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ABSTRAKT 

 

Diplomová práce se zaměřuje na možnost zavedení statistické regulace vybraného 

procesu v hutním podniku. V první části jsou podrobně popsány zásady a metody provádění 

statistické regulace procesu, její fáze a nástroje. Druhá část je věnována představení 

společnosti, která je největší hutí s největší výrobou oceli u nás. Další část se zabývá analýzou 

současného stavu používaných statistických metod a nástrojů v podniku. Poslední kapitola je 

věnována seznámení s výrobním procesem válcování drátu, při kterém je ověřován jeden ze 

znaků kvality a tím je průměr válcovaného drátu. Právě tento znak kvality je předmětem 

aplikace statistické regulace procesu. V závěru je pak vyhodnocení a navržení doporučení 

ohledně zavedení SPC.          

 

 KLÍČOVÁ SLOVA 

 

 Analýza, způsobilost procesu, statistická regulace procesu, variabilita procesu, regulační 

diagram 

 

ABSTRACT 

 

This thesis focuses on the possibility of introducing statistical process control in 

selected metallurgical enterprise. In the first part are described in detail the principles and 

methods of statistical process control, its phases and tools. The second part is devoted to the 

presentation of the company that is the largest smelter with the largest steel production in the 

country. Another section deals with the analysis of the current state of the used statistical 

methods and tools in the enterprise. The last chapter is devoted to familiarization with the 

wire manufacturing process, in which is verified one of the characters of the quality is the 

diameter of wire rod. This quality characteristic is subject to the application of statistical 

process control. In conclusion, then is the evaluation and propose recommendations for the 

introduction of SPC. 
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Seznam zkratek a znaků 

 

SPC – statistická regulace procesu 

KDT – kontidrátová trať 

CL – CL stolice 

 HBU – Hotovní blok 

USL – horní toleranční mez 

LSL – dolní toleranční mez 

 RSM – Reducing Sizing Block 

𝜎𝑔 - směrodatná odchylka naměřených hodnot 

 𝑥𝑟 - přijatá referenční hodnota etalonu 

 �̅� - aritmetický průměr naměřených hodnot 

             - směrodatná odchylka 

jx - výběrový průměr v j-té podskupině 

R  - průměrné variační rozpětí v podskupinách 

jR  - variační rozpětí v j-té skupině 

42 ,Cd - koeficienty závislé na rozsahu podskupiny 

s - průměrná hodnota výběrových směrodatných odchylek v podskupinách 

2

js - výběrový rozptyl hodnot v j-té podskupině 

k  - počet podskupin 

n  - rozsah skupin 

 - střední hodnota sledovaného znaku jakosti 

T – cílová (optimální) hodnota 

𝐴2, 𝐴3, 𝐴4, 𝐵3, 𝐵4, 𝐷3, 𝐷4 a 𝐸2 – součinitelé, závisí na rozsahu podskupiny  
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   Úvod 

V dnešní době závisí budoucnost podniků především na 100% kvalitě jejich výrobků, 

včasnosti dodávek, ceně a dalších požadavcích zákazníka. Proto se každý podnik snaží 

vyrábět co nejkvalitnější výrobky včetně přizpůsobení se inovacím a požadavkům zákazníka.  

Úspěšné firmy se již dnes neobejdou bez využívání vhodných metod, postupů a nástrojů, 

které vedou ke zlepšování. Je proto nutné k těmto účelům shromažďovat a zpracovávat 

informace o procesech a pozorovat jejich chování v čase. K těmto účelům se využívají 

zejména statistické metody, které napomáhají předcházet vzniku neshodných výrobků v 

procesech. Jednou z takovýchto metod je statistická regulace procesu, což je metoda sledující 

proces pomocí regulačních diagramů. Ty dávají pracovníkům spolehlivé informace, kdy musí 

a kdy nemusí být učiněna opatření v rámci procesu. Pokud je proces pod statistickou 

kontrolou a nejsou nutná žádná nápravná opatření, výrobci i odběratelé se mohou spolehnout 

na stálou úroveň jakosti výrobků. 

Cílem této bakalářské práce je navržení a zavedení systému statistické regulace 

procesu válcování drátu. Statistická regulace procesu nebyla doposud ve firmě realizována, 

ani není vyžadována zákazníky. Důvodem je, na základě vyhodnocených dat, včas zasáhnout 

do procesu a předejít tak neshodné výrobě, a odhadnout jak se bude proces chovat 

v budoucnu.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. Statistická regulace procesu 

Společným cílem statistické regulace procesu je prohlubovat znalosti o procesu; řídit 

proces tak, aby se choval požadovaným způsobem; snižovat kolísání parametrů konečného 

produktu, nebo zlepšovat dosaženou úroveň jinými způsoby. 

 

Pokud je efektivně uplatňována SPC, snižují se náklady a zvyšuje zisk těmito 

způsoby: 

  nejhospodárnějším řízením procesu 

  poskytnutím signálů jak se proces chová a bude chovat 

  zvýšením znalostí o tom jak příčiny kolísání systému ovlivňují proces 

 

Statistická regulace procesu představuje preventivní přístup k managementu kvality, 

neboť na základě včasného odhalování odchylek průběhu procesu od předem stanovené 

úrovně, umožňuje zasáhnout do procesu a udržovat ho dlouhodobě na požadované úrovni. 

Regulace obsahuje opatření, které se provede v případě, že kontrola nevychází. 

Kontrola je pasivní pozorování, regulace je aktivní ovlivňování. Reagujeme, když je 

sledovaný parametr mimo toleranční meze. Při správně prováděné statistické regulaci procesu 

nesmíme nikdy najít neshodný výrobek. Při SPC hlídáme záruky [9]. Zobrazení regulace 

procesu je na obrázku 1. 

 

Obr. 1: Regulace procesu 

 

1.1 Typy regulace 

S ohledem na charakter sledovaného znaku kvality, máme dva typy statistické 

regulace procesu a to srovnáváním a měřením. Při regulaci srovnáváním identifikujeme pouze 

neshodné produkty, nebo stanovujeme počet jejich neshod. Výhodou je možnost současného 
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sledování více kvalitativních znaků na jednom produktu a jednoduchost oproti regulaci 

měřením. Vzniká pouze jeden regulační diagram. 

 Pokud je sledovaný znak kvality měřitelný, používáme statistickou regulaci měřením. 

Předností této metody je nižší rozsah výběrů,         

   

1.2 Variabilita procesu 

Variabilita je charakteristická pro každý proces a můžou ji vyvolat náhodné příčiny 

(přirozené) a příčiny vymezitelné (identifikovatelné). I za stabilních podmínek působí na 

proces řada vlivů způsobujících, že nelze vyrobit dva zcela totožné výrobky. Pro zvládnutí 

jakéhokoliv procesu a snížení jeho kolísání je třeba rozlišit vymezitelné a náhodné příčiny 

variability. Je-li proces ovlivňován pouze náhodnými příčinami, má charakter statisticky 

zvládnutého procesu a je predikovatelný. Vymezitelné příčiny se vztahují ke zdrojům 

kolísání, které nepůsobí na proces trvale a vyvolávají neočekávané změny, které mohou být 

škodlivé nebo prospěšné. Odhalení vymezitelných příčin je úlohou statistické regulace 

procesu.  

Identifikace příčin variability procesu nám umožňuje několik nástrojů. Mezi ty 

nejdůležitější můžeme uvést Ishikawův diagram a Paretova analýza [15]. 

 

Ishikawův diagram: je to grafický nástroj, který zobrazuje příčiny daného následku 

nebo problému. Díky němu jsme schopni odhalit skutečné příčiny a zvolit vhodné řešení 

problému. Tento nástroj je také nazýván diagramem rybí kosti, pro jeho rozpracování od 

hlavních příčin až po prvotní (elementární) příčiny. 

 

Paretova analýza: je také grafický nástroj, který zobrazuje data uspořádaná dle 

četnosti, nebo jejich důležitosti. Paretovo pravidlo – 80/20. Osmdesát procent problémů je 

způsobeno 20 procenty příčin. Tyto příčiny jsou „životně důležitou menšinou“ a je třeba se na 

ně zaměřit především.   

1.3 Regulační diagram 

Hlavním nástrojem statistické regulace procesu je regulační diagram (Control Chart) 

vytvořený americkým odborníkem W. A. Shewhartem v roce 1924 [8].  
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1.3.1 Použití regulačního diagramu 

Regulační diagram se používá [2]: 

 k rozhodnutí, zda je proces ve statisticky zvládnutém stavu a zda je proces pod 

kontrolou; 

 k rozlišení náhodných a zvláštních příčin kolísání a identifikaci speciálních příčin, 

které je nutné řešit jako první; 

 k zjištění statisticky významných trendů v procesu; 

1.3.2 Princip regulačního diagramu 

Pokud proces běží opakovaně, a to i za zdánlivě stabilních podmínek, naměřené 

hodnoty budou zřídkakdy identické. Histogram lze použít pro zobrazení statistického 

rozdělení těchto naměřených hodnot, ale nezobrazí nám dynamické trendy, například tam, kde 

po sobě jdoucí naměřené hodnoty mohou naznačit významnou změnu v rámci tohoto procesu. 

Proto k dynamickému zobrazení variability a k detekci jejich vymezitelných příčin používáme 

regulační diagram [5]. 

Referenční hodnota může být definována jako nominální hodnota, jako hodnota 

založená na minulé zkušenosti s daným výrobním procesem nebo jako odhad z hodnot 

regulované veličiny získaných v podmínkách statisticky zvládnutého stavu procesu [3]. Vnější 

dvě přímky jsou vzdáleny od centrální přímky o tři směrodatné odchylky (±3σ). To znamená, 

že 99,73% všech naměřených hodnot leží mezi těmito přímkami. Horní přímka se nazývá 

horní regulační mez UCL (Upper Control Limit) a spodní přímka nese název dolní regulační 

mez LCL (Lower Control Limit). Na osu x se zaznamenávají pořadová čísla jednotlivých 

podskupin, které jsou vytvořeny z naměřených hodnot náhodného odběru produktů o rozsahu 

n, u nichž sledujeme stejný znak jakosti. Na osu y se vynáší výběrová charakteristika [2]. 

1.3.3 Analýza a interpretace regulačního diagramu 

 Při analýze regulačního diagramu stanovujeme, na základě posouzení polohy bodů 

vůči regulačním mezím, zda proces je nebo není statisticky stabilní. Leží-li body uvnitř 

regulačních mezí, nevytvářejí žádné trendy ani nenáhodná seskupení, pak můžeme říci, že 

proces je ve statisticky zvládnutém stavu (statisticky stabilní) a není nutné zasahovat do 

procesu. Pokud některý z bodů leží mimo regulační meze nebo body vytvářejí trendy či 

nenáhodná seskupení, je proces statisticky nezvládnutý. Je nutné identifikovat příčinu této 

odchylky a přijmout nápravná opatření k jejímu úplnému nebo částečnému odstranění. 
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1.3.4 Výběr vhodného regulačního diagramu 

Při volbě vhodného regulačního diagramu musíme zjistit, zda sledované znaky jakosti 

jsou měřitelné. Pokud ano, potom pracujeme s regulačními diagramy měřením. Mají-li však 

charakter diskrétní náhodné veličiny, pracujeme s regulačními diagramy srovnáváním. 

Rozdělení regulačních diagramů měřením a srovnáváním je zobrazeno na obrázku 2. 

 Shewhartovy regulační diagramy měřením předpokládají dostatečný počet dat, 

normalitu dat, nezávislost dat, konstantní rozptyl a střední hodnotu, citlivost na větší změny 

procesu, sledování pouze jednoho znaku jakosti na jednom produktu. Splnění těchto 

předpokladů je nutné ověřit pomocí vhodných grafů nebo testů statistických hypotéz ještě 

před volbou metody SPC. Pokud je některý předpoklad porušen, pak je nutné použít vhodný 

neklasický regulační diagram (například Metoda kumulovaných součtů – CUSUM, diagram 

exponenciálně váženého klouzavého průměru – EWMA, Hotellingův regulační diagram) [6]. 

Pokud není splněn předpoklad normality dat lze provést vhodnou transformaci dat a na ně 

poté aplikovat klasické Shewhartovy regulační diagramy [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Rozhodovací strom pro volbu Shewartova regulačního diagramu 

Jaké znaky jakosti 

Měřitelné Atributy 

Jaký rozsah výběru? Co má být sčítáno? 

p 

Ano 

xi, Rkl 

Ne 

Neshodné 

jednotky 

1 

�̃�, 𝑅 

�̅�, 𝑠 �̅�, 𝑅 

 

Je rozsah výběru konstantní? 

Neshody 2-11 nad 11 

Ne Ano 

np u c 
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Pro statistickou regulaci měřením konstruujeme hned dva regulační diagramy, jeden 

pro polohu a druhý pro variabilitu. Pak jednotlivé regulační diagramy nesou název vypočtené 

veličiny. Nejčastěji používané diagramy polohy jsou: pro aritmetické průměry, mediány, nebo 

individuální hodnoty. Pro variabilitu to jsou diagramy rozpětí, směrodatné odchylky a 

klouzavá rozpětí.  

Diagramy pro aritmetické průměry a rozpětí – jsou vhodné pro malé rozsahy 

podskupin. Výpočet regulačních mezí používáme vztahy (1) a (2). 

 

𝐶𝐿𝑅 = �̅� 𝑈𝐶𝐿𝑅 = �̅� ∗ 𝐷4  𝐿𝐶𝐿𝑅 = �̅� ∗ 𝐷3   (1) 

 

𝐶𝐿�̅� = 𝜇 𝑈𝐶𝐿�̅� = 𝑋 ̿ +  𝐴2 ∗ �̅�  𝑈𝐶𝐿�̅� = 𝑋 ̿ −  𝐴2 ∗ �̅�   (2) 

 

 Diagram pro aritmetické průměry a směrodatné odchylky – pro výběry o rozsahu 

10 a větší. Vztahy pro výpočet jsou uvedeny níže (3, 4) 

 

 𝐶𝐿𝑆 = �̅�  𝑈𝐶𝐿𝑆 = 𝐵4 ∗ �̅�  𝐿𝐶𝐿𝑆 = 𝐵3 ∗ �̅�   (3) 

 

 𝐶𝐿�̅� = �̿�      𝑈𝐶𝐿�̅� = �̿� +  𝐴3 ∗ �̅�  𝐿𝐶𝐿�̅� = 𝑋 ̿ +  𝐴3 ∗ 𝑠̅  (4) 

 

 Diagram pro mediány a rozpětí – určení mediánu je jednodušší, je-li rozsah výběru 

lichý n = 3 nebo 5. Vztah pro výpočet rozpětí je stejný jak výše, viz vztah (1). Výpočet 

mediánu je uveden ve vztahu (5). 

 

 𝐶𝐿�̅� =  �̅̃�  𝑈𝐶𝐿�̅� =  �̅̃� +  𝐴4 ∗  �̅� 𝐿𝐶𝐿�̅� =  �̅̃� −  𝐴4 ∗  �̅�   (5) 

 

 Diagram pro individuální hodnoty a klouzavá rozpětí – klouzavá rozpětí jsou 

absolutní hodnoty rozdílu mezi sousedními hodnotami. Výpočty jsou uvedeny ve vztazích (6) 

a (7). 

𝐶𝐿𝑅  =  𝑅𝑗,𝑘𝑙    𝑈𝐶𝐿𝑅 
=  �̅�𝑗,𝑘𝑙 ∗ 𝐷4     𝐿𝐶𝐿𝑅 

=  �̅�𝑗,𝑘𝑙 ∗ 𝐷3          (6)       

         𝐶𝐿𝑥 =  �̅�      𝑈𝐶𝐿𝑥 
= �̅�  +  �̅�𝑗,𝑘𝑙 ∗ 𝐸2       𝐿𝐶𝐿𝑥 

=  �̅� −  �̅�𝑗,𝑘𝑙 ∗ 𝐸2  (7) 
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1.4 Fáze statistické regulace procesu 

Chápeme-li statistickou regulaci v širším pojetí jako proces dosahování, zlepšení a 

udržování procesu na požadované a stabilní úrovni, můžeme ji rozdělit do těchto fází [4]: 

 fázi přípravnou, 

 fázi analýzy a zabezpečení statistické stability; 

 fázi analýzy a zabezpečení způsobilosti procesu; 

 fázi vlastní statistické regulace. 

1.4.1 Fáze přípravná 

Před aplikací SPC je nutné provést tyto kroky: 

1. Vytvoření vhodných podmínek pro zavedení SPC 

2. Volba procesu - zde je nutné vzít v úvahu: 

 rychlost procesu 

 délku výrobního cyklu 

 opakovatelnost 

 charakter technologie  

 vliv nepřiměřených požadavků ve specifikaci 

 způsob kontroly 

 přesnost výroby 

 typy vazeb mezi druhy a příčinami neshod 

3. Volba regulovaného znaku jakosti se zohledněním: 

 požadavků zákazníka 

 oblasti existujících a potenciálních problémů (reklamace) 

 korelace mezi znaky jakosti 

4. Vytipování možných vymezitelných příčin 

Zde je nutno uvést všechny možné příčiny mající vliv na možný vznik variability. 
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5. Ověření způsobilosti měřícího systému  

Je potřeba věnovat pozornost systému měření, protože naměřené údaje jsou důležité pro 

rozhodování při regulování, hodnocení či kontrole procesu. Posuzují se statistické vlastnosti: 

 Strannost – charakterizuje celkovou systematickou chybu měření, vyjadřuje 

rozdíl mezi aritmetickým průměrem výsledků opakovaného měření 

stejného znaku kvality a přijatou referenční hodnotou. 

 Shodnost – charakterizuje působení náhodných chyb měření, vyjadřuje se 

pomocí směrodatné odchylky výsledků měření. 

 Opakovatelnost – shodnost měření stejným operátorem, stejnou metodou, 

na stejném místě a stejným měřícím prostředkem v co nejkratším časovém 

rozmezí. 

 Reprodukovatelnost – představuje variabilitu středních hodnot 

opakovaných měření stejného znaku kvality provedených za různých 

podmínek. 

 Stabilita – je vyhodnocována na základě změny strannosti v čase, 

představuje celkovou variabilitu naměřených výsledků stejného znaku 

kvality v delším časovém období. 

 Linearita – vyjadřuje rozdíl mezi hodnotami strannosti v předpokládaném 

pracovním rozsahu měřidla. 

Pro analýzu systému měření se používají různé postupy. Jednou z metod je výpočet 

indexů způsobilosti Cg, Cgk. Umožňuje nám posoudit vhodnost daného systému měření 

k měření sledovaného znaku kvality, posoudit strannost a shodnost měření. 

 

Postup analýzy systému měření: 

- nastavení systému měření 

- provedení opakovaných měření (min 25) 

- zobrazení naměřených hodnot v diagramu – analýza příčin variability 

- ověření normality naměřených hodnot 

- výpočet indexů způsobilosti a jejich porovnání s požadovanými hodnotami 

Výpočet indexů způsobilosti měřících prostředků se počítají dle vztahů: 

 

𝐶𝑔 =  
0,2∗(𝑈𝑆𝐿−𝐿𝑆𝐿)

6𝜎𝑔
       (8) 
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𝐶𝑔𝑘 =  
0,1∗(𝑈𝑆𝐿−𝐿𝑆𝐿)−|𝑥𝑟−�̅�|

3𝜎𝑔
      (9) 

 

 

Z uvedených vztahů je patrné, že hodnoty těchto indexů porovnávají určitý podíl šířky 

tolerančního pole s šířkou pásma variability naměřených hodnot. Hodnota indexu Cg 

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

Systém měření se považuje za způsobilý v případě, že hodnota indexu Cgk je vyšší než 1,33 

[12]. 

6. Tvorba podskupin 

Zvolení vhodného způsobu tvorby logické podskupiny je důležité z hlediska působení 

variability. Prvky z jedné podskupiny budou vyrobené za sebou, nebo náhodně v době trvání 

kontrolního intervalu.  

7. Stanovení kontrolních intervalů 

Vhodná délka kontrolního intervalu s ohledem na charakter technologie, délky 

výrobního cyklu, rychlost procesu, atd. 

8. Ověření předpokladu o datech 

Základní předpoklady o datech, pro použití Shewhartových regulačních diagramů 

jsou: dostatečný počet dat, normalita dat, homogenita dat, nezávislost dat a další. 

9. Navržení vhodného regulačního diagramu 

(viz kapitola 1.3.4) 

1.4.2 Fáze analýzy a zabezpečení statistické stability 

Cílem této fáze je identifikovat a minimalizovat, respektive odstranit působení 

vymezitelných vlivů a vytvořit podmínky, aby se jejich působení nemohlo opakovat. Při 

analýze a zabezpečování statistické stability procesu se doporučuje pracovat s regulačními 

diagramy. Používáme-li dvojice diagramů (x, R) je postup následující [1]: 

1. Sestrojí se regulační diagram pro výběrová rozpětí (R). 

2. Provede se analýza regulačního diagramu (R). Pokud jsou v něm body mimo 

regulační meze nebo trendy či nenáhodná seskupení, provede se identifikace vymezitelných 

příčin a přijme se nápravné opatření, které jejich působení omezí nebo zcela eliminuje. 
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3. Vypustí se výběry, u kterých byly signalizovány vymezitelné příčiny. Provede se 

přepočet jak střední přímky, tak regulačních mezí. 

4. Body 1-2 se opakují tak dlouho, až všechny body leží uvnitř mezí a nevykazují 

žádná nenáhodná seskupení. Cílem je stanovit regulační meze tak, aby co nejlépe vymezovaly 

pásmo působení pouze náhodných vlivů. 

5. Stejný postup se provede u diagramu pro výběrové průměry (x) s tím, že se do něj 

již nezahrnují výběry vypuštěné v bodě 3. Pokud diagram (x) signalizuje nestabilitu procesu a 

jsou na základě identifikace příčin této nestability přijata nápravná opatření, vypouští se pak 

výběry, které nestabilitu signalizovaly, jak z diagramu (x), tak z diagramu (R) a postup je 

potřeba opakovat od bodu 1 tak dlouho, až všechny body v obou diagramech leží uvnitř mezí 

a netvoří žádná nenáhodná seskupení. 

1.4.3 Fáze analýzy a zabezpečení způsobilosti procesu 

Třetí fází SPC je v širším pojetí analýza způsobilosti procesu. V této fázi zkoumáme, 

zda proces, který je po předchozím kroku statisticky stabilní, je schopen také trvale dosahovat 

požadavků zákazníka, definovaných například ve formě tolerančních mezí. Ke kvalifikaci 

způsobilosti procesu používáme indexy způsobilosti. Nejčastěji používanými jsou indexy Cp a 

Cpk. Tyto indexy lze použít za předpokladu, že: 

- proces je statisticky stabilní, 

- naměřené hodnoty pocházejí z normálního rozdělení a jsou vzájemně nezávislé, 

- specifikace horní toleranční meze (USL) a dolní toleranční meze (LSL) vyjadřují 

požadavky zákazníka, 

- rozsah výběru je dostatečně velký, 

- variabilita měřícího systému je malá [5]. 

Druhy a způsoby výpočtu indexů způsobilosti: 

1.4.3.1 Index způsobilosti Cp 

Index způsobilosti Cp nám uvádí umístění sledovaného znaku jakosti vzhledem k 

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

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

být známy obě toleranční meze [10]. 

Index Cp tedy charakterizuje potenciální možnosti procesu dané jeho variabilitou 

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

tom, jak jsou tyto možnosti ve skutečnosti využity. Počítá se podle vztahu [6]. 
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Vztah pro výpočet indexu Cp: 

 𝐶𝑝 =
𝑈𝑆𝐿−𝐿𝑆𝐿

6𝜎
     (10) 

 

1.4.3.2 Index způsobilosti Cpk 

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

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

tolerančním mezím. Index Cpk charakterizuje skutečnou způsobilost procesu dodržovat 

předepsané toleranční meze. Jeho hodnota vyjadřuje poměr vzdálenosti střední hodnoty 

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

Můžeme ho počítat při určené oboustranné i jednostranné toleranci [6]. 

 

Vztah pro výpočet indexu Cpk: 

 

1) pro dolní toleranční mez 

     𝐶𝑝𝑘 = 𝐶𝑝𝑙 =
𝜇−𝑈𝑆𝐿

3𝜎
     (11) 

2) pro horní toleranční mez 

     𝐶𝑝𝑘 = 𝐶𝑝𝑢 =
𝑈𝑆𝐿−𝜇

3𝜎
     (12) 

3) pro obě toleranční meze 

   𝐶𝑝𝑘 = 𝑚𝑖𝑛{𝐶𝑝𝐿; 𝐶𝑝𝑈} = 𝑚𝑖𝑛 {
𝜇−𝐿𝑆𝐿

3𝜎
;

𝑈𝑆𝐿−𝜇

3𝜎
}   (13) 

 

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

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

tolerančních mezí. Pak by to znamenalo, že proces produkuje více než 50% neshodných 

výrobků, častěji se však jedná o případy, kdy jsou nesprávně nastaveny toleranční meze [6]. 
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1.4.3.3 Index způsobilosti Cpm 

Tento index porovnává maximálně přípustnou variabilitu sledovaného znaku jakosti, 

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

Zohledňuje jak variabilitu hodnot sledovaného znaku jakosti, tak míru dosažení optimální 

hodnoty. Lze ho stanovit pouze v případě oboustranné tolerance a měl by být používán pouze 

tehdy, když cílová hodnota leží ve středu tolerančního pole. 

 

𝐶𝑝𝑚 =
𝑈𝑆𝐿−𝐿𝑆𝐿

6√𝜎2+(𝜇−𝑇)2
    (14) 

1.4.3.4 Index způsobilosti C*pm 

 Používá se v případě, kdy cílová hodnota neleží ve středu tolerančního pole, nebo je 

dána pouze jedna toleranční mez [12]. 

𝐶𝑝𝑚
∗ = 𝑚𝑖𝑛 {

𝑇−𝐿𝑆𝐿

3√𝜎2+(𝜇−𝑇)2
;

𝑈𝑆𝐿−𝑇

3√𝜎2+(𝜇−𝑇)2
}     (15) 

1.4.3.5 Index způsobilosti Cpmk 

Porovnává vzdálenost střední hodnoty sledovaného znaku jakosti k bližší toleranční 

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

uvedených indexů [6].  

  𝐶𝑝𝑚𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 {
𝜇−𝐿𝑆𝐿

3√𝜎2+(𝜇−𝑇)2
;

𝑈𝑆𝐿−𝜇

3√𝜎2+(𝜇−𝑇)2
}    (16) 

 

 

1.4.3.6 Odhad střední hodnoty a směrodatné odchylky procesu 

 Vztah pro odhad střední hodnoty:   

   �̂� = �̅� =
∑ 𝑥𝑖𝑖=1

𝑛
      (17) 
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Vztah pro odhad směrodatné odchylky: 

   �̂� =
�̅�

𝑑2
        (18) 

  �̂� =
�̅�

𝐶4
        (19) 

 �̂� = √
∑ 𝑠𝑗

2𝑘
𝑗=1

𝑘
       (20) 

  

1.4.4 Fáze vlastní statistické regulace 

V této fázi je proces udržován ve stavu, kdy je statisticky stabilní a způsobilý. Cílem 

je pomocí regulačního diagramu signalizovat poruchy ve stabilitě procesu, identifikovat je a 

odstraňovat. Regulační diagramy pak pracují s regulačními mezemi stanovenými ve fázi 

zajištění statistické stability a se zohledněním výsledků analýzy způsobilosti procesu. Tyto 

meze mají dlouhodobější charakter. Jejich platnost trvá do změny procesu, u níž se 

předpokládá, že bude působit i v budoucnu a jejíž příčiny jsme schopni identifikovat [1]. 
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2. Představení společnosti 

Třinecké železárny jsou největší českou hutí s domácím kapitálem a vyrábí nejvíce 

oceli v České republice (obr. 3 a 4). Patří k významným průmyslovým uskupením ve střední 

Evropě, jejichž produkty se vyváží do více jak 60 zemí všech světadílů. Hlavním předmětem 

podnikání je výroba dlouhých válcovaných výrobků a tažené oceli. 

 

Obr. 3: Noční pohled na Třinecké železárny  

2.2 Historie 

Dnes významný podnik s uzavřeným hutním výrobním cyklem byl založen v roce 

1839. Původním výrobním sortimentem byla kamna, plotny na kuchyňské pece, lité nádobí, 

kanalizační litina, sloupy, schodiště, ploty, okenní rámy, odlitky pro strojírenství a umělecké 

předměty. V roce 1845 obdržel podnik na průmyslové výstavě ve Vídni zlatou medaili za 

kvalitní produkty.  

Hlavní výhodou byla a stále je strategická poloha, která umožňovala napojení na 

Košicko-bohumínskou železniční dráhu a tím také dobrou dostupnost potřebných vstupů a 

pracovní síly. Tyto faktory významně ovlivnily rozhodnutí soustředit hutní provozy z okolí 

právě do Třince. 

Postupem času se podnik zvětšoval a modernizoval, ve dvacátých letech 20. století 

patřil k nejmodernějším hutním závodům ve střední Evropě. Zdejší válcovna byla jako první 

na světě elektrifikována. 

V roce 1946 byl podnik znárodněn, ale rozvoj pokračoval i za socializmu, kdy se 

podpoře těžkého průmyslu přikládal značný význam. Růst produkce oceli a válcovaného 

materiálu dosáhl svého vrcholu v 80. letech 20. století.  
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Změna politického systému vedla k postupné privatizaci a převedení na státní 

akciovou společnost. Od roku 1996 je zcela odstátněn a majoritním vlastníkem je akciová 

společnost Moravia Steel. 

Součástí společností skupiny TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA STEEL jsou 

například Energetika Třinec, a.s., Strojírny Třinec, a. s., Slévárny Třinec, a. s., Refrasil, s. r. 

o., Řetězárna, a. s., Sochorová válcovna TŽ, a. s., VÚHŽ a.s., Materiálový a metalurgický 

výzkum s.r.o., Šroubárna Kyjov, spol. s r.o., Hanácké železárny a pérovny, a.s., Kovárna Viva 

a.s., Metalurgia S.A., Střední odborná škola Třineckých železáren, D&D Drótáru Zrt. a 

nejnověji ŽDB Drátovna a. s. a DALSELV DESIGN. 

 

 

Obr. 4: Letecký snímek Třineckých železáren 

 

Hlavním mottem strategického rámce je heslo KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM. 

Kvalita nikdy není dílem náhody, je vždy výsledkem dobrého záměru, upřímné snahy, 

efektivního řízení a zručného provedení, představuje optimální výběr z mnoha alternativ. 

2.3 Systém managementu kvality 

V podniku se uplatňuje systém řízení kvality podle požadavků evropských norem ISO 

řady 9000.  
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Certifikovaný systém kvality podle ČSN ISO 9001:2009 je ve shodě s mezinárodními 

normami a předpisy. Poskytuje záruky o tom, že jsou vytvořeny podmínky pro shodnost 

dodávky se zákazníkem definovanými požadavky. 

Výrobkové certifikáty na více než 50 hutních výrobků dávají zákazníkům záruku, že 

technické a užitné parametry splňují nároky stanovené specifickými normami nebo 

podmínkami. 

Vedle certifikátů za jakost obdržely Třinecké železárny v oblasti kvality následující 

ocenění: Národní cena za společenskou odpovědnost (2011), Nejlepší dodavatel (2010), 

Diplom za vysokou úroveň kvality (2011). 

Zavedený systém kvality, plně odpovídá požadavkům ČSN ISO 9001:2009, pokrývá 

všechny předvýrobní, výrobní a povýrobní činnosti v hutních provozech. 

Třinecké železárny mají od roku 2001 zaveden a certifikován také environmentální 

systém řízení podle normy EN ISO 14 001:2005. 

2.4 Mise a vize společnosti 

Vize - vyspělá průmyslová společnost vycházející z tradic hutní výroby 

 patří k vedoucím průmyslovým výrobcům v Evropě 

 je vyhledávaným místem pro rozvoj a seberealizaci špičkových odborníků 

 spokojenosti zákazníků dosahuje vysokou kvalitou svých výrobků a služeb 

Firemní mise Třineckých železáren „Společně pro příští generace“ vychází z role 

historiky dominujícího průmyslového podniku, který ovlivňuje území s přibližně 100000 

obyvateli. Firemní mise vyjadřuje spoluzodpovědnost za rozvoj okolního regionu. 

Přístupy a principy prezentují hodnoty, které jsou esencí celkové firemní kultury 

společnosti: 

 Orientace na zákazníka 

 Inovace 

 Podnikatelský duch 

 Pružnost 

 Trvalé  zlepšování 

 Týmová práce 

 Alianční myšlení 
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 Důslednost, plnění dohod 

 Sdílení znalostí a zkušeností 

 Komunikace 

 Společná zodpovědnost 

 Trvalé rozvíjení důvěry 

 

 

Základy, na nichž jsou tyto přístupy založeny: 

 Kultura a um lidí 

 Propojení firmy a regionu 

 Tradice – od roku 1839 

 Značka – tři kladívka v kruhu 
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3. Analýza současného stavu  

Válcovaný drát, vyráběný z vysoce jakostní oceli moderní technologií, patří mezi 

významné výrobky TŽ (obr. 5). Sortiment válcovaného drátu je široký a zahrnuje 

nízkouhlíkové, vysokouhlíkové a speciální oceli. Výroba drátu spadá, tak jako i ostatní 

sortiment dlouhých výrobků, do systému jakosti, který je certifikován dle standardu EN ISO 

9001:2008 a ISO/TS 16949 firmou TÜV NORD.  

 

 

Obr. 5: Válcovaný drát 

 

Mezi výrobní sortiment patří:   

- drát z nízkouhlíkových ocelí 

- drát pro výrobu lan a pramenců 

- ocelových kordů  

- přídavné svařovací materiály 

- šrouby a spojovací díly  

- řetězy      

- pružiny  

- ložiskové oceli  

- automatové oceli a žíhaný drát 

3.1 Vlastní zařízení 

V roce 2014 prošla kontidrátová trať rozsáhlou rekonstrukcí, díky níž došlo ke zvýšení 

kapacity, zlepšení tolerance drátu až na ±0,1 mm ve všech válcovaných průměrech a zavedení 

nového válcovacího průměru 5 mm. 

Vstupním materiálem jsou sochory o rozměrech 150x150mm a délky12 metrů. 

Výrobkem je drát průměru 5,5 – 16 mm, hmotnost svitku 2000 kg. Kapacita válcování je 820 

tisíc tun za rok a rychlost válcování max. 110 metrů za sekundu. 
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Popis linky: 

• kroková pec 

• ostřik okují 

• pořadí Danieli H-V s výměnnými kazetami 

• izolovaný valník 

• nůžky kyvadlové 

• druhý ostřik okují 

• předtrať dvoužilová se šesti stolicemi 

• střední pořadí dvoužilové s osmi stolicemi 

• předhotovní pořadí – dvě žíly se dvěma stolicemi ve smyčce 

• hotovní pořadí – dvě žíly s deseti stolicovým blokem 

• průběžná defektoskopická kontrola 

• průběžné laserové měření rozměrů drátu 

• vodní chlazení ve smyčce, v bloku i za blokem 

• řízené ochlazování STELMOR 

• hákový dopravník 

• vázací lisy 

• váha SUND 

3.2 Způsob provádění kontroly, měření a záznam dat 

Pro vyhodnocování dat se používá software STEELMASTER SMxE2114, jehož 

součástí je samotné měřící zařízení Zumbach (obr. 6). Systém STEELMASTER umožňuje 

provádět proces monitorování všech hlavních výrobních parametrů. Automaticky 

zaznamenává a vyhodnocuje statistickou analýzu všech dat, kterou pak generuje na obrazovku 

monitoru. Zajišťuje integrovaný proces kontroly pro všechny parametry linky pomocí 

zabudované výkonné databáze, která umožňuje vyhodnotit jakýkoliv tvar výrobku (ovály, 

šestiúhelníky, čtverce, H, L, atd.) [12]. 

Ukázka zaznamenávání dat je obsažena v příloze 4. Je zde zobrazen průběh válcování 

jednoho svitku: ID kusu, číslo tavby, regulační diagram průběhu válcování včetně maximální, 

minimální hodnoty, toleranční meze, graf s průřezem drátu a tabulka hodnot v měřených 

intervalech.  
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Obr. 6: Měřící zařízení Zumbach 

 

Před samotným válcováním se zaznamenají do elektronické knihy měřičů tyto 

informace: odběratel, číslo zakázky kód zkoušení, zkoušky a skupinu odstřihu. Dle kódu 

zkoušení a zvláštních technologických podmínek uvedených v zakázce se určí pro jednotlivé 

tavby druh a počet odebraných zkoušek.  

Kontroluje se vždy první kus, nebo po technologických přestávkách a to kontrola 

rozměru, povrchová kvalita a navinutí svitku. Kontrolu rozměru zajišťuje měřící zařízení 

Zumbach – naměřené hodnoty porovnává s předepsanými údaji (každý svitek), Mitutoyo –

odebírá vzorky k proměření z obou válcovacích žil ze zadního konce (první kus a následný 

interval 1x za hodinu), mikrometr. Kontrolní postup je uveden v příloze 2. 

Odběr vzorků provádí měřič, který se řídí požadavky uvedenými v zakázce. Vzorky 

nesmí být rovnány kladivem. Vzorky řádně vyrovnané označí měřič štítky ze štítkovacího 

stroje. Každý vzorek musí mít svůj identifikační štítek samostatně. Na štítku jsou vytištěny 

základní údaje o vzorku a identifikaci svitku. Vzorky jsou vždy odebírány z hutních konců 

svitků. Veškerý odběr vzorků se provádí po technologickém odstřihu.  
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 Po provedení odstřihu konců svitků proběhne vážení na váze, která má charakter 

stanoveného měřidla. 

 Po obdržení výsledků předepsaných zkoušek provedených zkušebnou se vyhodnotí 

výsledky z hlediska požadavků zakázky, technických podmínek nebo norem. Při vyhovujícím 

stavu tavby, se uvolní daná tavba na zakázku. Na tomto základě se předává hotová výroba k 

expedici. V případě nevyhovujících výsledků zkoušek, se odebírají opakovací zkušební 

vzorky.  

3.3 Regulační diagramy 

Zavedení regulačních diagramů je posuzováno případ od případu a zavádí se pouze 

tam, kde jeho zavedení má smysl pro zákazníka. Cílem je zajistit co největší stabilitu procesu 

a jeho průběžnou analýzou zajistit co největší stabilitu procesu postupnou eliminací co 

největšího počtu zvláštních i náhodných příčin působících na proces. Postupnými opatřeními 

v oblasti údržby, pracovního prostředí, vzdělávání lidí, studiem chování různých druhů 

materiálů, nastavení stroje apod. lze zvýšit stabilitu celého procesu. Cílem je, aby byly stabilní 

výsledky konkrétní zakázky, ale i celé řady zakázek stejného typu vyrobených v časové řadě.  

3.4 Hodnocení způsobilosti procesů a zařízení  

U každé zakázky se vypočítává i způsobilost procesu. Jedná se o krátkodobou 

způsobilost procesu a má pouze orientační charakter. Metodika výpočtu je taková, že do 

souboru se berou všechny naměřené hodnoty ze zakázky, z nich se vypočte aritmetický 

průměr a výběrová směrodatná odchylka a ve vztahu k tolerančním mezím se vypočte Cpk. 

Cílem je, aby Cpk bylo minimálně 1,33 a hodnota Cpk je pro seřizovače další informací, kterou 

může využít k seřízení stroje do středu tolerančního pole. 

Pokud jsou proces/zařízení nezpůsobilé (hodnoty koeficientů Cmk/Cpk/Ppk jsou menší 

než požadované) nebo statisticky nestabilní (nestabilita nevyplývá z povahy procesu) a 

hodnota Ppk je nevyhovující, zjistí se příčiny a rozhodne o způsobu řešení. Po přijmutí 

nápravných opatření je třeba nechat ověřit jejích účinnost opětovným měřením dle původně 

stanovených zásad sběru dat [16]. 

Výpočet způsobilosti zařízení se provádí: 

- v souladu s Plánem statistických metod (pravidelná periodická kontrola) 

- po změně technologie výroby 
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- po střední nebo generální opravě 

- při delším přerušení výroby 

- po zakoupení nových agregátů 

Měření se provádí na zakázkách pro automobilový průmysl, pokud možno s 

nejpřísnějšími tolerančními mezemi. Přitom se berou do statistického zpracování v úvahu 

přímo hodnoty naměřené provozními pracovníky.  

3.5 Metodika hodnocení způsobilosti procesu   

Pro výpočet způsobilosti procesu se používají 2 metody podle charakteru měřeného 

znaku: 

a) Způsobilost procesu při kontrole měřením - tato metoda se používá v případě, že je 

hodnocen znak, který se měří a lze u něj vykázat konkrétní hodnotu. Zejména měření rozměrů 

v černém nebo loupaném provedení, měření délky přířezů, měření tvrdosti, příp. měření 

některých procesních parametrů jako např. doválcovací teploty.  

b) Způsobilost procesu při kontrole srovnáváním - tato metoda se používá v případě, 

že se posuzují výrobky z pohledu shodný – neshodný (např. při ultrazvukové kontrole).  Pro 

konkrétní výrobek je stanoveno konkrétní přejímací kritérium a celý proces se hodnotí ve 

vztahu k tomuto kritériu [16]. 

3.6 Způsobilost procesu při kontrole měřením 

Při měření způsobilosti procesu se používá dlouhodobé měření, tzn. min. 25 skupin po 

pěti měřeních sledovaného znaku bezprostředně za sebou jdoucích výrobků. Znaky je možné 

zaznamenávat z počítačového systému nebo i provádět přímá měření znaku operátorem. 

Intervaly měření jsou dány charakterem měřeného znaku a jsou součástí Plánu jakosti 

konkrétního výrobku nebo skupiny výrobků, ev. znaku procesu v něm uvedeném. V rámci 

stejného chování znaku pro více jakostí nebo rozměrů je dovoleno vytvářet skupiny a pro ně 

společně počítat způsobilost procesu. Interval odběru dvou po sobě následujících skupin může 

být týden nebo i jiný interval v závislosti na měřeném znaku. Charakter zpracování 

způsobilosti procesu některých znaků např. válcovaných rozměrů, je takový, že odběr skupin 

může být i nepravidelný v závislosti na právě probíhající kampani válcovaného rozměru.  
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Změřené znaky zapisuje správce procesu do protokolu s tím, že po naměření 25 skupin 

od daného znaku se vypočte způsobilost procesu. 

V měření znaku se následně pokračuje kontinuálně s tím, že při dosažení nízkých 

hodnot způsobilosti procesu nebo při negativní tendenci způsobilosti procesu se navrhnou 

opatření, která povedou k trvalému zlepšování procesu. Stejné opatření je nutno navrhnout i v 

případě, že jsou negativní tendence v regulačním diagramu. 

3.7 Vyhodnocení způsobilosti procesu 

Je - li  Cpk > =1,33 je proces způsobilý a je možno snížit počet kontrol sledovaného 

znaku výrobku nebo procesu (např. u rozměru se měří každá 10. tyč). 

Je - li  Cpk = 1,00 až 1,33 je proces podmínečně způsobilý a je třeba snížit vliv 

náhodných veličin nebo je-li to možné znak výrobku nebo procesu nacentrovat do středu 

tolerančního pole znaku (četnost kontrol se zvyšuje dvojnásobně). 

Je - li  Cpk< 1,00 je proces nezpůsobilý a je nutno hledat řešení jak zmenšit rozptyl 

procesu nebo lépe centrovat ( je - li Cp> 1,33). Nedojde - li k nápravě ani při vyčerpání všech 

možností, je nutno přistoupit na 100% kontrolu [16]. 

3.8 Řízení neshodného výrobku 

Pokud provozní zaměstnanci identifikují neshodnou výrobu, přidělují jí kód, oddělí ji 

a zaznamenávají do elektronické knihy měřičů. Množství do 10 tun z jedné tavby je 

považováno za provozní riziko. Větší množství se rozboruje vždy. Po poradě se rozhodne o 

přijetí potřebných technických nebo organizačních opatření.  

Semaforový systém označování výrobků: 

Červená – neopravitelný neshodný výrobek, musí být uložen ve zvláštním místě 

Žlutá – materiál, který není uvolněn k expedici (například čeká na výsledky zkoušek) 

Zelená – materiál splňuje veškeré požadavky zákazníka a může být expedován 

Veškerý materiál je po válcování označen žlutou barvou a doplňujícím textem výroba. 

Je automaticky blokován systémem z důvodu nemožnosti odeslání k zákazníkovi. Materiál, 

který splňuje všechny technické požadavky zakázky po stránce způsobu výroby, vyhovujících 

výsledků všech předepsaných zkoušek, rozměrové tolerance, celistvosti, navinutí, kvality 

povrchu, úpravy a značení, je odblokován, automaticky se označí zeleně s textem uvolněno a 

je předán k expedici. Jestliže výsledky neodpovídají požadavkům zakázky, je materiál 
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označen červenou barvou s nápisem stop. V tomto případě je nutno provést odebrání 

opakovacích zkoušek. V případě opětovně nevyhovujících výsledků se rozhodne o dalším 

postupu. Možné vady materiálu jsou na obrázku 7 a 8. 

Možná rizika: 

- Neshodný stav měřidla 

- Záměna materiálu 

- Neshodná identifikace materiálu 

- Nevyhovující stav výrobního zařízení 

- Adjustáž materiálu 

  

Obr. 7: Vada materiálu způsobená nalepením části kovu na válečky 

 

Obr. 8:  Trhliny v materiálu vzniklé velkým pnutím (vlevo), drsný povrch v důsledku 

opotřebení válce (vpravo) 
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3.9 Předcházení neshodné výrobě 

Aby nedocházelo k výrobě neshodných výrobků, provádí se pravidelná kontrola tratě. 

Kontrola tratě se provádí před zahájením válcování + Krátké profylaktiky (cca 10 minut). 

Doba mezi jednotlivými kontrolami nemá být delší než 5 hodin. 

Optimální časové rozmezí pro provádění kontrol při plynulém válcování: 

Denní směna - 1x hodinová profylaktika + 1x krátká (cca 10 min.) profylaktika 

Odpolední směna - 2x krátká profylaktika 

Noční směna - 2x krátká profylaktika 

 

(Profylaktika – denní pravidelná odstávka výrobního zařízení za účelem výměny 

opotřebených dílů výrobního zařízení, provedení preventivní prohlídky a odstranění drobných 

závad.) 

Předepsané činnosti: 

 Danieli (Předtrať): 

1) Kontrola veškeré armatury stolic Danieli 

2) Provádí se, vyčištění armatury stolic Danieli proudem vody od případných nečistot 

jako jsou např. brady, šupy, okuje.  

Přípravné pořadí: 

1) Během kontroly vyjet s převáděcím stolem mezi stolicemi 1-3 

2) Vizuální kontrola třecí armatury a povrchu válečků vstupní armatury + zkouška 

otáčení válečků 

3) Zkouška zkrutné stolice - vizuální kontrola povrchu zkrutných kotoučů, včetně 

pootočení kotoučů 

4) Zbývající armaturu zkontrolovat vizuálně 

5) Vyčištění armatury stolic proudem vody od případných nečistot jako jsou např. 

brady, šupy, okuje 

Střední pořadí: 

1) Kontrola válečkových vpustek  pomocí trnu, vizuální kontrola třecích částí + 

prosvícení 

2) Zkouška zkrutné stolice-vizuální kontrola povrchu zkrutných kotoučů, včetně 

pootočení kotoučů 

3) Zbývající armaturu zkontrolovat vizuálně 
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4) Vyčištění armatury stolic proudem vody od případných nečistot jako jsou např. 

brady, šupy, okuje 

Smyčka za CL stolicí: 

Kontrola stavu + případné přebroušení nebo výměna  

CL stolice a HBU: 

1) Válečkové vpustky - kontrola válečků  

                            - kontrola "nosu" 

                            - kontrola vnitřních třecích vpustek 

                            - kontrola mazání (hadičky) 

2) Kontrola vstupní třecí armatury v rozloženém stavu 

3) Kontrola pomocí svítilny a zrcátka - prosvícení každé stolice 

4) Kontrola stavu kalibrů válců 

 

Nedodržením těchto kontrol, popřípadě nezjištění vyskytujících se závad může dojít 

ke vzniku neshodného výrobku a tím k odlehlým hodnotám v měření.    

3.10 Analýza systému měření 

Měřící systém Zumbach je každým rokem kalibrován, takže se neprovádí analýza 

systému měření. Když měření vykazuje neshodu, použije se ruční kontrolní měření 

mikrometrem, ale i laserovým měřičem Mitutoyo, který měří odebrané vzorky drátu. Vzorky 

jsou odebírány z každé zakázky a to z prvního, prostředního a posledního svitku. 
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4. Návrh zavedení statistické regulace procesu 

4.1 Zkušenosti se statistickou regulací procesu 

V současné době firma nemá se statistickou regulací procesu žádné zkušenosti, 

hodnotí se pouze způsobilost procesu a zařízení. 

4.2 Přípravná fáze 

V rámci přípravné fáze statistické regulace procesu jsem vybral regulovaný proces 

válcování drátu. Regulovanou veličinou je průměr válcovaného drátu. Jedná se o měřitelný 

znak kvality, který lze exaktně vyjádřit. Proto jsem zvolil techniku regulace založenou na 

regulaci měřením. Jako vhodný typ příslušného regulačního diagramu jsem určil regulační 

diagram (�̅�, R) pro průměr a rozpětí. Velikost podskupiny jsem navrhl 5 měření. Minimální 

počet podskupin 25. Reálný počet naměřených podskupin záleží na velikosti výrobní dávky. 

Jelikož odběr vzorků je zaznamenáván laserovým měřičem, použil jsem hodnoty z každého 

válcovaného svitku. Toleranční meze jsou nastaveny programem pro každou zakázku zvlášť, 

u této zakázky ±0,2 mm. Kontrolní místo odběru vzorků se nachází za RSM blokem. Při 

měření je nutné, aby byl nastaven průměr a tolerance.      

Hodnoty jsou odebírány laserovým měřičem Zumbach, který zaznamenává měření po 

celé délce válcovaného drátu v intervalech uvedených v tabulce 1. V jednom intervalu je 

maximální, minimální a průměrná naměřená hodnota. Pro drát 5,5 mm je to 180 hodnot. Doba 

průchodu jednoho svitku linkou je přibližně 135 sekund což je za hodinu 50 svitků oběma 

žilama, okolo 350 svitků za směnu a 1000 svitků za den. Což je v součtu kolem 2000 tun 

denně.     

 

Možné vymezitelné příčiny způsobující variabilitu procesu 

Možné příčiny, které způsobují neshodnou výrobu, jsme projednali v týmu, který 

tvořilo pět pracovníků válcovny. Všechny významné vymezitelné příčiny variability, které 

způsobují kolísání hodnot, jsou zaznamenány do Ishikawova diagramu zobrazeném na 

obrázku 9.  
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Obr. 9: Ishikawův diagram pro řešený problém 

 

4.3 Fáze analýzy a zabezpečení statistické stability 

Jelikož proces válcování probíhá na dvou žilách zároveň, je proto třeba analyzovat 

tyto data zvlášť. 

V tabulce 1 a 2 jsou výsledky měření. Jelikož u každého kusu je zaznamenáno 180 

hodnot, navrhl jsem 10., 50., 90., 130. a 170. hodnotu aby tvořily pět měření na jednom kuse. 

Zakázku tvořilo 82 kusů svitků (41 první a 41 druhá žíla), tzn., že vzniklo 41 podskupin o pěti 

hodnotách pro každou žílu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Tab. 1: Naměřené hodnoty žíla 1 

Číslo 
skupiny 

Číslo podskupiny 

1 2 3 4 5 

1 5,453 5,594 5,601 5,541 5,462 

2 5,47 5,573 5,555 5,536 5,465 

3 5,559 5,599 5,585 5,566 5,507 

4 5,502 5,605 5,601 5,512 5,463 

5 5,547 5,472 5,597 5,599 5,481 

6 5,451 5,623 5,593 5,619 5,54 

7 5,464 5,538 5,463 5,634 5,604 

8 5,471 5,605 5,598 5,549 5,446 

9 5,489 5,578 5,566 5,468 5,451 

10 5,473 5,592 5,503 5,455 5,49 

11 5,548 5,569 5,583 5,46 5,552 

12 5,532 5,576 5,456 5,482 5,556 

13 5,539 5,515 5,579 5,581 5,456 

14 5,53 5,533 5,433 5,452 5,519 

15 5,547 5,565 5,461 5,453 5,468 

16 5,539 5,574 5,514 5,476 5,556 

17 5,495 5,5 5,576 5,539 5,448 

18 5,503 5,483 5,56 5,617 5,522 

19 5,504 5,511 5,427 5,475 5,506 

20 5,459 5,52 5,542 5,424 5,475 

21 5,494 5,554 5,488 5,428 5,507 

22 5,526 5,553 5,473 5,429 5,475 

23 5,539 5,553 5,524 5,581 5,555 

24 5,57 5,549 5,568 5,485 5,514 

25 5,517 5,593 5,552 5,501 5,49 

26 5,519 5,504 5,528 5,426 5,447 

27 5,444 5,532 5,544 5,493 5,436 

28 5,512 5,564 5,557 5,434 5,506 

29 5,438 5,542 5,544 5,485 5,441 

30 5,474 5,507 5,524 5,434 5,507 

31 5,445 5,561 5,5 5,482 5,572 

32 5,525 5,506 5,449 5,444 5,525 

33 5,532 5,543 5,501 5,431 5,481 

34 5,515 5,474 5,573 5,591 5,506 

35 5,466 5,524 5,551 5,475 5,444 

36 5,479 5,504 5,574 5,53 5,442 

37 5,505 5,524 5,561 5,576 5,506 

38 5,461 5,555 5,473 5,567 5,537 

39 5,439 5,455 5,521 5,555 5,487 

40 5,536 5,438 5,509 5,516 5,508 

41 5,452 5,534 5,572 5,478 5,439 
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Tab. 2: Naměřené hodnoty žíla 2 

Číslo 
skupiny 

Číslo podskupiny 

1 2 3 4 5 

1 5,51 5,563 5,562 5,567 5,544 

2 5,562 5,553 5,62 5,587 5,559 

3 5,574 5,538 5,565 5,567 5,564 

4 5,568 5,534 5,605 5,582 5,57 

5 5,561 5,557 5,562 5,565 5,562 

6 5,546 5,559 5,552 5,564 5,557 

7 5,605 5,497 5,532 5,6 5,477 

8 5,594 5,549 5,513 5,561 5,579 

9 5,582 5,543 5,525 5,503 5,585 

10 5,585 5,523 5,53 5,541 5,535 

11 5,551 5,544 5,534 5,537 5,533 

12 5,56 5,475 5,501 5,553 5,591 

13 5,528 5,549 5,542 5,523 5,562 

14 5,506 5,535 5,544 5,562 5,532 

15 5,574 5,6 5,567 5,551 5,554 

16 5,626 5,578 5,599 5,584 5,616 

17 5,554 5,49 5,599 5,61 5,6 

18 5,583 5,521 5,565 5,649 5,584 

19 5,523 5,565 5,561 5,531 5,537 

20 5,606 5,571 5,494 5,586 5,546 

21 5,612 5,56 5,603 5,567 5,605 

22 5,54 5,507 5,548 5,617 5,575 

23 5,571 5,584 5,511 5,543 5,534 

24 5,571 5,543 5,548 5,548 5,539 

25 5,561 5,564 5,544 5,537 5,564 

26 5,548 5,564 5,55 5,546 5,559 

27 5,545 5,586 5,571 5,604 5,588 

28 5,544 5,555 5,571 5,564 5,571 

29 5,573 5,574 5,588 5,603 5,596 

30 5,553 5,572 5,534 5,547 5,576 

31 5,565 5,566 5,543 5,57 5,571 

32 5,594 5,527 5,593 5,568 5,562 

33 5,634 5,523 5,546 5,564 5,625 

34 5,599 5,576 5,533 5,553 5,559 

35 5,572 5,579 5,537 5,505 5,526 

36 5,542 5,563 5,57 5,625 5,638 

37 5,611 5,52 5,563 5,564 5,553 

38 5,592 5,586 5,558 5,521 5,544 

39 5,515 5,517 5,51 5,542 5,559 

40 5,528 5,553 5,588 5,579 5,586 

41 5,583 5,565 5,589 5,522 5,594 
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4.3.1 Ověření statistické stability 1. žíly 

Nejprve jsem ověřoval, zda data pocházejí z normálního rozdělení. Histogram na obr. 

10 znázorňuje rozdělení naměřených hodnot. Z obrázku je patrné že tvar rozdělení zhruba 

odpovídá průběhu Gaussovy křivky. Quantil-Quantil graf na obrázku 11, zobrazuje rozložení 

dat podél přímky. Není zcela zřejmé, zda data pocházejí z normálního rozdělení. Musíme 

však ještě provést test normality, který potvrdí nebo vyvrátí nulovou hypotézu.     

 

Obr. 10: Histogram 

 

 

Obr. 11: Q-Q graf 
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Výsledek testu normality je zobrazen v tabulce 3. P - hodnota je u testu dobré shody o 

trošku větší než používaná hladina významnosti α = 0,05 a proto můžeme příjmout nulovou 

hypotézu a konstatovat že data pocházejí z normálního rozdělení.  

 

Tab. 3:Výsledky normality dat 

Tests for Normality for Žíla 1 

 

Computed Chi-Square goodness-of-fit statistic = 55,839 

P-Value = 0,05197485 

 

Shapiro-Wilks W statistic = 0,953765 

P-Value = 0,00120708661 

 

Z score for skewness = 0,404779 

P-Value = 0,685637 

 

Z score for kurtosis = -5,04087 

P-Value = 4,64185E-7 

 

 

Krabicový graf na obrázku 12 zobrazuje rozdělení hodnot, které je přibližně 

symetrické. Grubbsův test nám nepoukázal na odlehlou hodnotu.  

Data pocházejí z normálního rozdělení, neobsahují odlehlou hodnotu, nyní můžeme 

hodnotit statistickou stabilitu, pomocí regulačního diagramu pro průměr a rozpětí.     
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Tab. 4: Naměřené hodnoty doplněné o rozpětí a průměry pro 1. žílu 

Číslo 
podskupiny 

Číslo měření 
Rj xj 

1 2 3 4 5 

1 5,453 5,594 5,601 5,541 5,462 0,148 5,5302 

2 5,47 5,573 5,555 5,536 5,465 0,108 5,5198 

3 5,559 5,599 5,585 5,566 5,507 0,092 5,5632 

4 5,502 5,605 5,601 5,512 5,463 0,142 5,5366 

5 5,547 5,472 5,597 5,599 5,481 0,127 5,5392 

6 5,451 5,623 5,593 5,619 5,54 0,172 5,5652 

7 5,464 5,538 5,463 5,634 5,604 0,171 5,5406 

8 5,471 5,605 5,598 5,549 5,446 0,159 5,5338 

9 5,489 5,578 5,566 5,468 5,451 0,127 5,5104 

10 5,473 5,592 5,503 5,455 5,49 0,137 5,5026 

11 5,548 5,569 5,583 5,46 5,552 0,123 5,5424 

12 5,532 5,576 5,456 5,482 5,556 0,12 5,5204 

13 5,539 5,515 5,579 5,581 5,456 0,125 5,534 

14 5,53 5,533 5,433 5,452 5,519 0,1 5,4934 

15 5,547 5,565 5,461 5,453 5,468 0,112 5,4988 

16 5,539 5,574 5,514 5,476 5,556 0,098 5,5318 

17 5,495 5,5 5,576 5,539 5,448 0,128 5,5116 

18 5,503 5,483 5,56 5,617 5,522 0,134 5,537 

19 5,504 5,511 5,427 5,475 5,506 0,084 5,4846 

20 5,459 5,52 5,542 5,424 5,475 0,118 5,484 

21 5,494 5,554 5,488 5,428 5,507 0,126 5,4942 

22 5,526 5,553 5,473 5,429 5,475 0,124 5,4912 

23 5,539 5,553 5,524 5,581 5,555 0,057 5,5504 

24 5,57 5,549 5,568 5,485 5,514 0,085 5,5372 

25 5,517 5,593 5,552 5,501 5,49 0,103 5,5306 

26 5,519 5,504 5,528 5,426 5,447 0,102 5,4848 

27 5,444 5,532 5,544 5,493 5,436 0,108 5,4898 

28 5,512 5,564 5,557 5,434 5,506 0,13 5,5146 

29 5,438 5,542 5,544 5,485 5,441 0,106 5,49 

30 5,474 5,507 5,524 5,434 5,507 0,09 5,4892 

31 5,445 5,561 5,5 5,482 5,572 0,127 5,512 

32 5,525 5,506 5,449 5,444 5,525 0,081 5,4898 

33 5,532 5,543 5,501 5,431 5,481 0,112 5,4976 

34 5,515 5,474 5,573 5,591 5,506 0,117 5,5318 

35 5,466 5,524 5,551 5,475 5,444 0,107 5,492 

36 5,479 5,504 5,574 5,53 5,442 0,132 5,5058 

37 5,505 5,524 5,561 5,576 5,506 0,071 5,5344 

38 5,461 5,555 5,473 5,567 5,537 0,106 5,5186 

39 5,439 5,455 5,521 5,555 5,487 0,116 5,4914 

40 5,536 5,438 5,509 5,516 5,508 0,098 5,5014 

41 5,452 5,534 5,572 5,478 5,439 0,133 5,495 

            0,12 5,52 
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Obr. 12: Krabicový graf 

Grubbs' Test (assumes normality) 

-------------------------------- 

Test statistic = 2,34647 

P-Value = 1,0 

 

Pomocí programu Statgraphics Plus 5.0 jsem z naměřených hodnot vytvořil regulační 

diagramy. Z diagramu pro rozpětí na obrázku 13 je patrné, že všechny hodnoty leží uvnitř 

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

 

Obr. 13: Regulační diagram pro rozpětí 
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Regulační diagram pro průměry vidíme na obrázku 14. I zde jsou všechny hodnoty 

uvnitř regulačních mezí, můžeme tedy konstatovat, že proces je statisticky stabilní i z hlediska 

polohy. 

 

Obr. 14: Regulační diagram pro průměr 

4.3.2 Ověření statistické stability 2. žíly 

Pokračujeme analýzou dat druhé žíly uvedeny v tabulce 6. Data jsou doplněna o 

rozpětí a průměrnou hodnotu. Na obrázku 15 je histogram proložen Gaussovou křivkou, 

rozložení dat zhruba odpovídá normálnímu rozdělení, podle Q-Q grafu na obrázku 16 je to 

ještě zřetelnější. Test normality v tabulce 5 potvrdil, že data pocházejí z normálního rozdělení, 

jelikož p – hodnota u Shapiro-Wilkova testu je větší než hladina významnosti α = 0,05. 

 

 Tab. 5: Výsledky normality dat 

Tests for Normality for Žíla 2 

Computed Chi-Square goodness-of-fit statistic = 61,76 

P-Value = 0,000371212 

Shapiro-Wilks W statistic = 0,98648  P-Value = 0,780858 

Z score for skewness = 0,167456 

P-Value = 0,867006 

Z score for kurtosis = 1,05457 

P-Value = 0,291619 

Tab. 6: Naměřené hodnoty doplněné o rozpětí a průměry pro 2. žílu 
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Číslo 
podskupiny 

Číslo měření 
Rj xj 

1 2 3 4 5 

1 5,51 5,563 5,562 5,567 5,544 0,057 5,5492 

2 5,562 5,553 5,62 5,587 5,559 0,067 5,5762 

3 5,574 5,538 5,565 5,567 5,564 0,036 5,5616 

4 5,568 5,534 5,605 5,582 5,57 0,071 5,5718 

5 5,561 5,557 5,562 5,565 5,562 0,008 5,5614 

6 5,546 5,559 5,552 5,564 5,557 0,018 5,5556 

7 5,605 5,497 5,532 5,6 5,477 0,128 5,5422 

8 5,594 5,549 5,513 5,561 5,579 0,081 5,5592 

9 5,582 5,543 5,525 5,503 5,585 0,082 5,5476 

10 5,585 5,523 5,53 5,541 5,535 0,062 5,5428 

11 5,551 5,544 5,534 5,537 5,533 0,018 5,5398 

12 5,56 5,475 5,501 5,553 5,591 0,116 5,536 

13 5,528 5,549 5,542 5,523 5,562 0,039 5,5408 

14 5,506 5,535 5,544 5,562 5,532 0,056 5,5358 

15 5,574 5,6 5,567 5,551 5,554 0,049 5,5692 

16 5,626 5,578 5,599 5,584 5,616 0,048 5,6006 

17 5,554 5,49 5,599 5,61 5,6 0,12 5,5706 

18 5,583 5,521 5,565 5,649 5,584 0,128 5,5804 

19 5,523 5,565 5,561 5,531 5,537 0,042 5,5434 

20 5,606 5,571 5,494 5,586 5,546 0,112 5,5606 

21 5,612 5,56 5,603 5,567 5,605 0,052 5,5894 

22 5,54 5,507 5,548 5,617 5,575 0,11 5,5574 

23 5,571 5,584 5,511 5,543 5,534 0,073 5,5486 

24 5,571 5,543 5,548 5,548 5,539 0,032 5,5498 

25 5,561 5,564 5,544 5,537 5,564 0,027 5,554 

26 5,548 5,564 5,55 5,546 5,559 0,018 5,5534 

27 5,545 5,586 5,571 5,604 5,588 0,059 5,5788 

28 5,544 5,555 5,571 5,564 5,571 0,027 5,561 

29 5,573 5,574 5,588 5,603 5,596 0,03 5,5868 

30 5,553 5,572 5,534 5,547 5,576 0,042 5,5564 

31 5,565 5,566 5,543 5,57 5,571 0,028 5,563 

32 5,594 5,527 5,593 5,568 5,562 0,067 5,5688 

33 5,634 5,523 5,546 5,564 5,625 0,111 5,5784 

34 5,599 5,576 5,533 5,553 5,559 0,066 5,564 

35 5,572 5,579 5,537 5,505 5,526 0,074 5,5438 

36 5,542 5,563 5,57 5,625 5,638 0,096 5,5876 

37 5,611 5,52 5,563 5,564 5,553 0,091 5,5622 

38 5,592 5,586 5,558 5,521 5,544 0,071 5,5602 

39 5,515 5,517 5,51 5,542 5,559 0,049 5,5286 

40 5,528 5,553 5,588 5,579 5,586 0,06 5,5668 

41 5,583 5,565 5,589 5,522 5,594 0,072 5,5706 

            0,06 5,56 
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Obr. 15: Histogram 

 

 

Obr. 16: Q-Q graf 

 

Krabicový graf na obrázku 17 zobrazuje rozdělení hodnot, které jsou symetrické. Jsou 

zde ale patrné nějaké vzdálené hodnoty, Grubbsův test ale potvrdil, že hodnoty nejsou 

odlehlé, p – hodnota 0,69 je větší než používaná hladina významnosti α = 0,05.  
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Obr. 17: Krabicový graf 

Grubbs' Test (assumes normality) 

-------------------------------- 

Test statistic = 2,90438 P-Value = 0,691307 

 

Pomocí programu Statgraphics Plus 5.0 jsem z odebraných dat vytvořil regulační 

diagramy, které můžeme vidět na obrázku 18 a 19. 

Z diagramu pro rozpětí je patrné, že všechny hodnoty leží uvnitř regulačních mezí, 

proces je statisticky stabilní (z hlediska variability), protože všechny body leží uvnitř 

regulačních mezí.   

 

Obr. 18: Regulační diagram pro rozpětí 
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U diagramu pro průměr jedna skupina překračuje horní regulační mez. Musíme proto 

najít příčinu tohoto výkyvu. Jedná se o 16 skupinu, to znamená 16. svitek. Po zvážení všech 

příčin jsem vyloučil tuto skupinu a znovu přepočítal meze a sestrojil regulační diagram pro 

průměry (obr. 20). 

 

Obr. 19: Regulační diagram pro průměr 

 

Po vypuštění skupiny přesahující regulační mez a vypočtení nových regulačních mezí, 

již všechny hodnoty leží uvnitř regulačních mezí, viz obrázek 20. Můžeme tedy říct, že proces 

je statisticky stabilní i z hlediska polohy. 

 

 

Obr. 20: Regulační diagram pro průměr po vypuštění 16. skupiny 

X-bar Chart for Žíla 2

Subgroup

X
-b

a
r

CTR = 5,56

UCL = 5,60

LCL = 5,52

0 10 20 30 40 50

5,52

5,54

5,56

5,58

5,6

5,62

X-bar Chart for Žíla 2

Subgroup

X
-b

a
r

CTR = 5,56

UCL = 5,60

LCL = 5,52

0 10 20 30 40 50

5,52

5,54

5,56

5,58

5,6

5,62



40 

 

4.4 Fáze analýzy a zabezpečení způsobilosti procesu 

4.4.1 Vyhodnocení způsobilosti procesu 1. žíly 

Jelikož data pocházejí z normálního rozdělení, neobsahují odlehlou hodnotu, což jsou 

základní předpoklady o datech, můžeme hodnotit způsobilost procesu. Na obrázku 21 je 

histogram s vyznačenými regulačními mezemi. Index Cp a Cpk je 1,34 respektive 1,24 a proto 

můžeme hodnotit způsobilost procesu 1. žíly ve vztahu k Cp jako vyhovující, ale ve vztahu 

k Cpk nevyhovující, tato hodnota je nízká a způsobená velkou variabilitou naměřených dat. 

 

Obr. 21: Způsobilost procesu válcování drátu z hlediska průměru drátu 

 

Pravděpodobnost výskytu neshodných výrobků je vypočtena v tabulce 7 v programu 

Statgraphics Plus 5.0 a výsledek nám říká, že na milion výrobků vychází kolem 142 

neshodných výrobků.  
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Tab. 7: Pravděpodobnost výskytu neshodných výrobků 

Data variable: Žíla 1 

Distribution: Normal 

     sample size = 205 

     mean = 5,51516 

     standard deviation = 0,0506479 

                     Observed                   Estimated       Defects 

Specifications       Beyond Spec.    Z-Score    Beyond Spec.    Per Million 

--------------------------------------------------------------------------- 

USL =     5,7           0,000000%       3,65       0,013137%         131,37 

Nominal = 5,5         

LSL =     5,3           0,000000%      -4,25       0,001079%          10,79 

--------------------------------------------------------------------------- 

Total                   0,000000%                  0,014215%                 142,15 

 

4.4.2 Vyhodnocení způsobilosti procesu 2. žíly 

Z obrázku 22 vidíme výsledky způsobilosti procesu. Způsobilost procesu je Cp 2,2 

respektive Cpk 1,56 proto je proces způsobilý v případě obou indexů. Následující tabulka 8 

ukazuje pravděpodobnost výskytu neshodných výrobků. Vidíme, že je výskyt neshodných 

výrobků velmi nízký a to necelé dva výrobky na milion kusů.  

 

Obr. 22: Výkonnost procesu válcování drátu z hlediska průměru drátu 
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Tab. 8: Pravděpodobnost výskytu neshodných výrobků 

Data variable: Žíla 2 

 

Distribution: Normal 

     sample size = 200 

     mean = 5,55935 

     standard deviation = 0,0300817 

 

                     Observed                   Estimated       Defects 

Specifications       Beyond Spec.    Z-Score    Beyond Spec.    Per Million 

--------------------------------------------------------------------------- 

USL =     5,7           0,000000%       4,68       0,000147%           1,47 

Nominal = 5,5         

LSL =     5,3           0,000000%      -8,62       0,000000%           0,00 

--------------------------------------------------------------------------- 

Total                   0,000000%                  0,000147%                  1,47 
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5. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo navržení možnosti zavedení statistické regulace 

procesu při procesu válcování drátu v hutním podniku.  

První kapitola je věnována teoretickému popisu a postupu statistické regulace procesu, 

výběr vhodných nástrojů a diagramů.   

Ve druhé kapitole je představena společnost, ve které jsem tuto práci vytvořil, od její 

historie až po současný stav. 

Následující třetí kapitola analyzuje současný stav provádění kontroly, měření a 

záznam dat, hodnocení způsobilosti procesu, atd. Popisuje postup při výskytu neshodného 

výrobku a jeho předcházení.   

V poslední páté kapitole je řešena praktická část samotné statistické regulace procesu. 

Byl k tomu použit program Statgraphics Plus 5,0. Hodnocenou veličinou byl průměr 

válcovaného drátu. Jelikož válcování probíhá dvěma žilami, bylo třeba vyhodnotit statistickou 

stabilitu obou žil. V případě první žíly, podle dosažených výsledků, je proces statisticky 

stabilní ale nezpůsobilý z důvodu indexu Cpk který je pouze 1,24 což je velmi nízká hodnota. 

V případě druhé žíly došlo k signalizaci, v diagramu pro průměry, o překročení regulační 

meze u jedné ze skupin, musel jsem proto vyhodnotit příčinu neshody. Jelikož se data 

hodnotila zpětně, je patrné že se jednalo o zbytečný signál. Po kontrolním měření a zjištění 

možných vlivů jsem tuto skupinu mohl vyloučit a pomocí programu Statgraphics znovu 

přepočítat meze a vytvořit upravený regulační diagram. V takto upraveném regulačním 

diagramu jsou již všechny hodnoty mezi regulačními mezemi. Proto jsem mohl konstatovat, 

že proces je statisticky stabilní i pro druhou žílu. Způsobilost procesu pro druhou žílu vyšla o 

něco lépe a to Cp = 2,22 respektive Cpk = 1,56 takže proces je i způsobilý. Na závěr můžu říct, 

že proces válcování je statisticky stabilní pro obě žíly, ale způsobilý pouze pro druhou žílu. U 

první žíly je třeba proces vycentrovat do středu tolerančního pole. Je tedy především nutné 

přijmout opatření na snížení vysoké variability. 

Počet neshodných výrobků na milión vyrobených je u první žíly o dost vyšší než u 

druhé a to kolem 142 respektive 2 neshodné výrobky.  

Pro statistickou regulaci procesu jsem proto navrhl, aby bylo zaznamenáváno 5 

měření, v 30 sekundových intervalech pro každý svitek. Tyto hodnoty budou automaticky 

ukládány do programu, který vyhodnotí statistickou stabilitu procesu. Pracovníci budou mít 

výstupy z procesu přímo na obrazovce, kde bude vyhodnocen každý válcovaný svitek, a 

budou mít možnost hned zasáhnout do procesu v případě signalizace kolísání hodnot.  
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Tato regulace procesu by měla být velkým přínosem pro podnik, protože při válcování 

drátu budou pracovníci moci včas zasáhnout do procesu, v případě že dojde k nějaké poruše 

na trati a tím předejít výrobě neshodného výrobku, v našem případě drátu.    
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Příloha 1:Parametry procesu pro stanovení způsobilosti zařízení a procesů: 

Středisko - zařízení Výrobek, parametr   Hodnota parametru 
1) 

Zakázka
2)

  
 
  Perioda hodnocení 

Pozn.
3)

  

    

  VHfv  - vratná trať 

kolejnice,  

rozměry 

  60 E1(60 E2) nebo 

136RE (136-8) 
Z 

 

 

 

 

 

 

   po středních  

opravách  

P 

sochory,  

rozměr  

150x150, 153x153,   

155x155 mm 
 L 

 

 

 

 

Z,P 
  VHfh - střední trať 

  

kruhové tyče,  

průměr 
pr. 50 až 90 mm 

 

 

Z plochá ocel,    

rozměry 

pl 55 až 90x5 až 60 mm 

pl.100 až 150x5 až 60 

mm 

 VHfb - univerzální tr. 
plochá široká    

ocel, rozměry 
150 až 520 x 5 až 70mm  Z 

 VHfd- drobné 

kolejivo 

  žebrová  podkl., 

  rozměry  

  rozteč děr 

  závazná strana  
Z     po bloku oprav 

 

P 

  VJej - kontijemná 

trať   

tyče/drát,  

průměr   

pr. 16 až 30 mm 

pr. 30,5 až 50 mm 

pr. 51 až 80 mm 
ŠA,  L 

po středních 

opravách  

 

Z,P 

  VJez- Landgraf č.1 tyče,  průměr 
pr. 16 až 49 mm 

pr. 50 až 73 mm 

 

 

L 

 

 

1x/rok 

 

Z,P 

průměr 

 

P 

přímost 

  VJez - 4V2M 
tyče,  průměr 

přímost 

pr. 16 až 49 mm 

pr. 50 až 73 mm 

 VJez - BWRPM 80-7   
  tyče,  průměr 

  přímost 

  pr. 16 až 20 mm 

  pr. 21 až 50 mm 

  VJeu -  XRK 9-100 tyče, přímost pr.40 až 80 mm ŠA P 

  VF - KTS 0  

 

 

tažené tyče, průměr  

  pr.5 až 15 mm  

 

 

A 

 

 

 

1x/rok  

 

 

 

Z 

  VF - KTS I pr. 5 až 8 mm 

  VF - KTS II pr. 8 až 19 mm 

  VF - KTS III pr. 10 až 19 mm  

  VF - KTS IV pr. 19 až 40 mm 

  VF - TL 10 pr. do 25 mm 

  VF - TL 35 pr. 40 až 65 mm 

VJfd - kontidrátová 

trať 

drát, průměr  
pr. 5,5 až 10,0 mm 

pr. 10,5 až 20,0 mm 
L 

po středních 

opravách 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

VJfp - STC pece/ 
žíhání 

tyče, tvrdost HB pr. 16 až 80 mm 
 

L 

 

1x/rok 

drát, pevnost Rm pr. 5,5 až 20 mm 

VJfp - STAKU linka  drát, průměr  pr. 7,8 mm až 12 mm   

 pr. >12 mm až 16 mm  

 pr. > 16 mm až 20 mm 

 

L 

  

1x/rok 

VJej,VJfd - 

kontijemná   

trať,kontidrátová 

trať 

drát, pevnost Rm 
všechny průměry/ 

šroubárenské oceli 

 ŽDB  

Drátovna a.s. 
 pololetně 

  VT - VM, MM 
bezešvá trubka, 

vnější rozměr 

VM - jeden rozměr           

z rozměrové řady 

MM - jeden rozměr          

z rozměrové řady 

mon. API po středních  

opravách 
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Pozn.:  

1) z rozmezí hodnot vybrat jednu dle plánu zakázek.  

Způsobilost zařízení i procesu hodnotit na první(ch) zakázce (zakázkách). 

2) 

A - zákazník automobilového průmyslu, 

L - zakázka na ložiskové oceli - priorita - bude rozhodnuto dle skladby zakázek,  

ŠA - zakázka pro Škoda Auto,a.s,- priorita - bude rozhodnuto dle skladby zakázek,  

Z - jakákoliv zakázka, 

3)  

Z - hodnocení způsobilosti zařízení, 

P - hodnocení způsobilosti procesu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Příloha 2: Kontrolní postup ke kontrolnímu bodu 
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Příloha 3: Postupový diagram „Výroba drátů na KDT“ 
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Příloha 4: Grafický výstup dat ze softwaru STEELMASTER 
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Příloha 5: Hodnoty zaznamenány měřícím zařízením Zumbach pro jeden svitek 

  1 2 3 4 5 6 7 

Prumer [mm]: 5,488 5,501 5,507 5,505 5,49 5,478 5,46 

Pozice [m*100]: 0,797206 1,594411 2,391617 3,188822 3,986028 4,783233 5,580439 

         

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

5,451 5,452 5,453 5,451 5,446 5,446 5,463 5,483 5,497 

6,377644 7,17485 7,972056 8,769261 9,566467 10,36367 11,16088 11,95808 12,75529 

         

17 18 19 20 21 22 23 24 25 

5,499 5,495 5,482 5,461 5,452 5,455 5,463 5,463 5,462 

13,55249 14,3497 15,14691 15,94411 16,74132 17,53852 18,33573 19,13293 19,93014 

         

26 27 28 29 30 31 32 33 34 

5,471 5,489 5,509 5,532 5,544 5,547 5,541 5,537 5,543 

20,72734 21,52455 22,32176 23,11896 23,91617 24,71337 25,51058 26,30778 27,10499 

         

35 36 37 38 39 40 41 42 43 

5,553 5,56 5,572 5,575 5,576 5,581 5,588 5,599 5,603 

27,90219 28,6994 29,49661 30,29381 31,09102 31,88822 32,68543 33,48263 34,27984 

         

44 45 46 47 48 49 50 51 52 

5,603 5,604 5,601 5,594 5,586 5,577 5,567 5,565 5,567 

35,07704 35,87425 36,67146 37,46866 38,26587 39,06307 39,86028 40,65748 41,45469 

         

53 54 55 56 57 58 59 60 61 

5,571 5,579 5,582 5,581 5,576 5,574 5,579 5,582 5,588 

42,25189 43,0491 43,84631 44,64351 45,44072 46,23792 47,03513 47,83233 48,62954 

         

62 63 64 65 66 67 68 69 70 

5,597 5,594 5,585 5,578 5,578 5,58 5,586 5,598 5,608 

49,42674 50,22395 51,02116 51,81836 52,61557 53,41277 54,20998 55,00718 55,80439 

         

71 72 73 74 75 76 77 78 79 

5,609 5,602 5,597 5,585 5,579 5,578 5,58 5,58 5,582 

56,60159 57,3988 58,19601 58,99321 59,79042 60,58762 61,38483 62,18203 62,97924 

         

80 81 82 83 84 85 86 87 88 

5,582 5,578 5,572 5,575 5,583 5,591 5,599 5,606 5,61 

63,77644 64,57365 65,37086 66,16806 66,96527 67,76247 68,55968 69,35688 70,15409 

         

89 90 91 92 93 94 95 96 97 
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5,606 5,601 5,595 5,589 5,584 5,582 5,578 5,579 5,577 

70,95129 71,7485 72,54571 73,34291 74,14012 74,93732 75,73453 76,53173 77,32894 

         

98 99 100 101 102 103 104 105 106 

5,574 5,572 5,572 5,569 5,566 5,565 5,567 5,569 5,574 

78,12614 78,92335 79,72056 80,51776 81,31497 82,11217 82,90938 83,70658 84,50379 

         

107 108 109 110 111 112 113 114 115 

5,578 5,58 5,578 5,575 5,577 5,581 5,588 5,599 5,604 

85,30099 86,0982 86,89541 87,69261 88,48982 89,28702 90,08423 90,88143 91,67864 

         

116 117 118 119 120 121 122 123 124 

5,604 5,595 5,581 5,568 5,562 5,56 5,564 5,568 5,568 

92,47584 93,27305 94,07026 94,86746 95,66467 96,46187 97,25908 98,05628 98,85349 

         

125 126 127 128 129 130 131 132 133 

5,565 5,562 5,553 5,549 5,546 5,541 5,535 5,526 5,519 

99,65069 100,4479 101,2451 102,0423 102,8395 103,6367 104,4339 105,2311 106,0283 

         

134 135 136 137 138 139 140 141 142 

5,514 5,505 5,487 5,479 5,483 5,498 5,519 5,537 5,552 

106,8255 107,6228 108,42 109,2172 110,0144 110,8116 111,6088 112,406 113,2032 

         

143 144 145 146 147 148 149 150 151 

5,558 5,55 5,546 5,546 5,553 5,556 5,541 5,521 5,503 

114,0004 114,7976 115,5948 116,392 117,1892 117,9864 118,7836 119,5808 120,378 

         

152 153 154 155 156 157 158 159 160 

5,493 5,499 5,515 5,536 5,547 5,543 5,534 5,524 5,516 

121,1752 121,9725 122,7697 123,5669 124,3641 125,1613 125,9585 126,7557 127,5529 

         

161 162 163 164 165 166 167 168 169 

5,513 5,505 5,488 5,466 5,455 5,454 5,456 5,458 5,463 

128,3501 129,1473 129,9445 130,7417 131,5389 132,3361 133,1333 133,9305 134,7277 

         

170 171 172 173 174 175 176 177 178 

5,462 5,454 5,444 5,445 5,449 5,452 5,454 5,456 5,46 

135,5249 136,3222 137,1194 137,9166 138,7138 139,511 140,3082 141,1054 141,9026 

179 180        

5,463 5,471        

142,6998 143,497        

 


