 

polyetylenovou izolací 

2.1 Představení společnosti 

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava, a.s. je dceřinou společnosti ArcelorMittal 

Ostrava, a.s.. Tato firma vznikla v roce 2007 vyčleněním tehdejšího závodu 15 - Rourovny z 

AMO a jeho začleněním do nově vzniklé divize ArcelorMittal Tubular Products zahrnující 

všechny výrobce trubek v rámci společnosti ArcelorMittal na celém světě.  

2.2 Historie společnosti  

Historie rourovny se začíná psát listopadu roku 1949, kdy byla na trati Stiefel 4 – 10“ 

vyválcována první bezešvá trubka. Následně byla v roce 1960 uvedena do provozu druhá 

bezešvá válcovací trať St 140 mm a spirálová svařovna vlastní konstrukce. 

V dalších letech prodělal závod 15 – Rourovny bouřlivý rozvoj, jehož výsledkem je 

nynější dominantní postavení společnosti na tuzemském trhu, a zároveň i široký okruh 

zákazníků mimo ČR. Trvalý důraz je kladen na zvyšování kvality a certifikaci renomovanými 

společnostmi.  

Jedním z velmi významných okamžiků bylo pro společnost získání certifikace dle 

standardů API. Tato skutečnost umožňuje užívat na vyrobených olejářských trubkách 

monogram API (American Petroleum Institute). Použití API monogramu na výrobcích 

znamená reprezentaci a záruku danou držitelem licence zákazníkům kupujícím výrobky 

v tom, že k vyznačenému datu byly výrobky vyrobeny v souladu s ověřeným systémem řízení 

kvality a v souladu s výrobkovou specifikací API. Programy udělování licencí API 

monogramu jsou vydávány výlučně poté, co audit na místě ověřil, že držitel licence celkově 

splňuje požadavky popsané v API Specifikaci Q1 a požadavky výrobkové specifikace API 

[14]. 
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2.3 Výrobní program společnosti 

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. je největším a nejvýznamnějším 

výrobcem bezešvých a spirálově svařovaných trubek v České republice. Tyto trubky jsou 

vyráběny dle světových standardů (ISO, EN, DIN, ČSN, GOST, API, ASTM, NF, BS, atd.).  

Nosným výrobním programem jsou trubky vyráběny na dvou Stiefelových tratích. 

Jedná se o bezešvé trubky hladké, závitové a olejářské v rozmezích vnějšího průměru trubky 

od 21,3 mm do 273,1 mm – viz obrázek 2.1. Tyto trubky jsou válcovány z plynule 

odlévaných odlitků dodávaných mateřskou společností ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 

    

Obr. 2.1 – Výrobky: bezešvé hladké trubky  Obr. 2.2 – Výrobky: pažnicové trubky  

 

        Mezi nejnáročnější sortiment se řadí bezešvé olejářské trubky vyráběné dle standardů 

API. Jedna se o pažnicové (Obr. 2.2), čerpací, vrtné a naftovodné trubky dodávané buď se 

závitovými spoji, nebo hladkými konci pro potřeby petrochemického průmyslu. 

V provoze Svařovny trub jsou na automatických svařovacích strojích z ocelového 

pásu válcovaného za tepla vyráběny svařované trubky se šroubovicovým svárem v 

rozměrovém rozsahu od 323,9 mm do 820 mm (Obr. 2.3). Za špičkové výrobky společnosti 

AMTPO v oblasti svařovaných trubek, lze považovat trubky svařované pro plynovody s velmi 

vysokým tlakem opatřené vnější polyetylénovou izolací vyztuženou vláknitocementovou 

vrstvou.  
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Obr. 2.3 – Výrobky – spirálově svařované trubky 

 

Společnost je vybavena nezbytnou kontrolní a zkušební technikou. Při kontrole 

kvality se používá moderních nedestruktivních metod, které zajišťují požadovanou kvalitu 

dodávaných trubek.  

2.4       Proces oplášťování trubek polyetylenovou izolací 

Společnost ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. vyrábí trubky 

s polyetylenovým opláštěním od roku 1999. Toto opláštění polyetylenovou izolaci nahradilo 

do té doby používanou izolaci asfaltovou.  Současná výroba pokrývá průměrové  rozmezí od 

159 do 1 220 mm. Opláštění polyetylenovou izolací slouží jako antikorozní ochrana vnějšího 

povrchu ocelových trubek uložených v zemi nebo ve vodě při teplotě – 40 °C až + 80 °C. 

Tyto trubky jsou určeny pro vedení oleje a plynu, jako dopravní a rozváděcí potrubí pro vodu 

a jiné kapalné média (do pracovního tlaku 10 kPa). Polyetylenová izolace se vyznačuje 

dobrou mechanickou odolností, vysokým elektrickým odporem a předpokládanou životností 

50 let. Běžná odolnost proti průrazu napětím je 25 kV. Trubky je možno ohýbat za studena 

včetně izolace. Na výrobu a kontrolu opláštění trubek polyetylenovou izolací jsou kladeny 

vysoké nároky, jež jsou mimo jiné specifikovány normou DIN 30670 : 2012. Předešlé znění 

této normy bylo zveřejněno v roce 1991 a nesmělo být na evropské úrovni dlouho 

přepracováno. Toto nové vydání normy DIN 30670 : 2012 nyní pokrývá nejen oblast použití, 

ale zároveň i navíc respektuje aktuální stav techniky. Aplikací této normy je zajištěno, že 

ochranné působení polyetylenového opláštění ocelových trubek bude dostatečné proti 

mechanickým, tepelným a chemickým zátěžím působícím během provozu, přepravy, 

skladování a ukládání těchto trubek [13].  
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2.4.1  Druhy opláštění  

U opláštění se vzhledem k navrženým teplotám počítá se dvěma oblastmi použití. 

Jedná se o opláštění typu N (normální - tzv. měkká izolace) u které je oblast použití při 

rozsahu teplot: od – 20 °C do + 50 °C a opláštění typu S (speciální - tzv. tvrdá izolace) pro 

oblast použití: od – 20 °C do + 80 °C.  Dle způsobů nanášení můžeme dělit opláštění na 

slinutá, extrudovaná hadicová, či extrudovaná vinutá. Ve společnosti AMTPO jsou ocelové 

trubky oplášťovány pomocí tzv. extrudovaného opláštění vinutého. Toto extrudované 

opláštění se skládá ze tří vrstev: priméru epoxidové pryskyřice, lepidla pro PE a z vnější 

vrstvy z extrudovaného polyetylénu [13]. 

Samotný proces oplášťování trubek se skládá z několika dílčích činností. 

2.4.2   Předúprava povrchu 

Trubky jsou v mechanickém tryskáči postupně otryskány a tím zbaveny rzi a ostatních 

nečistot. Toto otryskání a ani jiné další práce, nesmi vést k podkročení minimální tloušťky 

stěny ocelové trubky uvedené v dodacích normách. 

2.4.3   Vlastní izolace 

Před nanesením opláštění musí být povrch otryskané ocelové trubky technicky čistý 

bez jakéhokoliv znečištění. Po důkladném očištění otryskaného povrchu, nastává samotný 

proces izolace. Tento proces je kontinuální a vyžaduje nepřetržitý přísun trubek, proto jsou 

jednotlivé otryskané trubky dopraveny na mezioperační rošt, který slouží jako zásobník. 

Z tohoto roštu trubky postupně prochází indukční cívkou, čímž dochází k jejich ohřátí na 

aplikační teplotu (170 a 200 °C). Teplota je průběžně měřená infračerveným senzorem. Takto 

ohřáté trubky vcházejí do stříkací kabiny, kde je v elektrostatickém poli nanášen práškový 

epoxid v tloušťce 60 - 100 μm, jež se ihned roztaví a během 30 – 60 sekund vytvrdí, čímž je 

dosaženo vysoké přilnavosti k ocelovému povrchu. Ihned za stříkací kabinou následuje 

aplikace druhé vrstvy – tzv. adhezivní mezivrstvy, jejíž funkci je vytvořit chemickou vazbu 

mezi epoxidem a vrchní vrstvou polyetylénu. Vlastní nanášení se provádí vytlačováním 

adheziva plochou dýzou extrudéru do tenkého pásu, který je namotáván na trubku v 

polotekutém stavu.  
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Za dýzou adheziva je širší dýza, která vytlačuje fólii polyetylénu (Obr. 2.4). Tato je na 

trubku namotávána přes vrstvu adheziva s několikanásobným převinem. Namotávané vrstvy 

jsou k trubce přitlačovány válcem ze speciální silikonové gumy, který umožňuje docílit 

vysoký přítlak a zatlačí plast i do míst přechodu svaru do základního materiálu. Vzhledem 

k teplotě vytlačování dojde k vzájemnému provaření jednotlivých vrstev ovinu, takže izolace 

je na řezu zcela homogenní.  

 

   

Obr 2.4 – nanášení PE    Obr. 2.5 – Sprchové chlazení 

 

Trubky procházejí zařízením jedna za druhou, takže je nutno izolaci pomocí řezacího 

přípravku od sebe dělit. Přípravek zároveň ořízne izolaci v potřebné vzdálenosti od konce 

trubky (typicky 140±10 mm). Ihned za nanesením plastu následuje chladící úsek, který 

pomocí laminárního a sprchového chlazení (Obr. 2.5) rychle sníží povrchovou teplotu a 

umožní dopravu trubky po valníku a další manipulaci bez rizika poškození izolace.  

Následuje čištění konců trubky do vzdálenosti 100 - 150 mm, které se provádí 

kombinací odřezání části izolace a zabroušením plynulého přechodu izolace na trubku. 

V následujícím kroku jsou v souladu s požadavky normy na konce trubky nalepeny nálepky s 

označením výrobce a typu izolace. Nálepky barevně odlišují tloušťku izolace. Konce trubek 

jsou opatřeny lakem pro krátkodobou ochranu a mechanickými ochranami úkosových ploch 

(Obr. 2.6). 
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Obr. 2.6 – Trubky opláštěné PE izolaci  

 

Schematicky je tento proces oplášťování ocelových trubek PE izolací zobrazen na 

Obr. 2.7 [15]. 

 

 

Obr. 2.7 – Proces oplášťování ocelových trubek PE izolací 
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2.4.4 Kontrola kvality výroby 

V průběhu celého procesu výroby dochází po jednotlivých operacích ke kontrole 

kvality. Ve fázi předúpravy povrchu po otryskání dochází k vizuální kontrole povrchu 

otryskaných trubek, při které jsou případné nalezené povrchové vady odstraněny broušením. 

Následně je provedeno měření drsnosti povrchu, které musí odpovídat normativním 

požadavkům. Povrch trubek je nutno během předúpravy povrchu a následného oplášťování 

udržovat na teplotě min. 3 °C nad rosným bodem. Tato skutečnost je monitorována 

v pravidelných intervalech.  

Po nanesení opláštění a zchladnutí je provedena vizuální kontrola povrchu každé 

trubky po celé délce. Opláštění musí vykazovat jednotný barevný vzhled, stejnoměrný 

povrch, který musí být celistvý, bez pórů a jiných defektů. S předem stanovenou četností je 

během výrobního procesu proměřována vrstva celkové izolace. Tloušťka izolace je proměřená 

pomocí elektromagnetického nebo ultrazvukového přístroje. Měření se provádí na trubce 

minimálně 1x za hodinu. Na každé kontrolované trubce se provede nejméně dvanáct měření. 

U svařovaných trubek je nutné provést navíc nejméně 4 měření tloušťky v oblasti svárového 

spoje. Měření se provádí na čtyřech místech pootočených o 90˚ vůči sobě a to ve 

třech obvodových kružnicích rovnoměrně od sebe vzdálených a ve vzdálenosti nejméně 200 

mm od konce povlaku. 

Samotné vlastnosti opláštění jsou dále testovány předepsanými druhy zkoušek. Tyto 

zkoušky se dělí na: 

 systémové  

 výrobní.  

Systémové zkoušky, které slouží jako podklad pro certifikaci výrobku, jsou prováděny 

dle normou stanovených intervalů v Ústavu pro výzkum a využití paliv v Běchovicích.  
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Předepsané výrobní zkoušky provánějí pracovníci výrobní kontroly dle postupů 

předepsaných v interní dokumentaci. Jedná se o zkoušky, při kterých je zjišťována odolnost 

opláštění proti: 

 odloupnutí – odtrhová zkouška;  

 průrazu – celoplošná elektrojiskrová zkouška;  

 zatlačování – hloubka vniku.      

 

Dále se pak hodnotí: 

 stupeň vytvrzení epoxidu DSC; 

 stanovení indexu toku taveniny MFR; 

 prodloužení při přetržení;  

 katodické podkorodování CD. 
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3.  Výběr hlavních ukazatelů kvality procesu opláštění trubek 

Výroba opláštění ocelových trubek polyetylenovou izolací dle normy DIN 30670 : 

2012 byla zahájená ve společnosti AMTPO na začátku roku 2014. Tato norma nahrazuje 

dosud využívanou normu DIN 30670 : 1991, která kladla mnohem nižší požadavky na tuto 

výrobu a následnou kontrolu kvality. Přibylo mnoho nových výrobních zkoušek a další byly 

výrazně zpřísněny. Ke splnění mnohem přísnějších požadavků tohoto nového vydání normy 

bylo třeba upravit a modernizovat některé cykly procesu oplášťování ocelových trubek 

třívrstvou polyetylenovou izolaci a nakoupit nová zkušební a měřící zařízení. Ve společnosti 

AMTPO a.s. není způsobilost tohoto procesu průběžně monitorována a o jeho způsobilosti 

nejsou žádné poznatky.  

Jak již bylo uvedeno v předešlé kapitole, výše uvedená norma předepisuje celou řadu 

zkoušek, kterými je ztvrzeno, že jsou zákazníkovi dodány pouze výrobky odpovídající 

kvality. Mezi hlavní znaky kvality řadíme: 

 tloušťku izolace; 

 odolnost proti odloupnutí; 

 odolnost proti průrazu; 

 odolnost proti podkorodování; 

 odolnost proti zatlačování. 

3.1 Volba znaku kvality 

Pro hodnocení způsobilosti procesu je důležité, aby zvolený znak kvality co nejlépe 

charakterizoval sledovaný proces a zároveň byl pro daný produkt rozhodující. Podstatným 

kritériem u třívrstvých opláštění je ztráta přilnavosti ve vrstvě PE a lepidla. Proto byl pro 

hodnocení vybrán znak kvality, který vystihuje kvalitu této přilnavosti. Podrobnější popis 

zvoleného znaku kvality a zkoušky, pomocí které se testování provádí je zpracováno 

v Technické zprávě [20].  
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3.2 Analýza systému měření  

Samotný systém měření znaku kvality může rovněž znamenat jeden ze zdrojů 

variability procesu, který může zapříčinit zkreslení údajů o způsobilosti procesu. Proto byla 

před zahájením sběru dat provedena analýza systému měření zaměřena na analýzu 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření sledovaného znaku kvality.  

Postupně bylo provedeno proměření sledované hodnoty třemi operátory. Jednotlivé 

vzorky byly očíslovány a to tak, aby operátoři nevěděli, který kus měří. K měření bylo 

použito posuvné měřidlo, jež se běžně u této činnosti používá. Toto měřidlo je v pravidelných 

intervalech podrobováno kalibracím v měrovém středisku AMTPO. Jednotlivé naměřené 

hodnoty byly zaznamenávány do připravené tabulky.  

Vyhodnocení přijatelnosti systému měření 

 % GRR < 10; ndc  ≥ 5 – Systém měření je přijatelný 

 10 < % GRR ≤ 30; ndc ≥ 5 – Systém měření může být přijatelný (podle 

důležitosti aplikace, nákladu na měřidlo, nákladu na opravy, atd.)  

 % GRR > 30; ndc < 5 – Systém měření je nepřijatelný, je nutno ho zlepšit 

 

Při závěrečném hodnocení přijatelnosti systému měření vycházíme z hodnoty ndc  a % 

GRR. Jelikož si vedení společnosti AMTPO nepřeje zveřejnit praktickou část hodnocení 

způsobilosti procesu je celá analýza zpracována jako Technická zpráva [20]. 
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4. Statistické zpracování výsledků měření 

4.1 Shromáždění údajů 

Všechny údaje o zkoumaném znaku kvality pro analýzu způsobilosti procesu byly 

získávány z probíhajícího procesu v průběhu čtyř měsíců. Toto období bylo dostatečně dlouhé 

pro případné projevení všech běžných zdrojů variability. Měření znaku kvality provádělo šest 

pracovníků výstupní kontroly s četností předepsanou normou DIN 30670 : 2012. Za dané 

období proběhlo 120 zkoušek.  

4.2 Průzkumová analýza shromážděných údajů  

Pro potřeby statistické analýzy shromážděných dat sledovaného znaku kvality a jejich 

ověření z hlediska normality a nezávislosti dat, symetrie rozdělení, případného výskytu 

odlehlých hodnot bylo mimo jiné využito testů a grafických metod v statistickém programu 

Statgraphics Plus. 

4.2.1 Ověření normality dat 

Ověření normality dat je velmi důležité, neboť normalita je hlavním kritériem pro volbu 

vhodných indexů způsobilosti. Normalitu dat lze ověřit pomocí grafických metod nebo 

pomocí vhodných testů. Nejlépe je ale zkombinovat oba způsoby.  

a) Ověření normality pomocí vhodných grafických metod  

Pro orientační vizuální posouzení tvaru rozdělení můžeme využit histogram, pro přesnější 

posouzení normality jsou vhodné grafy jako např. kvantil – kvantilový graf (Q-Q graf) nebo 

normální pravděpodobnostní graf (Normal Probability Plot). Všechny tyto grafy byly využity 

k vizuálnímu hodnocení symetrie a normality získaných dat sledovaného znaku kvality. 

Správnost těchto závěrů je v dalším kroku ověřena pomocí testů.  

b) Ověření normality pomocí testů 

Testů k ověření normality existuje celá řada. V našem případě byly k ověření 

předpokladů, že analyzovaná data pocházejí z normálního rozdělení, využito několika testů, 

jež nám nabízí program Statgraphics Plus. Jedná se o Chí-kvadrát test, test výběrové šikmosti 

a test výběrové špičatosti. Následně byl proveden kombinovaný test šikmosti a špičatosti. 
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4.2.2 Ověření odlehlých hodnot 

Taktéž v této fázi analýzy dat byly využity jak grafické metody, tak i metoda testovací. 

K identifikaci přítomnosti odlehlých hodnot v souboru dat, byla využita analýza pomocí 

krabicového grafu a grafu odlehlých hodnot se sigma limity. Správnost závěrů byla potvrzena 

pomocí Grubbsova testu. 

4.2.3 Ověření nezávislosti dat 

Ověření nezávislosti dat bylo provedeno pomocí vhodných grafických metod a 

dosažené výsledky byly následně ověřeny pomocí testů náhodnosti. Analýza nezávislosti dat 

byla provedena na pomoci tzv. korelogramu – grafu výběrové autokorelační funkce.  

Závěry učiněné na základě grafické metody byly v následujícím kroku ověřeny 

pomocí testů náhodnosti. K testování byly využity tři testy z nabídky programu Statgraphics 

Plus.   

a) test náhodnosti založen na počtu zvratů (runs, změn) v trendu hodnot. 

b) test vycházející z počtu překročení mediánu Me (tj. případů, kdy po hodnotě xi > Me 

následuje hodnota xi+1 < Me nebo po hodnotě xi < Me následuje hodnota xi+1 > 

Me). Tento test je citlivější na obecné tendence v datech než test předchozí. 

c) Box-Pierceův test 

4.3 Ověření statistické zvládnutosti procesu 

Abychom mohli hodnotit způsobilost procesu, je nutné, aby byl daný proces 

statisticky stabilní – zvládnutý. K ověření statistické stability procesů lze využít regulačních 

diagramů nebo nově je možno stabilitu procesu ověřit testem. 

Pro ověření statistické stability procesu oplášťování ocelových trubek polyetylenovou 

izolací byly použity klasické Shewhartovy regulační diagramy. Velmi důležitá je však volby 

vhodného regulačního diagramu. Jelikož náš sledovaný znak kvality je měřitelný a rozsah 

výběru n = 1, byla zvolena dvojice Shewhartovy regulačních diagramů pro individuální 

hodnoty a klouzavá rozpětí (xj;Rkl).  

Všechny výsledky dosažené v předešlých analýzách jsou zpracovány v Technické 

zprávě [20]. 
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5. Analýza způsobilosti procesu oplášťování ocelových trubek 

polyetylénovou izolací  

Pro námi zvolený znak kvality, na jehož základě byla hodnocena způsobilost procesu, 

je normativně předepsána pouze jednostranná tolerance. Proto na základě splnění všech 

potřebných podmínek byl pro analýzu způsobilosti procesu zvolen nejčastěji využívaný index 

Cpk. Postup hodnocení a dosažené výsledky jsou uvedeny v Technické zprávě [20]. 

 

6. Vyhodnocení výsledků a návrhy k dalšímu zlepšování 

Tato kapitola je zpracována v Technické zprávě [20] 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat a vyhodnotit způsobilost procesu 

opláštění ocelových trubek polyetylenovou izolací dle normy DIN 30670 : 2012. Tato analýza 

probíhala na základě dosažených hodnot zvoleného znaku kvality, během oplášťování trubek 

polyetylenovou izolací typu N. 

V první části této práce byla rozebrána teoretická východiska hodnocení způsobilosti 

procesu.  Byly zde popsány postupy a jednotlivé kroky, které je nutno provést, než přikročíme 

k samotnému hodnocení způsobilosti procesu. U jednotlivých kroků, byly představeny 

vhodné numerické a grafické metody, které je možno při analýze shromážděných dat využít. 

Při hodnocení způsobilosti procesu jsou obvykle nejčastěji využívány nejznámější indexy Cp 

a Cpk. Ty však musí splňovat určité předpoklady, které praxi nejsou často dodrženy. Proto zde 

byly představeny možnosti hodnocení způsobilosti procesu, aniž by byla splněna normalita 

dat a to pomocí indexů určených pro tyto situace. Jedná se indexy C´p a C´pk vycházející z 

Clementsovy metody určené pro třídu tzv. Pearsonových rozdělení (patří sem rozdělení beta, 

gama a Studentovo rozdělení) a dále pak indexy Cpp, CpT.  

V druhé části pak byla krátce představena společnost, ve spolupráci s kterou tato 

diplomová práce vznikla a popsán samotný proces oplášťování ocelových trubek 

polyetylenovou izolaci.  

V praktické části byla provedena vlastní analýza způsobilosti procesu základě 

zvoleného znaku kvality, který patří k rozhodujícím z hlediska úspěšnosti sledovaného 

procesu.  Před zahájením sběru dat byla provedena analýza systému měření. Hodnoty pro 

analyzování procesu byly získány z výsledků zkoušek probíhajících v průběhu čtyř měsíců. 

Vzhledem k tomu, že hodnocení způsobilosti procesu lze považovat za objektivní pouze 

v případě splnění základních požadavků na hodnocená data, byla provedena průzkumová 

analýza naměřených hodnot pomocí grafických metod a statistických testů. Postupně byla 

ověřena normalita dat, jejích nezávislost a prověření, zda nám výsledky nemohou ovlivnit 

případné odlehlé hodnoty. V další fázi analýzy byla prověřena statistická stabilita procesu, 

kdy byla data zkoumaného znaku kvality ověřena pomocí vhodné dvojice regulačních 

diagramů.  

K posouzení způsobilosti procesu byl vzhledem k předepsané jednostranné toleranci 

použit pouze index způsobilosti Cpk. Praktická část této diplomové práce je však zpracována 
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velmi obecně. Podrobný postup s vyhodnocením jednotlivých kroků analýzy je zpracován 

v Technické zprávě. Je to z důvodu, že společnost ArcelorMittal Tubular Products Ostrava 

a.s. si nepřála zveřejnit výsledky tohoto hodnocení způsobilosti procesu.  
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