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Abstrakt 

 

Téma: Návrh zavedení statistické regulace procesu nýtování závěsů kapoty 

V diplomové práci je zpracována analýza statistické regulace procesu pro montáţ 

závěsu kapoty s pouţitím technologie nýtování, analýza stávajícího stavu SPC a MSA. Je 

provedena analýza systému měření pro parametry síla roznýtování a průměr roznýtování. Jsou 

navrţeny a provedeny změny ve způsobu přístupu ke statistické regulaci procesu. Je změněn 

typ regulačního diagramu na cílový regulační diagram pro individuální hodnoty a regulační 

diagram pro klouzavé rozpětí, a byla změněna četnost měření síly roznýtování.  

 

Klíčová slova: Statistická regulace procesu, kvalita, výroba, regulační diagram, indexy 

způsobilosti  

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

Topics: Design of Statistical Implementation on Hinge Hood Riveting Process 

 

The thesis deals with the analysis of statistical process control for the Hood Hinge 

assembly with using of riveting technology, analysis of the current SPC and MSA. It contains 

the analysis of measurement system of opening force and pin diameter parameters. There are 

designed and made changes in the way of approach to statistical process control. There was 

changed the type of control chart for target control chart for individual values and control 

chart for moving range, and was changed frequency of measurements of opening forces. 

 

Key words: Statistical Process Control, Quality, Production, Control Chart, Capability 

Indeces. 
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Seznam zkratek a symbolů: 

 

SPC Statistická regulace procesu Statistic Process Control 

RD Regulační diagram Control Chart 

xj naměřená individuální hodnota Observed individual data values 

Rkl klouzavé rozpětí Moving Range 

CL střední čára  Central Line 

UCL horní regulační mez Upper Central Limit 

LCL dolní regulační mez Lower Central Limit 

USL horní toleranční hranice Upper Specification Limit 

LSL dolní toleranční hranice Lower Specification Limit 

Cp způsobilost procesu Process capability 

OCAP Akční plán při nestabilitě procesu Out of Control Action Plan  

 

MSA Analýza systému měření Measurement System Analysis 

AV reprodukovatelnost měření Appraiser Variation 

EV opakovatelnost měření Equipment Variation 

PV variabilita mezi měřenými kusy Parts Variation 

TV celková variabilita Total Variation 

GRR opakovatelnost a reprodukovatelnost měření Gage Repeability and 

Reproducibility 

ndc počet rozlišitelných kategorií Number of Distinct Categories 

 

FMEA Analýza příčin a následků Failure Mode and Effect Analysis 

R&D Výzkum a vývoj Research & Development 

C/F Kontrolní kalibr Control/Fixture  

WS Pracovní stanice Work Station   

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci International Organization of 

Standardization 

TS technická specifikace Technical Standard 
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1 ÚVOD 

 

V dnešní době pomalu odeznívající ekonomické krize, neustálého sniţování nákladů, 

racionalizace a optimalizace výroby, zkracování ţivotního cyklu výrobků, vysoké konkurence 

mezi podniky a globalizace světových trhů má velký význam cílené řízení firmy, jakosti 

procesů, výrobků a sluţeb. Kaţdý podnik, firma, obchodní společnost se snaţí vypořádat 

s podmínkami a hledat tzv. konkurenční výhodu, to co někdo jiný neumí nebo neumí tak 

dobře.  

Automobilový průmysl v České republice je jedním z mála odvětví našeho 

hospodářství, ve kterém roste zaměstnanost a v počtu vyrobených aut na občana je ČR 

velmocí. V oblasti automobilového průmyslu je nespočet společností vyrábějících 

komponenty na vozy, kterými kaţdý z nás jezdí do práce, na nákupy nebo na dovolenou. 

Kdyţ si koupíme vůz, ve většině případů neznáme výrobce jednotlivých komponentů. Ale 

kaţdému z nás záleţí na tom, aby nám vůz fungoval a slouţil jako celek. Výrobce dílů pro 

automobilový průmysl zase zajímá zisk z výroby dílů bez reklamací. Kaţdá společnost tak 

stojí před obtíţným úkolem vyrobit a dodat zákazníkovi výrobky rychle, levně a kvalitně 

s tím, ţe musí vyprodukovat dostatečný zisk pro trvalou prosperitu a ţivotaschopnost podniku 

na trhu.  

Tato diplomová práce má za cíl navrhnout zlepšení aplikace SPC při montáţi závěsů 

kapoty. Návrhy uvedené v této diplomové práci lze pouţít i na jiných výrobních linkách 

(montáţ závěsů a zámků, nýtování panelů a kolejnic pro stahování oken) v PHA Czech s.r.o. 

V této diplomové práci bylo také čerpáno poznatků a informací získaných autorem na 

PHA Global Quality Forum 2010, kde byli zástupci všech dceřiných závodů z celého světa. 

Na fóru byl diskutován význam a zkušenosti s aplikací nástrojů kvality (SPC, FMEA, řízení 

dokumentace apod.). 
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2 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI PHA Czech s r.o. 

 

Společnost PHA Czech s.r.o je dceřinou firmou jihokorejské PHA Korea, vyrábějící 

komponenty pro automobilový průmysl. 

2.1 Společnost PHA – Peyong Hwa Automotive 

Společnost PHA vznikla v roce 1970 jako Pyeong Hwa Clutch Industry v Daegu (jedno 

ze sedmi metropolitních měst s 2,5 milióny obyvatel). Od roku 1985 nese název Phyeong 

Hwa Automotive (dále jen PHA) [1]. 

PHA má své závody nejen v České republice a v Jiţní Koreji (závody v Daegu, 

Inheonu, Nowonu, Ulsanu), ale i v Indii (Chennai), v Číně (Taichang a Peking) a v USA 

(Montgomery, stát Alabama). Obchodní zastoupení má ve Stuttgartu, v Turíně, v Paříţi, 

v Detroitu a v japonském Hammamatsu. Další obchodní kancelář by se měla otevřít v Jiţní 

Americe (obrázek 2.1). 

 

 
Obr. 2.1: Přehled závodů PHA [1] 

 

Podíl na vlastnictví má také ve společnosti Inteva/PHA Kysucké Nové Mesto. 

V Jiţní Koreji vlastní firmy ACS, AST a MOCO, které vyrábějí komponenty i pro výrobky 

PHA Czech.  

Na obrázku 2.2 je přehled vyráběných a montovaných dílů pro automobilky 

Hyundai, Kia, GM. PHA vyrábí dveřní moduly, závěsy kapoty, zámky kapoty, zámky dveří, 

uzávěry dveří a jiné.  
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Obr. 2.2: Přehled vyráběných dílů PHA [1] 

 

2.2 Společnost PHA Czech s r.o. 

 

Výrobní závod PHA Czech s.r.o. v Českém Těšíně byl vybudován na jaře 2008, od 

listopadu téhoţ roku začal dodávat své výrobky do závodu Hyundai v Nošovicích. Na jaře 

2009 začal dodávat do závodu KIA v Tepličce nad Váhom. Na rok 2012 je plánováno 

zahájení výroby závěsů kapoty automobilku pro Volvo. V PHA Czech s.r.o. se rozvíjí R&D 

oddělení (jediné mimo centrálu PHA), protoţe se firma snaţí získat zakázky i od dalších 

výrobců evropských automobilů. 

PHA Czech s r.o. vyrábí dveřní moduly (obrázek 2.2 – Door Module), coţ je funkční 

část dveří vozů s reproduktorem, stahováním okna, kabeláţí, motorkem, zámkem a klikou. 

Dalšími výrobky jsou zámky kapoty a pátých dveří, závěsy kapoty, závěsy dveří a závěsy 

pátých dveří. V současnosti zaměstnává na 150 zaměstnanců [2]. 

Systém managementu jakosti v PHA Czech s r.o. prošel úspěšně certifikací na ISO/TS 

16949:2009 a ISO 9001:2008 (Přílohy 1 a 2). 

Pro potřeby kvality a řízení podnikové dokumentace je vyuţíván program Q-lanys. 

V programu je několik modulů, jako jsou např.: řízení podnikové dokumentace, úkoly, 

projekty, neshody, řízení norem a výkresové dokumentace, reklamace zákazníků a 

dodavatelů, metrologie, audity, preventivní a prediktivní údrţba, dodavatelé a jejich 

hodnocení, monitoring jakosti výrobků (SPC, vstupní kontrola, kontrolní plány a FMEA), 

zakázkový modul [3].  
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Vznik systému managementu jakosti byl provázen problémy při vzniku nového závodu, 

příchodu nových lidí, výroby nových produktů v poměrně malém časovém intervalu. Firma se 

stále vyvíjí a zlepšuje, aby mohla uspokojit potřeby zákazníků stávajících i budoucích.  
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3 TEORETICKÉ ZÁKLADY SPC 

3.1 Význam statistické regulace procesu 

 

Statistická regulace procesu (Statistical process control – dále SPC) je jedním 

z nástrojů, jak efektivně a ekonomicky zajistit, aby způsobilost procesu byla taková, aby 

výrobky byly předávány zákazníkovi v dostatečné kvalitě beze strachu z reklamací a 

svolávacích řízení. Ekonomickým hlediskem v SPC je vyrobit výrobek napoprvé správně dle 

stanovených poţadavků bez vad a s minimálními náklady na kontrolu. 

Úroveň důvěry zákazníka v dodavatele je závislá na typu pouţitého kontrolního 

mechanismu u dodavatele. Postavení SPC jako významného nástroje pro ověřování dávek je 

uvedeno v tabulce 3.1. 

 

Tab.: 3.1 Varianty ověřování shody dávek [4] 

Varianty Dodavatel Odběratel Míra prevence 

vůči neshodám 

1 Bez výstupní kontroly Přijímá vše, 100% kontrola aţ ve 

výrobě 

Ţádná 

2 Bez motivace 

k zabezpečování jakosti 

100% kontrola na vstupu Minimální 

3 100% kontrola na 

výstupu 

100% kontrola na vstupu Malá 

4 100% kontrola na 

výstupu 

Výběrová kontrola na vstupu Střední 

5 100% ve výrobě, 

výběrová na výstupu 

Výběrová kontrola na vstupu Střední 

6 SPC ve výrobě, výběrová 

kontrola na výstupu 

Namátková kontrola na vstupu Vysoká 

7 SPC ve výrobě, 

namátková kontrola na 

výstupu 

Namátková kontrola na vstupu Velmi vysoká 

8 Vysoká způsobilost 

procesů umoţňuje zrušit 

výstupní kontrolu 

Akceptovatelná kontrola Maximální 

 

K úspěšnému zavedení SPC je ale nutné přistupovat zodpovědně. K zajištění výroby 

kvalitního výrobku je vhodné vyuţít synergie nástrojů a metod jakosti. Určitá úroveň kvality 

výrobku je jiţ dána vývojem výrobku, procesu a výběrem technologie výroby. Pomocí SPC se 

snaţíme zajistit stabilní stav znaků jakosti na poţadované úrovni dané specifikacemi.   



 

6 

 

3.2 Variabilita 

Vlastnost kaţdého procesu, na který působí vymezitelné a náhodné příčiny, nazýváme 

variabilita. Náhodné příčiny se opakovaně objevují v procesu a jsou předvídatelné.  

Vymezitelné příčiny se neprojevují trvale, ale vyvolávají neočekávané změny. Cílem je 

odstraňování těchto příčin. Příčiny variability mohou být sporadické nebo přetrvávající. 

Variabilita procesu můţe být také popsána vzorcem: 

222

MSAvýrobkuprocesu   . (1) 

 Uvedený vztah odpovídá skutečnosti, ţe na celkovou variabilitu procesu má vliv 

konstrukce výrobku a vliv stavu systému měření [5]. Sníţení variability procesu znamená 

stejnoměrnější výrobu, menší pravděpodobnost výskytu neshodných produktů, menší rozsahy 

kontroly.  

3.3 Fáze statistické regulace procesu 

Činnosti potřebné ke smysluplnému pouţití SPC lze rozdělit [6]: 

 na fázi přípravnou, 

 na fázi zabezpečování stavu statistické zvládnutosti procesu, 

 na fázi analýzy a zabezpečení způsobilosti procesu, 

 na fázi statistické regulace procesu. 

 

Ve fázi přípravné musíme identifikovat:  

- Co se má měřit? Je nutné vybrat výrobek a proces, který máme regulovat pomocí SPC, 

vybrat znak jakosti. Znak jakosti musí být určující pro jakost celého výrobku. Je nutné 

určit, zda zvolený znak je měřitelný nebo je atribut. 

- Proč se má měřit? Je potřebné zdůvodnit pouţití SPC pro daný proces a daný znak 

jakosti. 

- Čím se má měřit? Výběr měřidla odpovídající rozsahům měřených hodnot, tolerancí. 

Stanovení správné metody měření. 

- Kde se bude měřit? Určit měřící bod co nejblíţe operaci, na které se vytváří určující 

parametr vybraného znaku jakosti, je potřeba zváţit časovou a prostorovou náročnost 

měření a výroby dílu. 

- Kdo bude měřit? Obvykle by to měl být operátor, který vyrábí, nebo určený pracovník 

posádky stroje pro měření. Není vhodné střídat měřiče z důvodu vzniku variability 

nedodrţením postupu měření. 
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- Jak budeme zaznamenávat data? Získaná data je nutné zaznamenávat a zobrazovat, 

můţeme pouţít předtištěné formuláře nebo softwaru. Záznamy dat lze provádět 

pomocí měřidel s přímým přesunem dat do aplikace SPC v počítači. 

- Jak často? Četnost výběrů a velikost logické podskupiny je ekonomickou otázkou 

mezi náklady na kontrolu (čas operátora, čas měření) a případnými náklady na 

přetřídění neshodných výrobků.  

- Jaký vhodný typ regulačního diagramu zvolit? Volbu logické podskupiny a rozsahu 

výběru určujeme pro daný typ výrobku a procesu. 

 

Cílem fáze zabezpečování stavu statistické zvládnutosti procesu je zabezpečit statisticky 

stabilní proces odstraněním případných vymezitelných příčin s pouţitím vhodných 

regulačních diagramů.  

Ve fázi analýzy a zabezpečení způsobilosti procesu můţeme dělat závěry o způsobilosti 

pomocí výpočtu indexů Cp a Cpk.  

Ve fázi statistické regulace procesu se udrţuje stav procesu statisticky stabilní a 

zvládnutý. Neustále se hledají moţnosti zlepšování procesu, odstranění variability a sníţení 

nákladů. 

3.4 Volba regulačního diagramu 

Volba regulačního diagramu (dále RD) je závislá na typu procesu, který máme pomocí 

SPC řídit. Z mnoha typů regulačních diagramů můţeme vybírat dle vybraného znaku jakosti 

RD měřením nebo srovnáváním, dle počtu regulačních mezí, dle počtu znaků jakosti, dle 

rozdělení dat, dle zohlednění předchozích hodnot (RD s pamětí a bez paměti), dle četnosti 

změn (kusová, malosériová, sériová, hromadná výroba) a dle technologické náročnosti 

(stupeň náročnosti na přesnost) [6].  

Pro výrobu velkých sérií s nízkými nároky na přesnost jsou vhodné klasické 

Shewhartovy RD, pro malosériovou výrobu s velkým počtem variant produktu jsou vhodné 

cílové nebo standardizované RD. 

Pouţití regulačních diagramů zahrnuje riziko [7]: 

- riziko α zbytečného signálu – sledovaný proces je ve statisticky stabilním stavu, ale 

bod se vyskytne mimo regulační meze, 

- riziko β chybějicího signálu  - bod je sice uvnitř regulačních mezí, ale sledovaný 

proces není ve statisticky stabilním stavu. 
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3.4.1 Dvojice regulačních diagramů xj, Rkl 

Dvojice regulačních diagramů pro individuální hodnoty (xj) a klouzavé rozpětí (Rkl) se 

pouţívá v situacích, kdy ekonomické nebo technické podmínky neumoţňují realizovat výběry 

většího rozsahu neţ n=1. Regulační diagram pro individuální hodnoty xj je citlivý na 

odchylky rozdělení regulované veličiny od normálního rozdělení. Vhodné je ověřovat 

normalitu dat (např. pomocí histogramu, krabicového grafu, testem 2 , Shapiro-Wilkovovým 

testem). Je ale méně citlivý na odchylky v poloze procesu. Hodnoty klouzavých rozpětí jsou 

závislé, ovlivňují interpretaci hodnot v regulačním diagramu. Výhodou pouţití dvojice 

regulačních diagramů xj, Rkl je moţnost vyuţití i jednoduchého ručního zpracování dat a 

sestrojení grafu [8]. 

Pokud jsou splněny všechny základní předpoklady, riziko α je zvolena 0,0027 a cílové 

hodnoty 0  ani 0  nejsou známy, určíme CL, LCL a UCL vztahy: 

- Regulační diagram pro klouzavé rozpětí (Rkl ) 

1,  jjklj xxR , (2) 

 





k

j

kljkl R
k

R
2

,.
1

1
, (3) 

klRCL  , (4) 

klRDUCL .4 , (5) 

klRDLCL .3 . (6) 

 

Konstanty D3 a D4 se pouţívají pro stanovení regulačních mezí, jsou stanoveny pro rozsah 

n=2 dle ČSN ISO 8258 [9]. 

 

- Regulační diagram pro individuální hodnoty (xj) 

Do regulačního diagramu se zaznamenávají přímo jednotlivé naměřené hodnoty xj: 

k

x

xCL

k

j

j



1

0̂ , 
   (7) 

2

.3
d

R
xUCL kl , 

 

   (8) 
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2

.3
d

R
xLCL kl , 

(9) 

kde: 

- k – počet naměřených hodnot regulované veličiny, 

- d2 – Hartleyova konstanta pro n=2 dle ČSN ISO 8258 [9]. 

 

3.4.2 Cílový RD pro individuální hodnoty Xc a klouzavé rozpětí Rkl 

Cílový RD pro individuální hodnoty Xc (také označován IX) se pouţívá pro procesy, 

kterými zobrazujeme proces výroby více podobných výrobků v jednom grafu s rozdílnými 

cílovými hodnotami průměrů, ale se stejnými směrodatnými odchylkami [10]. Pro pouţití 

cílového RD je nutné ověřit nezávislost dat pomocí vhodných testů (test významnosti 

autokorelačního koeficientu nebo neparametrické testy náhodnosti). 

Hodnoty pro cílový RD Xc získáme kódováním tak, ţe vypočteme rozdíl naměřené 

hodnoty od cílové. Cílovými hodnotami jsou obvykle hodnoty dané specifikací. Kaţdý typ 

výrobku v procesu můţe mít jinou cílovou hodnotu. 

Regulační diagram pro klouzavé rozpětí je pouţíván ke sledování a odhalování změn 

variability mezi dvěma za sebou jdoucími měřeními. Výpočet hodnot pro regulační diagram 

Rkl  je shodný jako u Shewhartových RD. Hodnoty pro regulační diagram Rkl  se nekódují. 

Indexy způsobilosti procesu Cp a Cpk  se počítají pro kaţdou variantu zvlášť, pouţijeme 

klasické vzorce, ale musíme vypočítat zvlášť průměry individuálních hodnot pro kaţdou 

variantu. Hodnota průměrného klouzavého rozpětí se pouţívá z dat celého procesu [10]. 

 

3.5 OCAP  - Akční plán v případě nestability procesu 

K efektivnímu pouţívání regulačních diagramů potřebujeme akční plán (Out of Control 

Action Plan - dále OCAP), kterým popisujeme opatření v případě působení vymezitelných 

příčin variability. OCAP stanoví, jakým způsobem máme například znovu seřídit stroj a jaký 

typ kontroly se bude pouţívat pro vyrobené kusy od poslední kontroly vykazující dobré 

výrobky. 

Akční plán můţe být vytvořen jako vývojový diagram nebo jako seznam opatření 

v případě výskytu dané příčiny výskytu variability. OCAP je funkčním pouze v případě, ţe je 

neustále aktualizován dle výskytu nových poznatků o chování procesu v čase [5]. 
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3.6 Ověření normality 

Běţně pouţívané indexy způsobilosti jsou zaloţené na předpokladu, ţe proces lze 

popsat normálním rozdělením, je nutné testovat data pomocí vhodných nástrojů: např. pomocí 

Shapiro-Wilkova testu nebo testů výběrové šikmosti a špičatosti [6]. V případě, ţe rozdělení 

sledovaného znaku jakosti neodpovídá normálnímu rozdělení, je nutné nalézt jiný vhodný 

model rozdělení a k výpočtu indexů způsobilosti pouţít jiných výpočtových vztahů. 

3.7 Výpočet indexů způsobilosti 

Vypovídací schopnost indexů způsobilosti je dána zvoleným znakem jakosti, druhem 

pouţitých indexů způsobilosti, souladu nastavení tolerančních mezí s poţadavky zákazníka, 

způsobem shromáţdění dat, pouţitým systémem měření, počtem hodnocených údajů a 

dodrţením omezujících podmínek. Můţeme rozlišit vyšetřování způsobilosti [11]: 

a) krátkodobé vyšetřování způsobilosti – hodnocení způsobilosti výrobního zařízení, 

b) předběţné vyšetřování způsobilosti procesů – před náběhem sériové výroby,  

c) dlouhodobé vyšetřování způsobilosti procesů – po náběhu sériové výroby za 

skutečných podmínek procesu. 

Indexy způsobilosti lze také počítat ručně na předem připravených formulářích, na 

kterých je tabulka potřebných koeficientů [8].  

V případech, kdy proces není statisticky stabilní a nejsou k dispozici informace pro 

analýzu a odstranění vymezitelných příčin, lze stanovit indexy výkonnosti, které 

charakterizují momentální chování procesu, ale nelze je pouţít k predikci (Pp, Ppk). 

 

3.7.1 Index způsobilosti procesu Cp 

Index Cp vyjadřuje potencionální schopnost procesu zajistit, aby hodnota sledovaného 

znaku jakosti leţela uvnitř tolerančních mezí. Nevyjadřuje, ale míru vyuţití tolerančních 

mezí. Podmínkou stanovení indexu Cp je specifikace oboustranných tolerančních mezí. Pro 

výpočet indexu Cp pouţijeme vztah [6]: 

6

LSLUSL
C p


 , (10) 

kde : 

- USL – dolní toleranční mez, 

- LSL – horní toleranční mez, 

- σ      – směrodatná odchylka. 
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Skutečná variabilita procesu je vyjádřena hodnotou 6σ, která vymezuje oblast, v níţ 

s 99,73% pravděpodobností leţí všechny hodnoty v případě normálního rozdělení. Protoţe 

většinou neznáme hodnotu směrodatné odchylky, je nutné počítat s odhadem směrodatné 

odchylky. Pro výpočet indexu způsobilosti s pouţitím odhadu směrodatné odchylky lze pouţít 

například vztahu: 

2

.6

ˆ

d

R

LSLUSL
C p


 . 

(11) 

3.7.2 Index způsobilosti procesu Cpk 

Index Cpk vyjadřuje skutečnou způsobilost procesu dodrţovat předepsané toleranční 

meze, zohledňující nejen variabilitu, ale i polohu vůči tolerančním mezím. Index Cpk lze 

počítat pro oboustranné, ale i jednostranné meze [12].  

Pro výpočet indexu Cpk lze pouţít vztahu: 

  )
3

;
3

min(;min






 


USLLSL
CCC pUpLpk

, (12) 

kde:  µ - střední hodnota sledovaného znaku jakosti 

V případě, ţe střední hodnota znaku jakosti překročí některou z tolerančních mezí, 

nabývá index Cpk záporných hodnot. Důsledkem je aţ 50% neshodných jednotek. 

Pro praktické stanovení indexu Cpk je nutné stanovit i odhad střední hodnoty 

sledovaného znaku jakosti jako aritmetický průměr všech hodnot: 

n

x

x

n

i

i
 1̂ . 

 

(13) 

Odhad indexu Cpk se pak stanovuje například podle vztahu: 

  .

.3

;

.3

minˆ;ˆminˆ
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d

R

xUSL

d

R

LSLx
CCC pUpLpk  

 

(14) 

Nejednoznačností indexu Cpk se nazývá situace, kdy při změně variability 

kompenzované změnou střední hodnoty mohou mít procesy s rozdílným rozdělením, stejné 

hodnoty indexu Cpk [11]. 
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3.7.3 Vztah mezi indexy Cp a Cpk  

 

Porovnávat vztah Cp a Cpk lze pouze v případě pouţití oboustranné tolerance. Mezi 

indexy platí nerovnost [11]:  

ppk CC  . (15) 

Rozdíl mezi hodnotami obou indexů je způsoben posunem střední hodnoty sledovaného 

znaku od středu tolerančního pole. Rovnosti je dosaţeno, pokud střední hodnota sledovaného 

znaku jakosti leţí právě ve středu tolerančního pole. Mezi jejich hodnotami lze odvodit vztah: 









6

2

3

2 






LSLUSL

C

LSLUSL

CC pppk . 

 

(16) 

Hodnota indexu způsobilosti Cpk je maximálně rovna hodnotě Cp: 

2

pUpL

p

CC
C


 . (17) 

Způsobilým procesem lze obvykle nazývat proces s hodnotou indexu Cp a Cpk větším 

neţ 1,33. U automobilového průmyslu je proces povaţovaný za způsobilý při Cp a Cpk někdy i 

větším neţ 1,67, například v případě kritických znaků. 

3.7.4 Indexy výkonnosti procesu   

Výkonnost procesu se pouţívá v případě, kdy není proces statisticky zvládnutý. 

Charakterizuje, jaké proces poskytoval výsledky v minulosti. Tyto indexy nelze pouţít 

k predikci chování procesu. Není rovnost mezi procesem výkonným a procesem způsobilým. 

Při stanovení výkonnosti procesu je nutné dodrţet podmínky: údaje z dostatečně dlouhého 

období a ověření normality dat [11]: 

6

LSLUSL
Pp


 , (18) 

 






 










3
;

3
min;min

USLLSL
PPP pUpLpk . (19) 

Odhad směrodatné odchylky se provádí pomocí výběrové směrodatné odchylky: 

1

)(

ˆ 1

2










n

xx

s

n

i

i

 . 
(20) 
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3.7.5 Odhad pravděpodobnosti výskytu neshodných výrobků  

Pomocí indexů způsobilosti lze odhadnout, s jakou pravděpodobností bude proces 

produkovat neshodné výrobky. Pro tento výpočet je nejvhodnější index Cpk [11]. 

Pravděpodobnost výskytu neshodných výrobků lze v případě oboustranných tolerančních 

mezí určit pomocí vztahu: 

XPP (  < XPLSL ()  > )USL . (21) 

Pro případ splnění normality sledovaného znaku jakosti lze pravděpodobnost výskytu 

neshodných výrobků odhadnout: 

)()(






 USLLSL
P





 , (22) 

kde: Φ – distribuční funkce normovaného normálního rozdělení. 

Zavedením hodnot indexů způsobilosti CpL a CpU lze pravděpodobnost výskytu 

neshodných výrobků stanovit pomocí vztahu: 

)3()3( pUpL CCP  , (23) 

který můţeme upravit na: 

)63()3( ppkpk CCCP  . (24) 

Pokud se hodnoty indexů Cp a Cpk rovnají, střední hodnota sledovaného znaku jakosti 

leţí právě ve středu tolerančního pole, pravděpodobnost výskytu neshodných výrobků lze 

stanovit pomocí vztahu: 

)3(2)3(2 ppk CCP  . (25) 

3.8 Analýza systému měření – MSA 

Analýza systému měření je důleţitá pro kontrolu metody měření. Variabilita procesu 

můţe být způsobena měřidlem, měřícím operátorem nebo pouţitou metodou měření. Tyto 

příčiny mohou způsobit, ţe se bude zbytečně zasahovat do procesu, nebo naopak nebudeme 

reagovat na vymezitelné příčiny variability a budeme vyrábět zmetky. Při analýze se mohou 

odhalit špatné návyky měřitelů při měření, odečtu hodnot, zkreslující výsledky měření [11]. 

3.8.1 Statistické vlastnosti měření 

Systém měření je posuzován řadou statistických metod. Za nejdůleţitější vlastnosti 

měření se povaţuje shodnost a strannost, které jsou sloţkami přesnosti měření. Chyby měření 

jsou náhodné, vymezitelné a hrubé. 
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Přehled základních vlastností měření [13]: 

- strannost (vychýlení) – vyjadřuje celkovou systematickou chybu měření; 

- shodnost – charakterizuje působení náhodných chyb měření;  

- opakovatelnost (EV) – představuje shodnost měření v podmínkách, kdy nezávislé 

výsledky měření získává stejný operátor, stejnou hodnotou, stejným měřícím 

prostředkem, ve stejném místě a v co nejkratším časovém rozmezí; 

- reprodukovatelnost (AV) – představuje variabilitu středních hodnot opakovaných 

měření stejného znaku jakosti provedených za různých podmínek. Nejčastěji se jedná 

o případ, kdy měření provádějí různí operátoři, můţe se však rovněţ jednat o situaci, 

kdy jeden operátor měří různými měřidly či na různých měřících stanovištích; 

- linearita – změna strannosti v provozním rozsahu; 

- reverzibilita – vyjadřuje změnu strannosti v závislosti na smyslu měření. 

3.8.2 Hodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti 

Skutečné podmínky měření jsou ovlivněny změnou měřícího pracovníka a nelze zajistit 

neměnné podmínky měřené, podmínky opakovatelnosti. Jednou z metod k hodnocení 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti systému měření je metoda průměru a rozpětí, která 

bude prakticky pouţita v kapitole 6.5. 
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4 TEORETICKÉ ZÁKLADY TECHNOLOGIE NÝTOVÁNÍ 

Nýtování je jedna z nejstarších metod nerozebíratelného a beztřískového spojování 

předmětů mezi dvěma konstrukčními díly pomocí přetváření struktury a tvaru [14]. 

V minulosti při ručním nýtování bylo nutné kladivem a nýtovacím razníkem roznýtovat hlavu 

nýtu. Nýtované spoje lze dodnes nalézt na mostních a jiných ocelových konstrukcích. 

Postupem technického rozvoje začaly být pouţívány nýtovací lisy a speciální nýtovací stroje. 

Vynálezcem radiálního nýtování je německá firma FMW-Friedrich. Inţenýři této 

společnosti usilovali o zlepšení stávajícího způsobu nýtování. Vynálezem radiálního 

bodového nýtování (v roce 1966) byl poloţen základ pro nýtovací postup, který je 

nejefektivnějším a nejhospodárnějším nýtovacím postupem daného druhu [15]. 

Přednosti radiálního nýtování jsou v malých změnách ve struktuře, v niţší potřebné síle 

při vyšším výkonu, v niţší úrovni hluku, při nýtování vzniká minimální otěr díky bodovému 

tváření. Vhodné je zavedení měřících os, protoţe razník při měření stojí v kolmé poloze, na 

kterou nepůsobí ţádné příčné síly a je moţné dosáhnout vysokého tlačení. 

 

Obr. 4.1: Nýtovací nástroj - hlavičkář [15] 

Na obrázku 4.1 je zobrazen pohyb nýtovacího nástroje (hlavičkáře) po kluzné dráze „S“. 

Podélná osa hlavičkáře se rovněţ protne v bodě „M“ se střední osou nýtovacího vřetene. 

Konec nástroje „E“ vţdy proběhne střední osu „Z“. Tváření nýtu se provede bodovým 

dotykem mezi hlavičkářem a nýtem. Pohyb hlavičkáře v nýtovací hlavě je uveden na obrázku 

4.2, nýtovací kloub umoţňuje kyvný pohyb nástroje potřebného k nýtování [16]. 
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Obr. 4.2: Řez hlavy radiální nýtovačky [16] 
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5 EXTERNÍ ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ SPC 

V této části jsou představeny zkušenosti s pouţíváním SPC v Jiţní Koreji a Indii, 

prezentované PHA Quality Forum 2010. 

5.1  Příklad PHA Korea  

PHA Korea pouţívá Shewhartových regulačních diagramů pro regulaci procesů pomocí 

programu SPC Systém. Kaţdý měsíc se zpracovává zpráva o stavu procesů dle hodnot 

výsledného Cpk pro kaţdý závod [17]. 

Uvedený příklad pouţívání SPC v Jiţní Koreji pochází z reportu z července 2010. Na 

obrázku 5.1 je uveden počet procesů v jednotlivých závodech. Z tabulky v obrázku můţeme 

vyčíst kolik procesů je způsobilých, nezpůsobilých nebo v pásmu podmíněné způsobilosti   

1,0Cpk >1,33. Rozlišovací úrovní je hodnota Cpk procesu.  

 
Obr. 5.1: SPC Report PHA Korea  - hodnocení závodů [17] 

 

U procesů, kde je index Cpk<1,0 je zpracována zpráva s nástinem problému a řešením 

pro zlepšení (obrázek 5.2). Jako nezpůsobilý byl identifikován proces nýtování koleček pro 

kolejnici stahování okna (Guide Rail Sub Assy) v závodě Seongseo v Daegu s posunutím 

střední hodnoty ke spodní toleranci. V PHA Korea je pouţíván nevhodně termín stability 

v souvislosti s indexy Cp a Cpk, coţ můţe být způsobeno nevhodným překladem z korejštiny 

do angličtiny. Správným označením způsobilosti je capable [12]. 
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Obr. 5.2: SPC Korea report – nápravná opatření [17] 

 

Na obrázku 5.3 jsou průměrné hodnoty Cp a Cpk pro všechny linky s uvedením, kolik 

vyráběných variant produktů je způsobilých, nezpůsobilých nebo podmínečně způsobilých. 

Jsou uvedeny i průměrné hodnoty indexů Cp a Cpk vyráběných výrobků na daných linkách. 

Podezření na špatný způsob výpočtu vyvolávají vysoké hodnoty indexů pro linku Tail Gate 

Latch (zámky pátých dveří). 

 
Obr. 5.3: SPC Korea report – výsledky Cp, Cpk dle linek [17] 
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Na obrázku 5.4 je uvedena mapa SPC s uvedením základních pravidel fungování SPC 

v PHA Korea. Na mapě je zřetelná odpovědnost jednotlivých oddělení za dílčí části procesu. 

Na pravé straně mapy jsou uvedena pravidla pro statistickou regulaci procesu.  

 

 
Obr. 5.4: Obecná mapa procesu SPC[17] 

 

Nevýhodou systému managementu kvality v PHA Korea je pouţívání separátních 

softwarových programů pro SPC, FMEA, řízení dokumentace, projektové řízení, oficiální 

firemní komunikace, objednávkového řízení a řízení znalostí. Programy jsou sice přístupné 

přes internet, ale nejsou vzájemně kompatibilní.  

V programu Q-lanys, který se pouţívá v PHA Czech s.r.o., je moţnost propojení 

informací z jednotlivých modulů (např. FMEA – Kontrolní plán výroby).  

5.2  Příklad PHA India  

PHA India sídlí v Chennai a je největším závodem společnosti PHA. Zaměstnává přes 

600 lidí.  Vyrábí díly nejen pro automobilku Hyundai, ale i pro GM, Tata a pro malajské 

výrobce aut. V PHA India se věnují problémům kvality velmi pečlivě. Důvodem je, ţe 

vyrábějí na starých strojích dovezených z Jiţní Koreje. Týdenní porady kvality v Chennai 

trvají přes 4 hodiny a některé reporty mají i přes 40 dílčích problémů s obrázky, podrobnými 

analýzami a nápravnými opatřeními [17]. 
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Obr. 5.5: Karta Regulačního diagramu PHA India [17]  

 

Na obrázku 5.5 je uveden příklad SPC karty pro závěs kapoty s pouţitím klasického 

Shewhartova regulačního diagramu pro výběrové průměry ( x ) s n=5  a výběrové rozpětí (R). 

V Chennai pouţívají korejský SPC System. Pro tento proces by bylo moţné i uvaţovat o 

pouţití jiných regulačních diagramů, především CUSUM  nebo EWMA, které jsou vhodné 

pro stabilní procesy pohybující se v rozmezí +/- 1,5 sigma. 

Uvedený proces je statisticky stabilní a index způsobilosti Cpk má hodnotu 2,48. 

V regulačním diagramu pro průměry s n= 5 jsou zřejmé regulační (UCLX=14,1; LCLX=13,9; 

UCLR=0,2; LCLR=0) a výstraţné meze (ţluté pásmo). Cílem výroby je udrţovat proces 

v zeleném pásmu. 

Na obrázku 5.6 je zobrazena Gaussova křivka s tolerančními mezemi danými 

specifikací (průměr: 14 mm s tolerancí +/- 0,5 mm), poţadovanou střední hodnotou (červené 

čáry), meze označující 3σ úroveň a skutečný průměr procesu (modré čáry). Histogram je 

vytvořen z výběrových průměrů, coţ není vhodné. Správná tvorba histogramu je ze všech 

naměřených hodnot. 

V pravé části obrázku 5.6 jsou uvedeny vypočtené jednotlivé charakteristiky (počet 

zpracovaných hodnot, střední hodnota průměru, sigma a vypočtené hodnoty indexů 

způsobilosti). 
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Obr. 5.6: Výsledky SPC PHA India [17] 
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6 ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU VÝROBY ZÁVĚSU KAPOTY V PHA 

CZECH s r.o. 

 

Závěsy kapoty se vyrábějí pro vozy Hyundai i30, KIA Venga a Ceed (levé a pravé 

závěsy – celkem 6 variant dílů).  

Závěs kapoty (obrázek 6.1) je důleţitým bezpečnostním prvkem auta. Funkcí závěsu je 

umoţnění otevření prostoru motorové části vozu a zabránění utrţení kapoty v případě 

nezamčení nebo nefunkčnosti zámku kapoty za jízdy.  

 

 
Obr. 6.1: Závěs kapoty pro KIA Ceed 

 

6.1  Technologie výroby závěsu kapoty 

Výroba závěsu kapoty je sloţena z lisování kompozitní vloţky (pouze u projektu ED) a 

nýtování nýtu s díly Arm a Bracket. Poslední operací je kontrola dílu. 

 

 

Obr. 6.2: Radiální nýtovací stroj Baltec RNE331 

 

Nýtování je prováděno radiální nýtovací hlavou Baltec RNE331 (obrázek 6.2). Nýt je 

vloţen do přípravku nýtovací stolice s díly Arm a Bracket. Díly jsou zabezpečeny proti 
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posunutí pneumatickými drţáky. Stolice následně zajíţdí pod hlavu nýtovačky. Hlava sjede 

svisle dolů na nýt a postupně ho roznýtuje. Celý cyklus nýtování trvá 9 vteřin [2]. Po nýtování 

se provádí kontrola dílu na kontrolním přípravku na osovou souměrnost otvorů (C/F Fixture), 

měří se průměr hlavy nýtu po roznýtování a síla roznýtování dle návodek na kontrolu (Přílohy 

3,4,5). Proces výroby je zobrazen na vývojovém diagramu (obrázek 6.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.3: Vývojový diagram výroby 
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Dobré kusy se ukládají do beden dle balících předpisů od zákazníků po 20 kusech 

(KIA), resp. 40 kusech (Hyundai). Špatné kusy jsou dávány do červených beden označujících 

neshodné výrobky. Technici kvality následně posuzují, zda lze díl opravit přenýtováním při 

slabé síle roznýtování nebo se jedná o neopravitelnou vadu.  

Na stroji se denně provádí kontroly různých parametrů – např. tlak, čas nýtování. 

Kontrolní listy procesu jsou jiné pro výrobu, pro údrţbu a pro kvalitu. 

Během roku 2012 by měla být zavedena technologie RFID (Radio Frequency 

Identification) pro umoţnění sledovatelnosti a zpětné dohledatelnosti výroby pomocí 

speciálních štítků vloţených do krabic. 

6.2 Analýza výroby závěsů kapoty 

Výroba závěsů kapoty je jednou z částí výrobkového portfolia firmy PHA Czech s r.o. 

Český Těšín. Stěţejním produktem firmy je montáţ dveřních modulů na lince JIS Door 

Module v taktu JIS (Just in Sequence) do vozů Hyundai i30 a KIA Venga pro závod Hyundai 

v Nošovicích. Vyrobené sekvence aut se musí dodat na montáţní linku do 2 hodin od 

obdrţení e-informace. Další částí výroby je výroba závěsů a zámků pro vozy Hyundai a KIA, 

které se vyrábí na pěti linkách, většinou jednoúčelových strojích, pouze linka Door Hinge je 

poloautomatická. 

Linka Hood Hinge, na které se vyrábějí závěsy kapoty, je co do počtu vyrobených kusů 

za období leden-září 2010 na třetím místě (viz.: tabulka 6.1). 

 

Tab.: 6.1 Přehled počtu vyrobených dílů za období leden-září 2010 

LINKA POČTY KUSŮ % 

DOOR MODULE 580263 25,5% 

TG HINGE 526363 23,1% 

HOOD HINGE 433460 19,0% 

DOOR HINGE 407471 17,9% 

TG LATCHE 272592 12,0% 

HOOD LATCHE 54845 2,4% 

Celkově 2274734 100,0% 

 

Výrobu závěsů kapoty lze rozdělit dle projektů (obrázek 6.4) na díly pro Hyundai i30 a 

KIA Venga (vyráběné v Nošovicích), díly pro KIA Ceed  (vyrábí se v Tepličce nad Váhom - 

u Ţiliny). Hlavním projektem je momentálně výroba pro Hyundai i30, podíl na výrobě činí aţ 

49% produkce závěsů [2].  
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Obr.: 6.4: Analýza výroby závěsů kapoty dle projektů 

 

Dalším dělením lze posuzovat výrobu závěsů dle výrobkové varianty SAP čísel (tabulka 

6.2). SAP číslo označuje vyráběnou projektovou řadu a pouţití závěsů v autě na pravé nebo 

levé straně. 

 

Tab.: 6.2 Přehled vyrobených kusů dle SAP čísel 

SAP 

NR. NÁZEV PROJEKT KS % 

5130001 A ED5D HOOD HINGE LH KIA CEED 72857 16,8% 

5130002 A ED5D HOOD HINGE RH KIA CEED 72806 16,8% 

5130003 A FD HOOD HINGE LH HMMC i30 106628 24,6% 

5130004 A FD HOOD HINGE RH HMMC i30 106309 24,5% 

5130013 A YN HOOD HINGE LH KIA VENGA 37640 8,7% 

5130014 A YN HOOD HINGE RH KIA VENGA 37220 8,6% 

Celkově 433460 100,0% 

 

Výroba závěsů se provádí na základě systému kanbanových karet. Karty označují 

výrobní dávku o 400-tech kusech (ED a YN projekty) nebo o 800-tech kusech (FD projekt). 

Za jeden den se vyrobí zhruba 2400 kusů, závěsy vyrábí 2 operátoři na kaţdé směně. 

Předpoklad vývoje výroby závěsů kapoty na další 3 roky je v tabulce 6.3, v letošním 

roce by mělo být výrazné navýšení vyrobených kusů přesunem dalších projektů z Jiţní 

Koreje, v příštím roce je plánováno zahájení sériové výroby pro automobilku Volvo. 

 

Tab.: 6.3 Výhled výroby závěsů kapoty do roku 2013 

POČET VYROBENÝCH DÍLŮ 

Rok KS 

2009 438000 

2010 550000 

2011 1018000 

2012 1200000 

2013 1380000 

HMMC i30
49%

KIA CEED
34%

KIA VENGA
17%
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6.3 Analýza zmetkovitosti procesu nýtování závěsu kapoty 

Analýza zmetkovitosti je zpracována pro rozlišení zmetků dle SAP čísla dílu nebo typu 

závady označené kódem. Uvedená čísla jsou za období leden – září 2010.  

Kódování vad se provádí z důvodu zápisu zmetkového dílu do SAP systému, pomocí 

kódů lze jednodušeji filtrovat mezi hlavními příčinami problémů. Dle tabulky 6.4 je největším 

důvodem zmetkovitosti tuhý spoj (65,8%), tzn. příliš velká síla roznýtování [2]. 

Nýtovaný spoj závěsu kapoty nelze opravit např. odvrtáním. Pouze díly s niţší 

hodnotou síly roznýtování neţ je specifikace lze opětovně přenýtovat. 

 

Tab.: 6.4 Analýza zmetkovitosti dle typu vady 

Zmetkovitost Hood Hinge 

Kód Popis zmetku ks % 

K302B spoj je tuhý 1545 65,80% 

K301E polámaný díl, zničený 338 14,40% 

K302 špatné nýtování 227 9,67% 

K300 vada materiálu 51 2,17% 

K301 špatná montáţ 49 2,09% 

K305 testovací kusy 45 1,92% 

K304 špatně seřízený stroj 27 1,15% 

K301C chybí Bush 22 0,94% 

K300C nesedí ve stroji 18 0,77% 

K302A spoj je volný 16 0,68% 

K300D koroze materiálu 9 0,38% 

K300A ohnutý díl 1 0,04% 

Celkově 2348 100,00% 

 

Aţ  ¾ všech zmetků je spojena s výrobou projektu FD, který se vyrábí nejvíce (tabulka 6.5). 

 

Tab.: 6.5 Zmetky dle SAP čísla 

SAP nr. Ks % 

5130004 945 40,25% 

5130003 814 34,67% 

5130013 268 11,41% 

5130002 141 6,01% 

5130001 112 4,77% 

5130014 68 2,90% 

Celkově 2348 100,00% 

 

Ukazatel hodnoty ppm (tabulka 6.6) se vypočítává automaticky v souhrné statistice pro 

analýzu výroby v programu SAP. Vysoké číslo ppm (Parts per Milion) je způsobeno 
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technickými problémy s nýtovací hlavou na začátku roku, které vedly ke koupi a instalaci 

nové nýtovací hlavice. 

 

Tab.: 6.6 Analýza ukazatele ppm: 

Analýza ppm 

Vyrobeno 433460 

Zmetků 2348 

PPM 5417 

 

Z analýzy zmetkovitosti vyplývá, ţe nejčastějším důvodem k vyřazení dílu je tuhý spoj. 

To znamená, ţe síla roznýtování je větší, neţ je horní tolerance poţadovaná specifikací od 

zákazníka. Pouţitím měření síly roznýtování lze kontrolovat a pomocí SPC lze i regulovat 

proces nýtování pro tento parametr. 

6.4 Analýza stávajícího stavu SPC pro závěsy kapoty 

SPC je ve firmě PHA Czech s.r.o. prováděno na všech linkách pro vybrané procesy, kde 

se většinou pouţívá technologie radiálního nýtování. Pouţívají se RD pro průměr a rozpětí 

s výběrem podskupiny n=3. Měření jsou prováděna techniky kvality, ale systematická analýza 

výsledků není prováděna. SPC se pouţívá na procesech od začátku výroby jednotlivých 

variant, pomocí programu Q-lanys se zpracovává od poloviny roku 2009. 

Na procesu výroby závěsu kapoty jsou měřeny dva parametry znaků jakosti. Síla 

roznýtování je měřena siloměrem v kilogram-forcech (1 kgf= 9,81N) [18]. Průměr 

roznýtované hlavy nýtu se měří v milimetrech. Průměr roznýtování se měří digitálním 

posuvným měřítkem. Roznýtovaná hlava nýtu je elipsovitého tvaru, a proto je nutné měřit 

hlavu nýtu dvakrát s posunutím o 90°. Hodnoty průměru se zapisují do programu Q-lanys 

s kódovým označením A1 a A2. Pro analýzu SPC se díly měří s četnosti pouze 3 díly na 

začátku, uprostřed a na konci směny. Náměry se zapisují do kontrolních listů a do modulu 

SPC v programu Q-lanys. Během tohoto intervalu je provedena většinou minimálně jedna 

změna varianty. Při výrobě šesti variant výrobků se stává, ţe daná varianta má za celý měsíc 

pouze 10 záznamů. Coţ je nedostačující pro regulaci procesu výroby v malých dávkách. Pro 

zákazníky jsou tyto údaje nedostačující, protoţe nezahrnují dostatečnou poměrnou část 

produkce. V minulosti byl pro parametr síly roznýtování pouţíván ruční siloměr, kde 

výsledek měření byl závislý na rychlosti taţení při měření. 

Pro proces nýtování jsou vedeny tři dvojice RD, které nejsou vzájemně analyzovány 

(jedna pro sílu roznýtování a dvě pro měření průměry nýtu pro roznýtování s posunutím o 
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90°). Není prováděna kontrola zápisů a kontrola omezujících podmínek. Závěsy kapoty jsou 

jedním z produktů nabízených PHA Czech s.r.o. k dodávání evropským automobilkám, 

včetně Škody Auto a Volvo Group.  

Na mistry, technology a údrţbáře není vyvíjen tlak na zlepšování procesu výroby 

závěsů kapoty. SPC není nástrojem pro zlepšování. Měřidla jsou sice pravidelně kalibrována, 

ale samotný systém měření není průběţně analyzován a ověřován.  

 

Modul SPC programu Q-lanys má několik karet pro práci s údaji [3]: 

 Měření SPC – pro zápis hodnot do karet SPC. 

 Náhled – umoţňuje náhled na záznamy měření. 

 Analýza SPC karet – analytická část SPC. 

 Kontrolní plány SPC – pro nastavení podmínek měření, četnosti měření, určení 

rozsahu výběru a specifikaci technologických tolerančních mezí. 

 Číselníky – umoţňují vytvoření seznamů osob, výrobků, skupin výrobků, 

výrobních zařízení, výrobních středisek 

 

 
Obr. 6.5: Funkce Analýza SPC karty závěsu kapoty v aplikaci Q-lanys pro výběry n=3 

 

Na obrázku 6.5 je zobrazeno prostředí v Q-lanysu pro Analýzu SPC karty pro závěsy 

kapoty (parametr – síla roznýtování) s uvedením výsledků v lednu 2011, uvedením 
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pracoviště, kde byl náměr proveden, kdo provedl měření, jaké byly vypočtené hodnoty 

výběrových průměrů pro rozsah podskupiny n=3 a výběrové rozpětí. Dále jsou uvedeny 

hodnoty náměrů.  

V horní části je uvedena dvojice regulačních diagramů, jsou vyznačeny toleranční meze 

a meze regulační, odvozené pro poţadavek zákazníka na způsobilost procesu na úrovni 

Cpk=1,67. V Q-lanysu lze nastavovat regulační meze buď pomocí výpočtů (označované jako 

přirozené regulační meze) nebo stanovit v kontrolním plánu. Tento způsob stanovení 

regulačních mezí nemotivuje ke zlepšení. 

Nevýhodou regulačních mezí vypočtených programem Q-lanys je skutečnost, ţe 

odpovídají pouze hodnotám průměru a rozpětí za uvedené období. Problém zobrazování mezí 

v Q-lanysu spočívá v tom, ţe při nastavování kontrolního plánu pro regulovaný parametr 

nelze striktně nastavit, jaké regulační meze budou pouţívány (vypočtené Q-lanysem nebo 

určené technikem). Při opětovném spuštění dialogového okna je nutné neustále vybírat 

z menu potřebné meze. V regulačním diagramu pro průměry jsou uvedeny jednotlivé náměry 

pomocí černých bodů ve svislé řadě.  

V pravé části je nabídka změny sledovaného intervalu s následným přepočtem indexů 

způsobilosti a tolerančních mezí. 

 

6.5 Analýza systému měření pro proces výroby závěsů kapoty 

V podniku neprobíhá systematická analýza systému měření (dále MSA), proto byla 

nejprve provedena analýza na závěsech kapoty metodou průměru a rozpětí.  

Na obrázku 6.6 je analyzovaný siloměr Imada ZP-500N (parametr síla roznýtování) a 

posuvné měřítko Mitutoyo (průměr roznýtování). Měřidla jsou kalibrována dle Plánu 

kalibrací uloţených v programu Q-lanys. Platnost kalibrace siloměru je 24 měsíců, platnost 

kalibrace posuvného měřítka je 12 měsíců. 

Pro analýzu bylo vybráno 10 vzorků. Vzorky byly vybrány dle tolerančního rozmezí 

síly roznýtování pro Hood Hinge  (0,8-1,8 kgf). Dále byla jednotlivým vzorkům přidělena 

losováním pořadová čísla, která se budou dále vyskytovat v analýze. K měření vzorkových 

kusů byli vybráni 2 operátoři (OP1 a OP2), kteří běţně pracují na stroji a 1 technik kvality 

(OP3), který zodpovídá za kontrolu kusů a navádění náměrů pro SPC do systému Q-lanys. 

Kaţdý z měřitelů dostával vzorky k měření v náhodném pořadí, měřil průměr a sílu 

roznýtování. Měření bylo provedeno dvakrát po celé sadě. Jak a co se má měřit je zadáno 

v návodkách a pracovních instrukcích (Přílohy 3,4 a 5). 
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Obr. 6.6: Stojan MX-500N-E se siloměrem Imada ZP-500N [19] 

 

6.5.1  Postup řešení analýzy systému měření pro parametr průměr nýtování 

Analýza systému měření pro parametr průměr roznýtování byla provedena s výsledky 

uvedenými v tabulce 6.7. Průměr nýtu se měřil dvakrát s posunutím o 90°. Průměrná hodnota 

náměrů byla pouţita pro výpočty potřebné k MSA tohoto parametru.  

 

Tab.: 6.7 Výsledky Analýzy MSA pro průměr roznýtování 

VÝSLEDKY - PRŮMĚR ROZNÝTOVÁNÍ 

Opakovatelnost EV 0,0372 

Reprodukovatelnost AV 0,01 

Opakovatelnost a Reprodukovatelnost GRR 0,0385 

Variabilita mezi kusy PV 0,2254 

Celková variabilita TV 0,2286 

Podíl rozptylu opakovatelnosti Pev 83,3% 

Podíl rozptylu reprodukovatelnosti Pav 6,7% 

Opakovatelnost v % EV% 16,27% 

Reprodukovatelnost v % AV% 4,37% 

Opakovatelnost a Reprodukovatelnost v % GRR% 16,84% 

Variabilita mezi kusy % PV% 98,60% 

Počet různých kategorií, které lze systémem měření rozlišit ndc 8 

 

Výsledky analýzy byly uspokojivé, porovnáním hodnot GRR% a ndc pomocí rozhodovací 

tabulky 6.8 lze konstatovat, ţe systém měření pro průměr roznýtování je uspokojivý. 
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Tab.: 6.8 Rozhodovací tabulka analýzy MSA [11] 

Hodnota %GRR Hodnota ndc Rozhodnutí 

%GRR<10 ndc5 Systém měření je přijatelný 

10<%GRR<30 ndc5 Systém měření můţe být přijatelný 

(nedůleţitosti aplikace, nákladů na 

měřidlo, nákladů na opravy) 

%GRR>30 ndc<5 Systém měření je nepřijatelný 

 

6.5.2  Postup řešení analýzy systému měření pro parametr síla roznýtování 

Pro parametr síla roznýtování byla MSA prováděna celkem čtyřikrát. V tabulce 6.9 jsou 

uvedeny výsledky první analýzy ze září 2010. Výsledky analýzy pro parametr síla 

roznýtování byly neakceptovatelné.  

 

Tab.: 6.9 Výsledky MSA pro sílu roznýtování (září 2010) 

VÝSLEDKY MSA - SÍLA ROZNÝTOVÁNÍ 

Opakovatelnost EV 0,0206 

Reprodukovatelnost AV 0,01388 

Opakovatelnost a Reprodukovatelnost GRR 0,0248 

Variabilita mezi kusy PV 0,0777 

Celková variabilita TV 0,08 

Podíl rozptylu opakovatelnosti pev 83,3% 

Podíl rozptylu reprodukovatelnosti pav 6,7% 

Opakovatelnost v % EV% 25,75% 

Reprodukovatelnost v % AV% 17,35% 

Opakovatelnost a Reprodukovatelnost v % GRR% 31,00% 

Variabilita mezi kusy % PV% 97,13% 

Počet různých kategorií, které lze systémem měření rozlišit ndc 4 

 

Byly provedeny změny v systému měření, např. pouţití stojanu Imada s přípravkem pro 

stabilizaci ustavení dílu při měření síly roznýtování. Další úpravou byla změna počtu 

potřebných rozevření a zavření závěsů před měřením síly, ovlivňující výsledek měření na 

základě analýzy 30 měření téhoţ dílu za sebou (obrázek 6.7). To vedlo ke změně pracovní 

instrukce pro měření na siloměru. Minimální počet rozevření a zavření před měřením byl 

stanoven na 12 (Příloha 4). 
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počet otevření a zavření 

Obr. 6.7: Analýza závislosti počtu rozevření diagramem pro klouzavé rozpětí. 

 

V další části je uveden detailní postup řešení při poslední analýze systému měření s 

výpočty [11]: 

a) Ověření statistické zvládnutosti procesu – variabilita opakovaných měření 

Výpočet hodnot variačního rozpětí opakovaných měření jednotlivých kusů provedených 

jednotlivými operátory se vypočítá dle vzorce: 

 nkR xx ijkkijkk
ij ;1.minmax , (26) 

kde: 

- xijkk
max  - max. hodnota z opakovaných měření daného kusu daným operátorem, 

- xijkk
min   - min. hodnota z opakovaných měření daného kusu daným operátorem. 

Výpočet hodnot průměrného variačního rozpětí jednotlivých opakovaných měření 

dosahovanými operátory vypočteme dle vzorce: 

r

R

R

r

j

ij

i





1

.

.. , 
(27) 

kde: 

- .ijR  - hodnoty variačních rozpětí opakovaných měření jednotlivých kusů jednotlivými 

operátory, 

- r – počet kusů. 

Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 6.10. Variační rozpětí opakovaných měření 

jednotlivých kusů provedených jednotlivými operátory budou vynášeny do regulačního 

diagramu. Proto potřebujeme další výpočty: 
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Výpočet úrovně centrální přímky provedeme pomocí vzorce: 

061,0
3

046,0045,0093,01

..









h

R

RCL

h

i

i

,      (28) 

kde: 

- ..iR  - hodnoty průměrného variačního rozpětí opakovaných měření dosahované 

jednotlivými operátory, 

- h – počet operátorů. 

 

Tab.: 6.10 Analýza systému měření - síla roznýtování 

O
p
e
rá

to
r 

(i
) 

M
ě
ře

n
í 

(k
) 

Číslo měřeného kusu (j) 

Xik 

Xi… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ri… 

1 

1 1,45 1,78 1,5 1,41 1,84 1,24 1,38 0,72 1,78 1,06 1,416   

2 1,3 1,61 1,39 1,31 1,78 1,22 1,43 0,77 1,69 1,19 1,369   

Xij 1,375 1,695 1,445 1,36 1,81 1,23 1,405 0,745 1,735 1,125   1,393 

Rij 0,15 0,17 0,11 0,1 0,06 0,02 0,05 0,05 0,09 0,13   0,093 

2 

1 1,34 1,65 1,34 1,27 1,79 1,25 1,45 0,76 1,74 1,2 1,379   

2 1,33 1,69 1,22 1,3 1,74 1,23 1,5 0,79 1,66 1,18 1,364   

Xij 1,335 1,67 1,28 1,285 1,765 1,24 1,475 0,775 1,7 1,19   1,372 

Rij 0,01 0,04 0,12 0,03 0,05 0,02 0,05 0,03 0,08 0,02   0,045 

3 

1 1,34 1,71 1,26 1,32 1,64 1,2 1,52 0,74 1,5 1,21 1,344   

2 1,34 1,72 1,24 1,3 1,81 1,21 1,53 0,73 1,67 1,17 1,372   

Xij 1,34 1,715 1,25 1,31 1,725 1,205 1,525 0,735 1,585 1,19   1,358 

Rij 0 0,01 0,02 0,02 0,17 0,01 0,01 0,01 0,17 0,04   0,046 

 
Xij 1,35 1,6933 1,325 1,3183 1,7667 1,225 1,4683 0,7517 1,6733 1,1683 

   

Výpočet horní a dolní regulační meze regulačního diagramu pro variační rozpětí: 

199,0061,0.267,3.4  RDUCL ,          (29) 

 

00697,0.0.3  RDLCL ,           (30) 

kde: 

- 4D  - koeficient závislý na rozsahu podskupiny (pro n=2 je 4D =3,267), 

- 3D  - koeficient závislý na rozsahu podskupiny (pro n=2 je 3D =0). 
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Obr. 6.8: Regulační diagram pro variační rozpětí – síla roznýtování 

 

Z hlediska variability variačního rozpětí u jednotlivých operátorů analýzy obrázku 6.8 

lze říci, ţe proces je statisticky stabilní, všechny hodnoty jsou uvnitř regulačních mezí. 

Můţeme stanovit hodnotu opakovatelnosti měření EV. 

 

b) Výpočet hodnoty opakovatelnosti měření EV provedeme pomocí vztahu:  

 

054,0
12838,1

061,0
*

2


d

R
EV e ,        (31) 

kde: 

- *

2d  - koeficient závislý na počtu opakování měření a součtu počtu měřených součástí a 

počtu operátorů (
*

2d =1,12838),  

- e  - směrodatná odchylka opakovatelnosti. 

Hodnota opakovatelnosti měření EV je 0,054. 

 

c) Výpočet reprodukovatelnosti měření (AV) 

Výpočet aritmetických průměrů opakovaných měření jednotlivých kusů jednotlivými 

operátory vypočteme dle vzorce: 

n

x

x

n

k

ijk

ij


 1

. . 
(32) 

Výpočet hodnoty aritmetických průměrů všech kusů jednotlivými operátory vypočítáme 

pomocí vztahu:  

nr

x

x

r

j

n

k

ijk

i

.

1 1
..


 

 . 
(33) 
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Výsledky jsou uvedeny také v tabulce 6.10. 

 

Výpočet variačního rozpětí průměrů ..ix : 

 hixxR i
i

i
i

;1;minmax ....0 , (34) 

042,0361,1403,10 R ,           (35) 

kde: 

- ..max i
i
x  - maximální hodnota z aritmetických průměrů měření všech kusů 

jednotlivými operátory, 

- ..min i
i
x  - minimální hodnota z aritmetických průměrů měření všech kusů jednotlivými 

operátory, 

- h – počet operátorů. 

Výpočet reprodukovatelnosti měření (AV): 

rn

EV

d

R

rn

EV
AV

.

)(

.

)(
)(

2
2

*

2

0

2
2

0 









  , (36) 

kde: 

- 0  - směrodatná odchylka reprodukovatelnosti, 

- r – počet měřených kusů, 

- n – počet opakovaných měření, 

- *

2d  - koeficient závislý na počtu operátorů (m – počet operátorů (m=3), g=1);            

*

2d =1,91155. 

018,0
20

002916,0
000483,0

10.2

)054,0(

91155,1

042,0 22









AV      (37) 

 

Hodnota reprodukovatelnosti měření AV je 0,018. 

 

d) Výpočet opakovatelnosti a reprodukovatelnosti GRR: 

 

        0569,0018,0054,0
2222
 AVEVGRR       (38) 

 

Hodnota opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření GRR je 0,0569. 
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Výpočet podílů rozptylů opakovatelnosti a reprodukovatelnosti vypočteme pomocí vztahů: 

- Opakovatelnost: 

 

 

 

 
%0,90100.

00324,0

002916,0
100.

0569,0

054,0
100.

2

2

2

2


GRR

EV
pEV     (39) 

- Reprodukovatelnost: 

 

 

 

 
%0,10100.

00324,0

000324,0
100.

0569,0

018,0
100.

2

2

2

2


GRR

AV
pAV     (40) 

Z výpočtu rozptylů je zřejmé, ţe opakovatelnost se podílí na GRR 90%. 

Příčinu vysokého procenta opakovatelnosti je moţné vidět v pouţívaném měřidle nebo 

pouţívané metodě měření. Platí: 

%100 EVAV pp , (41) 

%100%90%10  . (42) 

 

e) Stanovení variability mezi měřenými kusy: 

Výpočet aritmetických průměrů všech měření jednotlivých kusů vypočteme dle vzorce: 

374,1
2.3

372,1344,1364,1379,1369,1416,1

.

1 1
.. 





 

nh

x

x

h

i

n

k

ijk

j  .   (43) 

Výpočet variačního rozpětí aritmetických průměrů všech měření jednotlivých kusů: 

 rjxxR j
j

j
j

p ;1;minmax .... ,  (44) 

015,17517,07667,1 pR .         (45) 

Výpočet variability mezi měřenými kusy (PV): 

3193,0
17905,3

015,1
*

2


d

R
PV

p

p ,         (46) 

kde: 

- p  - směrodatná odchylka hodnot znaku u měřených kusů, 

- *

2d  - koeficient závislý na počtu měřených kusů (m – počet měřených kusů,g=1). 

Aritmetický průměr mezi jednotlivými kusy je 1,374. Variační rozpětí aritmetických 

průměrů je 1,015 a variabilita mezi měřenými kusy je 0,3193. 
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f) Ověření vhodnosti systému měření 

Ověřuje se pomocí regulačního diagramu pro posouzení variability mezi měřenými kusy. 

 

Výpočet úrovně centrální přímky: 

374,1
3

358,1372,1393,11

..









h

x

xCL

h

i

i

.      (47) 

 

Výpočet regulačních mezí: 

489,1061,0.88,1374,1.2  RAxUCL ,      (48) 

259,1061,0.88,1374,1.2  RAxLCL .       (49) 

 

 
Obr. 6.9: Regulační diagram pro aritmetické průměry – parametr síla roznýtování 

 

Systém měření se povaţuje za vhodný pro posouzení variability mezi kusy v případě, ţe 

většina (více neţ 50%) vynesených průměrů leţí mimo regulační meze a operátoři se shodují 

v tom, o které kusy se jedná. Dle obrázku 6.9 je moţné říci, ţe 20 bodů je mimo meze 

regulačního diagramu, systém měření pro parametr síla roznýtování, lze povaţovat za vhodný 

pro posouzení variability mezi kusy. 

 

g) Celková variabilita – TV – Total Variation: 

        3243,03193,00569,0
2222
 PVGRRTV .    (50) 

Celková variabilita TV je 0,2286. 
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h) Vyjádření opakovatelnosti, reprodukovatelnosti, GRR a variability mezi kusy 

v procentech z celkové variability: 

%65,16100.
3243,0

054,0
100.% 

TV

EV
EV ,       (51) 

%55,5100.
3243,0

018,0
100.% 

TV

AV
AV ,       (52) 

%55,17100.
3243,0

0569,0
100.% 

TV

GRR
GRR ,      (53) 

%4,98100.
3243,0

3193,0
100.% 

TV

PV
PV .       (54) 

Součty procentuálních vyjádření nedávají součet 100%. Procentuální vyjádření 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti (%GRR ) má hodnotu 17,55. Systém měření je 

podmíněně přijatelný, ale je nutné ho zlepšit.  

 

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

of Distinct Categories): 

791,7
0569,0

3193,0
.41,1.41,1 

GRR

PV
ndc .       (55) 

Pomocí rozhodovací tabulky 6.8 lze určit přijatelnost systému měření. Pomocí 

procentuálního vyjádření opakovatelnosti a reprodukovatelnosti a stanovení počtu různých 

rozlišujících kategorií je moţné systém měření označit jako podmíněně přijatelný (podle 

důleţitosti aplikace, nákladů na měřidlo nebo nákladů na opravy). Výsledky dílčích ukazatelů 

jsou v tabulce 6.11. 

 

Tab.: 6.11 Výsledky MSA pro parametr síla roznýtování 

VÝSLEDKY MSA- SÍLA ROZNÝTOVÁNÍ 

Opakovatelnost EV 0,054 

Reprodukovatelnost AV 0,018 

Opakovatelnost a Reprodukovatelnost GRR 0,0569 

Variabilita mezi kusy PV 0,3193 

Celková variabilita TV 0,3243 

Podíl rozptylu opakovatelnosti pev 83,3% 

Podíl rozptylu reprodukovatelnosti pav 6,7% 

Opakovatelnost v % EV% 16,65% 

Reprodukovatelnost v % AV% 5,55% 

Opakovatelnost a Reprodukovatelnost v % GRR% 17,55% 

Variabilita mezi kusy % PV% 98,46% 

Počet různých kategorií, které lze systémem měření rozlišit ndc 7 
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6.5.3 Závěr analýzy systému měření 

Výsledky MSA pro parametr roznýtování jsou důleţité pro posouzení, zda hodnoty 

náměrů provedených pouţívanými měřidly a pouţívanými metodami měření mají dostatečnou 

vypovídající schopnost. 

Provedené výpočty opakovatelnosti a reprodukovatelnosti pro daný proces a systém 

měření ukazují na podmínečně přijatelný systém měření. Pro siloměr IMADA a parametr síly 

roznýtování byly vypočteny hodnoty opakovatelnosti a reprodukovatelnosti v procentech 

GRR%=17,55% a počet kategorií rozlišitelných systémem měření kategorií ndc=7. Pro 

digitální posuvné měřítko Mitutoyo a parametr průměr roznýtované hlavy nýtu byly 

vypočteny hodnoty GRR%=16,84% a ndc=8. V procesu měření je nutné odstranit další 

vymezitelné příčiny variability, u siloměru zavěšení do dílu Arm do táhla siloměru. 

Představený postup MSA můţe být pouţit pro připravovanou pracovní instrukci MSA pro 

výrobní procesy ve firmě PHA Czech s.r.o. 
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7 NÁVRH ŘEŠENÍ ZMĚNY METODY SPC PRO PARAMETR - SÍLA 

ROZNÝTOVÁNÍ 

Návrh řešení změny metodiky SPC bude zaměřen na parametr síla roznýtování. Tento 

parametr je významným z hlediska bezpečnosti a funkčnosti. Návrh změny RD je proveden 

s pouţitím cílového RD pro individuální hodnoty a RD pro klouzavé rozpětí. Návrh řešení je 

zpracován s ohledem na počet kusů vyráběných v jednotlivých výrobních dávkách a na počet 

změn variant. Navrţené změny lze pouţít i na dalších procesech, například při výrobě jiných 

typů závěsů.   

7.1 Výběr výrobku a procesu 

Vybraným výrobkem je závěs kapoty, vybraným procesem je nýtování závěsů kapoty. 

Síla roznýtování se měří siloměrem v kgf. Na díle se dále posuzuje vzájemná poloha otvorů 

pro nýtování kontrolním přípravkem C/F Fixture (metoda srovnáváním kalibrem). Posuvným 

měřítkem se měří průměr roznýtování v milimetrech. Návodky a pracovní instrukce pro 

měření jsou v příloze 3, 4 a 5.  

Síla roznýtování je důleţitá z důvodu bezpečnosti, slabá síla roznýtování můţe způsobit 

utrţení přední kapoty v případě nefunkčnosti zámku kapoty. V případě příliš tuhého spoje, 

nemusí jít otevřít kapota, coţ je zásadní funkční poţadavek pro závěs kapoty. 

7.2 Výběr měřidla 

Dle výše uvedené analýzy systému měření jsou měřidla siloměr a posuvné měřítko 

dostatečné pro SPC, není potřeba měnit druh měřidel, ale je nutné zavést systematické 

analyzování systému měření s uvedením četnosti ověřování měřidel a metody měření. Měřidla 

jsou sice kalibrována, i přesto je nutné kontrolovat systém měření z hlediska pouţívané 

metody měření, pracovníků provádějících měření. Kontrola systému MSA by měla být 

prováděna kaţdý měsíc.  

7.3 Výběr místa měření 

Za místo měření je určena stanice WS30, stávající měřící místo linky, kde jiţ nyní jsou 

všechna potřebná měřidla pouţívána. Náměry síly roznýtování jsou zapisovány do formuláře 

a do funkce Měření v modulu SPC aplikace Q-Lanys.  
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7.4 Určení měřících osob 

V praxi provádí měření závěsů kapoty operátor, pracující na kontrolní stanici WS30.  

Kontrolní náměr zapisovaný do systému Q-lanys je ale měřený technikem kvality, který ověří 

poţadované hodnoty na vybraných třech kusech a zapíše je do systému (na začátku, uprostřed 

a na konci směny). Informace z měření operátorů tedy nejsou nijak vyuţity.  

Vhodnějším způsobem je měření přímo operátorem a zápis hodnot do programu SPC. 

Pouţití přímého odečtu do aplikace je závislé na technických moţnostech siloměru, přestavbě 

linky a kontrolního bodu kvality, umístění počítače s Q-lanysem, pouţívaného techniky 

kvality pro jejich kontrolní práci na všech nemodulových linkách. 

7.5 Určení metody měření 

Metoda měření je dána stávajícím kontrolním postupem kvality. Dle analýzy systému 

měření by bylo vhodné další zlepšování, především úprava zavěšení táhla siloměru do otvoru 

Armu na závěsu kapoty.  

7.6 Určení četnosti měření 

Pro návrh četnosti měření závěsů kapoty byla zpracována analýza časů potřebných ke 

zpracování jednoho dílu výrobku pro vyráběné varianty. V tabulce 7.1 je analyzován stávající 

systém měření z hlediska časové náročnosti měření. 

 

Tab.: 7.1 Analýza četnosti měření  

Kontrola C/F
Kontrola posuvným 

měřítkem

Kontrola 

siloměrem

7,83 11,64 7,6 4,2 28,8

- 12,8 7,6 4,2 28,8

- 12,4 7,6 4,2 28,8

kaţdý kus kaţdý kus kaţdý kus při změně nastavení
3x 3 kusy za 

směnu

WS10 

lisování

WS20 

nýtování

WS30 kontrola

 

 

V tabulce 7.2 je provedena úprava u četnosti kontrol spočívající v provedení kontroly 

siloměrem na první 3 kusy pro seřízení (bez zápisu do SPC) a kaţdém 20. kusu. To odpovídá 

četnosti měření siloměrem jednoho dílu z bedny (2 kusů v krabici u projektu FD). Změna 

četnosti znamená více kontrolovaných dílů, více dat pro RD a moţnost lépe regulovat proces 

neţ pomocí stávajícího systému s 9 náměry za směnu. Během jedné směny je očekáván sběr 
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aţ 80 údajů. Jeden náměr odpovídá zhruba pěti minutám výroby. Největším problémem se 

zmetkovitostí, analyzované v kapitole 6.3, je tuhý spoj, který je závislý na síle roznýtování. 

Pomocí regulace s větší četností je moţné lépe řídit proces, je moţné získat více informací o 

chování procesu a lze lépe určit nápravné opatření. 

 

Tab.: 7.2 Četnost měření dle analýzy procesu 

Operace

Varianta Kontrola C/F
Kontrola posuvným 

měřítkem

Kontrola 

siloměrem

ED 7,83 11,64 7,6 4,2 28,8

FD - 12,8 7,6 4,2 28,8

YN - 12,4 7,6 4,2 28,8

Četnost kaţdý kus kaţdý kus kaţdý kus při změně nastavení

první 3 kusy 

v dávce + 

kaţdý 20. 

kus

Závěsy kapoty (náměry ve vteřinách) - návrh

WS10 

lisování

WS20 

nýtování

WS30 kontrola

 

 

Přenýtování je typ prostoje, který je důsledkem slabé síly roznýtování, kdy je nutné 

slabě roznýtovaný díl znovu vloţit do stroje a nastavit hodnoty výšky hlavy. Snahou výroby 

je výrazné sníţení počtu minut prostoje přenýtování, které váţe další časové nároky na 

seřízení a kontrolu. Analýza prostoje přenýtování za leden 2011 je uvedena v tabulce 7.3. 

 

Tab.: 7.3 Analýza prostoje přenýtování 

Počet vyrobených kusů 52040 ks

Počet přenýtovaných kusů 2144 ks

Celkový výrobní čas (minuty) 15469 min

Čas přenýtování (minuty) 569 min

Průměrný čas přenýtování (vteřiny) 15,9 s

Průměrný počet dobrých kusů za sebou 24,3 ks

Prostoj Přenýtování (Analýza prostojů leden 2011)

 

 

Z analýzy prostojů [2], která je zpracovávána kaţdý měsíc pro kaţdou linku, lze vyčíst 

informace potřebné ke stanovení četnosti měření siloměrem. Průměrný počet dobrých kusů je 

24,3 ks. Průměrný čas potřebný k přenýtování odpovídá času přenýtování, odstraněním tohoto 

prostoje se získá časový prostor pro větší četnost měření siloměrem kaţdého 20. kusu a 

funkční pouţívání systému SPC.  
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7.7 Návrh používání cílového regulačního diagramu pro individuální hodnoty 

Xc a klouzavé rozpětí Rkl  

Ve fázi zabezpečení stavu statistické zvládnutosti procesu je místo pouţívané dvojice 

RD pro výběrové průměry a výběrové rozpětí, navrţen cílový RD pro individuální hodnoty Xc 

a RD pro klouzavé rozpětí Rkl. Výběr RD pro proces nýtování závěsu kapoty byl proveden, 

především z důvodu jednoduchosti výpočtů hodnot a pouţívání pro regulaci procesu s více 

podobnými výrobky. Vyráběné varianty mají shodnou šíři tolerančních mezí (0,6 kgf) dané 

výrobní specifikací pro parametr síla roznýtování (tabulka 7.4). Tuto skutečnost lze vyuţít při 

regulaci procesu pomocí cílového RD, můţeme zobrazovat kódované hodnoty v jednom 

diagramu.  

 

Tab.: 7.4 Technologické meze pro parametr síla roznýtování 

Název dílu SAP číslo Horní toleranční 

mez (kgf) 

Poţadovaná 

hodnota C (kgf) 

Dolní toleranční 

mez (kgf) 

Hood Hinge ED LH 5130001 1,8 1,5 1,2 

Hood Hinge ED RH 5130002 1,8 1,5 1,2 

Hood Hinge FD LH 5130003 1,8 1,5 1,2 

Hood Hinge FD RH 5130004 1,8 1,5 1,2 

Hood Hinge YN LH 5130005 1,4 1,1 0,8 

Hood Hinge YN RH 5130006 1,4 1,1 0,8 

 

Poţadovaná nominální hodnota kódované proměnné je nastavena na Xc=0, horní 

toleranční mez kódované proměnné USLC je nastavena 0,3 a dolní toleranční mez kódované 

proměnné LSLC=-0,3. Tyto toleranční meze byly určeny výpočtem rozdílu horní (resp. dolní) 

toleranční meze dané specifikací a poţadované hodnoty C. 

Na lince se vyrábí více variant v malých výrobních dávkách, kde jedna varianta 

se vyrábí zhruba 2 hodiny, za směnu jsou nutné 1 aţ 3 výměny variant. Díly jsou vyráběny a 

kontrolovány v řadě za sebou, měřením síly roznýtování v diagramu pro individuální hodnoty 

lze sledovat vývoj procesu. Cílový RD umoţňuje transformaci hodnot na kódovanou 

proměnnou a pouţití jediné dvojice RD.  

Pro výpočet kódované proměnné pouţijeme poţadované hodnoty C z tabulky 7.4 dle 

vzorce: 

CxX C  , (56) 

kde: 

- CX  - je kódovaná hodnota měření, 

- x     - je naměřená hodnota, 
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- C    - je hodnota poţadovaná (cílová). 

 

Pro názornost pouţití cílových regulačních diagramů byl zpracován příklad s pouţitím 

vztahů potřebných k výpočtu regulačních mezí a indexů způsobilosti. Měřené hodnoty byly 

shromáţděny z výroby závěsů kapoty z 18.2.2011. 

Nejprve je nutné ověřit nezávislost dat pomocí testovacích vhodných kritérií. Pro 

ověření nezávislosti dat byl pouţit software Statgraphics Plus. V tabulce 7.5 jsou uvedeny tři 

testy nezávislosti. Nulová hypotéza H0 je porovnána s hodnotou P-Value vybraného testu 

nezávislosti s danou hladinou významnosti α (zvoleno α=0,05). Pro přijetí hypotézy H0 musí 

být hodnota P-Value větší neţ α. Protoţe hodnoty P-Value uvedených testů jsou větší neţ 

zvolené α, lze přijmout nulovou hypotézu o vzájemné nezávislosti dat a zamítnout alternativní 

hypotézu H1 (data jsou závislá).  

 

 Tab.: 7.5 Výsledky testů nezávislosti dat zpracovaných pomocí softwaru Statgraphics Plus 

Test nezávisloti P-Value 

Test runs above and bellow median 0,5210 

Test run sup and down 0,5037 

Box-Piercův test 0,9749 

 

Pro výpočet regulačních mezí pro klouzavé rozpětí Rkl lze pouţít vztahy: 

170,0

k

R
RCL

kl

klR  ,         (57) 

555,017,0.267,3.4  klR RDUCL ,       (58) 

017,0.0.3  klR RDLCL .         (59) 

 

Obr. 7.1: Regulační diagram pro klouzavé rozpětí Rkl 
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Pro výpočet regulačních mezí pro individuální hodnoty se pouţije vztahů: 

k

X
XCL

C

C


 , (60) 

klC REXUCL .2 , (61) 

klC REXLCL .2 . (62) 

Konstanta E2 se pouţívá pro stanovení regulačních mezí, jsou stanoveny pro rozsah n=2 dle 

vzorce (57) uvedeného v normě ČSN ISO 8258 [9]: 

659,2
128,1

33

2

2 
d

E .         (63) 

Dosazením hodnot vypočteme regulační meze cílového regulačního diagramu pro 

individuální hodnoty Xc: 

034,0

k

X
XCL

C

C ,        (64) 

418,017,0.66,2034,0.2  klC REXUCL ,      (65) 

486,017,0.66,203,0.2  klC REXLCL .      (66) 

 

Obr. 7.2: Cílový regulační diagram Xc 

 

Na obrázku 7.1 je zobrazen RD pro klouzavé rozpětí Rkl a na obrázku 7.2 cílový RD pro 

individuální hodnoty Xc. Ţádný bod není mimo meze dvojice RD, proces je statisticky stabilní 

a lze přistoupit k výpočtu indexů způsobilosti procesu:  

18,0
1

,

, 




k

R
R

klj

klj ,         (67) 

159,0
128,1

18,0
ˆ

2

,


d

R klj
 ,         (68) 
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59,0
02,1

6,0

17,0.6

2,18,1

ˆ6










LSLUSL
C p .       (69) 

Výpočet průměru individuálních hodnot pro produkt A: 

49,11 




k

x

X

n

i

A ,          (70) 

61,0
51,0

31,0

17,0.3

49,18,1

ˆ3









A

pkU

XUSL
C ,      (71) 

57,0
51,0

29,0

17,0.3

2,149,1

ˆ3










LSLX
C A
pkL ,      (72) 

    57,057,061,0minmin ;;  pkLpkUpkA CCC .      (73) 

Nízké hodnoty vypočtených indexů způsobilosti Cp a Cpk ukazují na výrazné působení 

příčin variability, proces výroby dílu A není moţné povaţovat za způsobilý. Je nutné odhalit a 

odstranit příčiny variability. 

7.8     Diskuze výhod a záporů návrhu řešení  

Cílové regulační diagramy pro individuální hodnoty Xc a RD pro klouzavé rozpětí Rkl 

jsou výhodné pro okamţitou regulaci více podobných výrobků přímo na lince, moţné je i 

ruční zpracování do předem připravených formulářů s diagramy, v některých případech 

obsahují tabulku potřebných koeficientů pro výpočty regulačních mezí a indexů způsobilosti. 

Do cílového RD se nezapisují naměřené hodnoty, ale rozdíly hodnot naměřených od 

poţadovaných (nominálních). Potřebné je zaškolení obsluhy stroje.  

Z důvodu výroby šesti podobných variant je vhodnější pouţít dvojice RD s vyuţitím 

softwaru Q-lanys, přepracovaného na cílové regulační diagramy. U regulačního diagramu pro 

klouzavé rozpětí by bylo vhodné nezapisovat první hodnoty po seřízení stroje na jinou 

variantu. Tyto hodnoty mohou ovlivnit celkovou hodnotu průměrného rozpětí a ovlivnit tak 

výsledek výpočtů variability a indexů způsobilosti Cp a Cpk u jednotlivých karet výrobků. U 

výpočtů hodnot Cp a Cpk lze počítat indexy způsobilosti pro kaţdou variantu zvlášť. Pro cílové 

RD se pouţívá celkové klouzavé rozpětí, kdeţto u klasických regulačních diagramů je nutné 

počítat všechny charakteristiky.  

S novým nastavením systému by se měly vyhodnocovat průběhy RD SPC pro závěsy 

kapoty a hodnotit, zda přijatá opatření byla dostatečně účinná na týdenní bázi. Snahou je 

získat zpětnou vazbu, informaci, s jakou úrovní zákazníkům vyrábíme díly. 
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8 IMPLEMENTACE NÁVRHU ZMĚNY METODY SPC  

 

Pro implementaci návrhů změn byl pouţit cílový RD pro individuální hodnoty Xc a RD 

pro klouzavé rozpětí Rkl. Pro potřeby zpracování dat bude pouţita úprava aplikace v Q-

lanysu. Během této implementace je změněna struktura výpočtu první hodnoty pro Rkl 

diagram. Poţadavky na způsobilost procesu odpovídají v automobilovém průmyslu hodnotě 

  67,1; pkp CC . 

Implementace cílového regulačního diagramu pro individuální hodnoty pro parametr 

síly roznýtování je pouţita z důvodu moţnosti jednoduše regulovat proces, který vyrábí více 

podobných variant. Četnost měření je stanovena na kaţdý 20. kus. Při výrobě varianty o dávce 

400 (resp. 800) kusů budou provedena nejprve 3 měření pro seřízení a následně 20 (resp. 40) 

měření pro SPC. Vyuţitím kódované proměnné Xc se v RD stírají rozdíly mezi jednotlivými 

variantami.  

8.1 Implementace cílového RD s aplikací do softwaru Q-lanys 

Software Q-lanys nepočítá ve své standardní nabídce funkce SPC s potřebou jiných RD 

neţ Shewhartových. Problém se zavedením cílového RD v Q-lanysu byl především 

v zavedení kontrolního plánu SPC. Funkce SPC byla v Q-lanysu nastavena pouze pro 

zavedení kontrolního plánu na jednotlivý díl s uvedením typu RD, tolerančních mezí 

měřených hodnot, jednotek a četnosti měření. Tento problém byl vyřešen stanovením tzv. 

Master kontrolního plánu pro cílový RD označením XRst jako typ RD, který následně 

zastřešuje plány jednotlivých variant pouţitých pro cílové RD [3].  

Nejprve bylo nutné zavést v číselníku poţadované karty kontrolních plánů. Pro cílové 

RD byl zaveden Master kontrolní plán s označením 5130000. Pomocí tohoto plánu se měří, 

zpracovává RD, počítají indexy způsobilosti.  Pro Master kontrolní plán byly stanoveny 

toleranční a regulační meze pro kódovanou proměnnou Xc a klouzavé rozpětí Rkl. Byla 

nastavena četnost měření. 

Regulační meze jsou určeny standardním výpočtem, který ale zohledňuje poţadovanou 

velikost směrodatné odchylky stanovené pro minimální úroveň indexu způsobilosti Cpk=1,67. 

Poţadovaná střední hodnota kódované proměnné je Xc=0. Pro stanovení regulačních mezí 

odpovídajících poţadavkům zákazníka bylo nutné vypočítat poţadovanou hodnotu 

klouzavého rozpětí Rkl procesu. K výpočtům byly vyuţity toleranční meze pro kódovanou 

proměnnou USLc a pouţity tyto vzorce:  
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Výpočet poţadovaných regulačních mezí pro klouzavé rozpětí Rkl: 

221,0068,0.267,3.4  klR RDUCL ,       (76) 

0068,0.0.3  klR RDLCL .        (77) 

Střední hodnota klouzavého rozpětí nelze přednastavit. 

 

Výpočet poţadovaných regulačních mezí pro individuální hodnoty Xc: 

,0XCCL            (78) 

,180,00677,0.66,20.2  klXCXC RECLUCL       (79) 

.180,00677,0.66,20.2  klXCXC RECLLCL      (80)  

 

V nastavení kontrolního plánu lze vyuţít také moţnosti měření více parametrů (obrázek 

8.1). Pro implementaci cílových RD byl zaveden pouze poţadavek na měření síly 

roznýtování, protoţe četnost měření parametru průměr roznýtování se prozatím nebude měnit.  

Toleranční meze kódované proměnné jsou nastaveny dle mezí na výrobcích, tedy 

UCLc=0,3mm, CLc=0 a LCLc=-0,3mm. 

 

 

Obr. 8.1: Master kontrolní plán 
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Pro jednotlivé výrobky se vytvořily kontrolní plány s uvedením vazby na Master 

kontrolní plán, zde se uvádí poţadované nominální hodnoty, dolní a horní toleranční meze pro 

měřené výrobky (obrázek 8.2). 

 

 
Obr. 8.2: Kontrolní plán pro díl 5130001 

 

Z důvodu nutnosti zachovat stávající kontrolní plány a potřeby vzniku nových, neboť 

nelze nastavit stávající kontrolní plány pro cílové RD, byly vytvořeny plány s uvedením 

zápisu 4 nul za pořadové SAP číslo (tabulka 8.1). 

 

Tab.: 8.1 Převodník sap čísel na číselník SPC pro Cílové RD 

DÍL SAP Číslo Číselník SPC pro Cílové 

RD 

Závěs kapoty pro ED levý 5130001 51300001 

Závěs kapoty pro ED pravý 5130002 51300002 

Závěs kapoty pro FD levý 5130003 51300003 

Závěs kapoty pro FD pravý 5130004 51300004 

Závěs kapoty pro YN levý 5130013 513000013 

Závěs kapoty pro YN pravý 5130014 513000014 

Master kontrolní plán - 5130000 

 

V části Měření modulu SPC po výběru Master kontrolního plánu a uvedení místa 

měření lze jiţ zapisovat naměřené hodnoty a pouţívat pro regulaci v procesu (obrázek 8.3). 

Na začátku práce je nutné zadat měřený výrobek dle číselníku (červený poţadavek „zadejte 

výrobek“ ve spodní části obrázku). Po výběru se zobrazí měřený parametr (openning force), 

nominální hodnoty, toleranční a regulační meze pro daný výrobek. V případě nezobrazení 

mezí je nutné zopakovat zadání dle číselníku, v případě chybějících údajů o nominální 

hodnotě se budou hodnoty Xc zapisovat špatně do záznamové tabulky. Oprava této chyby je 
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velmi pracná a zpravidla je nutné smazat celý záznam náměru. Teprve pak je moţné přistoupit 

k zápisu měření kliknutím na tlačítko nové měření a zápisem měření do kolonky hodnota. 

Hodnoty náměrů po potvrzení měření se převádí do RD. Regulační meze jsou označeny 

zelenou barvou a označují stanovené meze dle poţadavku Cpk=1,67. Tyto regulační meze by 

měly být vyuţívány po provedení opatření ke sníţení variability. Toleranční meze jsou dány 

specifikací tolerancí dle kapitoly 7.7. Označují meze, které by hodnoty proměnných neměly 

přesáhnout.  

Při zadávání hodnot náměrů jsou barevně rozlišeny stavy: připraveno k zadávání 

hodnot (ţlutá), hodnota náměru je uvnitř tolerančních mezí (zelená) a hodnota náměru je vně 

tolerančních mezí (červená barva pole). V případě, ţe naměřená hodnota je v oblasti intervalu 

daného tolerančními mezemi, se do diagramu zakreslí jako modrý bod. V záporném případě 

jsou pak hodnoty náměrů i bodů zbarveny červeně.  

 

 
Obr. 8.3: Funkce Měření SPC 

 

V RD jsou zobrazeny hodnoty Xc a Rkl  se zakreslením tolerančních mezí dle nastavení 

v Master kontrolním plánu. 

Na obrázku 8.4 je zobrazena funkce Analýza SPC, která umoţňuje analyzovat data za 

poţadované období, například hodnoty náměrů za období od 28.3.2011 do 31.3.2011. Ve 

spodní části je tabulka kódovaných hodnot a klouzavých rozpětí, v pravé části vypočtené 
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statistiky (např. počet hodnot mimo meze RD) a zobrazení průběhu RD. Z vypočtených údajů 

je pro další práci důleţitý údaj střední hodnoty rozpětí Rs = 0,197. Jedná se o hodnotu 

upozorňující na vysokou variabilitu, například pro poţadavek Cp=1 bychom potřebovali sníţit 

hodnotu pod 0,1. Za dané období se podařilo shromáţdit 255 údajů z procesu. Během 

sledovaného období bylo provedeno 5 změn varianty. V části nastavení grafu lze zadat počet 

sledovaných hodnot, lze zvolit zobrazení střední hodnoty, zobrazení regulačních, tolerančních 

a vypočtených regulačních mezí.  

 

Obr. 8.4: Analýza Cílových RD 

 

Test nezávislosti byl proveden v softwaru Statgraphics Plus, protoţe Q-lanys zatím 

neumí provádět testy závislosti dat (tabulka 8.2). Hodnoty P-Value uvedených testů jsou větší 

neţ zvolené α=0,05. Lze přijmout hypotézu H0 o vzájemné nezávislosti dat a zamítnout 

alternativní hypotézu H1 (data jsou závislá).  

 

Tab.: 8.2 Výsledky testů nezávislosti dat zpracovaných pomocí softwaru Statgraphics Plus 

Testy nezávislosti Hodnota P-Value 

Test runs above and bellow median 0,8995 

Test run sup and down 0,4114 

Box-Piercův test 0,1274 
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Na obrázku 8.5 je autokorelační graf, který je grafickým nástrojem testování 

nezávislosti dat. Všechny sloupce leţí uvnitř intervalu spolehlivosti, a proto lze také 

konstatovat, ţe data jsou vzájemně nezávislá. 

 

lag (zpoţdění) 

Obr. 8.5: Autokorelační graf pro kódovanou proměnnou Xc 

 

Zápis hodnot dle stávajícího řešení Shewhartova regulačního diagramu pro n=3 je na 

obrázku 8.6. Pro vybranou variantu 5130001 je za období ledna 2011 pouze 20 záznamů 

se střední hodnotou rozpětí R= 0,201. Počet náměrů neodpovídá počtu vyrobených dávek 

dané varianty. 

 

 
Obr. 8.6: Analýza SPC dle stávajícího řešení pro díl 5130001 
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V diagramu jsou zobrazeny pro názornost všechny meze, které nabízí Q-lanys. Střední 

hodnota průměru je vyznačena ţlutou čárou, zadané toleranční meze červeně, technikem 

určené regulační meze zeleně a fialově regulační meze vypočtené Q-lanysem (označované 

jako přirozené). Dle obrázku je zřejmé, ţe dolní regulační mez vypočtená Q-lanysem je mimo 

toleranční meze, coţ je neţádoucí. Důvodem je posun střední hodnoty procesu k dolní 

toleranční mezi. Proto pouţívání regulačních mezí vypočtených Q-lanysem není vhodné 

v případě vysoké variability nebo posunu střední hodnoty. Další nevýhodou pouţití tzv. 

přirozených mezí je výpočet z hodnot za zvolené období. Při změně časového intervalu se 

proto mohou posouvat.  

Pomocí funkce Otevřít NO lze zadat nápravné opatření vztaţené k dané hodnotě. 

Momentálně se vyuţívá pouze pro zadání informace o změně varianty a je označeno visačkou 

nad bodem v RD (obrázek 8.7). Změna zabarvení nebo označení opatření není softwarově 

moţná, nelze tedy rozlišit například informace o seřízení na začátku výroby nové varianty, o 

úpravě nastavení nebo jiného důvodu zásahu do stroje.  

 

Obr. 8.7: Detail RD s použitím funkce NO 

 

Dále je moţné zobrazit podrobné statistiky v části Ukazatele nebo Histogram. Bohuţel 

pomocí těchto funkcí nelze selektovat data na období, zobrazují se pouze informace ze všech 

zápisů a pro analýzu jsou nepouţitelné a prakticky zbytečné (obrázek 8.8). Nelze ho tedy 

pouţít jako nástroj pro zlepšování kvality, jak doporučuje například prof. Kume [20].  
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Obr. 8.8: Histogram aplikace Q-lanys 

 

Na obrázku 8.9 je zobrazena funkce Trendy vývoje Cp a Cpk  (ţlutá a zelená čára), která 

umoţňuje zobrazit vývoj sledování Cp a Cpk na denní, týdenní nebo měsíční bázi, případně 

sledování podskupin náměrů. Pro denní zobrazení pouţívá aplikace zápisu dní v řadě v roce, 

tedy ne klasický formát den.měsíc.rok, coţ je určitý nedostatek pro lepší práci s grafem.  

 

 
Obr. 8.9: Funkce Trendy vývoje SPC 

 

Funkce Cp/Cpk (obrázek 8.10) umoţňuje zobrazení všech sledovaných výrobků a jejich 

vypočtených indexů způsobilosti za sledované období, podobně jako je to sledováno v PHA 

Korea. Období ve funkci je zapsáno od prvního záznamu k poslednímu, tedy neoznačuje 
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přesně námi zadaný interval, ale časový interval mezi prvním a posledním záznamem ve 

sledovaném období.  

 

 
Obr. 8.10: Tabulka indexů Cp a Cpk za uvedené období v Q-lanysu 

 

Protoţe je proces statisticky nestabilní, jsou informace o indexech způsobilosti pro tyto 

data pouze informativní, důleţitější informací je posun střední hodnoty Xc a odhad 

směrodatné odchylky s u vyráběných variant. Největší posun střední hodnoty náměrů oproti 

nominální hodnotě je u varianty 513000003 (Xpr=0,100; odhad s=0,313). Varianta 51300002 

sice vykazuje minimální rozdíl od nominální hodnoty (Xpr=0,009), ale stále vysoký odhad 

směrodatné odchylky (s=0,168). Vysoké hodnoty s mohou být způsobeny zápisem náměrů 

dílů síly roznýtování po seřízení při změně varianty, které se nemají zapisovat do SPC. 

Tabulka uvedená v obrázku 8.10 nám momentálně slouţí jako informace, kde se vyskytuje 

průměrná hodnota kódované proměnné a odhad s, která je vyuţitelná ke zlepšení procesu.  

8.2 Posouzení statistické stability procesu 

Dle obrázku 8.11 lze říci, ţe proces je nestabilní, 26 bodů z 255 hodnot je mimo 

poţadované toleranční meze. Tato situace je způsobena výskytem náhodných příčin variabilit. 

 
Obr. 8.11: Posouzení statistické stability procesu 

 

Technickým nedostatkem aplikace cílových RD do Q-lanysu je nemoţnost vyloučení 

hodnoty z výpočtu indexů způsobilosti při zachování náměrů v tabulce hodnot.  
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Hodnoty aplikace Q-lanys v modulu SPC nejsou zatím převoditelné do jiných 

tabulkových editorů (např. Excelu, Statgraphics), coţ znesnadňuje kontrolu výpočtů aplikace 

jinými softwarovými prostředky.  

8.3 Diskuze o příčinách vysoké variability 

Problémy s nestabilitou procesu byly řešeny během implementace výměnou nýtovací 

hlavice, zapojením řídící jednotky pro zvýšení výšky hlavy při nýtování. Přesto je variabilita 

procesu stále příliš vysoká. Jedním z důvodů je působení vlivu tlaku při roznýtování, který 

není stabilní a během nýtování se hodnota tlaku na manometru sniţuje aţ o 0,5 baru. Tento 

problém se prozatím nepodařilo technologicky vyřešit. Probíhá diskuze o návrhu řešení 

konzultované s firmou Festo, o výměně vzdušníku (na 20 litrový) a připojení zesilovače tlaku 

DPA 63-10 s rozsahem vstupního tlaku 2-8 barů a výstupním tlakem 4,5-16 barů [21]. 

Řešením by mělo být docíleno zvýšení jmenovitého tlaku aţ na 10 barů a většího objemu 

vzduchu ve vzdušníku. Cenová kalkulace je uvedena v tabulce 8.3. 

 

Tab.: 8.3 Cenová kalkulace výměny vzdušníku a připojení zesilovače tlaku DPA 

Zesilovač tlaku DPA 63-10 23000,- bez DPH 

Tlakový vzdušník CRVZS-20 13400,- bez DPH 

Spojovací materiál (hadice, 

redukční ventily apod.) 

6000,- bez DPH 

Celkově 42400,- bez DPH 

 

Cena řešení je 42400,- kč bez DPH. Pro posouzení návratnosti investice byla provedena 

analýza (tabulka 8.4). V tabulce jsou uvedeny ceny jedné hodiny výroby (stroje a operátora), 

dále jsou uvedeny prostoje přenýtováním a seřízením tlaku za měsíc březen 2011. Při 

odstranění těchto prostojů, bez započítání nákladů na vytřídění a likvidaci neshodných 

výrobků, je návratnost investice za výměnu vzdušníku a připojení zesilovače tlaku zhruba 5 

měsíců. 

Dalším opatřením ke sníţení variability je soustavné školení operátorů a techniků 

kvality v oblasti základních poţadavků při regulaci procesu. Technici kvality jiţ prošli 

školením na nástroje kvality, kde mimo jiné byly probrány základy SPC (význam, pouţívání 

RD a prováděny jednoduché výpočty).   
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Tab.: 8.4 Analýza návratnosti investice výměny vzdušníku a připojení zesilovače tlaku  

Cena 1 hodiny výroby stroje na lince Hood Hinge 830,- bez DPH 

Cena 1 hodiny práce operátora na lince Hood Hinge 70,- bez DPH 

Cena 1 hodiny výroby na lince Hood Hinge při 2 

operátorech 

970,- bez DPH 

Prostoje z důvodu přenýtování (březen 2011) 429 minut 

Prostoje z důvodu seřízení tlaku (březen 2011) 79 minut 

Prostoje celkem (přenýtování, seřízení tlaku) 508 minut => 8,47 hodiny 

Náklady na uvedené prostoje 8216,- bez DPH 

Cenová kalkulace výměny vzdušníku a připojení 

zesilovače tlaku  

42400,- bez DPH 

Návratnost investice při odstranění uvedených 

prostojů  

5,16 měsíce 

 

8.4 Aplikace plánu OCAP  

V případě nestability procesu je zavedeno pravidlo, ţe pokud se při měření vyskytne 

situace, ţe poslední měření bylo mimo toleranční meze, všechny díly od posledního měření 

jsou 100% zkontrolovány. V praxi to znamená, ţe výroba je pozastavena a poslední vyrobená 

krabice je 100% kontrolována. 

Pro rychlejší seřízení na jinou variantu byla vytvořena tabulka 8.5 nastavení výšky 

nýtovací hlavy a nastavení tlaku při nýtování. Ta pomáhá omezit problémy s neustálým 

hledáním správného nastavení při změně varianty. 

 

Tab.: 8.5 Nastavení výšky nýtovací hlavy 

VÝŠKA 

(mm) 

TLAK 

(bar) 
SAP číslo 

3,3 8 5130001 

3,3 8 5130002 

3,3 4,2 5130003 

3,3 3,8 5130004 

3,3 6,2 5130013 

3,3 6,2 5130014 
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Obr. 8.12: Řídící jednotka změny výšky hlavy nýtování 

 

Na obrázku 8.12 je vyznačena řídící jednotka nastavení výšky nýtovací hlavy. Pomocí 

panelu lze nastavit jemné zvýšení nebo sníţení hlavy bez potřeby mechanického zásahu. 

Hodnoty uvedené na displeji sice počítají s odchylkami plus/minus 0,1 mm, ale ve skutečnosti 

se pohybují pouze v plusové části. Zvýšením hodnoty nastavení výšky hlavy o 0,01 mm se 

zvýší střední hodnota síly rozevření o 0,02 kgf. Parametr síly rozevření, ale není lineárně 

závislý s parametrem průměr roznýtování. 

 

8.5 Ověření správnosti výpočtů v aplikaci Q-lanys 

Protoţe byly určité pochyby o správnosti výpočtů v Q-lanysu, byla provedena zkušební 

analýza porovnáním výsledků na vzorku 44 náměrů ze dne 28.3.2011 pro díl 5130002 

v aplikaci Q-lanys a Excel (tabulka 8.6). 

 

Tab.: 8.6 Porovnání výsledků výpočtu výkonnosti procesu 

Charakteristika Q-lanys Excel Rozdíl 

Cp 0,581 0,586 -0,005 

Cpk 0,573 0,579 -0,006 

S 0,172 0,170 -0,002 

Xc 0,004 0,004 0,000 

 

V tabulce 8.6 byla ověřena správnost výpočtů, rozdíly mezi aplikacemi jsou v řádu 

tisícin a na vypovídající schopnost výsledků nemají ţádný vliv. 
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9 ZÁVĚR 

 

Výsledkem řešení diplomové práce je ověření systému měření, změna typu  RD, změna 

četností měření, zavedení plánu OCAP. Výsledky změny RD ukázaly, ţe proces je nestabilní, 

za sledované období bylo shromáţděno 255 hodnot náměrů, kde 26 náměrů bylo mimo 

toleranční meze dané technickou specifikací. Během sledovaného období bylo provedeno 5 

výměn varianty.  

Byla provedena analýza stávajícího řešení SPC a navrţeno řešení s vyuţitím cílového 

RD pro individuální hodnoty Xc a RD pro klouzavé rozpětí Rkl. Pomocí cílových RD je 

moţné v jediném okně aplikace měřit a regulovat 6 variant výrobků, přičemţ v dalších 

měsících je plánováno s výrobou variant dalších, kde jiţ bude nutné pouze nastavit kontrolní 

plán v Q-lanysu s uvedením nominálních hodnot a tolerančních mezí.  

Řešení regulace procesu pomocí jediné dvojice RD je jednoduše aplikovatelné i na další 

procesy s technologií nýtování, kde se jednotlivé varianty výrobků liší jen nepatrně tvarem, 

ale měřené parametry jsou mnohdy identické (např. průměry nýtů kolejnic stahování oken). 

V aplikaci Q-lanys bude nutné provést ještě další úpravy, především opravit softwarové chyby 

u histogramu při analýze dat volbě sledovaného období. Další úpravou provedenou během 

dalších měsíců bude moţnost převodu naměřených hodnot do jiných programů (např. MS 

Excel) pro ověření výpočtů a umoţnění provádění testů normality a nezávislosti dat, případně 

zpracování aplikace pro testování dat přímo v Q-lanysu. Vhodná by byla i úprava funkce 

nápravných opatření pro grafické označení změny varianty, seřízení nebo jiného zásahu do 

procesu. 

Během fáze implementace navrhovaného řešení SPC se nepodařilo dosáhnout statistické 

stability procesu. Výsledky implementace prokázaly potřebu dále pracovat na zlepšování 

procesu nýtování závěsu kapoty, na potřebě odstraňování příčin variability jak na nýtovací 

hlavici, tak při měření síly roznýtování pomocí dané metody.  

Cílem dalšího postupu je dosáhnout úrovně statistické stability procesu, dále úrovně 

indexu způsobilosti Cpk>1,0. Cílem po odstranění všech obtíţí je dosaţení úrovně způsobilosti 

Cpk>1,67 výrazným sníţením variability. V úvahu přichází i výroba nového automatického 

stroje pro nýtování závěsu kapoty, která by neměla odstranit pouze problém variability, ale i 

výrazné zvýšení výrobní kapacity stroje při sníţení podílu lidské práce. Pro výrobu závěsu 

kapoty pro automobilku Volvo se bude vyrábět nový stroj, protoţe design dílce je odlišný od 

korejského konceptu závěsů. 
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