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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá přípravou zavedení statistické regulace procesu lisování 

plechových výlisků. Práce se skládá ze sedmi kapitol. První kapitola charakterizuje firmu, pro 

kterou byla tato práce zhotovena. V druhé kapitole jsou zpracována teoretická východiska 

statistické regulace procesu. V následujících kapitolách jsou provedeny všechny kroky 

týkající se přípravné fáze statistické regulace procesu, včetně provedení ověření předpokladů 

o datech a navržení regulačního diagramu. 

 

Klíčová slova: proces, statistická regulace procesu, variabilita, regulační diagram, fáze 

statistické regulace procesu, znak jakosti, systém měření, záznam dat, ověření předpokladů o 

datech 

 

 

Abstract 

This thesis deals with the preparation of the statistical process control implementation to the 

stamping process. The work is divided into seven chapters. The first chapter describes the 

company for which this work was made. Theoretical basis of statistical process control is 

created in the second chapter. All steps of the preparatory phase of the statistical process 

control, including the verification of assumptions about data and design of the control chart 

are performed in following chapters. 

 

Keywords: process, statistical process control, variation, control chart, statistical process 

control phase, quality characteristic, measurement system, recording data, verification of 

assumptions about data 
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ÚVOD 

 Každá firma se snaží uspět na trhu a být konkurenceschopná. Jen kvalitní výrobky 

mohou firmě zajistit spokojenost zákazníků a prosperitu. K tomu aby firma uspokojila 

požadavky zákazníka, musí vynaložit značné úsilí. Toto úsilí by se mělo orientovat jak na 

znalost zákazníka, tak procesů, jejichž prostřednictvím firma tyto požadavky uspokojuje. 

Pokud není chod procesů v ideálním stavu, potom ani firma není schopná plnit své cíle. 

Předejít těmto negativním důsledkům vyžaduje systematicky shromažďovat a zpracovávat 

informace o procesech a studovat jejich kolísání v čase. Proto společnosti využívají zejména 

statistických metod, které pomáhají předcházet vzniku neshodných výrobků v procesech. 

Jednou z takovýchto metod je často využívaná statistická regulace procesu, jež je efektivní 

metoda sledující proces pomocí regulačních diagramů. Ty dávají pracovníkům spolehlivé 

informace, kdy musí a kdy nemusí být učiněna opatření v rámci procesu. Pokud je však 

proces pod statistickou kontrolou a nejsou nutná žádná nápravná opatření, potom se výrobci i 

odběratelé mohou spolehnout na stálou úroveň jakosti výrobků.  

 Cílem této bakalářské práce je provést přípravu zavedení statistické regulace procesu 

lisování plechových výlisků ve firmě zaměřené na automobilový průmysl, kde SPC doposud 

nebyla realizována a jež je v současnosti vyžadována odběratelem. 
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1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

1.1 Historie firmy 

 Firma Kemmerich Group je formou vlastnictví společnost s ručením omezeným. Ve 

své podstatě se jedná o rodinnou firmu, kterou založila a v současné době vlastní již 4. 

generace rodiny Kemmerichů. 

 Společnost byla založena v roce 1897 Albertem Kemmerichem a zabývala se výrobou 

jehel a štípacích kleští. V roce 1920 s nástupem Wilhelma Kemmericha mění firma svůj název 

na ,,Gebr. Kemmerich“. Rok po skončení druhé světové války přebírá firmu Willi Kemmerich 

, který pokračuje ve výrobě stávajících produktů. Za pět let na to začíná také s vývojem a 

výrobou odvíjecích a navíjecích zařízení pro dráty a plechy. V roce 1962 navazuje firma první 

kontakt s automobilovým průmyslem (Opel, Teves).  S rokem 1980 je spojen vznik nového 

závodu ,,Maschinenbau“ a s ním začátek vývoje a výroby přesných rovnacích zařízení pro 

svitky plechu od tloušťky 0,6 mm do 6 mm. O 6 let později nastupuje do společnosti Josef 

Kemmerich, jež je současným ředitelem. V roce 1993 byla vybudována nová nástrojárna 

v Drážďanech. Tři roky poté byla založena pobočka Kemmerich Iberova ve Valencii, kde 

byla zahájena výroba lisovaných dílů. V roce 2002 byl otevřen závod II v Attendornu a závod 

II Askay, kde se otevřela nová, moderní výrobna lisovaných dílů. Za tři roky proběhlo 

rozšíření závodu II. V roce 2007 byla zahájena výroba na Vsetínsku, ve Valašské Polance. 

Kemmerich group tvoří tedy divize: 

• Kemmerich tváření v Attendornu. 

• Kemmerich strojírenství v Attendornu. 

• Kemmerich nástrojárna v Niederau-Gröbern. 

• Kemmerich Ibercia ve Valencii. 

• Kemmerich Czech ve Valšské Polance. 

 
     Výroba ve Valašské Polance na Vsetínsku byla zahájena v roce 2007 v nově 

zbudované továrně. Umístění ve Valašské Polance bylo vybráno z hlediska zeměpisně-

strategických důvodů, shodujících se s výrobním umístěním odběratelů. Výhodou této firmy 

je nejmodernější vybavení a krátká doba výroby. Dále kompetentní a úzké vývojové práce 

firemních inženýrů společně s klienty. Vyrábí se zde konstrukční komponenty pro 

automobilový průmysl.  Firma nabízí v oblasti tváření výrobu vysoce kvalitních ražených, 

tažených a ohýbaných komponentů a nejrůznějších svařovaných montážních sestav [12].  
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 1.2 Management kvality  

 Firma se vyznačuje nejvyššími bezpečnostními předpisy a klientelou zahrnující známé 

výrobce a dodavatele z automobilového průmyslu. Firma je certifikována ISO/TS 16949 a 

osvědčení o řízení životního prostředí – systém EN ISO 14001 bude zaveden během tohoto 

roku [12]. 

1.3 Zákazníci firmy  

 Mezi zákazníky firmy patří známí dodavatelé a výrobci z automobilového průmyslu, 

kterými jsou: Ford, Jaguar, Land Rover, Volvo, Visteon, Fiat, Vauxhall, Volkswagen, Audi, 

Škoda, Saab, BMW, Daimler Chrysler, Seat, Autoliv, Continental, Keiper, TRW, Opel, 

Bosch, Karmann [12]. 

1.4 Organizační struktura firmy  

Na obrázku 1 je zobrazena organizační struktura firmy [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Organizační struktura firmy  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 Tato kapitola je zaměřena na popis statistické regulace procesu (SPC), na její hlavní 

nástroj, jímž je regulační diagram a na fáze SPC, kde první z nich je stěžejním bodem této 

práce. Mimo to je zde zmínka o neméně důležité variabilitě procesu, z níž vychází princip 

SPC a o procesu, jehož popis je doplněn jednoduchým modelem. 

 
2.1    Charakteristika procesu 

 Chceme-li začít monitorovat a analyzovat jakýkoli proces, je třeba nejprve zjistit, co je 

proces a jaké jsou jeho vstupy a výstupy. Mnohé procesy jsou snadno pochopitelné a váží se k 

známým postupům, např. vrtání děr. Jiné už nejsou tak snadno identifikovatelné, například 

servis zákazníkům. V některých situacích proto může být obtížné definovat proces. 

Definování procesu je velice důležité, neboť je nutné určit požadované vstupy a výsledné 

výstupy. Jednoduchý model procesu je znázorněn na obrázku 2 [9]. 

 

 

 
Obr. 2 Model procesu [9] 
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 Jakmile je stanovený proces, mohou být také definovány vstupy, výstupy, dodavatelé 

a zákazníci spolu s požadavky na každém rozhraní. Vstupy do procesů jsou například: 

zařízení, nástroje, počítače, materiály, lidé (jejichž prostřednictvím jsou vstupem schopnosti, 

vzdělání a znalosti), informace, specifikace předešlých výstupů, metody nebo postupy, 

návody a životní prostředí.  

 Zdokumentovaný systém řízení  procesu poskytuje nezbytný  základ pro úspěšnou 

aplikaci  metody SPC a týmové práce [9]. 

2.2    Statistická regulace procesu  

      Statistická regulace procesu hraje významnou roli v úsilí mnoha organizací zvýšit 

konkurenceschopnost svých produktů, služeb, cen a dodavatelských služeb. Lze říci, že SPC 

představuje využití vhodných statistických nástrojů pro neustálé zlepšování kvality produktů, 

služeb a produktivity pracovních sil. Tento popis je jistě přesný, ale v mnoha organizacích by 

bylo lépe SPC definovat jako jednoduchý, efektivní přístup k řešení problémů a zlepšování 

procesů nebo dokonce k zastavení tzv. ,,výrobního chaosu“ [9]. 

 Každý proces může mít problémy, které je třeba řešit. SPC nástroje jsou univerzálně 

použitelné pro jakékoliv odvětví. Výcvik v používání těchto nástrojů by měl být k dispozici 

pro všechny zaměstnance uvnitř organizace, takže každý pracovník může přispět ke zlepšení 

úrovně své práce. Obvykle, technicky zaměření lidé jsou významnějším objektem pro výcvik 

zaměřující se na SPC nástroje, jako jsou regulační diagramy. Ostatní jednodušší základní 

nástroje, jako například vývojové diagramy, diagram příčin a následků a Paretova analýza, by 

měly být součástí schopností všech zaměstnanců [9]. 

 Můžeme tedy říci, že statistická regulace procesu představuje preventivní přístup 

k managementu jakosti, neboť na základě včasného odhalování odchylek průběhu procesu od 

předem stanovené úrovně umožňuje zásahy do procesu s cílem udržovat ho dlouhodobě na 

požadované a stabilní úrovni (tzn., že je také stabilně dosahováno požadované úrovně jakosti), 

resp. ho zlepšovat [1].   

2.3 Variabilita procesu 

 Princip statistické regulace procesů vychází z členění variability na dva druhy: 

variabilitu vyvolanou náhodnými (přirozenými) příčinami a variabilitu vyvolanou příčinami 

vymezitelnými (identifikovatelnými, zvláštními) [5].  

 Pokud chce být organizace úspěšná v řízení a produkci výrobků určených k prodeji na 

trhu, musí nejprve porozumět variabilitě procesu, která je vlastní všem procesům [2]. 
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 I za relativně stálých podmínek působí na proces a jeho vstupy a výstupy řada vlivů, 

které způsobují, že nelze vyprodukovat dva zcela totožné produkty. Tento nedostatek 

opakovatelnosti je způsoben kolísáním neboli variabilitou procesu. Pochopení těchto příčin 

může vést k řešením, jejichž  cílem je snížit variabilitu procesu a vést k stejnoměrnější 

výrobě, která vyžaduje menší rozsah kontroly a testování, má menší výskyt neshod, menší 

náklady, více spokojených zákazníků a je zisková [5, 2].    

 Abychom zvládli jakýkoliv proces a snížili jeho kolísání, musíme příčiny tohoto 

kolísání vyhledat až k jeho kořenovým zdrojům. Prvním krokem je odlišení náhodných a 

vymezitelných příčin variability [8]. Oba typy příčin jsou zobrazeny na obrázku 3.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Jednotlivé naměřené hodnoty se mohou vzájemně lišit, ale jako celek se chovají 

statisticky – vytvářejí určité rozdělení. Náhodné příčiny se vztahují k mnoha zdrojům 

kolísání, které jsou zahrnuty v procesu, jež má stabilní a opakující se rozdělení v průběhu 

času. Je-li proces ovlivňován pouze systémem náhodných příčin, má charakter ,,statisticky 

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

kolísání, které v procesu nepůsobí trvale a vyvolávají neočekávané změny. Ty mohou být 

škodlivé (ty je nutno identifikovat, odstranit a zabránit jejich opětovnému nastání) nebo 

prospěšné (ty je třeba rovněž identifikovat, využít ke zlepšení procesu a zavést do jeho pevné 

součásti). Detekce vymezitelných příčin je úloha SPC (úloha regulačních diagramů) [3]. 

Obr. 3 Náhodné a vymezitelné příčiny variability[3] 



 -7-

2.4 Regulační diagram 

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

vytvořený americkým odborníkem W. A. Shewhartem v roce 1924 [4]. 

2.4.1 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; 

• jako návazné ,,zdravotní“ opatření procesu. K tomu, aby pomáhal řešit vyskytující 

 se problémy v procesu, dříve než se stanou významnými; 

• v procesech, které se opakují během rozumného krátkodobého rozmezí. 

2.4.2 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 

(viz. Obr. 4). Proto k dynamickému zobrazení variability a k detekci jejích vymezitelných 

příčin používáme regulační diagram [2]. 

 
Obr. 4 Skrytí dynamických trendů v histogramu [2] 
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 Shewhartův regulační diagram se skládá obvykle ze tří horizontálních čar. Struktura 

Shewhartova regulačního diagramu je zobrazena na obrázku 5. Centrální přímka CL (Central 

line) odpovídá tzv. referenční (požadované) hodnotě použité znázorňované charakteristiky. 

Referenční hodnota může být definována jako nominální hodnota (např. jmenovitá hodnota, 

hodnota daná technickým předpisem), jako hodnota založená na minulé zkušenosti s daným 

výrobním procesem nebo jako odhad z hodnot regulované veličiny získaných v podmínkách 

statisticky zvládnutého stavu procesu [5]. 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]. 

 

 
 

Obr. 5 Ukázka regulačního diagramu [7] 

 
2.4.3 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 (základní testy 

nenáhodných seskupení jsou uvedeny v tabulce 1), 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 vytvářejí trendy či nenáhodná seskupení, je 
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proces statisticky nezvládnutý. Je nutné identifikovat příčinu této odchylky a přijmout 

nápravná opatření k jejímu úplnému nebo částečnému odstranění.  

 

Tab. 1 Nejčastěji požívané testy nenáhodných seskupení [7] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.4.4 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 

(viz. Obr. 6). Shewhartovy regulační diagramy měřením předpokládají dostatečný počet dat, 
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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]) 

nebo provést vhodnou transformaci dat a na ně poté aplikovat klasické Shewhartovy regulační 

diagramy [7]. 

 
Obr. 6 Schéma postupu výběru vhodného klasického Shewhartova regulačního diagramu [14] 

2.5 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, na kterou je zaměřena tato bakalářská práce; 

• fázi analýzy a zabezpečení statistické stability; 

• fázi analýzy a zabezpečení způsobilosti procesu; 

• fázi vlastní statistické regulace.  

1. Fáze přípravná 

Před aplikací SPC je nutné provést tyto kroky [3, 5]: 

a)  Vytvořit vhodné podmínky pro zavedení SPC. 
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b)  Zvolit proces (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). 

c)  Zvolit regulovaný znak jakosti se zohledněním:  

  - požadavků zákazníka, 

  - oblasti existujících a potenciálních problémů (reklamace), 

  - korelace mezi znaky jakosti. 

d)  Definovat systém měření. 

e)  Zajistit podmínky regulace (zabezpečit neměnnost všech známých vlivů). 

f)  Vytypovat možné vymezitelné příčiny. 

g)  Stanovit formy zásahů pro odstranění možných vymezitelných příčin. 

h)  Ověřit způsobilost měřícího systému.  

i)  Vymezit rozsah podskupin. 

j)  Stanovit kontrolní interval. 

k)  Určit počet podskupin. 

l)   Navrhnout způsob sběru a záznamu dat.  

m)  Ověřit předpoklady o datech. 

n) Navrhnout vhodný regulační diagram. 

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. 

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. 
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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. 

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]. 

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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3 VOLBA A POPIS PROCESU A PRODUKTU PRO ZAVEDENÍ SPC 

 Tato kapitola je zaměřena na první body přípravné fáze, což je definovat proces a 

produkt, na který má být zavedena statistická regulace procesu, a znak jakosti, který bude 

sledován. 

3.1    Současný vztah firmy k statistickým metodám 

 Firma do této doby neměla žádné zkušenosti se statistickými metodami. Na základě 

požadavků zákazníka však v současné době probíhá příprava pro zavedení statistické regulace 

procesu v rámci projektu č. 3731, u kterého nebyly při procesu lisování do této doby zjištěny 

ani zaznamenány žádné neshody ani reklamace. Firma chce tedy zavést statistickou regulaci 

procesu proto, aby uspokojila požadavek zákazníka, předcházela případným reklamacím a 

mohla činit preventivní kroky v rámci tohoto projektu.  

3.2    Popis vybraného projektu 

 Pomocí vývojového diagramu (Obr. 7) jsou popsány jednotlivé kroky vybraného 

projektu č. 3731, kde proces lisování, na který má být zavedena statistická regulace procesu, 

je vyznačen v obrázku 7 a dále popsán pomocí vývojového diagramu na obrázku 8. 

 V operacích ,,OP. 5“ je zahrnut příjem materiálu a objednaných dílů. Veškerý příjem 

materiálu a veškerých objednaných dílů je v kompetenci skladníka, který provádí jejich 

převzetí, kontrolu dodacích listů, vstupní kontrolu a vyskladnění. Při vstupní kontrole svitku 

se provádí kontrola materiálu na základě porovnání s atestem materiálu od dodavatele vůči 

normě EN 10 327. Tento atest  zahrnuje mechanické vlastnosti (mez kluzu, mez pevnosti, 

tažnost), dále chemické složení (procentuální složení prvků C, Si, Mn, P, S, Ti) a v neposlední 

řadě je provedena kontrola tloušťky plechu a zda je svitek bez rzi. Po této kontrole, pokud je 

svitek bez jakékoliv závady, dá skladník povolení k jeho vyskladnění. Pokud dodávka není 

v pořádku, tento problém se dále řeší v souladu se směrnicí ,,Řízení neshodného produktu“. 

Stejně tak se postupuje u dodávky čtyřhranných matic, u které je jen ten rozdíl, že vstupní 

kontrola nepoužívá atesty materiálu od dodavatelů, ale používá výkresovou dokumentaci, kde 

ověřuje shodu rozměrů. Pokud se při kontrole vyskytne neshoda, řeší se dále v souladu se 

směrnicí ,,Řízení neshodného produktu“. Je-li dodávka matic v pořádku, potom jsou matice 

uvolněny do výroby, k odporovému svařování. Veškeré údaje o kontrole se zaznamenávají do 

karty vstupní kontroly a hodnocení dodavatele.  
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 Navazující operací po vyskladnění materiálu je lisování, označeno ve vývojovém 

diagramu jako ,,OP. 10“. Před samotným lisováním seřizovači nastaví lis tak, aby bylo 

dosaženo požadovaných parametrů na daném výrobku. První sada výlisků (levá a pravá část) 

je  kontrolována   operátorem  a  dílenskou   kontrolou. Pokud  výlisky  souhlasí s výkresovou            

 
Obr. 7 Vývojový diagram vybraného projektu [13] 

dokumentací, operátor tyto první kusy označí zeleným štítkem a dílenská kontrola dává 

souhlas k výrobě. V časovém intervalu jedné hodiny se provádí kontrola kvality a rozměrů 

operátorem a vše se zaznamenává do kontrolní dokumentace. Pokud se vyskytne vada, je 

ukončena sériová výroba a daný problém se řeší s nástrojáři, kontrolory, seřizovači a provede 

se příslušné opatření, vše probíhá v souladu se směrnicí ,,Řízení neshodného produktu“. 
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 Po lisování se pomocí odporového svařování přivaří 2 svařovací čtyřhranné matice. 

Technolog a seřizovači nejprve musí seřídit svařovací zařízení. Operace svařování se provede 

nejprve na jednom kuse, který operátor s dílenským kontrolorem podrobí kontrole. Pokud je 

vše ve shodě, je na daný kus nalepen zelený štítek a povolena výroba. Operátor kontroluje co 

hodinu jeden kus, zda je vše v pořádku a výsledky zaznamenává do kontrolní dokumentace. 

Mimo to se provádí také kontrola při výměně svařovacích elektrod. Tuto kontrolu provádí 

seřizovač vždy u posledního dílu z 1000 kusů, kdy se instalují nové elektrody. Pokud se 

vyskytne neshoda, je proces zastaven a daný problém se řeší  v souladu se směrnicí ,,Řízení 

neshodného produktu“. 

 Následující činností je interní balení, značeno ,,OP. 30“ , kde manipulant nejprve 

převeze vyrobené kusy do skladu, kde jsou uloženy do přepravních beden, které musí být 

náležitě označeny. Provede se kontrola správnosti počtu balených kusů v rámci výstupní 

kontroly a jednotlivé bedny jsou převezeny k subdodavateli na povrchovou úpravu – barvení. 

Tato firma má svůj vlastní kontrolní úsek, kde se zaměřuje na vizuální kontrolu povrchu a 

kontrolu tloušťky nátěru. Subdodavatel poté provede balení dílu a jejich převoz zpět do firmy. 

Zde se provede kontrola dodaných dílů s povrchovou úpravou. Pokud se vyskytne neshoda, je 

řešena v souladu se směrnicí ,,Řízení neshodného produktu“.  

 Jsou-li výrobky v pořádku, může se provést zákaznické balení, značeno ,,OP. 5O“. 

Objednaná dodávka je odběrateli zabalena do plastových bedýnek, které mají označení KLT 

4280 včetně názvu odběratelské organizace. Provede se kontrola správnosti počtu kusů a 

označení v rámci výstupní kontroly. Vyskytne-li se neshoda, je řešena v souladu se směrnicí 

,,Řízení neshodného produktu“.  Pokud je vše jak má být, provede se expedice k zákazníkovi. 

3.3    Volba procesu a produktu 

 Pro zavedení statistické regulace procesu byl vybrán projekt č. 3731, jehož výstupem 

je produkt s názvem ZSB HALTER, SPOILER (dále jen držák spoileru), který je vyráběn 

v sadách (levý a pravý držák spoileru). V rámci tohoto projektu probíhají operace lisování, 

odporové svařování a povrchová úprava. Tyto jednotlivé činnosti jsou výše popsány pomocí 

vývojového diagramu. Vlastní statistická regulace procesu má být zavedena na proces 

lisování, který probíhá na postupovém lisu Beutler 125t. Konečný výrobek projektu č. 3731 

byl pro SPC vybrán na základě požadavků zákazníka a také protože jeho objem výroby je 

největší a zároveň se jedná o jeden z prvních projektů firmy. Roční objem výroby tvoří 

860 000 kusů sad. Měsíční objem výroby je 74 000 kusů a výroba probíhá v rámci 

třísměnného provozu.  
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3.4    Popis výrobního procesu lisování zvoleného produktu 

 
Obr. 8 Vývojový diagram postupového lisování zvoleného produktu – část 1 
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Obr. 8 Vývojový diagram postupového lisování zvoleného produktu – část 2 
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3.4.1 Doplnění vývojového diagramu postupového lisování 

Poznámka 1 

Operátor si musí na pracoviště přinést kontrolní přípravek, převzít si výrobní dokumentaci 

(součástí této dokumentace je výkres dílu, pracovní postup, kontrolní protokoly, návodka na 

měření a kontrolní list nástroje), převzít svitek materiálu ze skladu, převzít ze skladu nástrojů 

nástroj a osadit jej na výměnnou stolovou desku. Dále dle průvodního listu nástroje 

nainstaluje operátor pomocná vzduchová a mazací zařízení k nástroji. 

Poznámka 2 

Na buben odvíječky se upne požadovaný svitek vstupního materiálu. Manuálně operátor 

nastaví šířku svitku na čidle odvíječky, svitek se odpáskuje a pomocí panelového ovladače 

operátor zavede materiál do nástroje přes rovnačku, podpůrné válce, podavač a mazací 

zařízení. Pokud to nástroj umožňuje, projede se s materiálem po jeho celé délce, aby se 

operátor ujistil o správné poloze svitku vůči nástroji – svitek musí být svým středem vždy 

v ose nástroje.  

Poznámka 3 

Po zadání patřičného programu lis automaticky vyvolá všechny parametry a nastaví se tak, jak 

bylo definováno při prvním (správném) najetí nástroje. Nastavovací parametry lisu       

Beutler 125t jsou uvedeny v tabulce 2. 

Tab. 2 Nastavovací parametry lisu Beutler 125t 
Výška zdvihu 180 mm 
Upínací výška nástroje 4 mm 
Pracovní výška nástroje 45,95 mm 
Počet zdvihů 30 / min 
Výška podavače 192,25 mm 
Délka posuvu 89,5 mm 
Rozevření válců (začátek / konec) 130º / 205º 
Rovnačka – válec 2 0,65 mm 
Rovnačka - rychlost 20 m / s 
Lisovací síla (levá / pravá ojnice) max. 320kN / max. 350kN

 

Poznámka 4 

Operátor se po odlisování prvního kusu levého a pravého držáku spoileru přesvědčí o jejich 

nezávadnosti nejprve vizuálně a poté pomocí kontrolního přípravku. V případě shody je 

odevzdá pro posouzení pracovníkovi kontroly. 
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Poznámka 5 

Pokud je první sada vyrobených kusů v pořádku, operátor na ně nalepí zelenou nálepku, která 

znamená uvolnění kusů do výroby a operátor může umístit za lis předepsaný dopravník na 

odvod výlisků, skluzy a bedny pro skladování výlisků. 

Poznámka 6 

Koncové čidlo v nástroji slouží pro kontrolu přesnosti podání materiálu podavačem, a tím i 

správnost tvaru výlisku. 

Poznámka 7 

Silová obalová křivka je bezpečnostní prvek lisu. Nastavuje se projetím pěti po sobě jdoucích 

zdvihů, kdy si lis zapamatuje průměrnou hodnotu lisovací síly a poté tuto hodnotu během 

lisování porovnává s okamžitou hodnotou při každém zdvihu. V případě nesrovnalostí, které 

jsou v rozsahu ±15% lis automaticky zastavuje proces lisování. Nesrovnalosti mohou být 

dány například zalisováním odpadu do výlisku. 

Poznámka 8 

Proces lisování je zahájen a periodicky, dle kontrolního návodu, jsou vyrobené kusy 

kontrolovány a výsledky kontroly jsou zaznamenány do kontrolní karty operátora. Výroba 

držáku probíhá v devíti krocích. Jednotlivé kroky lisování lze vidět na obrázku 9. 

 

Obr. 9 Jednotlivé kroky při lisování držáku spoileru 

Poznámka 9 

Všechny vylisované kusy se umisťují do červené bedny a jsou zapsány do denního hlášení. 
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Obr. 10 Držák spoileru [13] 

Poznámka 10 

Před sundáním nástroje je potřebné poslední odlisovanou sadu výrobku opět zkontrolovat jak 

operátorem, tak oddělením kontroly, aby bylo jasné, kam bude nástroj odvezen. Zda do 

nástrojárny na opravu, za předpokladu, že sada není v pořádku, nebo zpět do skladu nástrojů, 

pokud je poslední vylisovaná sada výrobku v pořádku. 

Poznámka 11 

Po ukončení výrobní dávky je sundán nástroj, kdy svitek je odstřihnut elektrickými nůžkami 

před nástrojem tak, aby pás zůstal v nástroji. Následně operátor vyjede se svitkem opatrně 

přes podavač, podpůrné válce a rovnačku tak, že svitek opačnými obrátkami odvíječky 

navíjíme zpět na cívku. Zbytek svitku je zapáskován a dán na původní místo. Toto platí 

v případě, že svitek není dojetý do konce.  

3.5    Popis produktu 

 Výstupem z procesu postupového lisování je pravý a levý držák předního spoileru 

transportéru T5 firmy Volkswagen, který je zobrazen na obrázku 10. Slouží k uchycení 

předního spoileru k přednímu nárazníku transportéru, kde je umístěn na levé i pravé straně. 

Držák je charakterizován podélnou výstuhou půlkulatého tvaru, která zvyšuje jeho pevnost, a 

několika otvory, které slouží k jeho upevnění k nárazníku a spoileru. Jedna jeho část má 

odlehčenou šířku, která vytváří deformační zónu pro jeho řízené ohnutí v případě nárazu 

vozidla. 

 
 
 
 
 V dnešní době jsou plechové výlisky používány skoro u každého hromadně 

vyráběného produktu. Je to proto, že lisování plechů je pružný výrobní proces, který lze 

použít k výrobě složitých, přesných, pevných a trvanlivých výrobků levně a rychle. Úspěšné 

produkty zhotovené lisováním plechů jsou výsledkem kvalitní výroby a konstrukce nástrojů. 

Moderní CAD / CAM technologie a nové nápady v oblasti designu a konstrukce nástrojů, 
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spolu se zvýšenou rychlostí a tuhostí lisů, přispěly k nepřetržitému používání metody lisování 

plechů, a tím k výrobě stále dokonalejších výrobků [10]. 

3.6    Požadavky zákazníka na produkt 

 Základní požadavky na výsledný produkt jsou dány výkresovou dokumentací, která je 

uvedena jako příloha 1. Výsledný produkt musí splňovat předepsané rozměry a tolerance, být 

bez prasklin, ostřin a jakýkoliv nežádoucích deformací. 

3.7    Volba znaku jakosti 

 Volbu znaku jakosti, dle kterého se bude posuzovat stabilita procesu výroby držáku, 

ponechal zákazník zcela na výrobci. Výrobcem, na základě důležitosti z jeho pohledu, byl 

vybrán zobáček držáku spoileru (viz. Obr. 11), jehož tvarová odchylka může být v rozmezí 

± 0,5 mm. 

 

 

Obr. 11 Zvolený znak jakosti na držáku spoileru [13] 
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4 ANALÝZA KONTROLY A SYSTÉMU MĚŘENÍ  

 Tato kapitola je zaměřena na analýzu současného způsobu provádění kontroly a 

záznamu dat u procesu lisování. Dále je popsáno, jak probíhá kontrola u zvoleného znaku 

jakosti, na kterou navazuje analýza možných příčin zvýšené variability odchylky tvaru 

zobáčku a návrh nápravných opatření. Mimo to byla provedena kontrola již proběhlé analýzy 

systému měření. 

4.1 Současný způsob provádění kontroly a záznamu dat 

 Kontrolu držáku spoileru provádí operátor, který je zároveň seřizovačem lisu. Před 

zahájením  výroby    si  musí  operátor    na  svůj    pracovní  stůl  umístit  kontrolní  přípravek  

(viz. Obr. 12), který je uložen společně s ostatním měřícím zařízením v regálech pro ně 

určených. Zároveň si musí zkontrolovat, zda výrobní dokumentace obsahuje kontrolní 

protokoly a návodku na měření. Operátor provádí kontrolu co hodinu jak na levém, tak na 

pravém výlisku. Kromě toho musí operátor před zahájením a ukončením sériové výroby 

provést kontrolu první a poslední sady výlisků, které pokud jsou v pořádku, předá na 

posouzení pracovníkovi kontroly, který dá pokyn operátorovi, aby na tyto první nebo poslední 

výlisky byla nalepena zelená nálepka, která značí, že jsou kusy v pořádku.  

 

 
Obr. 12 Kontrolní (měřící) přípravek 

 Levý a pravý výlisek operátor rozeznává pomocí označení, které je na výliscích 

vyraženo během lisování. Levá strana má u čísla dílu na konci označení 045 a pravá strana 

046 (5K6.807.045, 5K6.807.046). Nejprve operátor provede vizuální kontrolu dílů, zda jsou 

bez prasklin, ostřin, deformací a zda jsou díly správně označeny. Poté, pokud je vše 

v pořádku, musí operátor ustavit pravý a levý výlisek do měřícího přípravku, vycentruje je 
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     Obr. 13 Měření odchylky tvaru zobáčku

pomocí kuželových trnů, zafixuje je pomocí tří upínek a zkontroluje správnou pozici děr 

pomocí kalibrů. Následně zkontroluje všechny dané charakteristiky dílů uvedené v kontrolním 

protokolu, kam také zaznamenává získaná data. Vyplněná verze kontrolního protokolu je 

zobrazena v příloze 2. Jednotlivé měřené charakteristiky jsou, pro jejich rychlé nalezení, 

označeny číslem jako pozice (např. pozice 104) jak v kontrolním protokolu, tak v návodce  

(viz. příloha 3). 

 Pokud se vyskytne neshoda u kteréhokoliv měřeného znaku, na levém nebo pravém 

díle, je výroba operátorem zastavena a zjišťována příčina. Kusy vyrobené do doby poruchy od 

poslední kontroly jsou 100% přetříděny. Po odstranění příčiny neshody se musí jako při 

každém zahájení výroby zkontrolovat první sada vyrobených výlisků.  

4.1.1 Kontrola znaku jakosti 

 Zvolený znak jakosti je v návodce označen jako pozice 116 a v kontrolním 

protokolu charakterizován jako odchylka tvaru 045 / 046. Měření odchylky tvaru zobáčku na 

levém a pravém držáku spoileru provádí operátor pomocí digitálního úchylkoměru            

(viz. Obr. 13), který byl kalibrován akreditovanou kalibrační laboratoří dne 21. 9. 2009 a 

měřidlo v době kalibrace odpovídalo přesnosti ± 0,003 mm. Digitální úchylkoměr je součástí 

měřícího přípravku a před vlastním měřením se musí nastavit pomocí etalonu na hodnotu 

0,00 mm. Naměřená hodnota odchylky tvaru zobáčku musí být v rozsahu ± 0,5 mm. Pokud 

naměřené hodnoty neodpovídají předepsané toleranci, je proces lisování zastaven a zjišťována 

příčina. Pomocí Ishikawova diagramu byly stanoveny možné příčiny zvýšené variability 

odchylky tvaru zobáčku (viz. podkapitola 4.2). 
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4.2 Analýza možných příčin zvýšené variability odchylky tvaru zobáčku 

 Všechny možné příčiny zvýšené variability pro odchylku tvaru zobáčku byly 

stanoveny pomocí Ishikawova diagramu (viz. Obr. 14). Tým tvořil seřizovač, nástrojař, 3D 

operátor, kontrolor, technický ředitel a manažer kvality. 

 Nejdříve byl stanoven následek ,,Co může způsobit odchylku tvaru zobáčku?“. 

Následně byly stanoveny hlavní skupiny příčin, a to stroj, lidé, materiál, měření a metoda. 

Poté pomocí brainstormingu byly určeny všechny možné subpříčiny a elementární příčiny. 

 

 
 
 

Obr. 14  Ishikawův diagram možných příčin zvýšené variability odchylky tvaru zobáčku 
 
 

4.2.1 Určení nejdůležitějších příčin zvýšené variability 

  Po zpracování Ishikawova diagramu, dostal každý člen týmu 5 bodů (1, 2, 3, 4, 5), 

které postupně v pěti kolech přiřadil, podle svého úsudku, nejpravděpodobnějším příčinám 

analyzovaného efektu. Nejdůležitější příčiny byly seřazeny dle celkového bodového 

hodnocení a zaznamenány do tabulky 3, ve které je zároveň zaznamenán výpočet 

kumulativních a relativních hodnocení. Následně byl sestrojen Paretův diagram (viz. Obr. 15). 

    
 



 -25-

 Tab. 3 Vstupní údaje pro sestrojení Paretova diagramu 

 

 
  

 

 Pro stanovení ,,životně důležité menšiny“ bylo zvoleno kritérium 50/50. Jako 

nejdůležitější příčiny zvýšené variability byly dle kritéria 50/50 stanoveny tyto faktory:  

1.  Nevyhovující pozice tvárníku 

2.  Špatný tvar ohybnice 

3.  Nesprávné najetí lisu 

Č. Příčina způsobující odchylku tvaru 
zobáčku 

Celkové 
bodové 

hodnocení 

Kumulativní 
celkové 

hodnocení 

Relativní 
kum. celk. 
hodnocení 

v % 
1 nevyhovující pozice tvárníku 11 11 12,22 
2 špatný tvar ohybnice 10 21 23,33 
3 nesprávné najetí lisu 10 31 34,44 

4 velké odchylky mech. vlastností 
materiálu v rámci tolerance 9 40 44,44 

5 nepřesné nastavení výšky lisu 9 49 54,44 
6 špatné seřízení měřidla 5 54 60,00 
7 špatná manipulace s hotovými díly 5 59 65,56 

8 špatné upnutí výrobku do měřicího 
přípravku 

4 63 70,00 

9 nedostatečná kvalifikace pracovníků 4 67 74,44 
10 skladování hotových výrobků 4 71 78,89 
11 špatné odpadávání kusů z dopravníku 4 75 83,33 
12 nedostatečné/přílišné mazání 4 79 87,78 
13 neaktualizovaná dokumentace 3 82 91,11 
14 nevyhovující tloušťka pásu plechu 3 85 94,44 
15 špatná manipulace s materiálem 2 87 96,67 
16 nezkalibrované měřidlo 2 89 98,89 
17 nečitelný displej na měřicím zařízení 1 90 100,00 

 Obr. 15 Paretův diagram 
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4.  Velké odchylky mechanických vlastností materiálu v rámci tolerance 

5.  Nepřesné nastavení výšky lisu 

 Pro tyto faktory je potřeba navrhnout a přijmout nápravná opatření, která povedou 

k omezení jejich vlivu a ke snížení variability odchylky tvaru zobáčku. 

4.2.2 Návrh nápravných opatření 

 Pro jednotlivé faktory (příčiny), které z Paretovy analýzy vycházejí jako ,,životně 

důležitá menšina“, byla navržena tato nápravná opatření: 

1. Nevyhovující pozice tvárníku (příčina 1) 

 V návodu pro provedení preventivní údržby nástrojů zdůraznit při každé preventivní 

  prohlídce, aby byla provedena kontrola skolíkování jednotlivých tvárníků. 

2. Špatný tvar ohybnice (příčina 2) 

 Může být způsoben opotřebením během výrobního cyklu. 

 Po odzkoušení, zapracování a dosažení správných tvarů nové ohybnice, provést 

 povrchovou úpravu jejích součástí, směřujících ke zvýšení životnosti ohybnice a její 

 odolnosti vůči opotřebení. 

3. Nesprávné najetí lisu (příčina 3) 

 Provádění pravidelné kontroly parametrů lisování operátorem a jejich porovnání 

 s parametry uváděnými v pracovním postupu pro lisování. 

4) Velké odchylky mechanických vlastností materiálu v rámci tolerance (příčina 4) 

 Jednat s dodavatelem materiálu o minimalizaci výskytu nežádoucích odchylek 

 mechanických vlastností u jednotlivých druhů materiálů. 

5) Nepřesné nastavení výšky lisu (příčina 5) 

 Provádění pravidelné kontroly parametrů lisování operátorem a jejich porovnání 

 s parametry uváděnými v pracovním postupu pro lisování. 

  Všechna tato nápravná opatření byla přijata a zároveň bylo schváleno, že příčiny 3 a 5 

budou sledovány během výroby společně se znakem jakosti. Získané informace budou 

pravidelně, co hodinu, společně s naměřenými hodnotami sledovaného znaku jakosti, 

zaznamenávány do formuláře, který bude připojen k záznamovému protokolu pro sběr dat.  
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  Příčiny 1 a 2 nelze bohužel sledovat v krátkodobých intervalech a u příčiny 4 není 

možné provádět kontrolu mechanických vlastností materiálu, protože firma nemá vlastní 

kontrolní přípravky k tomu určené.  Proto se budou pouze sledovat příčiny 3 a 5. 

4.3 Analýza systému měření  

 Při praktické realizaci měření většinou nelze zajistit neměnné podmínky. Skutečné 

podmínky měření se obvykle mění, přičemž nejčastěji se jedná o změnu pracovníka 

(operátora), který měření provádí. V této situaci se provádí hodnocení opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti měření [11].  

 Analýza systému měření byla provedena u digitálního úchylkoměru 9. 12. 2008 

metodou MSA pomocí programu Metrolog 2008. Všechny předepsané kroky přípravné fáze, 

vlastního měření a vyhodnocení analýzy sytému měření byly dodrženy a realizovány dle 

referenční příručky. V tomto případě byla kontrolována tvarová odchylka zobáčku. Analýzu 

prováděli 3 operátoři ve třech opakovaných měření po deseti kusech. Kusy byly vybrány tak, 

aby pokryly celý výrobní proces držáku spoileru. Z vyhodnocení naměřených dat vyšlo, že 

procento vyjádření podílu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti z celkové variability bylo 

< 10 %. Z tohoto výsledku vyplynulo, že systém měření je přijatelný (plně vyhovuje).  

 Protože analýza systému měření byla provedena téměř před dvěma lety a firma chce 

nyní aplikovat statistickou regulaci procesu, doporučuje se provést novou analýzu systému 

měření, aby se prokázalo, zda se procentické vyjádření po dobu používání digitálního 

úchylkoměru nezměnilo. 
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5 NÁVRH ZPŮSOBU SBĚRU A ZÁZNAMU DAT  

 Tato kapitola je zaměřena na průběh procesu sběru a záznamu naměřených dat 

zvoleného znaku jakosti a na vymezení odpovědnosti v rámci činností spojených s SPC 

definovaného procesu.  

5.1 Sběr a záznam dat 

 U zvoleného znaku jakosti, kterým je odchylka tvaru zobáčku, jež je z pohledu 

výrobce nejdůležitějším parametrem, bude v pravidelném intervalu jedné hodiny prováděna 

kontrola. Velikost logické podskupiny byla zvolena na 5 kusů levého a 5 kusů pravého držáku 

spoileru, protože se bude provádět statistická regulace procesu pro obě varianty držáku. 

Měření se bude provádět v dvaceti podskupinách. 

 Pro zapisování naměřených odchylek byl zhotoven záznamový protokol (viz. Obr. 16), 

kde operátor lisu při jeho převzetí na začátku směny zapíše své jméno, podepíše se a zapíše 

označení měřidla, kterým bude provádět kontrolu zobáčku, číslo výrobního příkazu, datum 

zahájení a plánovaného ukončení výroby a číslo svitku, se kterým během své směny pracuje. 

Součástí záznamového protokolu je z jeho druhé strany průvodní list procesu (viz. Obr. 17), 

který slouží pro záznam změn týkajících se procesu. Operátor lisu bude během směny, 

v pravidelném intervalu jedné hodiny, odebírat přímo z pásu 5 po sobě jdoucích výlisků 

levého a pravého držáku spoileru. Ihned na místě bude operátor lisu dané směny provádět 

kontrolu zobáčku pomocí digitálního úchylkoměru, který je součástí měřícího přípravku, jenž 

si operátor umístí na svůj pracovní stůl vedle lisu. Naměřené odchylky i se zápornými 

znaménky, pokud bude odchylka do mínusu, zaznamená do záznamového protokolu, kde také 

zapíše čas odběru. Celkem za svou směnu operátor naměří 6 -7 podskupin.   

 Po každé směně příslušný operátor lisu donese záznamový protokol operátorovi 

kvality, který data přepíše do počítače i se znaménky, protože doposud byla data přepisována 

jako absolutní hodnoty. Tato data budou poté použita pro vyhodnocení, pomocí programu, 

který firma bude teprve mít k dispozici, zda proces je nebo není statisticky stabilní. Toto 

vyhodnocení bude provádět vyškolený operátor kvality. Další činnosti, které se váží ke sběru 

a záznamu dat, k jejich vyhodnocení a ke kontrole v rámci statistické regulace procesu, jsou 

uvedeny v matici odpovědnosti (viz. Příloha 4). 

  Společně se znakem jakosti budou během výroby sledovány příčiny 3 a 5 (nesprávné 

najetí lisu a nepřesné nastavení výšky lisu). Získaná data budou pravidelně, co hodinu, 

zaznamenávána do formuláře  (viz. Obr. 18), který bude připojen k záznamovému protokolu. 
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Obr. 16 Záznamový protokol pro naměřené odchylky na levém a pravém držáku spoileru 
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Obr. 17 Průvodní list procesu 
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Obr. 18 Formulář pro záznam dat o vybraných faktorech variability procesu 
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6 OVĚŘENÍ PŘEDPOKLADŮ O DATECH, NÁVRH REGULAČNÍHO 

 DIAGRAMU 

 Protože je zvolený znak jakosti měřitelným znakem, je důležité provést ověření 

předpokladů o datech (statistickou analýzu dat). Pro analýzu byly vybrány naměřené hodnoty 

zvoleného znaku jakosti z kontrol provedených v lednu tohoto roku. Bylo vybráno 100 hodnot 

pro levý držák spoileru a 100 hodnot pro pravý držák spoileru, protože se bude statistická 

regulace provádět pro obě varianty. U naměřených hodnot je nutné ověřit výskyt odlehlých 

hodnot, normalitu a nezávislost. Analýza naměřených hodnot byla provedena pomocí 

statistického programu STATGRAPHIC Plus 5.0. Na základě této analýzy byl proveden 

návrh regulačního diagramu. 

6.1 Ověření předpokladů o datech pro levý držák spoileru  

 Pro ověření předpokladů o datech levého držáku spoileru bylo vybráno 100 hodnot 

(viz. Tab. 4). U tohoto souboru byl nejprve ověřen výskyt odlehlých hodnot, poté normalita a 

nakonec nezávislost. 

Tab. 4 Tabulka naměřených hodnot 
Měření Hodnota Měření Hodnota Měření Hodnota Měření Hodnota

x1 0,11 x26 0,11 x51 0,17 x76 -0,01 
x2 0,13 x27 0,12 x52 0,2 x77 0,11 
x3 0,11 x28 0,11 x53 0,16 x78 0,06 
x4 0,12 x29 0,02 x54 0,09 x79 0,1 
x5 0,09 x30 0,08 x55 0,21 x80 0,17 
x6 0,04 x31 -0,02 x56 0,17 x81 0,11 
x7 0,11 x32 0,01 x57 0,07 x82 0,16 
x8 0,11 x33 0,09 x58 0,03 x83 0,09 
x9 0,16 x34 0,08 x59 0,21 x84 0,17 
x10 0,12 x35 0,13 x60 0,22 x85 0,1 
x11 0,1 x36 0,16 x61 0,18 x86 0,11 
x12 0,08 x37 0,16 x62 0,09 x87 0,08 
x13 -0,02 x38 0,17 x63 0,01 x88 -0,01 
x14 0,09 x39 0,12 x64 -0,03 x89 0,17 
x15 -0,02 x40 0,09 x65 0,03 x90 0,03 
x16 0,07 x41 0,08 x66 0,07 x91 0,22 
x17 0,16 x42 0,09 x67 0,02 x92 0,12 
x18 0,18 x43 0,04 x68 -0,03 x93 0,12 
x19 0,15 x44 -0,01 x69 0,03 x94 0,18 
x20 0,12 x45 0,04 x70 0,02 x95 0,22 
x21 0,13 x46 0,07 x71 0,19 x96 0,03 
x22 0,06 x47 0,08 x72 0,12 x97 0,17 
x23 0,07 x48 0,1 x73 0,16 x98 0,04 
x24 0,08 x49 0,12 x74 0,17 x99 0,12 
x25 0,08 x50 0,11 x75 0,03 x100 0,03 
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Ověření výskytu odlehlých hodnot pomocí Grubssova testu 

Hypotéza: 

H0: odchylka je náhodná, testovaná hodnota x(1) resp. x(n) není odlehlá 

proti alternativě 

H1: odchylka není náhodná, testovaná hodnota x(1) resp. x(n) je odlehlá 

 Kde:  x(1) je první naměřená hodnota 

  x(n) - n-tá naměřená hodnota 

 

 Je-li P-Value větší než hodnota zvolené hladiny významnosti 0,05, přijímá se H0. Je-li 

P-Value menší než 0,05, zamítá se H0. 

 P-Value u Grubbsova testu vychází 1,0, proto je přijata hypotéza H0, tedy že data 

neobsahují odlehlou hodnotu. Tento závěr potvrzuje i grafické ověření dat pomocí 

krabicového grafu (viz. Obr. 19). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Krabicový graf pro naměřená data levého držáku spoileru 

Ověření normality dat pomocí testů a histogramu 

Hypotéza: 

H0: data pocházejí z normálního rozdělení 

proti alternativě 

H1: data nepocházejí z normálního rozdělení 

 Je-li P-Value větší než hodnota zvolené hladiny významnosti 0,05, přijímá se H0. Je-li 

P-Value menší než 0,05, zamítá se H0. 

 Dle tabulky 5, kde jsou výsledky jednotlivých testů vždy větší než hladina 

významnosti 0,05, je přijata hypotéza H0, data pocházejí z normálního rozdělení. Potvrzuje to 

i grafické ověření dat pomocí histogramu (viz. Obr. 20). 
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Tab. 5 Výsledky testů pro ověření normality dat 
Test ověření normality Výsledná hodnota P-Value
Chí - kvadrát 0,38270
Kolmogorov - Smirnov 0,08659  
Test výběrové šikmosti 0,71607
Test výběrové špičatosti 0,12835

  

 

  

             

 

 

Obr. 20 Histogram pro ověření normality dat levého držáku spoileru 

Ověření nezávislosti dat  

Hypotéza: 

H0: data jsou nezávislá 

proti alternativě 

H1: data jsou závislá 

 Je-li P-Value větší než hodnota zvolené hladiny významnosti 0,05, přijímá se H0. Je-li 

P-Value menší než 0,05, zamítá se H0. 

Tab. 6 Výsledky testů pro ověření nezávislosti dat 
Test ověření nezávislosti Výsledná hodnota P-Value 
Runs up and down 0,06081

 Dle tabulky 6, kde je výsledek větší než hladina významnosti 0,05, je přijata hypotéza 

H0, tedy že data jsou nezávislá. Nezávislost dat potvrzují také grafy, které jsou zobrazeny na 

obrázku 21 a 22.  
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Obr. 21 Ověření nezávislosti dat pomocí Scatterplotu 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 Time Series Plot pro ověření nezávislosti dat 

 Z provedených testů a sestrojených grafů vyplývá, že data pro levý držák spoileru 

pochází z normálního rozdělení, jsou nezávislá a nevyskytuje se u nich odlehlá hodnota. 

6.2 Ověření předpokladů o datech pro pravý držák spoileru  

 Pro ověření předpokladů o datech pravého držáku spoileru bylo vybráno taktéž 100 

naměřených hodnot (viz. Tab. 7). Tento soubor dat byl ověřen pomocí stejných nástrojů, jako 

v předešlé situaci. 

Tab. 7 Tabulka naměřených hodnot – část 1 
Měření Hodnota Měření Hodnota Měření Hodnota Měření Hodnota

x1 0,11 x26 0,11 x51 0,17 x76 -0,01 
x2 0,13 x27 0,12 x52 0,2 x77 0,11 
x3 0,11 x28 0,11 x53 0,16 x78 0,06 
x4 0,12 x29 0,02 x54 0,09 x79 0,1 
x5 0,09 x30 0,08 x55 0,21 x80 0,17 
x6 0,04 x31 -0,02 x56 0,17 x81 0,11 
x7 0,11 x32 0,01 x57 0,07 x82 0,16 
x8 0,11 x33 0,09 x58 0,03 x83 0,09 
x9 0,16 x34 0,08 x59 0,21 x84 0,17 
x10 0,12 x35 0,13 x60 0,22 x85 0,1 
x11 0,1 x36 0,16 x61 0,18 x86 0,11 
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Tab. 7 Tabulka naměřených hodnot – část 2 
Měření Hodnota Měření Hodnota Měření Hodnota Měření Hodnota

x12 0,08 x37 0,16 x62 0,09 x87 0,08 
x13 -0,02 x38 0,17 x63 0,01 x88 -0,01 
x14 0,09 x39 0,12 x64 -0,03 x89 0,17 
x15 -0,02 x40 0,09 x65 0,03 x90 0,03 
x16 0,07 x41 0,08 x66 0,07 x91 0,22 
x17 0,16 x42 0,09 x67 0,02 x92 0,12 
x18 0,18 x43 0,04 x68 -0,03 x93 0,12 
x19 0,15 x44 -0,01 x69 0,03 x94 0,18 
x20 0,12 x45 0,04 x70 0,02 x95 0,22 
x21 0,13 x46 0,07 x71 0,19 x96 0,03 
x22 0,06 x47 0,08 x72 0,12 x97 0,17 
x23 0,07 x48 0,1 x73 0,16 x98 0,04 
x24 0,08 x49 0,12 x74 0,17 x99 0,12 
x25 0,08 x50 0,11 x75 0,03 x100 0,03 

 

Ověření výskytu odlehlých hodnot pomocí Grubssova testu 

Hypotéza: 

H0: odchylka je náhodná, testovaná hodnota x(1) resp. x(n) není odlehlá 

proti alternativě 

H1: odchylka není náhodná, testovaná hodnota x(1) resp. x(n) je odlehlá 

 Je-li P-Value větší než hodnota zvolené hladiny významnosti 0,05, přijímá se H0. Je-li 

P-Value menší než 0,05, zamítá se H0. 

 P-Value u Grubbsova testu vychází 1,0, proto je přijata hypotéza H0, tedy že data 

neobsahují odlehlou hodnotu. Tento závěr potvrzuje i grafické ověření dat pomocí 

krabicového grafu (viz. Obr. 23). 

 

 

 

 

 

 

         

Obr. 23 Krabicový graf pro naměřená data pravého držáku spoileru 
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Ověření normality dat pomocí testů a histogramu 

Hypotéza: 

H0: data pocházejí z normálního rozdělení 

proti alternativě 

H1: data nepocházejí z normálního rozdělení 

 Je-li P-Value větší než hodnota zvolené hladiny významnosti 0,05, přijímá se H0. Je-li 

P-Value menší než 0,05, zamítá se H0. 

 Dle tabulky 8, kde jsou výsledky jednotlivých testů vždy větší než hladina 

významnosti 0,05, je přijata hypotéza H0, neboli data pocházejí z normálního rozdělení. 

Potvrzuje to i grafické ověření dat pomocí histogramu (viz. Obr. 24). 

Tab. 8 Výsledky testů pro ověření normality dat 
Test ověření normality Výsledná hodnota P-Value
Chí - kvadrát 0,15625 
Kolmogorov - Smirnov 0,08875
Test výběrové šikmosti 0,88348
Test výběrové špičatosti 0,40205 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 24 Histogram pro ověření normality dat pravého držáku spoileru 

Ověření nezávislosti dat  

Hypotéza: 

H0: data jsou nezávislá 

proti alternativě 

H1: data jsou závislá 

 Je-li P-Value větší než hodnota zvolené hladiny významnosti 0,05, přijímá se H0. Je-li 

P-Value menší než 0,05, zamítá se H0. 
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Tab. 9 Výsledek testu pro ověření nezávislosti dat 
Test ověření nezávislosti Výsledná hodnota P-Value
Runs up and down 0,06081

 Dle tabulky 9, kde je výsledek testu větší než hladina významnosti 0,05, je přijata 

hypotéza H0, tedy že data jsou nezávislá. Nezávislost dat potvrzují také grafy, které jsou 

zobrazeny na obrázku 25 a 26.  

 

 

 

 

 

 
 

                              

Obr. 25 Ověření nezávislosti dat pomocí Scatterplotu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26 Time Series Plot pro ověření nezávislosti dat 

 Z provedených testů a sestrojených grafů vyplývá, že data pro pravý držák spoileru 

pochází z normálního rozdělení, jsou nezávislá a nevyskytuje se u nich odlehlá hodnota. 

6.3 Návrh vhodného regulačního diagramu  

 Protože je sledován měřitelný znak jakosti, budeme pracovat s regulačními diagramy 

měřením. Shewhartovy regulační diagramy měřením předpokládají dostatečný počet dat, 

normalitu dat, nezávislost dat, konstantní rozptyl a střední hodnotu a sledování pouze jednoho 

znaku jakosti na jednom produktu. Všechny tyto předpoklady byly ověřeny a je tedy možné 
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zvolit vhodný regulační diagram. U obou držáků je rozsah podskupiny roven pěti, tudíž se 

nabízí dva typy regulačních diagramů. Je možné použít regulační diagram pro výběrový 

průměr ( x ) a výběrové rozpětí (R), nebo regulační diagram pro výběrový průměr ( x ) a 

výběrovou směrodatnou odchylku (s). Po dohodě s konzultantem z firmy byl vybrán regulační 

diagram ( x , R). 
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ZÁVĚR 

 Cílem této bakalářské práce bylo připravit firmu Kemmerich Czech, s.r.o. na zavedení 

statistické regulace procesu lisování plechových výlisků. 

 Protože doposud firma nemá SPC zavedenou na žádný ze svých výrobních procesů a 

většina zaměstnanců nemá potřebné znalosti o této metodě, bylo nutné se v teoretické části 

zaměřit na popis celého průběhu SPC. V další kapitole byl popsán vybraný proces a produkt 

pro zavedení SPC a zvolen znak jakosti. Na základě požadavků zákazníka a největšího 

objemu výroby byl vybrán produkt s názvem ZSB HALTER, SPOILER (držák spoileru), 

který se vyrábí v levém a pravém provedení, tudíž je nutné provádět statistickou regulaci pro 

obě varianty. Dle důležitosti z pohledu výrobce byl zvolen znak jakosti, kterým je zobáček 

držáku spoileru, jehož tvarová odchylka se může pohybovat v rozmezí ± 0,5 mm.   

 Ještě před návrhem způsobu sběru a záznamu dat bylo nutné provést ve čtvrté kapitole 

analýzu současného způsobu provádění kontroly a zapisování dat v rámci procesu lisování 

držáku spoileru a kontroly samotného znaku jakosti. Na tuto analýzu navazuje stanovení 

všech možných příčin zvýšené variability pro odchylku tvaru zobáčku, a to pomocí 

Ishikawova diagramu a určením nejdůležitějších příčin této variability pomocí Paretovy 

analýzy. Pro pět faktorů, které byly stanoveny jako životně důležitá menšina, byla navržena 

nápravná opatření, která byla všechna realizována. Navíc bylo schváleno, že v průběhu 

výroby budou sledovány dva z těchto pěti faktorů společně se znakem jakosti a získaná data 

budou v pravidelných intervalech zaznamenávána a vyhodnocována. 

 V páté kapitole byl definován průběh procesu sběru a záznamu naměřených dat 

zvoleného znaku jakosti a vymezení zodpovědnosti v rámci činností spojených s SPC 

vybraného procesu pomocí matice odpovědnosti.  

 V šesté kapitole bylo pro 100 hodnot pro levý držák spoileru a 100 hodnot pro pravý 

držák spoileru, kde tyto hodnoty jsou měřitelným znakem, provedeno ověření předpokladů o 

datech. U těchto hodnot bylo pomocí statistického programu STATGRAPHIC Plus 5.0 

ověřeno, že se u daných souborů nevyskytují odlehlé hodnoty, data jsou nezávislá a pocházejí 

z normálního rozdělení. Na základě této analýzy byla v posledním kroku navržena dvojice 

regulačních diagramů pro sledovaný znak jakosti. 

 V této započaté práci je nutné pokračovat dále a dokončit zavedení statistické regulace 

procesu výroby držáku spoileru a zjistit, zda proces je statisticky stabilní a opravdu bez 

neshod, jak tvrdí výrobce. 
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Příloha 2: Vyplněná verze kontrolního protokolu 



 

 
Příloha 3: Návodka pro kontrolní protokol 
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Příloha 4: Matice odpovědnosti v rámci  SPC držáku spoileru 

ČINNOST 
PRACOVNÍK 

Quality 
manager 

Operátor 
kvality 1 

Operátor 
kvality 2 

Operátor 
lisu 1 

Operátor 
lisu 2 

Operátor 
lisu 3 

Vytvoření 
formulářů 
pro zápis dat 

S P,Z P,Z    

Distribuce 
formulářů  P,Z P,Z    

Aktualizace 
formulářů Z P P    

Archivace 
formulářů P,Z      

Měření dat 
    P,Z P,Z P,Z 

Zapisování 
dat    P,Z P,Z P,Z 

Distribuce 
vyplněných 
formulářů 

   P,Z P,Z P,Z 

Přepisování 
dat K P,Z P,Z    

Vyhodnocení 
dat K,S P,Z P,Z    

Přijetí 
opatření K,S P P    

Vyhodnocení 
účinnosti 
přijatých 
opatření 

K,S P P    

Kontrola 
měřidel S,K P,O P,O    

Namátková 
kontrola 
sběru a 
záznamu dat 

P,O      

Školení 
 P      


