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ABSTRAKT 

 

Závislost objemových změn materiálu na tepelném zpracování pro stanovení 

přídavků na broušení. 

 

 V první části diplomové práce je shrnut technologický popis tepelného zpracování 

ozubeného kola, předepsaný výrobní postupu samotného ozubeného kola a vybrané 

matematické modely použité k řešení. 

 První kapitoly praktické části se zaměřují na identifikaci příčin, které mají vliv na 

objemové změny materiálu při tepelném zpracování, pomocí diagramu příčin a následků a 

Paretova diagramu. V další části jsou zpracovány korelační a regresní analýzy vlivu 

neoptimálního chemického složení na objemové změny materiálu. 

 Na základě výsledků analýz byla navrhnuta opatření, která by mohla eliminovat 

příčiny objemových 

 

Klí čová slova: chemicko- tepelné zpracování oceli, cementování, kalení, kalicí 

prostředí, popouštění, kontrolní formuláře a záznamy, brainstorming, diagram příčin a 

následků, Paretův diagram, regresní analýza, korelační analýza. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 Material Volume Change-Heat Treatment Relation for Determination of 

Grinding Allowance. 

 

 In The forepart of diploma thesis they are summarized technological description of 

heat elaboration of gear wheel, specified production procedure and chosen mathematical 

models  used to resolution. 

 First chapters of the practical part of the work are focused to identification which 

causes  a material volume chase-heat treatment relation by the help of fishbone diagram and 

Pareto. In next part were created correlation and regresion analysis of influence non-optimal 

chemical constitution on volume change of material. 

On the basis of given results, suggestions were created for eliminating causes of 

volume change-heat treatment and were suggested a possibilities of improvement present 

status. 

 

Key words: chemicalheat treatment of steel, cementation, hardening, hardening 

medium, drawing, control forms and entries, brainstorming, fishbone diagram, Pareto, 

correlation and regresion analysis 

 

 

 



1 

 

Obsah 
 

Úvod ....................................................................................................................................... 3 

1 Základní informace o podniku ........................................................................ 4 

1.1 Představení společnosti Vítkovice Gearworks a. s. .......................................................... 4 

1.2 Historie výroby ozubených kol a převodovek .................................................................. 6 

1.3 Systém managementu jakosti ........................................................................................... 7 

1.4 Organizační schéma Vítkovice Gearworks a.s. ................................................................ 8 

1.5 Analýza současného stavu řešení dané problematiky v podniku ..................................... 9 

2 Popis technologického procesu tepelného zpracování ozubeného kola .... 10 

2.1 Chemicko-tepelné zpracování oceli ................................................................................ 10 

2.2 Cementování ................................................................................................................... 10 

2.2.1 Cementování v plynech ........................................................................................................ 11 

2.3 Kalení .............................................................................................................................. 12 

2.4 Kalicí prostředí ............................................................................................................... 14 

2.5 Popouštění ...................................................................................................................... 17 

2.6 Postup výroby a tepelného zpracování ozubeného kola ................................................. 18 

3 Výběr a popis matematických metod vhodných k řešení problému ......... 19 

3.1 Kontrolní formuláře a záznamy ...................................................................................... 19 

3.2 Brainstorming ................................................................................................................. 20 

3.4 Paretův diagram .............................................................................................................. 22 

3.5 Regresní analýza ............................................................................................................. 24 

3.6 Korelační analýza ........................................................................................................... 25 

4 Analýza možných příčin mající vliv na stanovení optimálního přídavku na 

broušení .............................................................................................................. 26 

4.1 Diagram příčin a následků .............................................................................................. 27 



2 

 

4.2 Paretova analýza příčin mající vliv na stanovení optimálního přídavku na broušení .... 29 

5 Nalezení závislosti objemových změn materiálu na tepelném zpracování 32 

5.1 Sběr dat ........................................................................................................................... 32 

5.2 Regresní a korelační analýza .......................................................................................... 34 

5.2.1 Závislost objemových změn materiálu na chemickém složení ............................................. 35 

5.3 Použití složitějšího modelu ............................................................................................. 39 

6 Zhodnocení dosažených výsledků ................................................................. 42 

7 Návrh dalších možností řešení ...................................................................... 43 

7.1 Plánování Experimentů (Design Of Experiments) ......................................................... 43 

8 Závěr ................................................................................................................ 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Úvod 

 

Při každém chemicko-tepelném zpracování (kalení, zušlechťování, cementování) 

ozubených kol, pastorků a ozubených hřídelí v cementačních pecích dochází k objemovým 

deformacím materiálu, které se navenek projevují změnami průměrů, válcovitostí, vydutím 

nebo vtažením - úbytkem materiálu. Vlivem teploty se tedy rozměry materiálu mění. 

S rostoucí teplotou se rozměry materiálu zvětšují. Při ochlazování se materiál smršťuje. 

Vzniká rozdíl (odchylka) mezi původním rozměrem před tepelným zpracováním a výsledným 

rozměrem po tepelném zpracování. Vzniklý rozdíl je dle velikosti rozměru zpracovávaného 

materiálu pokaždé odlišný. To vede k nárůstu přídavku, v horším případě k nedodržení 

předepsaného minimálního přídavku pro broušení (vznikne zmetek).  

V praxi se v technologickém postupu předepisuje velikost přídavku pro broušení 0,20 až 

0,35 mm na plochu dle složitosti výrobku. Po tepelném zpracování ozubených věnců není 

většinou tato tolerance přídavku dodržena. Aby nedocházelo po tepelném zpracování 

k podkročení předepsaných přídavků pro broušení, předepisuje technolog větší přídavky (0,4 

až 0,55 mm na plochu). Následkem toho jsou však delší časy pro opracování (broušení) 

výrobku a rovněž vyšší náklady spojené s tímto opracováním.  Jelikož toto broušení provádí 

zahraniční firma, rostou také devizové náklady. 

Hlavním cílem diplomové práce je určit závislost objemových změn materiálu na 

tepelném zpracování pro stanovení optimálního přídavku na ozubených věncích před 

tepelným zpracováním, pro finální broušení. 
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1 Základní informace o podniku 

 

1.1 Představení společnosti Vítkovice Gearworks a. s. 

 

VÍTKOVICE GEARWORKS a. s. je dceřinou společností holdingu VÍTKOVICE, a.s. 

s výhodným umístěním v průmyslové zóně Ostravy. Na trhu s ozubenými koly a převodovým 

zařízením pracuje již od roku 1926. Její výrobky, kterými jsou zejména atypické převodové 

skříně, ozubená kola a věnce, zubové spojky i kompletní pohony s využitím ozubených 

převodů nacházejí stále uplatnění v zemích celého světa, zejména pak v oblasti těžkého 

strojírenství, lodního a důlního průmyslu, energetiky a dopravy. Její specializací je především 

kusová a malosériová výroba těžkých převodových zařízení, dále výroba navíjecích zařízení a 

v poslední době strojírenská výroba.  

Převodové skříně vyrobené ve VÍTKOVICE GEARWORKS a. s. se vyznačují 

vysokou spolehlivostí provozu danou originálním technickým řešením, průběžnou kontrolou 

jakosti během výroby a následným odzkoušením ve vlastní zkušebně. Výrobky jsou 

projektovány a konstruovány ve vlastní konstrukci systémem CAD-IDEAS. 

 

Nabízený sortiment 

 

� Převodové skříně 

� Převodové skříně se vyrábí jak podle dokumentace dodané zákazníkem, tak 

dokumentace vytvořené ve vlastním konstrukčním oddělení.  

� Převodové skříně této společnosti jsou používány především v těžkých provozech, 

jako jsou: 

• Zařízení koksoven 

- Pojezdy vozů, výtlačných tyčí, srovnávání, šnekových dopravníků, korečkových 

výtahů, zdvihu a otáčení snímače vík, čištění dveří a zárubní, pěchovačů a jiné. 

 

• Zařízení pro povrchovou těžbu, vysoké pece, ocelárny a aglomerace 



5 

 

- Vrátky zdvihu, otáčení a stavění otočného rozdělovače, pojezd a zdvih jeřábu 

- Míchací bubny, třídiče, chladící pásy, kruhové chladiče, spékací pásy, 

vyhrabovače kalů, ovládání šoupátek, drtičů apod. 

- Pohony konvertorů, krokových pecí, sklápění pánví, hořáků, pojezd vozů 

mezipánve 

- Pásová doprava, míchačky, třídící síta, korečkové řetězy atd. 

- Pohony tažných stolic, chladníků, pojezdy převážecích vozů, hranidel, obracečů, 

tlaček, stavění a vyvážení válců, zvedacích stolů, střihacích linek atd.  

- Pojezdy, otáčení, sklápění technologických zařízení 

- Čelní a planetové převodovky pro natáčení atd.  

 

Nabízené služby 

 

� CAD 

- Návrhy a projekty převodových skříní, zubových spojek příp. kompletních pohonů  

- Zpracování detailní výkresové dokumentace v elektronické formě 

- Tvorba 3D modelů v CAD systému I-DEAS 

- Rozměrový a pevnostní výpočet ozubeného soukolí dle ČSN, DIN 

- Kontrolní přepočty převodových skříní a zubových spojek 

- Odborné posouzení konstrukčního zpracování a zubových spojek 

- Revize a posouzení stavu již provozovaných převodovek a zubových spojek 

 

� Tepelné zpracování 

- Cementování 

- Zušlechťování 

- Kalení 

- Nízko a vysokoteplotní popouštění 

- Žíhání 

- Povrchové kalení indukční a plamenem 

 

� Obrábění 

- Soustružení rotačních ploch 
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- Řezání závitů 

- Vrtání 

- Vyvrtávání 

- Obrážení 

- Broušení otvorů 

- Broušení na kulato 

- Broušení na plocho 

- Frézování rovinných ploch na vodorovných vyvrtávačkách a frézkách 

- Frézování ozubení 

- Broušení ozubení 

- Ostření nástrojů na ozubení 

 

� Strojírenská výroba (navíjecí zařízení, dodávky úseku válcoven a kontilití) 

� Technické zkoušky a analýzy 

� Repase převodových zařízení 

� Demontáž a likvidace strojů a zařízení 

� Revize převodových zařízení 

� Rekonstrukce převodových zařízení 

� Montáž převodových zařízení 

� Servis převodových zařízení 

� Svařování dle EN 3834-2 

� Měření ozubení na měřícím stroji Klingelnberg                                                          [1] 

 

1.2 Historie výroby ozubených kol a převodovek  

 

První zmínky o opracování ozubeného kola sahají ve Strojírně do roku 1910. O 

šestnáct let později  bylo díky rozrůstající se produkci založeno Oddělení pro ozubená kola.  

Tímto okamžikem začala dekáda promyšlených investic do strojního parku – přibyly 

stroje na opracování rovného a šikmého ozubení způsobem odvalovacím a také na opracování 

šípového ozubení systému Sykes, Fellow a kol kuželových a šroubovaných. 
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Výroba ozubených kol se stala významnou částí strojírenské produkce firmy. 

Ozubárna se podílela svými subdodávkami na realizaci téměř všech významných investičních 

celků, budovaných mateřskou firmou v mnoha zemích světa. 

K významné změně v životě Ozubárny došlo 1. února 2002, kdy vznikla dceřiná 

společnost akciové společnosti VÍTKOVICE společnost VÍTKOVICE Ozubárna, a.s. 

Od 27. 7. 2005 je společnost přejmenována na VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.    [2]  

                                                                                                                           

1.3 Systém managementu jakosti 

 

Firma Vítkovice Gearworks a.s. má zaveden a certifikován systém jakosti dle ČSN EN 

ISO 9001:2000 u společnosti TUV NORD Czech, s. r. o pro následující obor platnosti: 

 

• Návrh, výroba, montáž, servis, revize, opravy, zkoušení pohonných systémů- 

převodovek, včetně výroby a montáže dílů všeobecného strojírenství se 

zohledněním vyšších požadavků na jakost při svařování dle EN ISO 3834-2. 

 

• Engineering projektů v oblasti energetiky a povrchové těžby. 

 

V současné době probíhají ve firmě přípravy na certifikaci systému environmentálního 

managementu dle normy EN ISO 14001, která by měla proběhnout v roce 2010.                 [2]  
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1.4 Organizační schéma Vítkovice Gearworks a.s. 

 

 

Výkonný ředitel 
 

Informatika a systémy 
jakosti 

 

Investice a údržba 

Projekce a konstrukce Řízení jakosti 
  

Finance a personalistika Obchod a marketing 
Výroba a 
technika 

 

 

 

Účtárny a controlling 
Marketing a obchodní 

služby 
Nákup a 

kooperace 
 

 

 

Personalistika a 
odměňování Nabídky a prodej Obrobna a kalírna 

 

Obrobna a 
frézovna 

 

Montáž 
 

TgPV a 
technologie 

 

Režie 
 

 

Obrázek 1 Organizační schéma Vítkovice Gearworks a.s. [1] 
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1.5 Analýza současného stavu řešení dané problematiky v podniku 

 

Nosným výrobním programem Vítkovice Gearworks a.s. je výroba ozubených kol a 

ozubení.  

Při každém tepelném zpracování (kalení, zušlechťování, cementování) dochází 

k nekontrolovatelné změně rozměrů zpracovávaných výrobků. Vlivem teploty se rozměry 

materiálu mění. S rostoucí teplotou se rozměry materiálu zvětšují. Při ochlazování se materiál 

smršťuje. Vzniká rozdíl (odchylka) mezi původním rozměrem před tepelným zpracováním a 

výsledným rozměrem po tepelném zpracování. Vzniklý rozdíl je dle velikosti rozměru 

zpracovávaného materiálu pokaždé odlišný. To vede k nárůstu přídavku, v horším případě 

k nedodržení předepsaného minimálního přídavku pro broušení (vznikne zmetek).  

V praxi se v technologickém postupu předepisuje velikost přídavku pro broušení 0,20 

až 0,35 mm na plochu dle složitosti výrobku. Po tepelném zpracování ozubených věnců není 

většinou tato tolerance přídavku dodržena. Aby nedocházelo po tepelném zpracování 

k podkročení předepsaných přídavků pro broušení, předepisuje technolog větší přídavky (0,4 

až 0,55 mm na plochu). Následkem toho jsou však delší časy pro opracování (broušení) 

výrobku a rovněž vyšší náklady spojené s tímto opracováním.  Jelikož toto broušení provádí 

zahraniční firma, rostou také devizové náklady. 

 

 

 

 

 
 

 



10 

 

2 Popis technologického procesu tepelného zpracování 

ozubeného kola 

 

TEORIE 

 

2.1 Chemicko-tepelné zpracování oceli 

 

Podstatou všech způsobů chemicko-tepelného zpracování je úmyslně vyvolaná změna 

chemického složení oceli v povrchových vrstvách, která se projeví zvýšenou tvrdostí buď 

přímo - nitridování, nebo po následujícím kalení - cementování. 

Hlavním účelem chemicko - tepelného zpracování je - stejně jako u povrchového 

kalení - zvýšení tvrdosti povrchu a jeho odolnosti proti opotřebení, popř. i únavě. Jádro 

součástí má tvrdost mnohem nižší a je houževnatější.  

Změny chemického složení povrchové vrstvy se dosahuje ohřevem v aktivním 

prostředí, při němž se povrch obohacuje uhlíkem (cementování), dusíkem (nitridování), sírou 

(sulfidování) nebo kombinací těchto prvků (nitrocementace, sulfonitridace).                 [3]  

 

2.2 Cementování 

 

Cementování je difusní pochod, při němž se měkká ocel na povrchu nasycuje uhlíkem 

působením látek na tento prvek bohatých, čímž se po kalení dosáhne výrazného rozdílu mezi 

tvrdostí povrchu a jádra. Při některých způsobech cementování se zároveň přidávají i látky, 

které obsahují dusík. Pokud se tak děje při teplotách, kdy převažuje difuse uhlíku, a 

konečných vlastností vrstvy se dosahuje martenzitickým kalením, počítáme tyto pochody 

k cementování a na dusík, je- li přítomen, pohlížíme jenom jako na prvek pozměňující 

rovnovážný diagram Fe - C rozšiřováním oblasti austenitu. Pochody řídící se dusíkovým 
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diagramem se počítají k nitridování. Význačným znakem nitridování je to, že po něm 

s výjimkou zvláštních případů již nenásleduje kalení. 

Vznik a konečné tepelné zpracování vrstvy se řídí podle dějů v rovnovážném 

diagramu soustavy Fe – C (obr. 2).                                                                                          [4]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Rovnovážný diagram soustavy železo- uhlík do obsahu 2% C [4] 

 

 

2.2.1 Cementování v plynech 

 

V praxi se při cementování používá různých plynných směsí. Jsou to buď plyny 

vyskytující se v přírodě (zemní plyn, bahenní plyn nebo plyn získaný umělým kvašením 

rostlinných odpadků), nebo plyny vyrobené průmyslovou cestou a používané k topení 

(svítiplyn, koksárenský plyn a různé druhy plynů generátorových) nebo uhlovodíky, které se 

tvoří při syntéze kapalných paliv (propan, butan) a konečně plyny vzniklé tepelným 

rozkladem organických kapalin (krakovaný plyn). 



12 

 

Plyny k cementování se vhodně upravují, aby se příliš snadno nerozkládaly a 

nevytvářely saze. Získávají se tak plyny chudé, to jsou plyny, které se k oceli s malým 

obsahem uhlíku chovají prakticky neutrálně a z nichž se teprve vhodným přidáváním 

bohatých plynů připravují vlastní cementační a nitrocementační směsi dostatečně nauhličující, 

které nevylučují uhlík.                                                                                                             [4]  

Oceli po cementaci musí být dále tepelně zpracovány, především kaleny a popouštěny, 

aby se využilo zvýšeného obsahu uhlíku pro dosažení větší tvrdosti povrchu. Nejjednodušší 

způsob tepelného zpracování je kalení přímo z cementační teploty. Tato teplota je však pro 

kalení cementované vrstvy příliš vysoká. Cementovaná vrstva je křehká a rovněž nebezpečí 

vzniku trhlin po kalení je značné. Další způsob je ochlazení součásti po cementaci na vzduchu 

a nový ohřev na teplotu 780 až 820 °C, která je správnou kalicí teplotou nauhličeného 

povrchu. Cementovaná vrstva je potom jemnozrnná, tvrdá a houževnatá, ale jádro je velmi 

podkaleno. Proto se velmi namáhané součásti kalí po cementování dvakrát, jednou z vyšší 

kalicí teploty a po druhé z nižší kalicí teploty, jež odpovídá správné kalicí teplotě 

cementované vrstvy.                                                                                                                [3] 

 

2.3 Kalení 

 

Kalení je způsob tepelného zpracování kovů, při kterém se kov ohřeje na tzv. kalicí 

teplotu a poté se prudce ochlazuje. Tím získává lepší mechanické a fyzikální vlastnosti. V 

případě oceli dochází k vzniku přesyceného tuhého roztoku uhlíku v železe (tzv. martenzitu). 

Ten je charakteristický jemnou strukturou. Schopnost oceli dosáhnout kalením zvýšené 

tvrdosti se nazývá kalitelností. Závislost tvrdosti kalené oceli na obsahu uhlíku při různém 

podílu martenzitu na výsledné struktuře můžeme vidět na obrázku 3. Kalíme proto, abychom 

dosáhli vyšší, případně maximální tvrdosti výrobku nebo jeho pracovní plochy, například 

břitu. Kalená součást má vyšší tvrdost, ztrácí však houževnatost a proto se stává křehčí. 
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Obrázek 3 Závislost tvrdosti kalené oceli na obsahu uhlíku [3] 

 

Kalení je tepelné zpracování, spojené se vznikem nerovnovážné struktury. Je 

prováděno jak u nástrojových ocelí, tak u ocelí konstrukčních a to pro zlepšení určitých 

mechanických vlastností. Kalením se dosahuje u součástí vysoké tvrdosti a odolnosti proti 

opotřebení. Tyto vlastnosti jsou spojeny se vznikem nerovnovážné struktury martenzitu a 

bainitu, které jsou požadovány po správném zakalení. Zakalením oceli se vždy také současně 

zvýší i její pevnost v tahu na mm2. 

U konstrukčních ocelí je martenzit výchozí strukturou pro další tepelné zpracování, 

například popouštění, jehož výsledkem je jemná popouštěcí struktura sorbit, která má 

výbornou kombinaci pevnosti, tvrdosti a houževnatosti. Naopak u nástrojových ocelí je 

martenzit strukturou konečnou, která právě u těchto ocelí zajišťuje vysoké hodnoty tvrdosti a 

houževnatosti. Jemnost, resp. zrnitost je závislá od rychlosti ochlazování, ale i dalších faktorů 

(nečistoty v kovu atd.). Čím je rychlost vyšší, tím je struktura jemnější. Kalicí teplota je nižší 

než teplota tavení kovu a je závislá na obsahu uhlíku. 
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Kalení je zakázáno u součástek, které by při nečekaném prasknutí způsobily úraz. 

Například pro kované háky. U zvedacích zařízení platí zásada, že při nadměrném přetížení se 

musí hák natahovat, a tím varuje obsluhu. Kalený hák by nečekaně praskl a břemeno by 

spadlo. 

Při velké křehkosti oceli se říká, že je překalená, což je zavádějící, neodborný výraz. 

Pokud se po úderu ulomí ostří sekáče, protože byl příliš křehký, příčina je v tom, že byl 

popuštěn na příliš velkou tvrdost. Řešením je znovu překování a popuštění na nižší tvrdost, 

přičemž stoupne houževnatost. 

Opakem kalení je žíhání, ocel chceme co nejměkčí. Ocel z huti je dodávána vyžíhaná, 

tedy v základním nebo výchozím stavu. Jestliže se kalení nepodaří, vyžíháme ji (vrátíme ji do 

výchozího stavu) a znovu zakalíme.                                                                                        [3]  

 

2.4 Kalicí prostředí 

 

Základní pravidlo je, čím má ocel méně uhlíku, tím rychleji musí být ochlazena. S 

přibývajícím uhlíkem rychlost chlazení zpomalujeme a nejpomalejší je u vysoce legovaných 

ocelí (legury jsou špatným vodičem tepla, ocel se nedokáže naráz ochladit a popraská). Při 

kalení potřebujeme ocel ochlazovat kritickou rychlostí (obr. 4).  
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Obrázek 4 Základní kalení. Schematické znázornění rozdílu mezi teplotou středu (s) a povrchu 
(p) kaleného předmětu při ochlazování ve vodě, v oleji a na vzduchu [3] 

 

 

Volba kalicího prostředí závisí na kalitelnosti a prokalitelnosti: 

• voda - nenáročné a levné kalicí prostředí, nejintenzivnější kalící prostředí, dosahuje se 

zde nadkritických rychlostí ochlazování, které jsou nutné pro vznik martenzitické 

struktury, během ochlazování součásti ve vodní lázni dochází k vytvoření tzv. parního 

polštáře na povrchu kalené součásti, který značně omezuje účinnost ochlazování, proto 

je doporučeno součástí ve vodní lázni pohybovat, aby byl negativní účinek parního 

polštáře omezován, další možností jak předcházet vzniku parního polštáře je vhodnou 

přísadou prvků, které vznik parního polštáře omezují (kyseliny, soli, hydroxidy), 

nevýhodou tohoto kalícího prostředí je vznik velkých pnutí v zakalené součásti. Pokud 

součást při kalení do vody praskne, znamená to, že ochlazování je příliš rychlé a 

kalíme pak do oleje. 

• olej - mírnější kalicí prostředí ochlazování, 10x menší rychlost ochlazování než ve 

vodě, teplota oleje je zpravidla o 20 až 50°C vyšší než při kalení do vody. Za provozu 

olej stárne, proto se filtruje či vyměňuje. Ukázka olejové kalicí lázně ve firmě 

Vítkovice Gearworks na obr. 5. 
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Obrázek 5 Olejová kalicí lázeň ve Vítkovice Gearworks a.s. 

 

• vzduch - vzduchem se kalí pouze samokalitelné oceli tř. 19, pro zvýšení ochlazování 

se vzduch dmýchá pod tlakem 10kPa. 

• roztavené solné lázně - plynulé ochlazování, dosáhne se nejmenšího vnitřního pnutí. 

• roztavené kovové lázně - používáme jen v některých případech, mají podobné 

vlastnosti jako solné lázně. 

 

 

 

 

 



17 

 

2.5 Popouštění 

 

Zakalením často není tepelné zpracování ukončeno a následuje ještě popouštění. Podle 

druhu oceli a podle dosažené tvrdosti, tloušťky vrstvy a stupně nauhličení stanovíme teplotu a 

délku popouštění. Popouštěcí teplota se pohybuje mezi 150 až 180 °C. Nižší teplotu volíme u 

ocelí, které obsahují nikl a jsou tence nauhličeny, vyšší teploty používáme u chromových 

ocelí a ocelí hluboko nauhličených. Při popouštění na vyšší teplotu musíme počítat se 

zmenšením tvrdosti o 2 až 3 HRC (obr. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 Vliv popouštění na tvrdosti cementované vrstvy [4] 

 

Ve zvláštních případech, záleží- li velmi na houževnatosti vrstvy, můžeme s teplotou 

při popouštění vstoupit až na 250 °C. Popouštění při vyšší teplotě, zvláště do oblasti 

popouštěcí křehkosti, již není účelné. 

Popouští se buď v šachtové peci s oběhem vzduchu, nebo v olejové lázni s míchadlem, 

naplněné olejem s velkou viskozitou a s dostatečně vysokým bodem vzplanutí (obvykle nad 

300 °C).                                                                                                                                    [4]  
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PRAXE 

 

2.6 Postup výroby a tepelného zpracování ozubeného kola 

 

Výroba ozubeného kola (obr. 7) převodovky (viz. Příloha č. 1) probíhá dle 

předepsaného výrobního postupu, který zachovává standardní pracovní postup: 

- hrubování ozubeného kola před tepelným zpracováním včetně ozubení 

- rozměrová, nedestruktivní a vizuální kontrola výrobku před tepelným zpracováním 

- vlastní tepelné zpracování ozubeného kola dle protokolu tepelného zpracování 

(viz. Příloha č. 2.1 a č. 2.2), se záznamem o průběhu tepelného zpracování (viz. 

Příloha č. 3.1 a č. 3.2) 

- provedení měření hloubky cementační vrstvy na zkušební tyčince a změření 

tvrdosti ozubeného kola 

- opracování ozubeného kola na hotovní rozměry 

- finální měření rozměrů ozubeného kola a měření tvrdosti ozubení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 Ozubené kolo převodovky 



19 

 

3 Výběr a popis matematických metod vhodných k řešení 

problému 

 

Pro určení optimálního přídavku na ozubených věncích před tepelným zpracováním, pro 

finální broušení, použiji tyto statistické metody a nástroje: 

� Kontrolní formuláře a záznamy 

� Brainstorming 

� Diagram příčin a následků 

� Paretův diagram 

� Regresní analýza 

� Korelační analýza 

 

3.1 Kontrolní formulá ře a záznamy 

 

Integrujícím prvkem systému řízení jakosti je informační systém o jakosti, jehož 

velkou část tvoří dokumentace prvotních údajů o jakosti. Na správnosti sběru a záznamu 

prvotních dat o jakostních parametrech, vadách, příčinách odchylek od očekávané variability 

procesu závisí úspěšnost aplikace ostatních metod řízení a zdokonalování jakosti.  

Formuláře jsou určeny k systematickému shromažďování údajů relevantních pro řízení 

a zlepšování jakosti. Shromažďované údaje jsou základním východiskem pro hodnocení 

stávajícího stavu procesů a pro určení směrů dalšího zpracování. Formuláře mohou mít 

papírovou nebo elektronickou podobu a jsou sdíleny pracovníky z různých pracovišť s přesně 

vymezenými přístupovými právy. Při plánování sběru dat závisí na vhodné volbě sledovaných 

parametrů. Formulář se může použít před sestavením diagramu příčin a následků nebo pro 

získání údajů k vyhodnocení jejich závislostí.                                                                         [5]  
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3.2 Brainstorming 

 

Brainstorming (do češtiny přeložitelný jako bouře mozků) je skupinová technika 

zaměřená na generování co nejvíce nápadů na dané téma. Je založena na skupinovém výkonu. 

Nosnou myšlenkou je předpoklad, že lidé ve skupině, na základě podnětů ostatních, vymyslí 

více, než by vymysleli jednotlivě. Poprvé s touto myšlenkou přišel v roce 1939 reklamní 

pracovník Alex Faickney Osborn, jako specifickou metodu ji pak rozpracoval v knize Applied 

Imagination (1953). Nejčastěji se využívá v managementu, podnikání, při hledání optimálních 

postupů či v prognostice.   

Zásady brainstormingu: 

• Výběr vhodného kolektivu 

• Vyvěšení zvoleného problému na viditelné místo 

• Volba moderátora 

• Stručná definice problému 

• Vlastní brainstorming- každý účastník je postupně moderátorem vyzván k definování 

jedné subpříčiny daného problému, vykonává se v kolech tak dlouho, až se dostane 

definování na hladinu elementárních subpříčin daného problému, každý- i na první 

pohled nesmyslný názor definovaný stručně a jasně, moderátor zapíše na papír. 

Členové týmu se navzájem nekritizují, a nejsou- li další nápady, je proces ukončen. 

 

Principy brainstormingu: 

• Žádný názor není špatný 

• Zákaz kritiky 

• Jasná, přesná, stručná formulace příčin problému.                                                      [6]  
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3.3 Diagram příčin a následků 

 

Tento nástroj je základním jednoduchým nástrojem shromažďování informací o 

procesech, výsledcích, výkonnosti procesu za účelem zdokonalování procesů. Dle svého 

tvůrce je rovněž nazýván Ishikawův diagram nebo diagram rybí kosti (vzhledem ke svému 

tvaru). Svou povahou je tento nástroj předurčen pro týmovou práci. Je snadno pochopitelný a 

tudíž použitelný na všech úrovních řízení a lze jej všude uplatnit při řešení všech 

potenciálních problémů. 

Při aplikaci na oblast řízení jakosti lze diagram příčin a následků pojímat jako metodu 

analýzy variability procesu. Pomocí něj lze odhalovat vztahy mezi příčinami a následky. 

V praxi se používají tři skupiny diagramů příčin a následků, a to: 

1) pro analýzu variability procesu 

2) pro klasifikaci procesu 

3) pro vyšetřování příčin 

Postup při tvorbě diagramu příčin a následků je následující: 

• Definujeme jednoznačně problém, který chceme analyzovat a odstranit. Napíšeme jej 

na velký arch papíru jako následek do obdélníku tvořícího „hlavu ryby“ a zleva 

vedeme do středu obdélníku centrální čáru. 

• Tým definuje hlavní příčiny následku. Hlavní příčiny se zakreslí do diagramu na 

vedlejší větve (kosti). Je- li definování hlavních příčin obtížné, lze použít jako hlavní 

příčiny všeobecné skupiny příčin variability procesu. Tyto všeobecné skupiny příčin 

pak dále usnadní definování veškerých subpříčin. 

• Tým formou brainstormingu určí všechny možné subpříčiny ve vztahu k hlavním 

příčinám. Při definování subpříčin se vlastně hledá odpověď na otázky: „Co je 

podstatou každé hlavní příčiny, co by mohlo ke každé příčině přispět?. Po definování 

této úrovně subpříčin se pokračuje stejným způsobem a každý účastník brainstormingu 

se ptá: „Co by mohlo přispět ke každé subpříčině?“. Proces pokračuje tak dlouho, až je 

nalezena nejnižší úroveň možných příčin. 
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Pro další analýzu lze příčiny např. bodově ohodnotit, pomocí Paretovy analýzy vybrat 

rozhodující příčiny a na ně pak v další analýze procesu zaměřit pozornost.                           [5]  

 

3.4 Paretův diagram 

 

V oblasti řízení jakosti je Paretův princip jedním z nejefektivnějších běžně dostupných a 

snadno aplikovatelných rozhodovacích nástrojů. Umožňuje oddělit podstatné faktory od méně 

podstatných a ukázat, kam zaměřit úsilí při odstraňování nedostatků v procesu zabezpečování 

jakosti. Je dokázáno, že většina následků- problémů s jakostí - (80- 95%) je způsobena malým 

počtem příčin (5- 20%).  

Tyto příčiny nazval „životně důležitou menšinou“. Na příčiny tvořící tuto menšinu je 

v další analýze procesu třeba přednostně zaměřit pozornost, analyzovat je do hloubky a 

odstranit či minimalizovat jejich působení. Ostatní příčiny (80- 95%) nazval „užitečnou 

většinou“. Paretovu analýzu lze úspěšně využít jak při vyhledávání a definování 

nejpodstatnějších problémů (následků), které jsou např. nejčetnější nebo nejnákladnější, tak 

při stanovení „životně důležité menšiny“ příčin, které způsobují předem definovaný, již 

odhalený problém. V tomto případě se Paretova analýza nejčastěji provádí po sestavení 

diagramu příčin a následků vybraným týmem odborníků.  

Pak jsou zde dvě možnosti kvantifikace problému: 

a) každý člen týmu vybere jednu hlavní příčinu z diagramu příčin a následků, 

b) každý člen týmu obdrží např. 5 bodů a ty přiřazuje k jím vybraným příčinám 

v diagramu příčin a následků (lze dát všech 5 bodů jedné příčině). 

Postup při vlastní Paretově analýze: 

1. Setřídíme údaje sestupně dle hodnot zvoleného ukazatele (například dle počtu vad 

jednotlivých druhů, dle výše nákladů spojených s jednotlivými druhy vad, atd.). 

2. Vypočteme kumulativní součty hodnot ukazatele a dále tyto součty vyjádříme 

v procentech (viz tab. 1). 
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Tabulka 1 Ukázka souhrnné tabulky pro ukazatele četností neshod [7] 

Druh neshody 
Označení 
neshody 

Četnost 
neshody 

Kumulovaná 
četnost 

Relativní 
kumulovaná 
četnost (v 

%) 
Ulomené vývody A 479 479 50 
Rýhy B 282 761 79 
Bubliny C 129 890 93 

Jiné D 68 958 100 

∑   958 - - 

 

3. Sestrojíme Paretův diagram 

• Osu x rozdělíme na stejné intervaly tak, že jejich počet odpovídá počtu druhů 

neshod. 

• Levou vertikální osu označíme stupnicí celkových odhalených neshod. 

• Na pravé vertikální ose vyznačíme stupnici relativních kumulovaných součtů. 

• Sestrojíme sloupcový graf. 

• Sestrojíme křivku kumulovaných četností v procentním vyjádření, která je spojnicí 

bodů, jejichž souřadnice odpovídají hodnotě pravé hranice daného intervalu a 

hodnotě kumulované četnosti v procentech odpovídající danému intervalu (viz. 

Obr. 8).  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 Paretův diagram [7] 
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Na základě volby kritéria pro výběr „životně důležité menšiny“ neshod stanovíme, na 

které neshody (obecně příčiny neodpovídající jakosti) je třeba zaměřit pozornost a provést 

jejich hlubší analýzu s cílem snížit počet neshodných výrobků. Volba kritéria se řídí zejména 

účelem analýzy a možnostmi (finančními, technickými, personálními) realizace nápravných 

opatření. Pro prvotní orientaci postačí kritérium 50 %. Hranici mezi „životně důležitou 

menšinou“ a „užitečnou většinou“ příčin jen 50 %- ní podíl kumulovaných součtů sestupně 

seřazených hodnot ukazatele. Chceme- li provést analýzu pečlivěji a jsme schopni zaměřit své 

síly na více příčin, volíme takzvané kritérium průměrné hodnoty zvoleného ukazatele. 

Hranici „životně důležité menšiny“ stanovíme v tomto případě tak, že postupně 

porovnáváme hodnotu zvoleného ukazatele u jednotlivých příčin s průměrnou hodnotou 

tohoto ukazatele. Příčina, kde je hodnota daného ukazatele menší než průměrná hodnota, již 

nepatří do „životně důležitého minima“ a již není zahrnuta do hlubší analýzy stejně jako 

všechny příčiny po ní následující. Na Lorenzově křivce se hledaná hranice mezi „životně 

důležitým minimem“ a „užitečnou většinou“ projeví tím, že křivka se po jejím překonání 

začíná více ohýbat. 

Chceme- li prezentovat problém vrcholovému vedení managementu, je vhodnější 

použít ukazatele finanční, pokud je lze objektivně stanovit. Postup analýzy dle tohoto 

ukazatele by byl shodný jako dle ukazatele četností jednotlivých druhů neshod.                   [7]  

 

3.5 Regresní analýza 

 

Regresní analýza je nejčastější praktickou úlohou pro sledování tvaru závislosti 

veličiny y na několika faktorech x. Regresní analýza se dá v praxi použít k popisu, 

k předpovědi nebo řízení. Důležitosti a závažnosti závěrů a rozhodnutí, naměřených na 

základě zkoumání regresní závislosti by měl odpovídat i způsob shromažďování podkladů pro 

toto zkoumání a jejich správné matematicko- statistické vyhodnocení a interpretace.           [8]  

Tvar závislosti je vyjádřen pomocí regresní funkce, která má tvar přímky (lineární 

regrese), nebo křivky (nelineární regrese). Geometrickým zobrazením regresních funkcí dvou 

nezávisle proměnných jsou plochy v prostoru. Analýza regresních závislostí předpokládá 
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známý typ regresní funkce, odhaluje pouze její parametry. V praxi se však ani typ regresní 

funkce skoro nikdy přesně nezná, musí se proto aproximovat. 

V praxi se často stává, že pozorované hodnoty y náhodné veličiny nezávisí na 

hodnotách jedné reálné, nýbrž více, obecně na k nezávisle proměnných. Je to mnohonásobná 

regresní závislost, která je přirozeným zobecněním regresní závislosti na jedné nezávislé 

proměnné. Mnohonásobnou regresní závislost popisuje regresní funkce, která vyjadřuje 

závislost podmíněných středních hodnot náhodné veličiny na pozorované hodnoty nenáhodné 

veličiny. Výpočet regresních koeficientů u mnohonásobné lineární závislosti je pracný a 

zpravidla se provádí speciálními počítačovými programy.                                                     [9]  

 

3.6 Korelační analýza 

 

Korelační analýza je součástí regresní analýzy. Korelační analýza řeší otázku míry 

závislosti y na několika faktorech x. Funkce, vyjadřující závislost veličiny y na faktorech x, je 

tzv. regresní funkce, proto se korelační závislost nazývá také závislostí regresní. V praxi se 

nejčastěji vyskytuje lineární korelační závislost (lineární korelace). Lineární korelační 

závislost je popsána lineární regresní funkcí a je charakterizována párovým koeficientem 

korelace. V případě, kdy korelační závislost není popsána lineární regresní funkcí, je 

charakterizována pomocí indexu korelace. 

Lineární korelační závislost vyjadřuje, jak závisí podmíněná střední hodnota jedné 

náhodné veličiny na hodnotě druhé náhodné veličiny. Koeficient korelace je relativní mírou 

stupně lineární korelační závislosti mezi náhodnými veličinami.                                         [10]  
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4 Analýza možných příčin mající vliv na stanovení 

optimálního přídavku na broušení 
 

Pro podrobnější identifikaci faktorů, které mohou mít vliv na stanovování optimálního 

přídavku na broušení, jsem za pomoci technologů a pracovníků řízení jakosti zpracovala 

diagram příčin a následků (obr. 9). Pomocí tohoto diagramu jsem mohla seřadit faktory podle 

důležitosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 Diagram příčin a následků pro stanovení optimálního přídavku na broušení 
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4.1 Diagram příčin a následků 

 

Z diagramu příčin a následků vyplývá, že na stanovení optimálního přídavku na broušení 

mají vliv faktory, které můžeme rozdělit do 4 skupin: 

• Metody 

• Materiál 

• Lidé 

• Zařízení 

Na základě diagramu příčin a následků jsem analyzovala možné příčiny, které mohou mít 

vliv na stanovení optimálního přídavku na broušení tak, že jsem oslovila čtyři technology a 

dva pracovníky řízení jakosti, aby mi formou dotazníku uvedli faktory, které jsou podle jejich 

uvážení nejdůležitější a ovlivňují velikost přídavku. Takto bylo identifikováno šest 

rozhodujících faktorů (viz. Tab. 2): 

 

Tabulka 2 Tabulka možných příčin mající vliv na stanovení optimálního přídavku na broušení 

Příčina Body Suma 

METODY     
Nevhodná teplota  3 1 4 
Délka prodlevy na teplotě  3 1 3 7 
Nevhodná vzdálenost pece od kalící 
lázně  5 5 3 13 

MATERIÁL   
Neoptimální chemické složení  5 3 1 1 10 

- nevhodný poměr prvků   

Nedostatečná kvalita   

LIDÉ   
Nevhodné uložení kola v peci  5 1 3 9 
Nedostatečně proškolení zaměstnanci   

ZAŘÍZENÍ   
Nedostatečná údržba pece   
Častá poruchovost pece  5 1 5 11 

- nekvalitní dodávky topných 
spirál   
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Délka prodlevy na teplotě 

Menší nebo větší délka prodlevy na teplotě je výsledkem nižší nebo vyšší tvrdosti, což 

znamená opakování tepelného zpracování. Pokud je tvrdost nižší, tak se musí opakovat 

kompletní tepelné zpracování. Pokud je tvrdost vyšší, musí se provést pouze popouštění. 

V obou případech je však výsledkem zvýšení deformací a okují, které snižují přídavek na 

opracování. 

 

Nevhodná teplota 

Nevhodná teplota vede ke stejnému problému, jako u délky prodlevy na teplotě. 

 

Nevhodná vzdálenost pece od kalicí lázně 

Výsledkem nevhodné vzdálenosti pece od kalicí lázně je nižší teplota, s tím spojená 

nižší tvrdost a to vede k opakování celého tepelného zpracování. 

 

Nevhodné uložení kola v peci 

Nevhodné uložení kola v peci vede ke zvýšení množství deformací a tím snížení 

přídavku na opracování. Souvisí také s nedostatečným proškolením zaměstnanců. Ti svým 

nedostatečným povědomím o správnosti uložení kola způsobí, že kolo se zdeformuje a tím 

dojde ke zmenšení přídavku na broušení. 

 

Častá poruchovost pece 

V případě poruchy pece dojde k přerušení cyklu a to má za následek opakované 

tepelné zpracování. Při opakovaném tepelném zpracování dochází k větším deformacím kola 

a tím se zmenšuje přídavek na broušení. 
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Neoptimální chemické složení 

Chemické složení je jediný činitel, který nám ovlivňuje objemové změny materiálu. 

 

4.2 Paretova analýza příčin mající vliv na stanovení optimálního přídavku 
na broušení 

 

Po zjištění možných příčin, které mají vliv na stanovení optimálního přídavku na 

broušení a zpracování diagramu příčin a následků pro stanovení optimálního přídavku na 

broušení jsem zpracovala tabulku příčin (Tab. 2). Tuto tabulku jsem použila k bodovému 

hodnocení možných příčin pro stanovení optimálního přídavku na broušení. Hodnocení 

probíhalo v týmu formou dotazování. Dotazovala jsem se šesti hodnotitelů (čtyřech 

technologů a dvou pracovníků řízení jakosti), kteří přiřazovali podle svého uvážení a 

dlouholeté praxe body 1, 3 a 5 dle důležitosti příčiny. Body měly tuto váhu: 5- 

nejvýznamnější příčina, 3- významná příčina, 1- nejméně významná příčina.  

 

V tabulce 3 jsou zaznamenány příčiny, které mají vliv na stanovení optimálního 

přídavku na broušení a jejich numerické ohodnocení, podle výše uvedeného systému 

hodnocení. Toto hodnocení mi posloužilo jako vstupní hodnoty pro Paretovu analýzu. 
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Paretova analýza
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Tabulka 3 Souhrnná tabulka pro sestrojení grafu- pro ukazatele četnosti neshod 

Druh neshody 
Označení 
neshody 
(příčiny) 

Četnost 
neshody 
(body) 

Kumulovaná 
četnost 

Procenta 
Relativní 

kumulovaná 
četnost (v%) 

Nevhodná vzdálenost 
pece od kalící lázně 

A 13 13 24,07 24,07 

Častá poruchovost pece B 11 24 20,37 44,44 

Neoptimální chemické 
složení 

C 10 34 18,52 62,96 

Nevhodné uložení kola v 
peci 

D 9 43 16,67 79,63 

Délka prodlevy na teplotě E 7 50 12,96 92,59 

Nevhodná teplota F 4 54 7,41 100 

SUMA 
 

54 - - - 

 

 

Na obrázku 8 je znázorněn Paretův diagram příčin pro stanovení optimálního přídavku 

na broušení, který jsem vypracovala na základě dotazování šesti výše uvedených osob. Tento 

Paretův diagram jsem zpracovala v programu STATGRAPHICS PLUS 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 Paretova analýza pro stanovení optimálního přídavku na broušení 
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Obrázek 8 znázorňuje nejvýznamnější příčiny, které mají vliv na stanovení 

optimálního přídavku na broušení. Nad Lorenzovou křivkou je zobrazena relativní 

kumulovaná četnost v procentním vyjádření. Příčiny, které patří do „životně důležité 

menšiny“ a příčiny, které patří do „důležité většiny“ jsem uvedla v následující tabulce 4. Jako 

kritérium pro výběr „životně důležité menšiny“ jsem použila 70% kumulativní podíl. 

 

Tabulka 4 Rozdělení příčin, které mají vliv na stanovení optimálního přídavku na broušení, 
na životně důležitou menšinu a užitečnou většinu 

Označení 
příčiny 

Příčina Relativní kumulovaná 
četnost 

Životně důležitá menšina 

A  Nevhodná vzdálenost pece od kalicí 
lázně 24,07 

B 
 Častá poruchovost pece 44,44 

C 
 Neoptimální chemické složení 62,96 

Užitečná většina 

D 
 Nevhodné uložení kola v peci 79,63 

E 
 Délka prodlevy na teplotě 92,59 

F 
 Nevhodná teplota 100 

 

 

Z životně důležité menšiny jsem si zvolila, že se budu podrobněji zabývat, jaký má 

vliv neoptimální chemické složení na stanovení optimálního přídavku na broušení. 

Neoptimální chemické složení jsem si zvolila z důvodu dostupnosti hodnot ve firmě. 
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5 Nalezení závislosti objemových změn materiálu na 

tepelném zpracování 
 

5.1 Sběr dat 

 

K nalezení závislosti objemových změn materiálu na tepelném zpracování bylo třeba 

nejprve získat hodnoty rozměru kola před tepelným zpracováním a následně kolo změřit po 

tepelném zpracování. Tohoto měření jsem měla možnost se účastnit. Hodnoty jsem měřila za 

pomoci pracovnice kontroly jakosti. Měření probíhalo od začátku září do konce prosince roku 

2009. Získané hodnoty jsem zaznamenala do tabulky 5. 

 

Tabulka 5 Naměřené hodnoty kola před a po tepelném zpracování 

Pořadové 
číslo 

Před TZ Po TZ Rozdíl 
míry 
přes 
zuby 

míra přes 
zuby 

míra přes 
zuby 

(mm) (mm) (mm) 

1 205,03 205,45 0,42 

2 205,04 205,45 0,41 

3 205,04 205,53 0,49 

4 205,08 205,69 0,61 

5 205,08 205,65 0,57 

6 205,04 205,46 0,42 

7 205,08 205,65 0,57 

8 205,08 205,64 0,56 

9 205,05 205,49 0,44 

10 205,05 205,51 0,46 

11 205,08 205,7 0,62 

12 205,07 205,62 0,55 

13 205,06 205,58 0,52 

14 205,02 205,41 0,39 

15 205,08 205,68 0,6 

16 205,07 205,6 0,53 

17 205,03 205,45 0,42 
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Tabulka 6 Pokračování tabulky 5 

Pořadové 
číslo 

Před TZ Po TZ Rozdíl 
míry 
přes 
zuby 

míra přes 
zuby 

míra přes 
zuby 

(mm) (mm) (mm) 

18 205,08 205,67 0,59 

19 205,08 205,64 0,56 

20 205,07 205,59 0,52 

21 205,05 205,49 0,44 

22 205,06 205,61 0,55 

23 205,06 205,64 0,58 

24 205,05 205,53 0,48 

25 205,06 205,62 0,56 

26 205,08 205,69 0,61 

27 205,04 205,44 0,4 

28 205,06 205,65 0,59 

29 205,06 205,59 0,53 

30 205,03 205,43 0,4 

31 205,07 205,61 0,54 

32 205,08 205,67 0,59 

33 205,08 205,7 0,62 

34 205,05 205,58 0,53 

35 205,03 205,47 0,44 

36 205,06 205,61 0,55 

37 205,03 205,48 0,45 

38 205,04 205,48 0,44 

39 205,06 205,57 0,51 

40 205,03 205,43 0,4 

41 205,05 205,59 0,54 

42 205,04 205,49 0,45 

43 205,04 205,5 0,46 

44 205,08 205,69 0,61 

45 205,02 205,44 0,42 

46 205,03 205,45 0,42 

47 205,04 205,53 0,49 

48 205,05 205,56 0,51 

49 205,07 205,64 0,57 

50 205,05 205,6 0,55 
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Abych mohla zjistit závislost objemových změn materiálu na chemickém složení, 

potřebovala jsem získat hodnoty chemického složení jednotlivých taveb. Tyto hodnoty jsem 

zjistila z inspekčního certifikátu. Hodnoty jednotlivých taveb jsem uvedla v následující 

tabulce 6. 

 

Tabulka 7 Chemické složení jednotlivých taveb 

Tavba 
  C Mn Si P S Cr 

min. 0,140 1,100 0,170 0,000 0,000 0,800 

max. 0,190 1,400 0,370 0,035 0,035 1,100 

1 0,150 1,200 0,230 0,009 0,001 1,020 
2 0,170 1,210 0,240 0,005 0,001 1,070 
3 0,160 1,210 0,230 0,010 0,001 1,020 
4 0,170 1,200 0,210 0,012 0,001 1,020 
5 0,150 1,170 0,320 0,013 0,003 1,070 

 

 

5.2 Regresní a korelační analýza 

 

V modelu jednoduché statistické závislosti se předpokládá, že změny závisle 

proměnné jsou vyvolány změnami jediné nezávislé proměnné. Ostatní vlivy jsou považovány 

za náhodné. V inženýrských aplikacích je však hodnoty sledovaného statistického znaku 

obvykle výsledkem působení mnoha různých faktorů. Je tedy třeba mít k dispozici početní 

aparát, který umožní studovat, jak několik faktorů (nezávislých respektive vysvětlujících 

proměnných) X1, X2, …, Xk ovlivňuje současně závisle proměnnou Y. Tento aparát poskytuje 

teorie mnohonásobné regrese a korelace, jež je zobecněním teorie jednoduché regrese a 

korelace.                                                                                                                                 [11]  

 

U mnohonásobné regrese a korelace narůstá objem výpočtů, které se dají bez 

odpovídající výpočetní techniky těžko zvládnout. Proto jsem pro numerické řešení požila 

program STATGRAPHICS PLUS. 
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5.2.1 Závislost objemových změn materiálu na chemickém složení 

 

Sledovala jsem závislost objemových změn materiálu (závislá proměnná Y) na 

chemickém složení (nezávisle proměnné X1, X2,…,Xk).  

Model vyjadřující závislost veličiny Y na veličinách X1, X2,…,Xk lze zapsat ve tvaru:  

 

y= β1x1+ β2x2+ β3x3+ β4x4+ β5x5+ β6x6                                       [12]  

 

Parametry β1, β2, …, β6 v rovnici mnohonásobné lineární regrese se nazývají parciální 

(dílčí) regresní koeficienty. Každý z regresních koeficientů β1, β2, …, β6 vyjadřuje pouze část 

z vlivů, působících na vysvětlovanou proměnnou Y, proto se k jejich názvu připojuje 

přívlastek parciální (dílčí). Koeficienty β1, β2, …, β6 jsou obecně neznámé parametry, které je 

třeba z výběru odhadnout.                                                                                                      [12]  

Výběrová regresní funkce má tvar: 

 

y´= b1x1+ b2x2+ b3x3+ b4x4+ b5x5+ b6x6                                    [12]  

 

Mnohonásobnou regresní analýzu jsem provedla v programu STATGRAPHICS 

PLUS. Nejprve jsem otestovala, zda daný regresní model je statisticky významný. V prvním 

testu t- test jsem otestovala významnost parciálních (dílčích) koeficientů. Ve druhém testu F- 

test jsem testovala vhodnost regresního modelu jako celku. Po provedení mnohonásobné 

regresní analýzy, jsem musela vypustit sloupec s hodnotami XS a XSi, protože tyto hodnoty 

byly lineární kombinací dalších proměnných.  
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Testování dílčích parciálních koeficientů t- testem 

 

Hypotézy: 

H0: bi= 0 (dílčí parametr je nevýznamný) 

H1: bi≠ 0 (dílčí parametr je významný) 

 

Tabulka 8 Mnohonásobná regresní analýza 

Multiple Regression Analysis 

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

Dependent variable: Objemova zmena materialu 

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

                                                           Standard          T 

Parameter                     Estimate         Error            Statistic        P-Value 

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

CONSTANT                -7,28663        4,79205       -1,52057         0,1354 

XC                                   -4,22774        2,20877       -1,91407         0,0620 

XCr                                   1,83114        1,24624        1,46933         0,1487 

XMn                                  5,35156        3,11272        1,71925         0,0924 

XP                                     15,6849        12,1024        1,29602         0,2016 

 

 

Kromě odhadů koeficientů výběrové regresní přímky a příslušných korelačních 

charakteristik obsahuje výsledná tabulka řadu dalších charakteristik, které podávají 

podrobnou informaci o kvalitě zvoleného regresního modelu a statistické významnosti jeho 

parametrů. Ve sloupci Estimate jsou uvedeny odhady parametrů regresní přímky, Constant 

znamená absolutní člen v rovnici této přímky a hodnoty chemického složení jsou regresní 

koeficienty. Ve sloupci T- statistic jsou uvedena testová kritéria, která slouží pro testování 

statistické významnosti všech koeficientů regresní přímky. Platnost uvedených hypotéz 

můžeme snadno posoudit pomocí vypočítaných hladin významnosti, které jsou uvedeny ve 

sloupci P- value. 
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Hodnoty hladin významnosti ve sloupci P- value jsou všechny větší než obvykle 

používaná hladin významnosti α=0,05. Z toho vyplývá, že zamítáme H1 a přijímáme H0. To 

znamená, že daný parametr je nulový, tudíž statisticky nevýznamný. 

 

  Následně otestuji pomocí F- testu regresní model jako celek a zjistím, zda je regresní 

model statisticky významný, či nikoli. 

 

Testování obecné hypotézy F- testem 

 

Hypotézy: 

H0: b1= b2= b3= b4= b5= b6= 0 (všechny regresní koeficienty jsou nulové) 

H1: b1= b2= b3= b4= b5= b6≠ 0 (alespoň jeden regresní koeficient je nenulový) 

 

Tabulka 9 Analýza rozptylu 

 Analysis of Variance 

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

Source             Sum of Squares     Df     Mean Square     F-Ratio      P-Value 

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

Model                        0,021022      4       0,00525551        1,04          0,3985 

Residual                       0,22797     45     0,005066 

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

 

 

Hodnota testového kritéria, uvedená ve sloupci F- Ratio, je kvadrátem hodnoty 

testového kriteria t  (F= 1,04= 1,019812= t2). Hodnota P- value= 0,3985 je větší než 0,05 a to 

znamená, že zamítáme H1 a přijímáme H0. Z toho plyne, že model je statisticky 

bezvýznamný. 
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Test celkového modelu a test dílčích parciálních koeficientů nám potvrdily 

nevýznamnost.  Bezvýznamnost těchto parametrů nám potvrzují také vypočtené koeficienty 

korelace. Koeficient korelace nabývá hodnot od -1 do +1. Při koeficientu korelace blízkém 0 

není mezi x1, x2,…,xk a y významná závislost. Vypočtené hodnoty koeficientu korelace jsou 

uvedeny v následující tabulce 9.                                                                                            [13]  

 

 

Tabulka 10 Koeficienty korelace 

 Xi            Y R p- val významnost 

XC -0,0896 0,5362 bezvýznamný 

XCr -0,0378 0,7943 bezvýznamný 

XMn 0,0991 0,4936 bezvýznamný 

XP -0,0719 0,6198 bezvýznamný 

XS -0,0362 0,803 bezvýznamný 

XSi 0,0127 0,9302 bezvýznamný 

 

 

Tento model hodnotím jako nevhodný. Podle vypočteného koeficientu determinace r2 

mohu konstatovat, že chemické složení se podílí z 8% na objemových změnách materiálu. 

Model nevyšel pravděpodobně z důvodu existence multikolinearity. Máme dvě možnosti 

dalšího řešení a to: 

• rozšířit daná data, 

• použít složitější model. 

 

Protože jsem neměla k dispozici data rozšířit, použila jsem druhou možnost, a to složitější 

model. 
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5.3 Použití složitějšího modelu 

 

Dalším řešením je použití složitějšího modelu, který má tvar: 

 

� � ∑���� � ∑ ∑ ������� � ∑ ���� �
	

���                                          [12]  

 

Opět jsem provedla mnohonásobnou regresní analýzu v programu STATGRAPHICS 

PLUS. Po provedení mnohonásobné regresní analýzy, jsem musela vypustit sloupec 

s hodnotami XCP, XCS, XCCr, XMn, XMnMn, XMnSi, XMnP, XMnS, XMnCr, XSi, XSiSi, XSiP, XSiS, 

XSiCr, XP, XPP, XPS, XPCr, XS, XSS, XSCr, XCr, XCrCr, neboť tyto hodnoty byly lineární 

kombinací dalších proměnných.  

 

 

Testování dílčích parciálních koeficientů t- testem 

 

Hypotézy: 

H0: bi= 0 (dílčí parametr je nevýznamný) 

H1: bi≠ 0 (dílčí parametr je významný) 
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Tabulka 11 Mnohonásobná regresní analýza  

Multiple Regression Analysis 

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

Dependent variable: Y 

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

                                                           Standard                T 

Parameter                       Estimate         Error              Statistic             P-Value 

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

CONSTANT                    378,3            474,571         0,79714             0,4296 

XC                                    434,142         572,969         0,757706           0,4526 

XCC                                 -383,028         481,479        -0,795524           0,4305 

XCMn                                11,0703         10,7936         1,02563             0,3105 

XCSi                                  3,22712         3,59787         0,896954           0,3745 

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

 

    

 

Hodnoty hladin významnosti ve sloupci P- value jsou opět všechny větší, než obvykle 

používaná hladin významnosti α=0,05. Z toho vyplývá, že zamítáme H1 a přijímáme H0. To 

znamená, že daný parametr je nulový, tudíž statisticky nevýznamný. 

 

  Následně otestuji pomocí F- testu regresní model jako celek a zjistím, zda je regresní 

model statisticky významný, či nikoli. 

 

Testování obecné hypotézy F- testem 

 

Hypotézy: 

H0: b1= b2= b3= b4= b5= b6= 0 (všechny regresní koeficienty jsou nulové) 

H1: b1= b2= b3= b4= b5= b6≠ 0 (alespoň jeden regresní koeficient je nenulový) 



41 

 

    

Tabulka 12 Analýza rozptylu 

Analysis of Variance 

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

Source                  Sum of Squares     Df        Mean Square      F-Ratio       P-Value 

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

Model                   0,021022                4           0,00525551         1,04           0,3985 

Residual                0,22797                 45          0,005066 

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

 

 

Hodnota P- value= 0,3985 je větší než 0,05. Znamená to tedy, že zamítáme hypotézu 

H1 a přijímáme hypotézu H0. Z toho plyne, že model je statisticky bezvýznamný. 

Test celkového modelu a test dílčích parciálních koeficientů nám potvrdily 

nevýznamnost.  Bezvýznamnost těchto parametrů nám potvrzují také vypočtené koeficienty 

korelace. Vypočtené hodnoty koeficientu korelace jsou uvedeny v následující tabulce 12. 

I přes uplatnění složitějšího modelu vyšla bezvýznamnost závislosti objemových změn 

materiálu na chemickém složení. Podle vypočteného koeficientu determinace r2 mohu 

konstatovat, že chemické složení se podílí z 8% na objemových změnách materiálu. 
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6 Zhodnocení dosažených výsledků 
 

V první části analýzy příčin, které mohou mít vliv na stanovení optimálního přídavku 

na broušení, jsem pomocí diagramu příčin a následků a pomocí Paretova diagramu došla 

k závěru, že největší vliv na stanovení optimálního přídavku na broušení mají nevhodná 

vzdálenost pece od kalicí lázně (24,07%),  častá poruchovost pece (20,37%) a neoptimální 

chemické složení (18,52%). 

 

V další části statistické analýzy jsem provedla mnohonásobnou regresi a korelaci 

závislosti objemových změn materiálu na chemickém složení. Při použití základního a 

následně složitějšího modelu jsem zjistila, že oba tyto modely jsou nevhodné. Důvodem je 

pravděpodobně existence multikolinearity (mezi vysvětlujícími proměnnými existuje téměř 

dokonalý lineární vztah). 
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7 Návrh dalších možností řešení 
 

Možným řešením je rozšířit daná data rozměrů kol před a po tepelném zpracování a 

hodnoty chemického složení a provést znovu mnohonásobnou regresní a korelační analýzu. 

Dále pak hledat další vstupy, které by mohly ovlivnit objemové změny materiálu při tepelném 

zpracování. Popřípadě provést plánování experimentů (Design Of Experiments- DOE).  

Nastínění této metody jsem popsala níže. 

 

7.1 Plánování Experimentů (Design Of Experiments) 

 

Experimentování představuje testování kombinací různých hodnot (úrovní) faktorů, o 

nichž si myslíme, že mají vliv na odezvu (charakteristiku jakosti). Protože testování všech 

variant představuje neúměrně veliký počet zkoušek, používají se pro experimentování 

zkrácené metody, které zkoumají pouze určitou frakci všech možných kombinací. DOE, 

používající Taguchiho přístup, představuje postup, který výrazně redukuje nutný počet 

zkoušek a přináší mnoho dalších výhod.  

Obecně DOE přináší tyto užitky: 

•         zlepšování (optimalizaci) jakosti 

•         snižování nákladů 

•         redukci % neshodných výrobků 

•         vyšší spokojenost zákazníka 

 

Oblasti použití DOE  

•         analytické simulace 

•         návrh a vývoj výrobku 



44 

 

•         návrh a vývoj procesu 

•         zlepšování procesu (zvýšení cp a cpk) 

•         testování a validace 

•         řešení problémů s jakostí ve výrobě 

•         efektivní použití SPC 

•         pro analýzu a zlepšování systému měření (MSA)                                                     [14] 

 

Experimentální procedura  

•         plánování experimentů  

•         návrh experimentů  

•         provedení experimentů  

•         analýza experimentů +ověřovací testy 

 

Plánování experimentů  

Prvním krokem při plánování experimentů je ustavení experimentálního týmu. Do 

týmu by měli být zahrnuti zástupci všech oddělení, která ovlivňují produkt nebo proces. 

Velikost týmu by však neměla přesahovat rozumnou míru a měla by se pohybovat v rozmezí 

2-15 lidí. 

Základním elementem pro plánování experimentů je brainstorming. Ze členů 

experimentálního týmu je nutno určit vedoucího týmu. Brainstormingová sezení jsou 

věnována velkému množství otázek a na každou z nich musí experimentální tým nalézt 

správnou odpověď: 

•         určení cíle experimentu  

•         Definování charakteristiky jakosti (objektivní kritérium pro měření schopnosti 

dosáhnout cíle experimentu, tj. nalezení vhodné charakteristiky jakosti) 
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•         Výběr faktorů a jejich úrovní (nejdříve je nutno vytvořit vyčerpávající seznam všech 

možných faktorů prostřednictvím brainstormingového sezení experimentálního týmu, 

dále z nich musíme vybrat ty, které budou zahrnuty do experimentu. Faktory, které 

byly vybrány pro experiment, je nutno v dalším kroku rozčlenit na dvě skupiny - 

regulovatelné faktory a šumové faktory. Poté je potřeba stanovit počet úrovní pro 

každý faktor a hodnotu nastavení pro každou jednotlivou úroveň). 

 

Návrh experimentů  

Výsledkem plánování experimentů je definovaný cíl, kterého chceme dosáhnout a 

charakteristika jakosti, která je měřítkem pro posouzení, zda cíle bylo dosaženo. Kromě toho 

známe potenciální faktory, které nejpravděpodobněji ovlivňují danou charakteristiku jakosti, 

jejich úrovně. Při návrhu experimentů  musíme přiřadit faktory do ortogonální soustavy. U 

jednoduchých experimentů, tj. u experimentů, kde neuvažujeme o interakcích nebo o 

modifikacích ortogonálních soustav, je přiřazení faktorů do soustavy velmi jednoduchou 

záležitostí. Faktory totiž zařazujeme do jednotlivých sloupců zcela libovolně.  

 

Provádění experimentů  

Experimenty můžeme provádět buďto v laboratorních nebo přímo v provozních 

podmínkách. Při experimentování ve výrobě můžeme narazit na "střety zájmů" mezi 

potřebným množstvím produkce na jedné straně a mezi potřebným časem na experimenty, 

který snižuje vlastní produktivní čas výroby, na straně druhé. V praxi je obvyklé řešit tento 

problém tak, že se experimenty provádějí mimo pracovní dobu, např. na zvláštních nočních 

směnách, o sobotách a nedělích, apod. Kdykoli je to možné, měli bychom experimenty 

provádět v náhodném pořadí. 

 

Analýza experimentů  

Analýza výsledků experimentů spočívá především v nalezení kombinace faktorů, která 

dává nejlepší výsledek a dále v určení relativního podílu jednotlivých faktorů na jakosti 
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výstupu. Na závěr provádíme odhad výsledku při optimálních podmínkách, který musíme 

verifikovat ověřovacími experimenty. Vlastní analýza představuje poměrně rozsáhlé výpočty, 

zejména pokud jde o určení relativního podílu jednotlivých faktorů, kde používáme 

statistickou techniku ANOVA (analýza rozptylu). Mimoto se postupy při analýze mohou 

podle povahy experimentu v některých směrech odlišovat.  

 

Implementace DOE do podnikové praxe 

Kroky pro zavedení DOE do podnikové praxe jsou následující: 

a) úvodní zaškolení pracovníků, kteří budou členy prvních experimentálních týmů. Typicky je 

doporučeno 3 nebo 4 denní školení DOE. 

b) vypracování metodického pokynu/směrnice pro DOE.  

c) provedení prvního experimentu. Doporučuje se pod vedením externího specialisty na DOE, 

poněvadž u prvního experimentu by mohlo dojít ke zbytečným chybám. Případný neúspěch u 

prvního experimentu by pak negativně ovlivnil zavádění této metody jakosti. 

d) zavedení DOE jako standardního nástroje pro neustálé zlepšování jakosti.                     [15]  

 

Tyto návrhy na zlepšení současného stavu jsou založeny zejména na základě výsledků 

provedených analýz v této diplomové práci. 
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8 Závěr 

 

V teoretické části jsem představila podnik Vítkovice Gearworks a.s. V další kapitole 

jsem se věnovala popisu technologického procesu tepelného zpracování ozubeného kola. 

Popsala jsem teoreticky tepelné zpracování, které se provádí na daném ozubeném kole. 

Podrobněji jsem se věnovala chemicko- tepelnému zpracování ozubeného kola, mezi které 

patří cementování, kalení a popouštění. Následně jsem popsala předepsaný výrobní postupu 

samotného ozubeného kola. Ve čtvrté kapitole jsem provedla výběr matematických metod, 

které byly vhodné pro řešení určení optimálního přídavku na broušení, a tyto metody jsem 

popsala. 

 

V praktické části jsem se zabývala identifikací a vlivem faktorů, které ovlivňují objemové 

změny materiálu při tepelném zpracování. Možné příčiny objemových změn materiálu jsem 

identifikovala pomocí diagramu příčin a následků. Na základě tohoto diagramu jsem pak 

vypracovala Paretovu analýzu, ve které jsem definovala pomoci týmového hodnocení příčiny, 

které patří do životně důležité menšiny a příčiny, které patří do užitečné většiny. Zjistila jsem, 

že na objemové změny materiálu má vliv nevhodná vzdálenost pece od kalicí lázně,  častá 

poruchovost pece a neoptimální chemické složení. 

 

Hlavním úkolem této diplomové práce bylo posoudit závislost objemových změn 

materiálu na tepelném zpracování pro stanovení optimálního přídavku na ozubených kolech 

pro finální broušení. Z tohoto důvodu jsem v další části vypracovala statistickou analýzu 

důsledků životně důležité menšiny, ze které jsem si zvolila příčinu neoptimálního chemického 

složení. Tuto analýzu jsem začala výběrem reprezentativních dat. Po provedení regresní a 

korelační analýzy bylo konstatováno, že chemické složení nemá vliv na objemové změny 

materiálu. V poslední části jsem navrhla další možná řešení daného problému. 
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