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Abstrakt 

         Hlavním cílem bakalářské práce je posoudit vhodnost systému měření v TŘINECKÝCH 

ŽELEZÁRNÁCH, a.s. a navrhnout vhodná opatření, či doporučení. Celá práce je rozdělená 

na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje metody používané pro analýzu 

systému měření a dále pak charakteristiku společnosti, ve které byla tato práce řešena. 

Praktická část je věnována současnému způsobu hodnocení systému měření a obsahuje 

konkrétní příklad analýzy opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření metodou průměru a 

rozpětí. 
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Abstract 

         The main objective of this thesis is to evaluate the suitability of the measurement system 

in TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. and to propose appropriate measures or recommendations. 

The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part describes 

methods of the measurement analysis and then the characteristics of the society in which this 

work was solved. The practical part is devoted to the current evaluation of measurement 

system and includes the specific examples of repeatability and reproducibility analysis with 

the average and range method. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 

 

A&R                            Average and Range Method (metoda průměru a rozpětí)  

ANOVA                       Analysis of variance (analýza rozptylu)  

AV                                Appraiser variation (reprodukovatelnost)  

CRM Certifikovaný referenční materiál 

CSR Společenská odpovědnost organizace 

ČMI Český metrologický institut  

EKM  Evidenční karta měřidla 

EMS Environmentální systém řízení 

EV                                Equipment variation (opakovatelnost) 

ISO/TS                         International Organization for Standardization/ Technology Standard 

LN Komunikační model Lotus Notes 

MK  Manažer kvality 

MS MORAVIA STEEL, a.s. 

MSA Analýza systému měření 

ndc Počet různých kategorií 

PJAS Příručka kvality a EMS 

QMS Systém (řízení) kvality 

QMS-EMS  (certifikovaný) integrovaný systém řízení QMS a EMS 

R&R Metoda opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření 

VDA Verband der Automobilindustrie (Sdružení automobilového průmyslu) 

TJ  Oddělení zabezpečení kvality v TŽ 

TŽ TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 

TŽ-MS Skupina TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., a MORAVIA STEEL, a.s. 

 

 

 

 



 

 

DEFINICE VYBRANÝCH POJMŮ 

Etalon - měřidla vyšší přesnosti, která jsou zařazena do návaznosti měřidel mezi státní 

etalony a pracovní měřidla. 

Měřicí zařízení (měřidlo) - měřicí přístroj, software, etalon, referenční materiál a, nebo 

pomocný přístroj nebo jejich kombinace, které jsou nezbytné pro realizaci procesu měření 

(dříve kontrolní, měřicí a zkušební zařízení).  

Metrolog TŽ - metrolog společnosti ENVIFORM a.s., který smluvně zajišťuje činnosti 

hlavního metrologa TŽ a výstupy těchto činností předkládá v měsíčních intervalech 

vedoucímu oddělení zabezpečení kvality v TŽ.   

Metrologická funkce - funkce spojená s odpovědnosti organizace stanovovat a uplatňovat 

systém řízení měření a metrologického systému (řádu). 

Metrologická konfirmace - soubor činností požadovaných pro zajištění toho, aby měřicí 

vybavení bylo ve shodě s požadavky na jeho zamýšlené použití. Pro podmínky TŽ, tzn. 

hlavně: Kalibrace, Metrologická kontrola stavu (ověřování), ověření. 

Nejistota měření - parametr charakterizující rozptyl hodnot okolo výsledku měření, které je 

možno důvodně přiřadit měřené veličině. 

Proces měření - soubor činností ke stanovení hodnoty veličiny. 

Systém managementu měření - soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících 

prvků potřebných k dosažení metrologické konfirmace a neustálého řízení procesů měření. 

Systém měření (měřící systém) - soubor vzájemně působících prvků (měřič, měřidlo, měřící 

prostředí, měřící metoda, měřený materiál) potřebných k zabezpečení procesu měření. 

Způsobilost měřidel - řízené kvantifikované prozkoumání (odvozené z nejistoty měření ve 

vztahu k toleranci kontrolovaného vzorku) zda přesnost měřidla odpovídá zamyšlenému 

měřicímu úkonu (tolerancím). 

Zvláštní znak  - znak produktu nebo parametr výrobního procesu: 

- kritický ("CC"- Critical Characteristic):znak produktu nebo parametr výrobního procesu s 

vlivem na bezpečnost nebo shodu s předpisy (Vz = 9 nebo10), 

- významný ("SC"- Significant Characteristic): znak produktu nebo parametr výrobního 

procesu s významným vlivem na funkčnost výrobku, provedení nebo následné zpracování 

produktu (Vz = 7 nebo 8). 



 

 

Validace - je druh verifikace, kterým se získávají objektivní důkazy o tom, že specifikované 

požadavky jsou vhodné pro zamýšlený účel. V podmínkách TŽ, a.s. se používá porovnání 

přesnosti měření a měřidla vůči požadované toleranci zákazníkem. K tomuto účelu se používá 

výpočet způsobilosti měření podle VDA/MSA, individuální odborná analýza použita v 

souladu se specifikacemi vyžadující okolnosti aplikace těchto metod. 

Verifikace - je poskytnutí objektivních důkazů o splnění specifikovaných požadavků. Jako 

příklad lze uvést verifikaci homogenity referenčního materiálu nebo verifikaci výkonnostních 

parametrů měřícího systému tzn. charakteristiky, které dokladuje výrobce měřidla v 

doprovodných dokumentacích dokladujících kvalitu. 

Hlavní a pracovní etalony (HE, PE) - základ návaznosti měřidel v TŽ. Podléhají povinné 

kalibraci v ČMI nebo u akreditované kalibrační laboratoře anebo zahraničních subjektů, které 

zaručují srovnatelnou metrologickou úroveň. Lhůtu následující kalibrace stanoví uživatel 

podle metrologických a technických vlastností, způsobu a četnosti používání. Uživatel 

odpovídá za evidenci a sledování používání.  

Pracovní měřidla stanovená (SM) - zařazuje (dle návrhu provozního metrologa a požadavků 

vedoucích provozů a útvarů používajících výsledky měření) vedoucí provozu či odborného 

útvaru, který má měřidlo v účetní nebo metrologické evidenci.  

Pracovní měřidla nestanovená (PM) - jsou základem operativního řízení měřidel. Řízená 

interní nebo externí kalibrace zabezpečuje jednotnost a správnost PM. Dokladem o provedené 

kalibraci je záznam v EKM, vyznačení kalibračního stavu a platnosti (kalibrační značka). 

Záznam v EKM může být doplněn Protokol o kalibraci. 

Referenční materiály (RM) - dynamické a statické etalony pro defektoskopická zařízení, 

podléhající shodnému metrologickému zabezpečení jako PM 
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1 ÚVOD   

Jedním ze základních principů soudobého managementu kvality je rozhodování na 

podstatě faktů. Tato fakta jsou ve převážné části případů získána měřením. Naměřené data se 

tak stávají primárním podkladem pro důležitá rozhodnutí, například při kontrole kvality 

produktů, při řízení procesů, při hodnocení efektivnosti a účinnosti nápravných opatření, 

realizaci aktivit zlepšování apod. Navrhovanému nebo již aplikovanému systému měření je 

nutné věnovat patřičnou pozornost, neboť nevyhovující systém měření může poskytnout 

zkreslené či nepřesné informace, které pak mohou vést k chybnému rozhodnutí. Ověřování 

přijatelnosti systému měření, který bude používán při shromažďování potřebných dat, je tedy 

důležitou součástí plánování a zlepšování kvality a například v oblasti automobilového 

průmyslu je striktně vyžadováno ISO/TS 16949:2009. 

 

Znalosti atributů systémů měření ve výrobních procesech jsou velice podstatné, 

například při hodnocení shody produktů s požadavky zákazníka. Jednoznačně lze shodu či 

neshodu produktu potvrdit pouze tehdy, jestliže celý interval nejistoty měření leží uvnitř 

tolerance nebo vně tolerance. Pokud uvnitř či vně tolerance leží pouze část intervalu nejistoty, 

je výsledek testu shody neprůkazný a těchto důvodů se musí vhodnost měřících systému 

ověřovat. Ve velké části případů nedokážeme zabezpečit shodné ideální podmínky pro 

měření, kterými bychom dosáhli, „pravé“ hodnoty, čehož lze dosáhnout eliminací všech 

potenciálních zdrojů variability, což je důvodem provádění studie opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti. Tato studie je jednou z metod analýzy systému měření a zkoumá systém 

měření, který bude při realizaci používán.  

 

 

  



2 

 

2 ÚČEL A PRINCIPY ANALÝZY SYSTÉMU MĚŘENÍ – 

    METODIKA MSA 

Metodika MSA (Measurement System Analysis) byla původně vyvinutá 

v automobilovém průmyslu a je povinnou metodikou pro všechny dodavatelé amerického 

automobilového průmyslu. V praxi jde o užitečnou metodu, která se rozšířila i do dalších 

oblastí. Používá se pro hodnocení jak samotného měřidla, tak na posouzení celého systému 

měření. Pod pojmem systém měření rozumíme soubor postupů, operací, měřidel a dalšího 

vybavení, software a osob, který se používá k přiřazování číselných hodnot naměřeným 

znakům kvality. MSA ověřuje, zda naše výsledky měření jsou relevantní. Úkolem MSA je 

ověřit přijatelnost daného systému měření k měření sledovaného znaku kvality v daném 

výrobním nebo tolerančním rozpětí [7]. Účelem je poskytnout směrnice pro posouzení kvality 

systému měření. Kvalitu systému měření posuzujeme na základě statistických vlastností. 

 

2.1 Statistické vlastnosti systému měření 

 Na systém měření působí řada různých faktorů, které ovlivňují naměřené hodnoty [3]. 

Jde o příčiny související s vlastnostmi měřicího prostředku, s postupem měření, s 

pracovníkem provádějícím měření, s měřeným objektem, vlastnostmi prostředí, ve kterém 

měření probíhá, aj. Působení a míru vlivu těchto příčin lze odhalit a kvantifikovat pomocí 

analýzy statistických vlastností systémů měření. Vlastnosti systémů měření se v zásadě dají 

rozdělit na charakteristiky polohy a charakteristiky variability [8]. 

 

K charakteristikám polohy můžeme řadit: 

 

 Strannost  

 Linearita 

 Stabilita 

 

2.1.1 Strannost (Bias) 

Strannost měření je mírou jeho správnosti. Vyjadřuje se jako rozdíl mezi aritmetickým 

průměrem výsledků opakovaného měření stejného znaku kvality �̅� a přijatou referenční 

hodnotou 𝑥𝑟 , jak znázorňuje obrázek 1. Strannost měření tedy určuje celkovou systematickou 

chybu měření [7]. 
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Obr. 1 Shodnost a strannost měření [7] 

 

K možným příčinám nadměrné strannosti může patřit opotřebený přístroj, deformace 

měřidla, nevhodné prostředí, nesprávná kalibrace, odlišná metoda měření a další možnosti [1]. 

 

2.1.2 Linearita (Linearity) 

         Linearita měření se vyjadřuje jako rozdíl mezi hodnotami strannosti v předpokládaném 

pracovním rozsahu měřidla [7]. Při jejím vyhodnocení se tudíž jedná o posouzení, zda 

hodnota strannosti závisí na velikosti naměřené hodnoty (v rozmezí příslušného pracovního 

rozsahu) [8]. 

 

Mezi možné příčiny chyby linearity můžeme zařadit opotřebený přístroj, špatnou 

údržbu, prostředí, nesprávnou kalibraci, odlišnou metodu měření aj. [1]. 

 

2.1.3 Stabilita (Drift) 

Stabilita měření představuje celkovou variabilitu výsledků měření stejného znaku 

kvality v dostatečně dlouhém časovém období [10]. Vyhodnocujeme ji na základě změny 

strannosti v čase, což dokládá obrázek 2. 

 

Nestabilitu můžou vyvolat příčiny jako je dlouhý interval mezi kalibracemi, nesprávná 

kalibrace, opotřebený či poškozený měřicí přístroj, špatná údržba, prostředí, odlišná metoda 

měření aj. [1]. 
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Obr. 2 Stabilita měření [7] 

 

Stejně jako každý proces, tak i systém měření je ovlivňován jak systematickými, tak 

nahodilými zdroji variability. Tyto zdroje variability jsou vyvolány zvláštními či náhodnými 

příčinami. Při regulaci variability systému měření je nutné možné zdroje variability identifikovat a 

eliminovat [7]. 

 

K charakteristikám variability systému měření se řadí: 

 

 Shodnost 

 Opakovatelnost 

 Reprodukovatelnost 

 

2.1.4 Shodnost (Precision) 

         Shodnost měření vystihuje variabilitu výsledků opakovaného měření stejného znaku 

kvality. Měřítkem shodnosti měření je zpravidla jeho neshodnost, která se vyjadřuje s 

použitím směrodatné odchylky výsledků měření, respektive oblasti skutečné variability 

výsledků měření (5,15σ případně 6σ). Shodnost měření charakterizuje působení náhodných 

chyb měření [7]. 

 

2.1.5 Opakovatelnost (Repeatability) 

         Variabilitou operátora je obvykle označována opakovatelnost. Představuje shodnost 

měření v podmínkách opakovatelnosti. Podmínky opakovatelnosti jsou okolnosti, kdy 

nezávislé výsledky měření získává stejný operátor, totožnou metodou, shodným měřicím 



5 

 

prostředkem, v identickém místě měření a v co nejkratším časovém rozmezí [7]. Ve 

skutečnosti vystihuje variabilitu způsobenou náhodnými příčinami, jež působí uvnitř systému. 

 

         Možnou příčinou chybné opakovatelnosti bývá nesprávné měřidlo pro danou aplikaci, 

deformace, uvnitř prostředí – teplota, vibrace, uvnitř přístroje – opotřebení, závada aj. [1]. 

 

2.1.6 Reprodukovatelnost (Reproducibility) 

         Reprodukovatelnost je obvykle označována jako variabilita mezi operátory obr. 3. 

Prezentuje variabilitu středních hodnot opakovaných měření identického znaku kvality 

provedených za rozdílných podmínek. Většinou se jedná o situaci, kdy měření provádějí různí 

operátoři, pomocí stejného měřicího přístroje při měření totožné charakteristiky, na stejném 

výrobku [7]. Zvláště při použití více měřidel se jedná o tzv. reprodukovatelnost měřidel, což 

znamená, že jeden operátor měří různými měřidly. 

 

 

Obr. 3 Reprodukovatelnost měření [7] 

 

          Chybnou reprodukovatelnost může zapříčinit i efektivnost výcviku obsluhy, kdy se 

projeví rozdíl mezi operátory způsobený výcvikem, technikou, odborností, aj. [1]. 

 

2.2 Analýza opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření – GRR analýza 

          V praxi nelze zajistit konstantní podmínky měření. Skutečné okolnosti měření se mění, 

přičemž se většinou jedná o změnu operátora, provádějícího měření [7]. V tomto případě se 

provádí hodnocení (analýza) opakovatelnosti a reprodukovatelnosti - GRR analýza.  
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          Hodnoty ukazatelů opakovatelnosti a reprodukovatelnosti (R&R) lze spočítat různými 

metodami: 

 metoda založená na rozpětí 

 metoda průměru a rozpětí (pozn. metoda je předmětem bakalářské práce) 

 metoda ANOVA - analýza rozptylu 

 

2.2.1 Metoda založená na rozpětí 

         Poskytuje jen celkový přehled o systému měření, přičemž variabilitu nečlení na 

opakovatelnost a reprodukovatelnost. Je běžně aplikovaná pro rychlou kontrolu a k ověření, 

zda nenastala změna GRR. Patří mezi zřídka používané metody s průběhem v následujících 

krocích:   

 

1. Výběr vzorků – obvykle se měří 5 vzorků, jež reprezentují výrobní rozpětí měřeného 

znaku kvality. 

2. Měření jednotlivých vzorků dvěma operátory – dva operátoři měří každý vzorek 

pouze jednou a výsledek vykazují do tabulky.  

3. Výpočet rozpětí naměřených hodnot jednotlivých vzorků - z hodnot naměřených u 

jednotlivých dílů se nejprve vyhodnotí variační rozpětí dle vztahu [8]: 

 

𝑅𝑖 =  𝑚𝑎𝑥 𝑥𝑖𝑗 –  𝑚𝑖𝑛 𝑥𝑖𝑗                                                      (1.1) 

 

4. Výpočet průměrného rozpětí - z hodnot rozpětí pro jednotlivé díly se pak stanoví 

       průměrné rozpětí: 

�̅� =
∑ 𝑅𝑖

𝑟
𝑖=1

𝑟
                                                            (1.2) 

kde:  

        r – počet měřených kusů 

 

5. Výpočet opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření - hodnota GRR se pak 

stanovuje pomocí vztahu: 

     𝐺𝑅𝑅 =  
�̅�

𝑑2
∗                                                      (1.3) 

 

            kde: 

                   d2
∗ – koeficient závislý na počtu měření jednotlivých dílů a počtu dílů; 

                   m – počet měření jednotlivých dílů, g – počet měřených dílů 
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6. Vyhodnocení %GRR - stanovenou hodnotu GRR porovnáme s hodnotou směrodatné 

odchylky procesu eventuálně šestinou šířky tolerančního rozpětí sledovaného znaku 

kvality. Vypočtený procentuální podíl %GRR tab. 1, je pak kritériem přijatelnosti 

systému měření [8]. 

                     %𝐺𝑅𝑅 =   
𝐺𝑅𝑅

𝜎𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑢
∙  100                                                        (1.4) 

 

%𝐺𝑅𝑅 =   
𝐺𝑅𝑅

𝑈𝑆𝐿−𝐿𝑆𝐿

6

∙  100                                                       (1.5) 

 

Tab. 1 Kritéria přijatelnosti systému měření u metody rozpětí [1] 

GRR  Rozhodnutí 

%GRR < 10  systém měření je přijatelný 

10 < %GRR < 30  systém měření může být přijatelný pro některé aplikace 

%GRR > 30 systém měření je nepřijatelný, je nutné ho zlepšit 

 

2.2.2 Metoda průměru a rozpětí 

         Poskytuje odhad jak opakovatelnosti, tak reprodukovatelnosti systému měření. Toleruje 

rozložení variability na dvě samostatné složky, ale nevyjádři interakci mezi operátorem a 

měřenými vzorky. Řadí se mezi nejčastěji používané metody a nabízí mnohem více informací 

než metoda založena na rozpětí. Hodnocení se provádí graficky i numericky. 

 

Realizace studie 

1. Fáze přípravná 

 ověření, zda je měřená náležitá veličina 

 výběr měřidla s dostačující rozlišovací schopností 

 stanovení parametrů MSA: počet operátorů, počet měřených vzorků a počet 

opakovaných měření (obvykle 3 operátoři, min. 10 vzorků – 4. vydání metodiky MSA 

doporučuje 15 a 2 až 3 opakování). Měřené vzorky výrobků, u kterých je prováděna 

analýza systému měření, mají být vybrány z probíhajícího procesu tak, aby 

představovaly a rovnoměrně obsáhly úplné výrobní rozpětí. Před vlastním měřením se 

vybrané vzorky očíslují [8]. 
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2.  Vlastní měření  

 měření probíhá v nahodilém pořadí, přičemž operátor by neměl znát, který konkrétní 

vzorek měří (vzorky mají být značeny způsobem bez ovlivnění operátora), a výsledek 

při opakovaném měření by neměl být operátorovi znám. Záznam výsledných dat 

měření provádí pověřený pracovník [8].  

Zaveďme označení naměřených údajů ve tvaru 𝑥𝑖𝑗𝑘, kde: 

       i 𝝐 ⟨𝟏;𝒉⟩- označení operátora (h – počet operátorů) 

       j 𝝐 ⟨𝟏;𝒓⟩- číslo měřeného vzorku (r – počet měřených vzorků) 

                   k𝝐 ⟨𝟏;𝒏⟩- pořadí měření (n – počet měření stejného vzorku jedním operátorem). 

 

3. Vyhodnocení analýzy 

         Jedná se o posouzení výsledků a stanovení, zda je měřicí přístroj a systém měření 

vhodný pro plánovanou aplikaci. 

Vyhodnocení metody pro průměr a rozpětí probíhá v následujících krocích: 

 

a) Ověření statistické stability 

         Především je nezbytné posoudit, zda je proces měření z hlediska variability 

opakovaných měření statisticky stabilní. K ověření stability je nutné sestrojit regulační 

diagram pro rozpětí, kde jsou zaznamenány hodnoty variačních rozpětí opakovaných měření 

jednotlivých kusů provedených jednotlivými operátory [6]: 

 

𝑅𝑖𝑗 =  𝑚𝑎𝑥 𝑥𝑖𝑗𝑘 –  𝑚𝑖𝑛 𝑥𝑖𝑗𝑘;         k ∈ ⟨1; n⟩                             (1.6) 

 

kde:    

          max xijk - maximální hodnota z měření daného vzorku daným operátorem 

          min xijk - minimální hodnota z měření daného vzorku daným operátorem 

 

         Mimo těchto hodnot se taktéž vypočítají hodnoty průměrného variačního rozpětí 

opakovaných měření dosahované jednotlivými operátory �̅�𝑖: 

 

     �̅�𝑖 =
∑ 𝑅𝑟

𝑗=1 𝑖𝑗

𝑟
                                                               (1.7) 

kde:  

          r    - počet kusů 

          R̅ij - hodnoty variačního rozpětí opakovaných měření jednotlivými operátory 
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         Úroveň centrální přímky regulačního diagramu koresponduje s průměrným variačním 

rozpětím opakovaných měření pro všechny operátory a počítá se podle vztahu [7]: 

 

                                                             �̿� =
∑ �̅�ℎ

𝑖=1 𝑖       

ℎ
                                                             (1.8) 

kde: 

          h  -  počet operátorů  

          R̅i - hodnoty průměrného variačního rozpětí opakovaných měření získané jednotlivými   

                operátory 

 

          Dále je nutné vypočítat úrovně horní a dolní meze regulačního diagramu pro variační 

rozpětí opakovaných měření a to následovně: 

                                                              UCLR = D4 ∙ R̿                                                          (1.9) 

     LCLR = D3 ∙ R̿                                                        (1.10) 

 

          D3, D4 - koeficienty závislé na rozsahu podskupiny (na počtu opakování n) 

  

          Takovýmto způsobem vypočtené regulační meze, centrální přímka i hodnoty variačních 

rozpětí zaneseme do regulačního diagramu znázorněného na obrázku 4 a provedeme jeho 

analýzu.  

 

        Obr. 4 Regulační diagram pro variační rozpětí k posouzení statistické stability 

            procesu měření z hlediska variability opakovaných měření [8] 

 

 

         Pokud všechny hodnoty variačního rozpětí jsou umístěny uvnitř regulačních mezí, je 

zřejmé, že proces měření je z hlediska variability opakovaných měření statisticky stabilní a 

můžeme provést další hodnocení. V opačném případě, je žádoucí pro další postup rozlišit dvě 

situace: 
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 pokud rozpoznáme existenci vymezitelných příčin pouze u jednoho operátora, je to 

zpravidla způsobeno odlišnou metodou měření než u ostatních operátorů. V tomto 

případě by mělo dojít ke sjednocení postupu měření a to následně zopakovat, včetně 

provedení výpočtu regulačních mezí a analýzu regulačního diagramu 

 pokud se vymezitelné příčiny vyskytnou u všech operátorů, je systém měření nadmíru 

citlivý na postup operátora a je nezbytné jej upravit a zlepšit. 

 

  b) Vyhodnocení opakovatelnosti měření 

         Pokud předcházející analýza prokázala statistickou rovnováhu procesu měření, lze určit 

hodnotu opakovatelnosti měření EV pomocí vztahu [8]: 

 

𝐸𝑉 = 𝜎𝑒 =
�̿�

𝑑2
∗                                                          (1.11) 

kde:   

           σe - směrodatná odchylka opakovatelnosti 

          d2
∗  - koeficient závislý na počtu opakování měření a součinu počtu měřených součástí a 

počtu operátorů   

 

c) Vyhodnocení reprodukovatelnosti měření 

          Nejdříve je nutné určit hodnoty aritmetických průměrů opakovaných měření 

jednotlivých vzorků jednotlivými operátory pomocí vztahu: 

 

�̅�𝑖𝑗 =
∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑛
𝑘=1

𝑛
                                                          (1.12) 

kde: 

          n     - počet opakovaných měření 

          xijk - hodnoty získané opakovaným měřením daného vzorku daným operátorem 

 

          Následně se stanoví hodnoty aritmetických průměrů měření všech vzorků jednotlivými 

operátory 𝑥𝑗, podle vztahu: 

 

𝑥𝑖 =
∑ �̅�𝑖𝑗

𝑟
𝑗=1

𝑟
                                                            (1.13) 

kde:  

         r - počet naměřených kusů 
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         S použitím takto stanovených hodnot se vypočítá variační rozpětí těchto průměrů 𝑅0: 

 

𝑅0 = 𝑚𝑎𝑥 �̅�𝑖 – 𝑚𝑖𝑛 �̅�𝑖 ;    i𝜖⟨1;ℎ⟩                   (1.14) 

kde: 

          h         - počet operátorů 

         max x̅i - maximální hodnota z aritmetických průměrů měření všech vzorků jednotlivými            

 operátory 

          min x̅i- minimální hodnota z aritmetických průměrů měření všech vzorků jednotlivými  

                      operátory 

         Poté je nutno posoudit reprodukovatelnost měření AV na principu variačního rozpětí 

průměru 𝑅𝑜 

 

𝐴𝑉 = √(𝜎0)2 + (
𝐸𝑉

𝑛∙𝑟
)

2

= √(
𝑅0

𝑑2
∗)

2

−
(𝐸𝑉)

𝑛∙𝑟

2

                                  (1.15) 

kde: 

         σe - směrodatná odchylka reprodukovatelnosti 

         d2
∗  - koeficient závislý na počtu operátorů   

          r    - počet měřených kusů 

          n   - počet opakovaných měření 

 

 d) Vyhodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření 

          Opakovatelnost a reprodukovatelnost měření GRR lze posoudit na základě stanovené 

opakovatelnosti EV a reprodukovatelnosti AV pomocí vztahu: 

 

𝐺𝑅𝑅 = √(𝐸𝑉)2 + (𝐴𝑉)2                                                  (1.16) 

 

          Sama o sobě hodnota GRR ještě nevypovídá o vhodnosti analyzovaného systému 

měření, protože není vztažená k celkové variabilitě [8]. 

 

 e) Vyhodnocení variability mezi měřenými vzorky PV 

          K určení variability mezi srovnávanými vzorky se nejprve vyhodnotí aritmetické 

průměry měření jednotlivých vzorků všemi operátory. Pro tento propočet lze použít 

průměrných hodnot opakovaných měření jednotlivých kusů jednotlivými operátory: 

 

�̅�𝑗 =
∑ �̅�𝑖𝑗

ℎ
𝑖=1

ℎ
                                                              (1.17) 
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          Z takto vypočtených hodnot se dále stanoví hodnota variačního rozpětí aritmetických 

průměrů všech měření jednotlivých kusů 𝑅𝑝 pomocí vztahu: 

 

𝑅𝑝 = 𝑚𝑎𝑥 �̅�𝑗 – 𝑚𝑖𝑛 �̅�𝑗 ;      j 𝜖⟨1;𝑟⟩                                (1.18) 

kde: 

          max x̅j - maximální hodnota z aritmetických průměrů všech měření jednotlivých kusů 

           min x̅j  - minimální hodnota z aritmetických průměrů všech měření jednotlivých kusů 

Pro výpočet variability mezi měřenými kusy PV použijeme vztah [8]: 

 

𝑃𝑉 = 𝜎𝑝 =
𝑅𝑝

𝑑2
∗                                                          (1.19) 

kde:  

         σe - směrodatná odchylka znaku u měřených kusů 

          d2
∗  - koeficient závislý na počtu měřených vzorků (m – počet měřených vzorků, g=1) 

 

         f) Vyhodnocení vhodnosti systému měření pro posouzení variability mezi vzorky  

         Vhodnost systému měření pro zhodnocení variability mezi měřenými vzorky lze 

posoudit s použitím regulačního diagramu pro průměry opakovaných měření jednotlivých 

vzorků jednotlivými operátory, tak jak je uvedeno na obrázku 5. 

         Centrální přímku a regulační meze získáme ze vztahu [6]: 

 

CL = x̿ =
∑ x̅i..

h
i=1

h
                                                      (1.20) 

UCL = x̿ + A2 ∙ R̿                                                    (1.21) 

LCL = x̿ − A2 ∙ R̿                                                    (1.22) 

kde: 

         A2 - koeficient závislý na počtu opakovaných měření (rozsahu podskupin) 

           R̿   - průměrné variační rozpětí opakovaných měření pro všechny operátory 

           x̅i..  - aritmetické průměry měření všech dílů jednotlivými operátory 
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Obr. 5 Regulační diagram pro aritmetický průměr k posouzení vhodnosti 

      systému měření pro posouzení variability mezi měřenými vzorky [8] 

 

          Systém měření lze pokládat za vyhovující v situaci, kdy více jak 50% vynesených 

průměrů leží mimo regulační meze a operátoři se shodují v tom, o které kusy se jedná. 

 

g) Vyhodnocení celkové variability TV 

         Celkovou variabilitu je možné určit pomocí hodnoty variability mezi měřenými vzorky 

a opakovatelnosti a reprodukovatelnosti pomocí vzorce [1]: 

 

𝑇𝑉 = √(𝐺𝑅𝑅)2 + (𝑃𝑉)2                                                  (1.23) 

 

         V případech, kdy měřené vzorky nepředstavují výrobní rozpětí, je nezbytné získat 

hodnotu celkové variability jinak. První možností je získání hodnoty celkové variability na 

základě variability výrobního procesu. Aby bylo možné tento přístup aplikovat, musí být tento 

proces ve statisticky zvládnutém stavu. Hodnotu celkové variability pak spočítáme 

následovně:  

 

𝑇𝑉 = 
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑢

6
                                                         (1.24) 

 

         V situaci, kdy není známa variabilita výrobního procesu, je možné celkovou variabilitu 

vypočíst na základě cílových hodnot indexu 𝑃𝑝 nebo 𝑃𝑝𝑘. Vzorec pro výpočet celkové 

variability pak bude mít tuto podobu:  

 

𝑇𝑉= 
𝑈𝑆𝐿−𝐿𝑆𝐿 

6 𝑃𝑝
                                                              (1.25) 
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         Poslední způsob, jak lze získat hodnotu celkové variability, je použití tolerančního 

rozpětí. Zde je nezbytné, aby daný znak kvality měl oboustranné toleranční meze [2]. 

Hodnotu celkové variability pak vypočteme pomocí vzorce:  

 

𝑇𝑉= 
𝑈𝑆𝐿−𝐿𝑆𝐿 

6
            (1.26) 

 

         Pokud bude k výpočtu celkové variability použit jeden z tří výše uvedených způsobů, je 

nutné následně zpětně dle vzorce (14) vypočíst hodnotu variability mezi měřenými kusy PV.  

 

                                𝑃𝑉 = √(𝑇𝑉)2 − (𝐺𝑅𝑅)2                                          (1.27) 

       

h) Výpočet procentuálního podílu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření 

na celkové variabilitě 

          Předposledním krokem analýzy opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření je 

vyjádření opakovatelnosti, reprodukovatelnosti, opakovatelnosti a reprodukovatelnosti a 

variability mezi vzorky v procentech z celkové variability [8]. 

          Tyto podíly vyjádříme podle vztahů: 

 

                                                           %𝐸𝑉 =
𝐸𝑉

𝑇𝑉
 ∙ 100                                                      (1.28) 

                                                          %𝐴𝑉 =
𝐴𝑉

𝑇𝑉
 ∙  100                                                      (1.29) 

                                              %𝐺𝑅𝑅 =
𝐺𝑅𝑅

𝑇𝑉
 ∙ 100                                                   (1.30) 

                                                          %𝑃𝑉 =
𝑃𝑉

𝑇𝑉
 ∙ 100                                                       (1.31) 

 

          Součet těchto výše uvedených podílů se nerovná 100%, neboť hodnoty směrodatných 

odchylek nelze sčítat. 

 

i) Stanovení počtu různých kategorií, které lze systémem měření rozlišit (ndc) 

         Počet různých kategorií stanovíme na základě variability mezi kusy PV a hodnotou 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti GRR 

         Hodnota ndc je mimo jiné také dalším ukazatelem přijatelnosti systému měření [1]: 

 

                                                  𝑛𝑑𝑐 = 1,41 ∙
𝑃𝑉

𝐺𝑅𝑅
                                                   (1.32) 
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          j) Vyhodnocení přijatelnosti systému měření 

U posouzení vhodnosti systému měření je nejdůležitější procentuální vyjádření podílu 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti z celkové variability (%GRR) a počet různých 

kategorií ndc. Kritéria přijatelnosti v tab. 2 

 

Tab. 2 Kritéria přijatelnosti při analýze opakovatelnosti a reprodukovatelnosti      

          měření [8] 

 

 

2.2.3 Analýza rozptylu – ANOVA 

         Analýza rozptylu (Analysis of Variance) anebo ANOVA je standardní statistická metoda 

a je možné ji používat pro analyzování chyby měření a jiných zdrojů variability dat ve studii 

systému měření. U této metody lze rozptyl rozdělit do čtyř kategorií: 

 

 díly, 

 operátoři, 

 interakce mezi díly a operátory, 

 chyba replikace způsobená měřidlem. 

 

         K přednostem ANOVY v porovnání s metodou pro průměr a rozpětí patří schopnost se 

vypořádat s jakýmkoli experimentálním seřízením a zajistit přesnější odhad rozptylu a 

zároveň umožňují získat víc informací z experimentálních dat. Naopak nevýhodou jsou 

složitější numerické výpočty a po uživatelích je vyžadována určitá úroveň statistických 

znalostí pro interpretaci výsledků. 

         U metody ANOVA je důležitý způsob shromažďování dat. Jestliže se data 

neshromažďují náhodně, může dojít ke vzniku zdroje hodnot strannosti. [1] 

 

2.3 Analýza systému měření metodou srovnávání 

         V případě diskrétních proměnných (atributivních znaků), je potřeba aplikovat specifické 

postupy analýzy systému měření. Metodika MSA uvádí tři modely analýzy systému měření 

[8]: 
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 Model detekce signálů 

 Analytickou metodu 

 Metodu křížových tabulek 

 

         Nejpoužívanější metodou v praxi je metoda křížových tabulek, které bude věnována 

pozornost v následující části textu.  

 

2.3.1 Metoda křížových tabulek 

         Nejjednodušším případem je situace, kdy se výrobky rozlišují na shodné a neshodné. 

 

         Analýza systému měření při kontrole srovnáváním probíhá v následujících krocích [8]: 

 

 celkový počet hodnocených výrobků by měl být větší než při MSA měřením 

 jednotliví operátoři hodnotí výrobky v náhodném pořadí, min. 2x každý 

 posuzovaný soubor výrobků by měl obsahovat nejen shodné, ale neshodné výrobky 

 u každého výrobku by mělo být stanoveno referenční hodnocení 

 

         Výsledky se zaznamenávají do přehledné tabulky 3, kde: 

                         1…přijetí výrobku 

                         0…nepřijetí výrobku 

 

Tab. 3 Příklad tabulky části souboru údajů pro analýzu systému měření při kontrole  

           srovnáváním [8]                        
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Vyhodnocení systému měření se provádí metodou křížových tabulek a na jejich základě 

lze posoudit shodu mezi jednotlivými operátory tab. 4, a také shodu mezi jednotlivými 

operátory a referenční hodnotou. 

 

Tab. 4 Křížová tabulka shody mezi operátory A a B [8] 

 
 

         Pro posouzení shody mezi operátory používáme ukazatel 𝜅 (kappa), jehož hodnota se 

pohybuje v rozmezí od 0 do 1. Pokud dosáhne hodnoty 1, jde o dokonalou shodu mezi dvěma 

operátory, hodnota 0 signalizuje, že shoda mezi operátory je čistě náhodná. 

 

Obecně však platí [8]: 

          𝛋 > 𝟎, 𝟕𝟓 … dobrá až vynikající shoda 

          𝛋 < 𝟎, 𝟒   … špatná shoda 

 

κ =
p0−pe

1−pe
                                                             (1.33) 

 

kde: 

          p0 - podíl výsledků, kdy se oba operátoři shodli v rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí   

                 výrobků 

p0 =
X11+ X00

N
                                                          (1.34)  

kde: 

          pe - podíl očekávaných výsledků, kdy se oba operátoři shodují v rozhodnutí o přijetí  

                 nebo nepřijetí výrobků 

 

pe =
x11+ x00

N
                                                         (1.35) 
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         K posouzení, jak dobře systém měření rozlišuje shodné výrobky od neshodných, se 

zpracovávají tabulky, posuzující shodu operátorů s referenční hodnotou tab. 5. Pro 

vyhodnocení shody operátory s referenční hodnotou používáme opět ukazatel 𝜅 (kappa), který 

vypočteme stejným způsobem jak v případě analýzy shody mezi jednotlivými operátory. 

 

Tab. 5 Křížová tabulka shody operátora A s referenční hodnotou [8] 

 

 

2.4 Metoda hodnocení systému měření pomocí indexů způsobilosti 

         𝑪𝒈, 𝑪𝒈𝒌 

         Tato metoda hodnocení bývá rovněž označována jako hodnocení způsobilosti měřidla. 

Pomocí indexů způsobilosti umožňuje posoudit strannost a shodnost měření v podmínkách 

opakovatelnosti, a tak posoudit vhodnost daného systému měření sledovaného znaku kvality 

v daném výrobním nebo tolerančním rozpětí [7]. 

 

         Hodnocení se provádí před použitím systému měření a probíhá v následujících 

krocích: 

1. Nastavení a adjustace systém měření 

2. Provedení opakovaných měření etalonu, odpovídajícího středu výrobního rozpětí v 

podmínkách opakovatelnosti (měření provádí jeden pracovník, jedním měřidlem a 

v místě jeho používání) 

3. Zobrazení naměřených hodnot v průběhovém diagramu (v závislosti na pořadí) a 

posouzení, zda měření není ovlivněno nenáhodnými příčinami variability. V případě 

zjištění těchto signálu je potřeba tyto příčiny identifikovat a trvale odstranit. Po 

odstranění by mělo následovat opakování souborů měření [7]. 

4. Ověření normality naměřených hodnot 

5. Výpočet indexů způsobilosti 𝐶𝑔, 𝐶𝑔𝑘 a jejich porovnání s požadovanými hodnotami.  
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         Hodnoty indexů způsobilosti měřících prostředků se například podle metodiky firmy 

Bosch počítají pomocí vztahů [7]: 

 

𝐶𝑔 =
0,2 ∙(𝑈𝑆𝐿−𝐿𝑆𝐿)

6𝜎𝑔
                                                          (1.36) 

             

𝐶𝑔𝑘 =
0,1 ∙(𝑈𝑆𝐿−𝐿𝑆𝐿)−|𝑥𝑟− �̅�|

3𝜎𝑔
                                                       (1.37) 

kde: 

         USL - horní toleranční mez 

         LSL - dolní toleranční mez 

         σg    - směrodatná odchylka naměřených hodnot 

         xr    - přijatá referenční hodnota etalonu 

         x̅     - aritmetický průměr naměřených hodnot 

 

Z výše uvedených hodnot je patrné, že hodnoty těchto indexů způsobilosti porovnávají 

určitý podíl šířky tolerančního pole a šířkou pásma variability naměřených hodnot.         

Hodnota indexu 𝐶𝑔 zohledňuje pouze shodnost měření. Hodnota indexu 𝐶𝑔𝑘 zohledňuje jak 

shodnost, tak strannost měření. Mezi indexy platí nerovnost: 𝐶𝑔 ≤ 𝐶𝑔𝑘 Systém měření (měřící 

prostředek) se považuje za způsobilý, jestliže hodnota indexu 𝐶𝑔𝑘  > 1,33. 

 

2.5 Metodika VDA 5  

         Metodika VDA 5 je příručka odvětvových standardů automobilového průmyslu. 

Popisuje praktické přístupy k provádění analýzy systému měření na základě výpočtu nejistoty 

měření. Věnuje se především zkoumání geometrických parametrů. Do této metodiky byly 

začleněny některé postupy z metodiky MSA, zejména metoda ANOVA [13].  

 

2.5.1 Nejistoty měření 

         Nejistota měření je parametrem bezprostředně souvisejícím s výsledkem měření, neboť 

vymezuje interval, v němž lze s určitou pravděpodobností předpokládat výskyt skutečné 

hodnoty měřené veličiny. Je to termín, který se používá mezinárodně k popsání kvality 

hodnoty měření a lze ho jednoduše vyjádřit jako [13]: 

 

Pravá hodnota měření=Pozorovaná hodnota měření (výsledek) ± Rozšířená nejistota (U) 
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         Nejistota měření zahrnuje obecně mnoho složek. Některé z nich lze vyhodnotit na 

základě statistického rozložení výsledků série měření a charakterizovat výběrovou 

směrodatnou odchylkou. Nejistota se však nevztahuje pouze k výsledkům měření, ale také na 

měřidla, použité konstanty, korekce a další. [11] 

 

Typy nejistot měření  

 standardní nejistota 

 kombinovaná standardní nejistota 

 rozšířená nejistota 

 

2.5.1.1 Standardní nejistota 

         Celková nejistota se skládá z několika dílčích složek nejistot měření. Ke stanovení 

velikosti těchto složek se používají dvě metody obr. 6. 

 

Obr. 6 Základní metody určování standardní nejistoty [2] 

 

 metoda A  

         Tato metoda je způsobená náhodnými chybami, jejichž příčiny jsou všeobecně známé. 

Je stanovená z opakovaných měření stejné hodnoty měřené veličiny za stejných podmínek. 

Vychází ze statistické analýzy opakované série měření. Se stoupajícím počtem měření se 

zmenšuje. Podle VDA 5 se vyjadřuje jako směrodatná odchylka výsledků měření [13]: 

 

                                          u(xi) = sg = √
∑ (xi−x̅)2n

i=1

n−1
                                                     (1.38) 

 

 metoda B  

         Na systém měření působí vedle vlivů popsatelných metodou A i další zdroje nejistoty, 

které lze poznat co do konkrétní příčiny, velikosti variability a statistického chování, aniž 

bychom k tomu potřebovali opakované měření. Metoda je založena na jiných než statistických 
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přístupech [4]. Odhaduje se na základě všech dostupných informací (informace ze starších 

měření, údaje z kalibračních listů, údaje výrobce, poznatky o chování materiálů). Většinou se 

skládá z několika dílčích složek. 

 

2.5.1.2 Kombinovaná standardní nejistota 

         Tato nejistoty byla zavedena z důvodů, že v praxi je obvykle potřeba vyjádřit oba typy 

předchozích nejistot jedním číslem [14]. Kombinována nejistota u(y) je na základě 

matematického modelu vypočítána ze všech složek nejistot určených metodou A a B, které se 

značí 𝑢(𝑥𝑖) a je stanovena kvadratickým součtem [13]. 

 

                       u(y) = √∑ 𝑢(𝑥𝑖)
𝑛
𝑖=1

2
  = √𝑢(𝑥1)2 + 𝑢(𝑥2)2 + 𝑢(𝑥3)2 + ...                  (1.39) 

 

2.5.1.3 Rozšířená nejistota 

         Rozšířenou nejistotu získáme tak, že se kombinovaná standardní nejistota u(y) vynásobí 

koeficientem rozšíření k. Na základě tohoto koeficientu a kombinované nejistoty jsme 

schopni vypočítat rozšířenou nejistotu měřícího systému (UMS) a rozšířenou nejistotu procesu 

měření (UMP) [13]. 

 

                                                       𝑈𝑀𝑆 = 𝑘 ∙  𝑢𝑀𝑆                                                             (1.40) 

 

                                                          𝑈𝑀𝑃 = 𝑘 ∙  𝑢𝑀𝑃                                                                                     (1.41) 

 

         Hodnota koeficientu rozšíření k, závisí na typu rozdělení pravděpodobnosti výsledků 

měření. Pro normální rozdělení s intervalem spolehlivosti 95,45% je hodnota k = 2 obr. 7. 

 

 

Obr. 7 Intervaly spolehlivosti normálního rozdělení [2] 
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2.5.2 Ukazatele vhodnosti měřícího systému a procesu měření 

         Nutnou podmínkou pro posouzení vhodnosti měřicího systému je ukazatel vhodnosti 

měřicího systému QMS, který se porovnává s limitní hodnotou tohoto ukazatele [2].  

 

                                                       QMS =  
2∙UMS

TOL
∙ 100%                                                     (1.42) 

 

         Orientačně navržená limitní hodnota má velikost 15%, avšak v jednotlivých případech 

by měly být limitní hodnoty stanoveny na základě dohody mezi zákazníkem a dodavatelem.  

Obdobně je kritériem pro posouzení vhodnosti procesu měření ukazatel vhodnosti procesu 

měření QMP s limitní hodnotou 30% [2].  

 

                                                       QMP =  
2∙UMP

TOL
∙ 100%                                                    (1.43) 

 

         Stejně jako v případě měřicího systému by měla být limitní hodnota stanovena na 

základě dohody mezi zákazníkem a dodavatelem. 
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3 PREZENTACE TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. 

         Společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. byla založena roku 1839 a řadí se k 

průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí hutní produkce v České republice. Význačným 

datem v historii TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., je hlavně 1. duben 1839, kdy se 

uskutečnil první odpich slévárenského železa. Původní produkce byla zaměřena na kamna, 

plotny na kuchyňské pece, lité nádobí, kanalizační litina, sloupy, schodiště, ploty, balkónové 

mříže, okenní rámy, náhrobní kříže, odlitky pro strojírenství a umělecké předměty. 

         Z roku 1929 pochází ochranná známka „tři kladiva v kruhu“, která doprovází třinecké 

hutní výrobky dodnes a motto „ Kvalita prověřená časem“ [12]. 

 

Obr. 8 Areál TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. [12] 

 

         Postupná privatizace TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. začala v roce 1991, kdy byly 

převedeny na státní akciovou společnost. V během let 1994 až 1996 se kapitálová účast státu 

postupně snižovala, a od roku 1996 jsou TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. úplně odstátněny a 

jejich majoritním majitelem se stala společnost MORAVIA STEEL, a.s. 

         Výrobní sortiment, který představuje zejména dlouhé válcované výrobky, v kategorii 

válcovaného drátu, tvarové oceli, speciální tyčové oceli, kolejnic, široké oceli, bezešvých 

trubek i hutních polotovarů, je znám po celém světě. Kolejnice se znakem tří kladívek jsou 

vyváženy jak do zemí Evropské unie, tak i do severní a jižní Ameriky, na střední východ, do 

Afriky, především do Egypta, ale i do Asie, např. do Ázerbájdžánu. Ocel pro stavebnictví, 

energetiku a strojírenství, tažená ocel na ložiska, dráty a ve speciálních jakostech tyčová ocel 

pro automobilový průmysl jsou páteří hlavní produkce. 
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         Výrobní provozy TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., zahrnují ucelený cyklus od 

výroby koksu po finální válcovaný ocelový výrobek. Koksochemická výroba je zajišťována 

ve dvou koksárenských bateriích. Koks a prachové uhlí injektované do dvou vysokých pecí 

zajišťuje výrobu surového železa spolu s rudnou vsázkou upravenou v odprášených  

aglomeracích.  Vyrobené železo je zpracováváno v kyslíkové konvertorové ocelárně opatřené 

kompletní pánvovou metalurgií i dvěma provozy pro plynulé odlévání oceli – blokovým i 

sochorovým. Ocel je tavena taktéž v elektroocelárně. Průvodní produkty, vznikající v hutním 

procesu, jsou zpracovávány a upravovány provozem druhotných surovin na umělé kamenivo 

a vhodný stavební materiál, ale i hnojivo apod..  

.  

 

Obr. 9 Výrobky TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. 

 

         Do skupiny TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA STEEL  patří i firmy, které jsou 

součástí výrobkového řetězce TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., nebo jí poskytují služby. V 

rámci této skupiny mají TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., ve dvaceti společnostech majoritní 

pozici a v dalších desíti kapitálový podíl. K březnu 2015 jsou to především ENERGETIKA 

TŘINEC, a.s., Strojírny a stavby, a.s., Slévárny Třinec a.s., REFRASIL, s.r.o., TRIALFA, 

s.r.o., Třinecké gastroslužby, s.r.o., které se nacházejí v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, 

a.s. Ostatní dceřiné společnosti již sídlí mimo území, a to v Kladně Sochorová válcovna TŽ, 

a.s., v České Vsi Řetězárna, a.s., v Dobré VÚHŽ, a.s., v Ostravě MATERIÁLOVÝ A 

METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o., v Kyjově Šroubárna Kyjov, spol. s r. o., v Prostějově 

Hanácké železárny a pérovny, a.s., ve Zlíně Kovárna VIVA, a.s., v Třinci Střední odborná 

škola Třineckých železáren, v Bohumíně ŽDB DRÁTOVNA, a.s., v polském Radomsku  

Metalurgia S. A., v maďarském Miskolci D&D Drótáru Zrt a nejnověji v Ostravě i DALSELV 

DESIGN, a.s.  
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3.1 Systém managementu kvality  

         Systém kvality TŽ-MS je navržen tak, aby byly splněny všechny přijaté a potvrzené 

požadavky zákazníků na dodávky dlouhých válcovaných a tažených ocelových výrobků a 

polotovarů všech výrobních agregátů v souladu s EN ISO 9001 a také dodávek tyčí a drátu 

pro automobilový průmysl v souladu s ISO/TS 16949:2009 [12]. 

3.1.1 Vymezení integrovaného systému kvality 

         Integrovaný systém QMS a EMS je nedílnou součástí celého systému řízení TŽ-MS a je 

prezentován „Příručkou kvality a EMS“. Účelem QMS-EMS v TŽ-MS je jednoznačně a 

prokazatelně [9]: 

 zabezpečovat požadavky zákazníka na kvalitu výrobků ve všech fázích hlavního 

procesu, 

 optimalizovat plánování a realizaci kvality výrobků a procesů, 

 zlepšovat kvalitu výrobků TŽ v souladu s očekávanými požadavky zákazníků a 

světovými trendy, 

 poskytovat zákazníkům dostatečnou jistotu a důvěru ve stabilitu procesů TŽ-MS, 

 udržovat soulad kompetencí a vazeb mezi vedoucími zaměstnanci a správci procesů, 

 minimalizovat neshodnou výrobu v rámci strategie nulové chyby (ZeroDefect), 

 minimalizovat dopady do životního prostředí na území TŽ-MS i v okolí těchto firem. 

3.1.2 Příručka kvality 

         Příručka kvality a EMS (PJAS) je základním dokumentem, který uceleně popisuje 

společný integrovaný QMS-EMS v TŽ-MS. Současně charakterizuje jednotný model řízení 

kvality a environmentu v těchto společnostech. V rámci certifikovaného systému kvality 

navazují na PJAS další příručky, které jsou zpracovány v souladu se všemi řídícími 

dokumenty systému řízení TŽ-MS [9]. 

3.1.3 Systém řízení kvality 

         V roce 1991 se vedení  TŽ rozhodlo vybudovat systém kvality podle evropských norem 

ISO řady 9000. Po dobu dvou let probíhala přípravná fáze zakončená úspěšným certifikačním 

auditem v říjnu 1993. Zavedený systém kvality, odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 

9001:2009 pokrývá všechny předvýrobní, výrobní i po výrobní procesy a činnosti a reaguje na 

zásadní transformace ve společnosti [12]. V procesech je prosazována strategie nulových 

chyb ve sféře řízení výroby, dostupnosti zařízení, neshod, personálu, a to především pro 
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dodávky do řetězců automobilového průmyslu. Od roku 2001 byl zaveden a certifikován 

environmentální systém řízení podle normy EN ISO 14 001 a v červnu 2008 byl zaveden a 

certifikován management kvality automobilového průmyslu dle normy ISO/TS 16949:2009. 

 

Mimo certifikátů kvality obdržely TŽ, a.s. ve sféře kvality následující ocenění: 

 Nejlepší dodavatel – 2010  

 Národní cena za společenskou odpovědnost – 2011 

 Diplom za vysokou úroveň kvality – 2011 

 

3.2 Procesní model managementu kvality a EMS 

3.2.1 Aplikace procesního modelu 

         Procesní model a aplikace principu procesního řízení do systému řízení TŽ-MS jsou 

prioritně orientovány na stanovení, řízení a zlepšování každého z vymezených procesů, do 

kterých jsou zapracovány všechny prvky norem ČSN EN ISO 9001:2009 v TŽ-MS, ČSN EN 

ISO 14 001:2005 a norma ISO/TS 16949:2009 pro automobilový průmysl v TŽ-MS [12].  

 

         Cílem aplikace procesního přístupu je stabilní proces jako základní předpoklad pro 

dosažení vysoké úrovně kvality výrobků [5]. Procesní přístup v rámci QMS a EMS klade 

důraz na: 

 pochopení požadavků a jejich plnění, 

 zvyšování výkonnosti a efektivnosti procesů, 

 zkrácení mezioperačních časů a tím i zkrácení doby odezvy na požadavky zákazníka. 

 

3.2.2 Mapa procesů 

         Procesní prostředí v TŽ-MS je graficky definováno v "Mapě procesů“ obr. 10, která 

obsahuje všechny procesy využívané v QMS-EMS a zahrnuje [9]: 

 realizační hlavní proces (nákup, výroba, prodej), 

 podpůrné procesy, jejichž součástí jsou také procesy řídící 
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Obr. 10 Mapa procesů TŽ-MS [9] 

 

         Analýza systému měření je součástí procesu metrologie a souvisí s ověřováním 

měřících, kontrolních a zkušebních systému v praxi. Požadavky na verifikaci těchto systému 

plynou s požadavků norem managementu kvality certifikovaných dle ISO/TS 16949:2009 a 

akreditovaných dle ISO/IEC 17025:2005. 
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4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU POSUZOVÁNÍ 

OPAKOVATELNOSTI A REPRODUKOVATELNOSTI 

 

         Metrologie je vědní a technická disciplína, zabývající se měřením, metodami a 

prostředky pro měření fyzikálních veličin. V praxi je metrologie v TŽ rozpracováním 

metrologického zákona č. 505/1990 Sb., kdy metrologické služby jsou zajišťovány smluvně 

firmou ENVIFORM a.s., která jmenuje hlavního metrologa, pověřeného zajišťováním a 

dohledem nad metrologickým systémem pro TŽ. Provádění i zajišťování činností, 

souvisejících s operativním řízením měřidel je zabezpečováno stanovenými pracovníky TŽ. 

 

         Cílem procesu metrologie je zajištění plnění všech obecně závazných právních předpisů, 

týkajících se legislativy v metrologii a obecně platných předpisů dle specifických požadavků 

zákazníků TŽ na měření a měřidla. 

4.1 Proces zabezpečení měření v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s. 

 
          Pro měření v systému řízení měření zpracuje metrolog provozu identifikované a 

kvantifikované požadavky na měření a určí požadovaný rozsah verifikace. Výběr formy 

verifikace podmiňují speciální požadavky zákazníka a požadavky ISO/TS 16949:2009. 

Schválené požadavky na měření vede metrolog provozu v evidenční kartě měřidel v databázi 

Metrologie (pro požadavky na způsobilost podle ISO/TS 16949:2009 přiřadí aspekt 

VDA/TS2). Následně metrolog provozu identifikuje měřící zařízení na základě dokladů 

dodaných od výrobce měřícího zařízení a protokolu o kalibraci, a dále plánů kvality a 

kontrolních postupů také kvantifikuje [9]. 

 

          U měřidel, která se mají používat v procesu měření monitorujícím SC/CC v kontrolních 

bodech pro prokazování shody se specifikací odběratele pro automobilový průmysl, rozhodne 

manažer kvality o relevantnosti provedení patřičného ověření systému měření neboli 

verifikaci.  

 

          Metrolog provozu v součinnosti s metrologem TŽ, vedoucími kontrolního 

metrologického střediska a odbornou údržbou, zajistí potřebné činnosti pro verifikaci měření, 

to znamená např. výpočet nejistoty měření, způsobilost měřidla, analýzu systému měření dle 

směrnice MSA, zavedení pravidelné metrologické kontroly stavu zařízení. 
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         Analýzu systému měření dle směrnice MSA se v provozech TŽ musí provádět třemi 

operátory na třech výrobních směnách.  

 

         Pokud se provede analýza variability systému měření, což znamená validaci systému 

měření, pak metrolog provozu porovná charakteristiky systému měření s požadavky na 

přesnost měření a tolerance stanovené odběratelem, a na základě podkladů dodaných firmou 

ENVIFORM a.s. stanoví klasifikaci dle tabulky 6. 

 

Tab.  6 Přehled klasifikace systému měření [9] 

1 %GRR <= 10   výborný systém měření 
   %EV > %AV - spíše 

opakovatelnost 

2 10 < %GRR <= 20   dobrý systém měření    %AV > %EV - reprodukovatelnost 

3 20 < %GRR <= 30   ještě dostatečný systém (doporučené ndc>= 5) 

4 %GRR > 30   
  systém měření nutno 

zlepšit 
(doporučené ndc< 5) 

 

a) Měření vyhovuje (1) nebo vyhovuje s podmínkou (2) se uvolní do užívání. Odpovědný 

zaměstnanec následně řídí měření v souladu s provozní potřebou provádění měření, 

včetně kontroly a analýzy provozních záznamů o měření.   

 

b) Pro měření klasifikované, že nevyhovuje, následuje další krok, a to analýza možnosti 

zlepšení měření, kde metrolog provozu nevyhovující validaci měření, klasifikovanou 

stupněm 3, 4 analyzuje, zda lze pomocí mimořádné kalibrace a servisu, nebo justování 

měřidel dosáhnout klasifikace 1 nebo 2. V kladném případě metrolog provozu zajistí 

mimořádnou kalibraci měřidla a pokračuje krokem 9 dle postupového diagramu na 

obrázku 11. V opačném případě metrolog provozu projedná problematiku s 

metrologem TŽ a společně navrhnou další postup, například změnou měřidla či 

změnou metody. O přijatých závěrech metrolog TŽ je povinen informovat 

zainteresované pracovníky: 

 

 manažera kvality, v případech, že měřící systém je nevyhovující, a ten zajistí 

prozkoumání možného narušení QMS (vazba na nouzové plány), dále pak ekologa 

provozu, který zajistí prozkoumání možného narušení EMS, 

 příslušného referenta nákupu, pokud příčinou klasifikace 3 jsou metrologické 

vlastnosti měřicího vybavení za účelem hodnocení dodavatelů měřidel a 

metrologických služeb. 
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         Po mimořádné kalibraci metrolog provozu analyzuje stanovené kalibrační cykly. 

Případné individuální zkrácení provede úpravou cyklu v evidenční kartě měřidla. Ostatní 

případy řeší s metrologem TŽ v rámci aktualizace maximálních cyklů kalibrace, a to 

minimálně jedenkrát ročně. Poté následuje opět krok verifikace měření dle postupového 

diagramu na obr. 11, kde je celý tento postup popsán.    

 

 

 

Obr. 11 Postupový diagram „Řízení měření“ 
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4.2 Kategorizace měření  

         Podle účelné míry specifikace měření, týkající se identifikace měřicího vybavení, 

postupy měření, měřicí software, podmínky použití, schopnost obsluhy a další faktory 

ovlivňující spolehlivost výsledků měření, ale i metrologických požadavků stanovených 

zákazníky, organizacemi, zákony a předpisy a účelné míry rizika, jsou v podmínkách TŽ 

jednotlivá měření zařazována do kategorií dle aspektu: 

 

VDA/TS2 - Měřicí zařízení začleněné do systému kvality s vazbou na automobilový 

                          průmysl, znázorněné na obrázku 12. 

EMS  - Měřicí zařízení začleněné do environmetálního systému. 

BOZ  - Měřicí zařízení začleněné do systému bezpečnosti a ochrany zdraví. 

OSP  - Měřicí zařízení začleněné do systému monitorování skleníkových plynů. 

Bez aspektů   - Měřicí zařízení nezačleněné do systému.  

 

Obr. 12 Aspekty 

 

4.3 Členění, návaznost a řízení měřicího vybavení (měřidel) 

         V souladu s metrologickým zákonem č. 505/1990 Sb. v platném znění jsou měřidla TŽ, 

a.s., jak znázorňuje obr. 13, rozdělena na: 

 etalony (hlavní HE, pracovní PE),  

 pracovní měřidla stanovená (SM),  
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 pracovní měřidla nestanovená (podléhající kalibraci PM, informační PMI) a  

 referenční materiály (certifikované CRM, ostatní RM). 

 

Obr. 13 Rozdělení měřidel TŽ, a.s. 

 

         Návaznost měřidel představuje hierarchii přenosu jednotky fyzikální veličiny od státních 

etalonů přes hlavní, pracovní až na pracovní měřidla v souladu s metrologickým zákonem. 

 

4.4 Postupy měření a vyhodnocení naměřených hodnot  

         Za prokazatelné zapracování postupů pro měření do provozní dokumentace, zahrnující 

technologické předpisy, kontrolní postupy ke kontrolním bodům, samostatné pracovní 

postupy, je zodpovědný manažer kvality nebo pověřený zaměstnanec pro EMS a bezpečnost a 

ochranu zdraví. Metrologické prvky těchto postupů navrhuje a kontroluje metrolog provozu. 

Postup musí minimálně řešit: 

 kdo zodpovídá za měření (řídí), 

 kdo, kdy a čím měří, 

 stanovení pracovní podmínky, 

 způsob vyhodnocení naměřených hodnot a nejistot řízení dokumentovaného výsledku 

měření, 

 způsob záznamu o kontrole. 
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4.5 Verifikace měření 

          Verifikace měření zpravidla jako kvantifikované porovnávání metrologických 

charakteristik měřidla v měřícím systému, včetně vnějších ovlivnění s požadavky na přesnost 

měření, např. přímé porovnání přesnosti měřidla a požadavků na přesnost, prozkoumání 

způsobilosti měřidla podle požadavků automobilového průmyslu (ISO/TS 16949:2009), 

hodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření a jiné specificky řízené porovnání, 

např. podle Českého institutu pro akreditaci. Výsledkem verifikace je zpravidla 3 stupňová 

klasifikace, s rozlišením 1, kdy vyhovuje nebo 2 čímž vyhovuje s omezením, anebo 3 

s nevyhovujícím výsledkem.  

Měřící systém se skládá z 5M: 

 měřič 

 měřidlo 

 měřicí přístroj 

 měřený materiál 

 měřící prostředí 

 

         Za výběr měření a měřidel, pro které je zajišťováno prozkoumání způsobilosti 

zodpovídá manažer kvality. Prozkoumání zajišťuje metrolog provozu v součinnosti 

s metrologem provozu, včetně opakování v případech zásadních změn v technologii měření 

(systému měření). 

 

V TŽ a.s. se používají pro ověřování metrologických systému tyto metodiky:  

 

 Výpočet koeficientu způsobilost procesu měření 𝐶𝑝. 

 Hodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti systému měření - metoda R&R. 

 Hodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti systému měření - metoda atributivní 

 Výpočet nejistoty měření v kalibračních a zkušebních laboratořích akreditovaných dle 

ISO/IEC 17025:2005 - Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost 

zkušebních a kalibračních laboratoří. 
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5 ANALÝZA VHODNOSTI APLIKOVANÉHO SYSTÉMU 

HODNOCENÍ OPAKOVATELNOSTI A  REPRODUKOVATEL -

NOSTI MĚŘENÍ - METODA PRŮMĚRU A ROZPĚTÍ 

 

         Mým úkolem bylo ověřit vhodnost systému měření v TŘINECKÝCH 

ŽELEZÁRNÁCH, a.s. Nejdříve mi hlavní metrolog společnosti, vysvětlil současný postup 

měření a následně jsem si na provoze VH vyzkoušela měření metodou průměru a rozpětí na 

konkrétních vzorcích tyče o průměru D = 60 mm, D = 90 mm. 

         Celý postup měření a vyhodnocení probíhalo následovně: 

 

5.1 Příprava měření 

         Před samotným měřením jsme vybrali vhodné měřidlo s dostačující rozlišovací 

schopností. Pro vzorek o ϕ 60 mm bylo vybráno digitální posuvné měřítko - obrázek 14, pro 

ϕ 90 mm digitální posuvné měřítko na obrázku 15, s rozlišením 0,01 mm. 

 

 

Obr. 14 Posuvné měřítko - digitální 

 

Obr. 15 Posuvné měřítko – digitální 
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         Dále bylo odebráno 10 vzorků z každého průměru. Vzorky se odebíraly přímo 

z výrobního procesu (neopracovány) a byly očíslovány - obrázek 16. Tolerance jsou 

stanoveny zákazníkem. Pro ϕ 60 mm ± 0,5 mm a pro ϕ 90 mm ± 0,5 mm. Sestavil se tým 3 

operátorů. 

 

 

Obr. 16 Vzorky tyčí 𝛟 60 mm a 𝛟 90 mm 

 

5.2 Vlastní měření 

         Operátor zapnul, vynuloval a zkontroloval nastavení posuvného měřítka. V nahodilém 

pořadí postupně měřil jednotlivé vzorky 3x - obrázek 17, přičemž je nutné měřit vždy ve 

stejném místě, v našem případě jsme si místo označili křížkem. Naměřené hodnoty byly 

zapsány pověřeným pracovníkem do „Listu pro sběr dat o opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti „ tab. 7. 

 

 

                                          Obr. 17 Měření 𝛟 90 mm 
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5.3 Vyhodnocení měření 

         Společnost TŽ, a.s. používá k vyhodnocení kvality systému měření metodiku MSA. 

Vyhodnocení měření jsem provedla třemi způsoby. Nejdříve jsem počítala ručně, následovalo 

vyhodnocení v MS Excel, tzn. způsobem používaným v TŽ a.s. a na závěr jsem výsledky 

porovnala v software Statgraphics Centurion. 

 

5.3.1 Ruční řešení 

      a) Ověření statistické stability pomocí regulačního diagramu pro rozpětí. Před sestrojením 

diagramu byly vypočítány hodnoty variačního rozpětí dle vzorce (1.6). 

 

       Dosadíme do vztahu: 

        R11= 60,13 - 60,13 = 0,01 

        R12= 60,16 - 60,15 = 0,01 

 

        Zbytek hodnot byl zjištěn obdobným způsobem. 

 

        Následoval výpočet průměrného variačního rozpětí dle vztahu (1.7): 

          

          R̅ =  
0,01+0,01+0,03+⋯+0,01

10
  = 0,018 

 

           R̅ =  
0,01+0+0,02+⋯+0,03

10
 = 0,015 

 

           R̅ =  
0,02+0,02+0,02+⋯+0,01

10
 = 0,016 

 

a dále úroveň centrální přímky, horní a dolní meze regulačního diagramu: 

 

          CL = R̿ =
∑ R̅h

i=1 i       

h
 = 

0,018+0,015+0,016

3
= 0,01633 

 

           UCLR = D4 ∙ R̿ = 2,58 ∙ 0,01633 = 0,04213 

 

           LCLR = D3 ∙ R̿ = 0 ∙ 0,01633 = 0 

 

𝐷3, 𝐷4…koeficienty závislé na počtu opakování n 
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Obr. 18 Regulační diagram pro rozpětí opakovaných měření 

 

         Regulační diagram na obr. 18 nesignalizuje žádnou hodnotu vně regulačních mezí, 

vykazuje stabilitu procesu měření z hlediska variability opakovaných měření [15]. 

Hodnoty pro vypočet a výsledky jsou zaznamenány v tabulce 7. 

 

Tab. 7 Záznamová a výsledková tabulka 
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Dále následovalo: 

a) Stanovení opakovatelnosti měření EV 

 

            EV = σe =
R̿

d2
∗ = 

0,01633

1,69257
= 0,009648 

 

b) Vyhodnocení reprodukovatelnosti měření AV 

     Vyhodnocení AV se provedlo v několika krocích: 

 Byly vypočteny hodnoty aritmetických průměrů opakovaných měření jednotlivých 

kusů jednotlivými operátory dle vzorce (1.12) 

             

              x̅11 =
60,13 + 60,12 + 60,13

3
= 60,1266 

              x̅11 =
60,15 + 60,16 + 60,16

3
= 60,1566 

 

     Zbytek hodnot byl vypočten obdobně a zaznamenáno do tab. 8 

 

 Následoval výpočet aritmetických průměrů opakovaných měření všech kusů 

jednotlivými operátory podle vzorce (1.13): 

 

               x̅A =
60,1266 + 60,1566 + … + 60,1166

10
 = 60,0786 

 

               x̅B =
60,1366 + 60,15 + … + 60,1

10
 = 60,0701 

 

               x̅C =
60,1 + 60,1533 + … + 60,1266

10
= 60,0706 

 

 Výpočet variačního rozpětí průměrů měření všech kusů jednotlivými operátory 

podle vzorce (1.14): 

 

               R0 = max x̅i – min x̅i = 60,0786 – 60,0701 = 0,0085 

 

 Samotný výpočet reprodukovatelnosti podle vzorce (1.15): 

 

              AV = √(σ0)2 + (
EV

n∙r
)

2

= √(
R0

d2
∗ )

2

−
(EV)

n∙r

2

 = √(
0,0085

1,91155
)

2

−
(0,009648)

3 ∙10

2

= 0,00411 
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c) Stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření GRR 

 

GRR = √(EV)2 + (AV)2 = √(0,009648)2 + (0,00411)2 = 0,0103 

¨ 

d) Vyhodnocení průměru a rozpětí mezi měřenými vzorky  

 

x̅j =
∑ x̅ij

h
i=1

h
 = 

60,1266+60,1366+60,1

3
 = 60,1211 

x̅j =
∑ x̅ij

h
i=1

h
 = 

60,1566+60,15+60,1533

3
 = 60,1533 

 

Zbytek hodnot byl získán obdobným způsobem. 

 

Rp = max x̅j – min x̅j = 60,1533 – 59,9733 = 0,18 

 

Vypočtené hodnoty byly zaznamenány do tab. 8 

 

Tab. 8 Záznamová a výsledková tabulka 
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e) Ověření vhodnosti systému měření pro posouzení mezi měřenými vzorky 

 

CL = x̿ =
∑ x̅i..

h
i=1

h
 = 

60,0786+60,0699+60,0706

3
 = 60,073 

 

UCL = x̿ + A2 ∙ R̿ = 60,073 + 1,023 ∙ 0,01633 = 60,0897 

 

LCL = x̿ − A2 ∙ R̿ = 60,073 - 1,023 ∙ 0,01633 = 60,0563 

 

         Z regulačního diagramu na obrázku 19 je zřejmé, že více jak 50% vynesených průměrů 

v diagramu leží mimo regulační meze. S ohledem na to, lze systém měření považovat za 

vhodný k posouzení variability mezi vzorky. 

 

 

                 Obr. 19 Regulační diagram pro průměry opakovaných měření 

 

 

f) Stanovení celkové variability TV a variability mezi měřenými vzorky PV 

V mém případě byl zadán rozměr 60 mm ± 0,5 mm, celková variabilita se tedy rovná: 

 

TV =
USL−LSL

6
 = 

60,5−59,5

6
 = 0,1667 

 

      Z důvodu použití vzorce celkové variability (1.26) bylo nutno dopočítat hodnotu PV 

dle vzorce: 

 

      PV = √(TV)2 − (GRR)2 = √(0,1667)2 − (0,0103)2 = 0,166 
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g) Výpočet procentuálního podílu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření na 

celkové variabilitě 

 

 %EV =
EV

TV
 ∙ 100 = 

0,009648

0,1667
 ∙ 100 = 5,788 % 

 %AV =
AV

TV
 ∙  100 = 

0,00419

0,1667
 ∙ 100 = 2,513 % 

 

             %GRR =
GRR

TV
 ∙ 100 = 

0,0103

0,1667
 ∙ 100 = 6,2 % 

 

             %PV =
PV

TV
 ∙ 100 = 

0,166

0,1667
 ∙ 100 = 95,98 % 

 

h) Stanovení počtu různých kategorií, které lze systémem měření rozlišit (ndc) 

 

        ndc = 1,41 ∙
PV

GRR
 = 1,41 ∙

0,166

0,0103
 = 21,902 

 

i) Vyhodnocení přijatelnosti systému měření 

 

         Získané výsledky %GRR a ncd byly porovnány  s údaji v tabulce 6. 

 

         Analýza systému měření prokázala v případě ručního výpočtu přijatelnost používaného 

systému měření. Z hodnot %GRR = 6,2 a ndc = 21,902 je patrné, že se jedná o výborný 

systém měření. Značně větší podíl na hodnotě GRR nese procento opakovatelnosti, čemuž se 

přisuzuje vliv měřicího zařízení. 
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5.3.2 Řešení v MS Excel 

 

         Společnost TŽ, a.s. používá pro vyhodnocení systému měření program MS Excel. 

Hodnoty jednotlivých měření byly vepsány do připravené tabulky a program spočítal 

výsledky průměrů a rozpětí znázorněné na obrázku 20. Dále bylo potřeba přenést hodnoty Rp, 

°°R a °Xdif  do protokolu o opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měřidla, jak zachycuje 

obrázek 21, doplnit velikost tolerančního pole a program vyhodnotil tyto výsledky: %GRR = 

6,31% a ndc = 22,31, které nám potvrdily, že se jedná o výborný systém měření. Nicméně 

tento způsob vyhodnocení postrádá jakékoliv grafické výstupy, pomocí kterých lze podrobně 

prozkoumat jednotlivé zdroje variability systému měření.  

 

 

Obr. 20 List pro sběr dat o opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měřidla 
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Obr. 21 Protokol o opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měřidla 

 

Rp – rozpětí průměrů dílů 

°°R – průměr všech rozpětí 

°Xdif  - variační rozpětí 
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5.3.3 Řešení v software Statgraphics Centurion       

         Jako třetí způsob vyhodnocení analýzy byl použit software Statgraphics Centurion, který 

nabízí jak numerické, tak i grafické výstupy. Byla zadána data a zvolena metoda ANOVA dle 

obr. 22, která umožňuje na rozdíl od metody průměru a rozpětí vyhodnotit další složku 

variability způsobenou interakcí mezi operátory a měřenými vzorky. 

 

 

Obr. 22 Vstupní hodnoty pro Statgraphics Centurion 

 

         Po odeslání údajů proběhne výpočet a zobrazí se jak textové, tak i grafické výstupy, ze 

kterých lze vyčíst následující informace, jež jsou uvedeny v tabulkách č. 9, 10 a 11. 

 

         Z níže uvedené tabulky 9 je vidět, že na hodnotě opakovatelnosti a reprodukovatelnosti, 

vzhledem k celkové variabilitě, se opakovatelnost podílí 27,4% a reprodukovatelnost 0%. 

Hodnota EV > 𝐴𝑉, je potřeba hledat příčiny variability v měřícím prostředku, nestabilních 

podmínkách měření, případně používané metodě měření. Je zde významná interakce, která se 

na hodnotě GRR podílí 72,6%. Interakce je vyvolána odlišnými výsledky měření vzorků 

některého z operátorů. Celková variabilita TV, vyjádřená výběrovou směrodatnou odchylkou, 

se rovná 0,0758741. Hodnota %GRR je v tomto případě 25,7337%, což znamená, že systém 

měření je ještě dostačující. 
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Tab. 9 Posouzení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti 

Measurement Estimated Percent Estimated Percent Percent 

Unit Sigma Total Variation Variance Contribution of R&R 

Repeatability 0,0102198 13,4694 0,000104444 1,81426 27,40 

Reproducibility 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Interaction 0,016637 21,9271 0,00027679 4,80799 72,60 

R & R 0,0195252 25,7337 0,000381235 6,62225 100,00 

Parts 0,0733187 96,6322 0,00537564 93,3777  

Total Variation 0,0758741 100.0 0,00575687   

 

Počet různých kategorií (ndc): 5 

 

         Vzhledem k toleranci 1,0 mm (± 0,5 mm) tab. 10, lze systém měření pokládat za dobrý, 

jelikož hodnota %GRR je rovna 11,7151%. 

 

Tab. 10 Tolerance 1 mm (± 0,5 mm) 

Measurement 6,0 Percent of 

Unit Std. Dev. Tolerance 

Repeatability 0,0613188 6,13188 

Reproducibility 0,0 0,0 

Interaction 0,0998221 9,98221 

R & R 0,117151 11,7151 

parts 0,439912 43,9912 

 

         Tabulka ANOVA, (tab. 11), rozděluje celkovou variabilitu na několik částí. První část 

představuje rozdíly mezi operátory. Druhá část rozdíly mezi vzorky a třetí část představuje 

interakce mezi operátory a vzorky. Z tabulky je zřejmé, že se jedná o statistický významnou 

interakci mezi operátorem a vzorkem, protože P-hodnota je menší než požadovaná hladina 

významnosti testu (α = 0,05). Poslední část představuje zbytkovou chybu. 

 

Tab. 11 ANOVA  

Source 

(zdroj variability) 

Sum of Squares 

(hodnoty součtu 

čtverců odchylek 

od průměru 

jednotlivých 

zdrojů variability) 

Df 

(stupeň 

volnosti) 

Mean Square 

(průměrná 

hodnota čtverců 

odchylek pro 

jednotlivé zdroje 

variability) 

F-Ratio 

(F-test) 

P-Value 
(P-

hodnota) 

Operators 0,00139556 2 0,000697778 0,75 0,4882 

Parts 0,44384 9 0,0493156 52,75 0,0000 

Operators*Parts 0,0168267 18 0,000934815 8,95 0,0000 

Residual 0,00626667 60 0,000104444   

Total 0,468329 89    
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          K nejdůležitějším grafickým výstupům, které Statgraphics Centurion nabízí, patří 

následující diagramy: 

 

Diagram R 

         Regulační diagram pro variační rozpětí měření jednotlivých vzorků jednotlivými 

operátory obr. 18. V našem případě diagram vykazuje statistickou stabilitu procesu měření 

 

Diagram �̅� 

         Tento diagram má charakter spojnicového grafu, je označován jako diagram interakcí. 

Znázorňuje aritmetické průměry opakovaných měření pro jednotlivé operátory a jednotlivé 

vzorky obr. 22. Z diagramu lze vyčíst rozdílnost měření jednotlivých operátoru. Je zde vidět, 

že měření operátora A, u vzorku číslo 9, se výrazně liší od operátora B a C, což znamená 

výskyt významné interakce a měla by být přijatá vhodná opatření. 

 

 

Obr. 23 Diagram pro průměr opakovaných měření pro 

jednotlivé operátory a vzorky 

 

Diagram GRR 

         Nejvíce informací zobrazuje diagram GRR obr. 23. Jednotlivé body v diagramu 

představují odchylku měření od celkového průměru všech měření. Fialové vodorovné čáry 

v jednotlivých boxech znázorňují odchylku průměrů měření jednotlivých operátorů od 

celkového průměru všech měření. Porovnáme-li výšku jednotlivých boxů, získáme informace 

o variabilitě mezi měřenými vzorky vztažené k jednotlivým operátorům. Z diagramu je 

zřejmá vysoká variabilita u operátora A. Poloha boxů nám poskytne informace, zda některý 

z operátorů naměřil v průměru vyšší nebo nižší hodnoty. Výška svislých úseček uvnitř boxů 
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signalizuje opakovatelnost procesu měření. Reprodukovatelnost lze odhadnout porovnáním 

boxů navzájem. 

 

 

Obr. 24 Diagram GRR 

 

Bodový diagram 

         Diagram zobrazuje všechna jednotlivá měření vzorků jednotlivými operátory obr. 24. 

Umožňuje posoudit shodu opakovaných měření provedených jednotlivými operátory, ale také 

shodu mezi jednotlivými operátory. Zobrazení naměřených dat pomocí tohoto diagramu 

upozorňuje na skutečnost, že operátor A u devátého vzorku naměřil ve všech třech měření 

výrazně vyšší hodnoty než operátoři B a C. Tento diagram se stává málo přehledný 

s rostoucím počtem měřených vzorků a operátorů než v případě diagramu GRR. 

 

 

Obr. 25 Bodový diagram naměřených hodnot 
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6 SHRNUTÍ A NÁVRHY NA OPATŘENÍ  

         Výsledky analýzy systému měření prokázaly v případě ručního výpočtu a dále pak 

výpočtu používaného společností TŽ, a.s. jeho přijatelnost. Výsledky jsou v obou případech 

velmi podobné, liší se pouze zaokrouhlováním dílčích výsledků při ručním výpočtu. Jak již 

bylo uvedeno výše, výsledky analýzy opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření získané 

metodou průměrů a rozpětí nebo pomocí metody ANOVA se mohou výrazně lišit. Rozdíl 

může být způsoben výskytem interakcí mezi operátorem a měřenými vzorky, kterou nejde 

pomocí numerických výsledků analýzy opakovatelnosti a reprodukovatelnosti spolehlivě 

odhalit. Tuto tezi potvrdily výsledky získané ze softwaru Statgraphics s použitím metody  

ANOVA, která tyto interakce odhalila, se výsledky liší a systém měření je v tomto případě 

dostatečný. Nicméně v TŽ, a.s. tuto metodu nepoužívají s ohledem na její časovou náročnost, 

a zároveň zákazníky je akceptována metodika MSA (R&R) a metodika MSA atributivní, která 

se pro účely ověření vhodnosti měřících systému jeví jako postačující. 

 

 Z provedené analýzy opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření vyplývá, že systém 

je dobře nastaven, ovšem měl by být doplněn o analýzu grafických nástrojů analýzy 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření, z nichž lze vyčíst více, než z pouhých 

číselných výpočtů a zároveň vedou k lepšímu porozumění výsledků provedené analýzy. Další 

výhodou grafických nástrojů je okamžité odhalení chyb a rozdílnost při měření jednotlivých 

operátorů, což se běžnými výpočty nedá zjistit.   

 

 Nedílnou součástí by měla být konstrukce a analýza regulačních diagramů pro průměr a 

rozpětí, pomocí nichž se posuzuje statisticky zvládnutý stav vzhledem k opakovaným 

měřením.   
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7 ZÁVĚR 

         Cílem mé bakalářské práce bylo provést analýzu vhodnosti aplikovaného systému 

hodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření. 

         Úvodní část této bakalářské práce je věnována metodice MSA. Byly zde popsány 

vlastnosti systému měření a dále pak postupy hodnocení přijatelnosti systému měření 

měřitelných znaků kvality s použitím metody založené na rozpětí, metody průměru a rozpětí a 

metody ANOVA. Pozornost byla věnována také analýze systému měření při kontrole 

srovnáváním a metodě hodnocení systému měření pomocí indexů způsobilosti. Závěr kapitoly 

je věnován nejistotám měření. 

         Druhá část této bakalářské práce obsahuje stručnou charakteristiku společnosti 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., ve které byla tato práce vypracovaná a jejich dceřiných 

společností. Je v ní popsán systém managementu kvality společnosti a dále pak stručný 

přehled výrobků. 

         Praktická část bakalářské práce je rozdělena na dvě části. V první části je popsán proces 

metrologie v TŽ, a.s., jednotlivé postupy a metodiky, způsoby evidence i zodpovědnosti 

jednotlivých pracovníků v systému měření. Pátá kapitola je věnována analýze systému měření 

metodou průměru a rozpětí a porovnání s metodou ANOVA. Na základě této analýzy bylo 

zjištěno, že systém měření je vyhovující a zákazníci jej akceptují, ovšem pro vnitřní potřebu 

kontroly měření jak operátorů, tak i měřidel, bylo doporučeno v kapitole 6 použití grafických 

nástrojů pro větší přehlednost. 

 

Dá se říci, že tato bakalářská práce by mohla přispět svou analýzou a návrhy ke zlepšení 

k efektivnějšímu řízení a zlepšení systému měření v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s. 
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