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Abstrakt:

V

proces tepelného zpracování .

Proces je popsán dle aktuálního stavu v podniku BONATRANS GROUP a.s.. á

obsahuje vlastní Analýz .

Analýza je provedena základními nástroj

daného procesu 

tvrdos

Abstract:

The aim of this bachelor thesis is the process capability analysis of the circular heat 

treated products in BONATRANS GROUP a.s..

Theoretical part analyses the newest knowledge from the process capability analysis area. 

The BONATRANS GROUP a.s. current status about the capability evaluation is introduced in 

the second part of the thesis. 

The third, practical part, describes the heat treatment process and the Brinell hardness test. 

The process is described in accordance with the actual BONATRANS GROUP a.s. situation. 

The fourth part includes the particular Process capability analysis of the circular heat treated 

products. The analysis is executed by the basic quality management tools in conjunction with 

the statistical methods application.

By the end, based on the gained knowledge there is proposed an appropriate solution of 

the particular process capability evaluation in BONATRANS GROUP a.s..

Key words: Railway wheel, heat treatment, hardness test, capability analysis
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Úvod

produktu v minulosti. U této strategie probíhala kontrola zhotoveného produktu ve snaze 

, který

V

je nutno proces nastavit, aby žádné neshodné produkty nevznikaly. 

, které normách ISO 9000 : 

2000 a také v .

procesu. 

charakterizuje

kritéria kvality. Znalost

d

vybraného 

2000 .
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1. Poznatky a p

, ten 

srozumitelný, názorný, mít dobrou vypovídající schopnost a širokou 

.

se obvykle sledují tyto dva cíle: 

-schopnost procesu udržet cílovou hodnotu (ukazatele kvality)

-míra variability kolem cílové hodnoty [2]

V

podmínek:

hodnocený proces musí být ve statisticky zvládnutém stavu

Každý proces této tabulce.

Tab. 1 Stavy procesu

Ideální je stav 1 -

specifikace. Stav 2 -

p Dle stavu 3 –

vu 4 – proces není 

lity. [3]

V praxi v

proce pro predikci 



3

výkonnosti procesu. Z

.

1.1. Analýza procesu

je analýza procesu, kde se 

i

míry s jakou o se zdá být

nap krabicovým 

použití Ishikawova diagramu a

Paretovy analýzy.

1.1.1.

odpovídá no

z 2 (chí-kvadrát), Shapiro-Wilkova testu nebo 

Kolmogorov-Smirnovova testu. [1]

1.1.2.

kosti. Jedná se o grafický nástroj, který logicky v
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.

podporou brainstormingu.

Postup zpracování  Ishikavova diagramu:

vede vodorovná 

Pomocí brainstormingu me hlavní kategorie e) diagramu. V

problému spojeného s

a k

o

[1]
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1.1.3. Paretova analýza

Postup zpracování vlastní Paretovy analýzy:

kumulativních s hodnot ukazatele jich hodnoty

v procentech.

Sestrojení a sloupcovitého diagramu. Jednotlivé sloupce 

navazují na sebe, .

Navazuje sestrojení Lorenzovy 

procentech.

pravých hranách.

s

analýzu znovu.

1.2.

procesu se b

procesu s

Proces m
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Proces je statisticky stabilní

[4]

Volba znaku jakosti

Posouzení statistické zvládnutosti procesu

požadovanými hodnotami

1.2.1. Volba znaku jakosti

hodnocena s ohledem ke zvolenému znaku jakosti vyrobeného 

pro tento produkt rozhodující , nebo je kritický 

z hlediska vlastn dalším technologickým postupem. Když se 

produktu je nutné hodnotit

V a

norem.

1.2.2.

k .

1.2.3.

Z
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aného materiálu, technologických 

V se 

v

se ho . Podskupiny 

podskupin n = 3 - se používá také rozsah podskupiny n = 1

, jejichž produkt je vysoce homogenní nebo nelze v

1.2.4. Posouzení statistické zvládnutosti procesu

Shromáž odpovídat stavu, ve kterém je variabilita

moment

diagramy

Diagramy ( x ; R)

tyto diagramy se používají pro menší rozsahy podskupin (n = 2 - 10).

Diagramy ( x ; s)

, tyto diagram

podskupin (n = 2 - 10 a nad 10).
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Diagramy ( x~ ; R) . Znaky jakosti jsou 

,

(n = 2-10)

Diagramy (x j; Rkl)

používají se pro .

zavést preventivní nebo 

nashromáždit nová data a potvrdit statistickou zvládnutelnost procesu

, jež jsou , u nichž bylo identifikováno 

1.2.5. a jejich porovnání s požadovanými 

hodnotami

K p a Cpk, které posuzují 

trvale poskytovat výrobky, které vyhovují 

posuzování schopnosti procesu dosahovat cílové 

pm, C*pm a Cpmk.

Pro použití Cp a Cpk

specifikace jsou založeny na požadavcích zákazníka

proces, ze kterého pocházejí údaje, je statisticky stabilní
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1.3.

procesu je vhodné použít oba ukazatele Cp a Cpk.

vyžadováno TS 16949 a jsou typické pro procesy APQP. 

aným 

[12]

1.3.1. p

p

jen v

poli.

se dle vztahu:

=                                                                                (1.1)                                     

Kde:

LSL – dolní 

USL –

-

dispozici, proto se nahrazuje 

vhodným odhadem. ,
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ram R používáme 

vztah: (2)

=                                                                                          (1.2)

Kde:

–

d2 - Hartleyova konstanta závislá na rozsahu podskupiny

Jestliže byla k ,s

odchylky vztahy:

 

=                                                                                               (1.3)

Nebo

=                                                                                    (1.4)

Kde:

– podskupinách

– -té podskupiny

C4 –

K –
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                                                                                       (1.5)

stanovení indexu Cp

Hlavní nedostatek indexu Cp vyplývá z Obr.2 tom, že index nezobrazuje své 

centrován lovou hodnotou T. V praxi 

pk.

1.3.2. pk

Index Cpk

viz Obr. 3. Index Cpk

centrování

tolerance.
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Pro jednostrannou toleranci se používají vztahy:

= =                                                                       (1.6)

= =                                                                    (1.7)

pro oboustranné tolerance:

= , = ,                                (1.8)

Kde: µ -

pk

= =                                                                            (1.9)

Odhad indexu Cpk se stanoví takto:

= ; = ;                             (1.10)



13

Hodnota indexu Cpk p

bývá pouze v

V .

Obr.3 Charakteristiky stanovení indexu Cpk

1.3.3. pp a CpT

jež nahrazují 

indexy Cp a Cpk ve vztazích:

=
 

,
 

                                                  (1.11)

=
 

,
 

                                                   (1.12)
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1.4.

pk

pk, kdy je možno proces 

s pk

Cpk < 1,33 a Cp

procesu.

Cpk < 1,33 a Cp

variabilitou sledovaného znaku kvality. V k

p

1.5.

P

pk pl a Cpu. [1]

obous

P = P(X<LSL)+P(X>USL)                                                      (1.13)
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= +                                                     (1.14)

–

Po dosazení hodnot:

= 3 + 3 6                                           (1.15)

2.

2.1.

2.1.1. Historický vývoj

olí a jejich 

díly do zemí RVHP. Závod byl postaven v eské republice jako v zemi s ým 

Z a firma ŽDB. V roce 

v tomto roce byla zahájena 

výroba na roce 1967, opustily novou obrobnu první 

opracované kola a nápravy, viz Obr.4. Ve své historii prošel 

nich bylo zahájení výroby podle norem UIC 

v – od tohoto roku jsou 

n inecké železárny roce 1988, 

– dnes jsou

všechny stro pohledu výrobní technologie byl 
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Obr.4 Ž dvojkolí je [5]

V roce 1999 došlo k názvem Bonatrans a.s.. Podnik

získával

dokázat více – transformovat podnik z a

lokomotivy s

viz Obr.5, kterou podnik získal v roce 2000. 

Obr.5 y za jakost
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Zatím co 

v z celkových 

dodávek Bonatrans, v

k poskytovateli komplexních služeb. V

Mezi poslední 

, se obrobny 4 v , která šla do 

zkušebního provozu letos v únoru.

2.1.2.

nost Bonatrans a.s.

dvojkolí. Tento závod, který byl k 1.10.1999  

osamostatnil a veškerá aktiva, práva a záva . Ta 

dopravy a je spoleh

K názvu 

na BONATRANS GROUP a.s. došlo 24.5.2013. V

Své produkty BONATRANS GROUP a.s. exportuje do více 

viz obr 6.

BONATRANS GROUP a.s.
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2.1.3.

a jejich 

Materiálový vstup pro výrobu 

el 

- 550 mm. Kontislitky jsou dodávány v délkách (6,5 – 10 

m) Vlastnosti vstupního materiálu pro výrobu kol a náprav specifikují 

evropské normy EN 13262 a EN 13261.

mnoho kontrolních operací, které mají za úkol 

zjistit mechanické vlastnosti

K vzorcích, které jsou odebírány dle pozic 

desky a

Metody

1. Chemického složení

2. Zkouška tvrdosti podle Brinella

3. Zkouška tahem

4. Zkouška lomové houževnatosti

5. Zkouška rázem v ohybu

6.

7.

8. Zkouška povrchové celistvosti

9.

materiálu vychází z norem [7], které sahají hluboko do 
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s obsahem C a Mn u maxima povoleného limitu, s

ého maxima [8]. 

2.1.4. Vize, hodnoty a poslání

SPOLEHLIVÝ - partnerství

STABILNÍ -

KVALITNÍ -

LOAJÁLNÍ -

INOVATIVNÍ -

Naším posláním je trvalé zvyšování objemu a kvality

. S velkým nasazením investujeme do zvyšování odbornosti našich 

[9]

2.1.5.

ISO 9001; AAR M-1003; IRIS rev.02; ; RISAS; RIS-2701-

RST, NDT; GM/RT-2005, NDT; Akreditace zkušebny kovových výro

GOST, Ž .   Železnic a organizací: DB HPQ;

DB Q1; SNCF; ÖBB; SNCB; SBB-CFF-FSS; ; PKP; ŽSSK; ENR; Ukrajinské železnice;

Euromaint a další. [9]
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2.2. statistické metod

2.2.1. Využití statistických metod

BONATRANS GROUP a.s., a

služeb)

.

s cílem optimalizovat a 

zlepšovat tento vztah.

podmínkách firmy je snaha 

oblastech :

vstupní kontrola 

rozbor vad 

vliv výroby na ŽP a BOZP [13]

2.2.2.

H procesu v BONATRANS GRO .

V nového tepelného zpracování,

jelikož je to nová linka.
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2.2.3. vání

Kontrolované výrobky po výstupu z

kontrolou a po zákazníka: se provádí zkouška

tvrdosti podle Brinella, zkouška tahem, zkouška lomové houževnatosti, zkouška rázem 

v ohybu, zkouška Chemického složení, z , z

celistvosti, zkouška povrchové celistvosti, z . Zkouškou 

racovaných kol. 

tepelného zpracování bude v

2.2.4. a tepelného zpracování kol

technologickými 

2.3. Popis procesu tepelného zpracováni a podle Brinella

2.3.1. Popis procesu tepelného zpracování (NTZ)

Úsek nového tepelného zpracování viz obr.8 (dále jen NTZ) plynule navazuje na 

kontroluje z

:

chladícím tunelem. Monob MŽ) jsou na dopravník ukládány po 
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– C2), kde je produkce 

produkce na pecní vozy) jsou kola zchlazena z cca 900°C na teplotu okolo 450°C.

Na NTZ existují 3 následující možnosti zpracování výroby:

– „složená výroba“. Po vyválcování je produkce 

uložena pomocí M1 na chladící dopravníky (C1, C2 a C3). Manipulátor (M2) uloží 

í materiál na ST1, ze kterého je za 

pomocí vysokozdvižného vozíku (dále jen VZV)

skladu. Tento materiál bude n

Zpracování „za tepla – válc :

k tepelnému zpracování, na konci dopravníku C3, ukládán pomocí manipulátoru (M2) na 

- HTF) pece. Po 

HTF, p

ukládán na vozíky pro LTF1 a LTF2 (normalizace).

Zpracování „za studena – ze složené výroby“: Další možností je naložení složené 

výroby z

je manipulát -

sklopnému stolu (ST1) ve vertikální 

poloze na trnu (okolkem k VZV) a je uložena na ST1.

Manipulace s produkcí zpracovanou tzv. „za tepla“
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dále jen HTF). Pro kola, která 

byla ochlazena v

max. však 890°C). Pec je 

konstruována na kalicí teplotu v rozmezí od 470°C –

Kolísání teplot v zónách 1, 2, 3, 5, 6 a 7 je povoleno v rozmezí ± 10°C.  V

rozmezí ± 15°C. V poslední 

atmosféra je v

V

Pokud

výstupu z HTF, nastává další fáze tepelného zpracování materiálu. Jde o:

kalení (obvodové nebo celoobjemové),

nebo normalizace.



24

Obr.7 Schéma procesu nového tepelného zpracování
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Kalení (obvodové, celoobjemové)

– – HM8: 2. 

z

dispozici 

8 viz obr.8 (HM 1 až 8), a to vždy 4 vedle seb

k

a nachází se v prostorách mezi vysokotepotní pecí (HTF) a kalícími stroji (HM1 až HM8). 

Zde se produkce pokládá na rošt a za pomoci motoru

Obr.8 HM – kalící stroj se ž
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procesu kalení je výroba vyjmuta z

s

a LTF1, nízkoteplotních pecí – LTF1 nebo LTF2. Rozhodne se, 

pecí. Když na výstupu z LTF opustí vozík pec, vtáhne se v úseku zavážení nízkoteplotních 

– 680°C. Kolísání 

teplot v zónách 1, 2, a 5 je povoleno v rozmezí ± 10°C.  V

rozmezí ± 15°C. V

výstupem sortimentu z

15°C (pecní atmosféra je v

výstupních vrat). V né volat údržbu (resp. 

a

tunelový dopravník (C4) a dále na p

produkce ochladí na cca 70°C. Dopravník (C6)

pomocí manipulátoru (M5) na dopravník 

tzv. „shuttle box“, odkud jsou výrobky odebírány zase trnem ve vertikální poloze okolkem 

k VZV.

Normalizace

(s
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a nízkoteplotních pecí – LTF1 nebo LTF2. Rozhodne se, 

pecí. Když na výstupu z LTF opustí vozík pec, vtáhne se v úseku zavážení nízkoteplotních 

a

tunelový dopravník (C4) 

se výroba skládá za 

tzv. „shuttle box“, odkud jsou výrobky odebírány zase trnem ve vertikální poloze okolkem 

k VZV.

Manipulace s produkcí zpracovanou tzv. „za studena“

Další možností je naložení tzv. „složené výroby“ z

(ST1) s Složená produkce je 

sklopnému stolu (ST1) ve vertikální poloze na trnu (okolkem k VZV) 

a je naložena na ST1. N

k

z za pomoci hydraulického válce do 

HTF.

tepelného zpracování).

tzv. „za tepla“.[10]
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2.3.2. M podle Brinella

Zkouška tvrdosti podle Brinella [16]                     

Výsledkem je vtisk kulového tvaru, který se v

(Obr. 9).

Obr.9

].

14

a vtisku.

HBW = 0,102 ×  [MPa] [6]      (2.1)                                          

V

d se nacházel mezi hodnotami 0,24D a 0,6D. 
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- 2 eriálu 

ab. 8.

Hodnoty tvrdosti se získávají z

ce tab. 2. Je-li hloubka 

no 0.

Tab. 2 Hodnoty tvrdosti dle Brinella [5]

Ocel

Kategorie 
1

Kategorie 
2

nad 200 
km/h

do 200 
km/h

ER6 - 225

ER7 245 235

ER8 245 245

ER9 - 255

Obr.10 [5]

Tab. 3 2 [11]

Ocel, slitiny niklu, slitiny titanu

Olovo, cín
Spékané kovy

15
1

Podle ISO 4498-1

Tvrdost podle Brinella 2

Lehké kovy a jejich slitiny
35 - 80

2,5
5
10
15
10

35 - 200
5
10
30

HBW MPa
Materiál

30

Litina
10
30
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3. Zdokonalení metodiky hodnocení procesu tepelného zpracováni

3.1. Analýza procesu tepelného zpracování

3.1.1. Volba znaku jakosti

rozhodující

K posouzení zp znak jakosti

tvrdosti, jelikož nejvíce c

,

Pokud j

požadovanou životnost

3.1.2.

období 

15.6.2013 až 23.3.2014. V jak 

materiálu, jelikož byly použity pro všechny é dávky jiné tavby. K porovnání 

v jakosti mat

spodní a horní mez pro výsledné hodnoty 302-341 HBW

10% z dávky. 0 hodnot HBW.

Tab. 4
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3.1.3.

3.1.3.1. Odlehlé hodnoty

3.1.3.1.1. Posouzení odlehlých hodnot grafem BOX-PLOT

. Soubor 50 dat neobsahuje odlehlé hodnoty, protože 

žádná hodnota souboru neleží mimo interval A, B. Poloha mediánu nesignalizuje sešikmení 

na stranu viz Obr.11. BOX-

Obr.11 BOX-PLOT
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3.1.3.2.

3.1.3.2.1. Posouzení nezávislosti dat pomocí autokorelace

Nezávislost dat je možné posoudit pomocí autokorelace také v programu Statgraphics. 

Na Obr.12, b Pokud omezení 

prodlevy neobsahuje odhadovaný koeficient, je statisticky významná 

korelace zpo . V

v mezích.

Obr.12

3.1.3.3.

V

test „chí kvadrát“, Kolmogorov- - [1]
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3.1.3.4. Posouzení normality pomocí histogramu

. Dle tvaru histogramu

Obr.13 Histogram s

3.1.3.5. Posouzení normality pomocí testu dobré shody

Test chi-kvadrát byl 

32,08 a p-hodnota = 0,00627862, Shapiro-

test W = 0,957308 a p-hodnota = 0,120763. Jelikož nejnižší hodnota provedených zkoušek se 

rovná 0,00627862, která je menší než 0,05 je možno odmítnout, že hodnoty HBW pochází 

z

Data nepocházejí z normálního 
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3.1.4.

dat HBW

3.1.4.1. 15.6.2014

3.1.4.1.1. Posouzení odlehlých hodnot grafem BOX-PLOT

15.6.2013 obsahuje 1 odlehlou

hodnotu, která leží mimo interval A, B. Poloha mediánu signalizuje sešikmení na stranu viz 

Obr.14. BOX-

Obr.14 BOX-PLOT data 15.6.2013
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3.1.4.1.2. Posouzení nezávislosti dat pomocí autokorelace

Nezávislost dat je možné posoudit pomocí autokorelace také v programu Statgraphics. 

Na Obr.15

neobsahuje odhadovaný koeficient, je statisticky významná 

V zcela 

v mezích.

15.6.2013

3.1.4.1.3. Posouzení normality pomocí histogramu

Obr.16
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Obr.16 Histogram s 15.6.2013

3.1.4.1.4. Posouzení normality pomocí testu dobré shody

-kvadrát byl 

8 a p-hodnota = 0,332594, Shapiro-

0,925886 a p-hodnota = 0,393235. Jelikož nejnižší hodnota provedených zkoušek se rovná

0,332594 není možno odmítnout, že hodnoty HBW pochází 

z na 90%.

Data pocházejí z

3.1.4.2. 2.10.2013

3.1.4.2.1. Posouzení odlehlých hodnot grafem BOX-PLOT

na stranu. Soubor 10 dat z 2.10.2013 neobsahuje žádnou 

odlehlou hodnotu, která leží mimo  interval A, B. Poloha mediánu nesignalizuje sešikmení na 

stranu viz Obr.17. BOX- programu Statgraphics.
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Obr.17 BOX-PLOT data 2.10.2013

3.1.4.2.2. Posouzení nezávislosti dat pomocí autokorelace

Nezávislost dat je možné posoudit pomocí autokorelace také v programu Statgraphics. 

Na Obr.18, Pokud omezení 

v mezích.
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Obr.18 2.10.2013

3.1.4.2.3. Posouzení normality pomocí histogramu

Obr.19

Obr.19 Histogram s 2.10.2013
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3.1.4.2.4. Posouzení normality pomocí testu dobré shody

Test chi-kvadrát byl 

8 a p-hodnota = 0,332594, Shapiro-

0,904118 a p-hodnota = 0,231959. Jelikož nejnižší hodnota provedených zkoušek se rovná

0,231959 není možno odmítnout, že hodnoty HBW pochází 

z

Data pocházejí z normálního roz

3.1.4.3. e 14.3.2014

3.1.4.3.1. Posouzení odlehlých hodnot grafem BOX-PLOT

e 14.3.2014 neobsahuje žádnou 

odlehlou hodnotu, která leží mimo  interval A, B. Poloha mediánu nesignalizuje sešikmení na 

stranu viz Obr.20. BOX-

Obr.20 BOX-PLOT data 14.3.2014
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3.1.4.3.2. Posouzení nezávislosti dat pomocí autokorelace

Nezávislost dat je možné posoudit pomocí autokorelace také v programu Statgraphics. 

Na Obr.2 Pokud omezení 

prodlevy neobsahuje odhadovaný koeficient, je statisticky významná 

v mezích.

Obr.2 e 14.3.2014

3.1.4.3.3. Posouzení normality pomocí histogramu

Obr.22
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Obr.22 Histogram s 14.3.2014

3.1.4.3.4. Posouzení normality pomocí testu dobré shody

Test chi-kvadrát byl 

6 a p-hodnota = 0,539749, Shapiro-

0,907087 a p-hodnota = 0,249884. Jelikož nejnižší hodnota provedených zkoušek se rovná

0,249884 není možno odmítnout, že hodnoty HBW pochází 

z normálního

Data pocházejí z

3.1.4.4. 16.3.2014

3.1.4.4.1. Posouzení odlehlých hodnot grafem BOX-PLOT

16.3.2014 neobsahuje žádnou 

odlehlou hodnotu, která leží mimo  interval A, B. Poloha mediánu signalizuje sešikmení na 

stranu viz Obr.23. BOX-
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Obr.23 BOX-PLOT data 16.3.2014

3.1.4.4.2. Posouzení nezávislosti dat pomocí autokorelace

Nezávislost dat je možné posoudit pomocí autokorelace také v programu Statgraphics. 

Na Obr.24

to

v mezích.



43

Obr.24 16.3.2014

3.1.4.4.3. Posouzení normality pomocí histogramu

25

Obr.25 Histogram s 16.3.2014
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3.1.4.4.4. Posouzení normality pomocí testu dobré shody

-kvadrát byl 

12 p-hodnota = 0,100559, Shapiro-

= 0,845469 a p-hodnota = 0,0496489. Jelikož nejnižší hodnota provedených zkoušek se rovná

0,0496489, která je nižší než 0,05 je možno odmítnout, že hodnoty HBW pochází 

z 5%. Data nepocházejí z

3.1.4.5. 23.3.2014

3.1.4.5.1. Posouzení odlehlých hodnot grafem BOX-PLOT

na stranu. Soubor 10 dat z 23.3.2014 neobsahuje žádnou 

odlehlou hodnotu, která leží mimo  interval A, B. Poloha mediánu signalizuje mírné 

sešikmení na stranu viz Obr.26. BOX- graphics.

Obr.26 BOX-PLOT data 23.3.2014
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3.1.4.5.2. Posouzení nezávislosti dat pomocí autokorelace

Nezávislost dat je možné posoudit pomocí autokorelace také v programu Statgraphics. 

Na Obr.27 Pokud omezení 

prodlevy neobsahuje odhadovaný koeficient, je statisticky významná 

v mezích.

Obr.27 23.3.2014

3.1.4.5.3. Posouzení normality pomocí histogramu

8
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Obr.28 Histogram s 23.3.2014

3.1.4.5.4. Posouzení normality pomocí testu dobré shody

Test chi-kvadrát  byl 

a p-hodnota = 0,188573, Shapiro-

= 0,95519a p-hodnota = 0,715564. Jelikož nejnižší hodnota provedených zkoušek se 

rovná0,188573 není možno odmítnout, že hodnoty HBW pochází 

z

Data pocházejí z normálního r

3.1.5. pohledu stability

3.1.5.1.

Sledovaný

n=1 j, Rkl).
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kl viz tabulka 5.

Tab. 5 Hodnoty klouzavých kl

[14]
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[14]

(16)

CL=7,43; UCL=24,28; LCL=0

V

í diagram (Rkl) – sestrojený v programu Statgraphics
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hlediska 

variability  je proces statisticky stabilní a nejsou patrné trendy ani náhodná seskupení. 

výpo j). 

j) dle vztahu: [14]

(17)                                                      

Obr.31 xkl) – sestrojený v programu Statgraphics

meze z hlediska polohy je proces nestabilní. Provedeme analýzu procesu k



50

vynecháme hodnotu 9 a 

.

kl) – sestrojený v programu Statgraphics bez hodnoty 9

hlediska 

variability  je proces statisticky stabilní a nejsou patrné trendy ani náhodná seskupení. 

j).

kl) – sestrojený v programu Statgraphics bez hodnoty 9
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pohledu variability tak 

z pohledu polohy.

3.1.5.2. stability dat jednotlivých dávek

3.1.5.2.1. 15.6.2013

kl) – sestrojený v programu Statgraphics, HBW 1

Obr.34 hlediska 

variability je proces statisticky stabilní a nejsou patrné trendy ani náhodná seskupení. 

j).

Obr.35 kl) – sestrojený v programu Statgraphics, HBW 1
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ního diagramu Obr.35 je proces z hlediska polohy 

statisticky stabilní.

3.1.5.2.2. 2.10.2013

Obr.36 kl) – sestrojený v programu Statgraphics, HBW 2

hlediska 

variability je proces statisticky stabilní a nejsou patrné trendy ani náhodná seskupení. 

j).

Obr.37 kl) – sestrojený v programu Statgraphics, HBW 2
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7 je proces z hlediska polohy 

statisticky stabilní.

3.1.5.2.3. e 14.3.2014

kl) – sestrojený v programu Statgraphics, HBW 3

hlediska 

variability  je proces statisticky stabilní a nejsou patrné trendy ani náhodná seskupení. 

j).

í diagram (xkl) – sestrojený v programu Statgraphics, HBW 3
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hlediska polohy statisticky 

stabilní.

3.1.5.2.4. 16.3.2014

kl) – sestrojený v programu Statgraphics, HBW 4

hlediska 

variability  je proces statisticky stabilní a nejsou patrné trendy ani náhodná seskupení. 

j).

í diagram (xkl) – sestrojený v programu Statgraphics, HBW 4
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hlediska polohy 

statisticky stabilní.

3.1.5.2.5. 23.3.2014

kl) – sestrojený v programu Statgraphics, HBW 5

hlediska 

variability  je proces statisticky stabilní a nejsou patrné trendy ani náhodná seskupení. 

j).

kl) – sestrojený v programu Statgraphics, HBW 5
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hlediska polohy 

statisticky stabilní.

3.1.6.

3.1.6.1. spolehlivosti dat HBW

.

Použijeme k indexy Cpp a Cp:. Vzorce viz.: [15]

USL = 341; LSL = 302; = 328,6; xmin = 307; xmax = 340; T = 321,5; n = 1

=
 

;
 

= {1,23148; 1,0689}          (3.1)

=
 

;
 

= {1,3448; 1,054}                 (3.2)

3.1.6.2.

3.1.6.2.1. 15.6.2013

USL = 341; LSL = 302; = = 324,2; n = 1; = 7,666666667; = 1,128

= = 6,79669                                                        (3.3)

= = 0,95635 (3.4)
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= ; = {1,11084; 0,8239}= 0,8239 (3.5)

=
( )

;
( )

= {0,8887; 0,8887} (3.6)

= 0,7657                                                              (3.7)

3.1.6.2.2. 2.10.2013

USL = 341; LSL = 302; = = 325,7; n = 1; = 6,777777778; = 1,128

= = 6,008668                                                              (3.8)

= = 1,08177 (3.9)

= ; = {1,37024; 0,7933}= 0,7933 (3.10)

=
( )

;
( )

= {0,8180; 0,8180} (3.11)

= 0,5998                                                            (3.12)
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3.1.6.2.3. e 14.3.2014

USL = 341; LSL = 302; = = 330,2; n = 1; = 5,888888889; = 1,128

= = 5,220646                                                              (3.14)

= = 1,24506 (3.15)

= ; = {1,80054; 0,68957}=0,68957 (3.16)

=
( )

;
( )

= {0,6406; 0,6406}(3.17)

= 0,3548                                                              (3.18)

3.1.6.2.4. 16.3.2014

Jelikož posuzení normality potvrdilo, že hodnoty HBW nemají normální 

použijeme k pp a Cp:. Vzorce viz.: [15]

USL = 341; LSL = 302; = 335,2; xmin = 307; xmax = 340; T = 321,5; n = 1

=
 

;
 

= {4,0488; 1,2083}             (3.19)

=
 

;
 

= { 3,545; 1,054}               (3.20)
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3.1.6.3. 23.3.2014

USL = 341; LSL = 302; = = 325,5; n = 1; = 9,777777778; = 1,128

= = 8,6682427                                                              (3.21)

= = 0,74986 (3.22)

= ; = {0,90368; 0,596} = 0,596      (3.23)

=
( )

;
( )

= {0,6809; 0,6809}(3.24)

= 0,5412                                                             (3.25)

3.1.7.

proveden porovnáním dle 

Tab. 6 a e indexu Cp = 1,00826 a indexu Cpp = 1,2083

pohybuje na úrovni 3 ks 

z 1000 možných.
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p a podílem neshodných jednotek [15]
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4. Návrhy na zlepšení

, je 

analýzu 

p

shody – Chi-kvadrát a Shapiro-

požadovanými hodnotami (Cp, Cpk,

Cpm, Cpmk - pp, CpT – pro neno

xy

5. , dosažené výsledky a zhodnocení

tomu, 

vzorku 50 ks z 5 dávek-taveb.

chemického složení. Podkladem byli data z

Analýza byla provedena v
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Histogramem a testy dobré shody Chi-kvadrát a Shapiro-

p, Cpk, Cpm, Cpmk - pp,

CpT –

Jelikož v

Cpk proces 

automobilce. Proto je vhodné jej posoudit vzhledem 

k

zmetkovitosti. Dle provedené analýzy nám vyšel

1000 možných.

Vzhledem k tomu, že data podm , nového 

.



[1] PLURA, J.: Plánování a neustále zlepšování jakosti. Praha, Computer Press 2001, 244 s. s.  

ISBN 80-7226-543-1

[2] TOŠENOVSKÝ, J. –

Montanex, Ostrava, 2000, 362 s., ISBN 80-7225-040-X

[3]

216 s.

[4] NENADÁL, J. – – – PLURA, J. –

Management Press 2002, 282 s. ISBN 80-7261-071-6

[5] ZIMA, R.; JANOŠ, P. Dvojkolí. Bohumín : M-PRESS plus, 2012. 216 s.

[6] - Dvojkolí a podvozky – Kola - Požadavky na 

výrobek. Praha

2011. 48 s.

[7] UIC 812-3: Technical specification for the supply of solid wheels in rolled non-alloy steel 

for tractive and trailing stock.1998.

[8] 1. vyd. Praha :

[9] Oficiální internetová stránka BONATRANS GROUP a.s. [online]. [vid. 11. 4. 2014]. 

Dostupné z: http://www.bonatrans.cz/

[10] -1. Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella -

Zkušební metody. Praha

[11] internetová stránka http://elsmar.com/Cp_vs_Cpk.html

[12] - Statistické metody v BONATRANS 

GROUP a.s.

[13] BRODECKÁ, – Základní statistické metody managementu jakosti [online],

Ostrava: VŠB-TU 2009 [vid. 15. 4. 2014]. Dostupné z: 

http//:www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-vyuka/podklady-ke-studiu/studijniopory/



[14] TOŠENOVSKÝ, Josef. Ekonomické a technologické hodno

-

80-02-01882-7

[15] – Základní statistické metody managementu jakosti [online],

Ostrava: VŠB-TU 2008 [vid. 15. 4. 2014]. Dostupné z: 

http//:www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-vyuka/podklady-ke-studiu/studijniopory/

[16] Destructive Testing. Educations/Definitions-DestructiveTesting. [online]. [vid. 11. 2.

2014]. Dostupné z: http://www.metallurgist.com/html/Definitions/DestructiveTesting.htm



…………………………………………..4

stanovení indexu Cp……………………………….11

Obr.3 stanovení indexu Cpk……………………….……...13

…………………….....16

….………………………………………..........16

………………………………...….17

Obr.7 Schéma procesu nového tepelného zpracování……………………………..….24

Obr.8 HM – ………………………………...25

Obr.9 ………………………………………….28

Obr.10 ………………………………………………………...29

Obr.11 BOX-PLOT……………………………………………………………….......31

……...32

Obr.13 Histogram s …………………………...…33

Obr.14 BOX-PLOT data 15.6.2013…………………………………………………...34

15.6.2013.………………………..35

Obr.16 Histogram s 15.6.2013…………..…36

Obr.17 BOX-PLOT data 2.10.2013…………………………………………………...37

2.10.2013…………………….…..38

Obr.19 Histogram s 2.10.2013………….….38

Obr.20 BOX-PLOT data 14.3.2014……………………………………………….…..39

14.3.2014…………………….…40

Obr.22 Histogram s 14.3.2014……………...41

Obr.23 BOX-PLOT data 16.3.2014…………………………………………………...42

16.3.2014………………………. 43

Obr.25 Histogram s 16.3.2014……………...43

Obr.26 BOX-PLOT data 23.3.2014…………………………………………………...44

23.3.2014………………………..45

Obr.28 Histogram s 23.3.2014……………...46



...…47

kl) – sestrojený v programu Statgraphics………………...48

kl) – sestrojený v programu Statgraphics………………....49

kl) – sestrojený v programu Statgraphics bez hodnoty 9...50

Obr.33 kl) – sestrojený v programu Statgraphics bez hodnoty 9...50

kl) – sestrojený v programu Statgraphics, HBW 1………51

kl) – sestrojený v programu Statgraphics, HBW 1……….51

í diagram (Rkl) – sestrojený v programu Statgraphics, HBW 2...…….52

kl) – sestrojený v programu Statgraphics, HBW 2……….52

kl) – sestrojený v programu Statgraphics, HBW 3………53

kl) – sestrojený v programu Statgraphics, HBW 3……….53

kl) – sestrojený v programu Statgraphics, HBW 4………54

kl) – sestrojený v programu Statgraphics, HBW 4………54

kl) – sestrojený v programu Statgraphics, HBW 5………55

kl) – sestrojený v programu Statgraphics, HBW 5……….57

Tab. 1 Stavy procesu………………………………………..………………………..…..2

Tab. 2 Hodnoty tvrdosti dle Brinella………………………………………………….....29

Tab. 3 P 2 ……………………………...………....29

Tab. 4 ………………………...…………………………..…..30

Tab. 5 kl……………...……………………………….....47

p a podílem neshodných jednotek………….60

1



1



1



1


