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Abstrakt 
 

Tématem předkládané bakalářské práce je „Analýza způsobilosti procesu výroby 

kolejnic“. Hlavním cílem je vyhodnotit pomocí statistických metod způsobilost procesu 

výroby vybraných typů kolejnic podle významných rozměrových parametrů na vratné trati 

v podniku Třinecké ţelezárny a.s. Součásti práce jevy hodnocení způsobilosti na dvou typech 

kolejnic 136 RE a 60 E2 podle tří základních parametrů výšky kolejnice, šířky hlavy kolejnice 

a šířky paty kolejnice. Teoretická část obsahuje rozbor problematiky vyhodnocování 

způsobilosti procesu. Dále obsahuje charakteristiku společnosti Třinecké ţelezárny a.s. a 

popis procesu výroby kolejnic v tomto podniku. Praktická část je věnována vlastnímu 

vyhodnocení způsobilosti procesu výroby vybraných typů kolejnic podle významových 

parametrů a vyhodnocení jednotlivých výsledků a moţných návrhů opatření. 

 

Klíčová slova: 

 kvalita, management kvality, zvládnutost procesu, způsobilost procesu, indexy způsobilosti. 

 

 

 

 

Abstract 

 

The presenting bachelor’s degree thesis deals with” Capability Analysis of Rails Production 

Process”. The main aim is to assess the process capability using statistic method regarding 

significant dimensional parameters from reversing mill in the company Třinecké ţelezárny, 

a.s.  A work piece of the bachelor’s degrese thesis also creates assessment of capability of two 

rails types 136 RE and 60 E2 after three basic parameters: rail height, rail head wideness and 

rail heel wideness. The theoretical part contents problematic analyze of a process capability 

assessment. Further the thesis includes Třinecké ţelezárny, a.s. presentation and its rail 

production process description. Practical part focused on proper process capability of 

production of chosen rail types regarding significant parameters and assessment of particular 

results and possible improvement suggestions.       

 

Key words:  

quality, quality management, process capability, process in control, capability index. 
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QMS-EMS - Environmentální systém řízení 

TOP - Technicko - organizační pokyn 

PPo - Pracovní postup 

NDT – nedestruktivní zkoušení materiálu 

MC- Měřící centrum 

STM – Sledováni toku materiálu 
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ÚVOD 
 

Pojem kvalita dnes představuje jednu s nejdůleţitějších úloh kaţdé firmy. Je základem 

ve sféře řízení podniku, obchodní i spotřebitelské sféře. Kvalita je parametr, kterým můţeme 

srovnávat různé a značně odlišné věci, výrobky, sluţby a činnosti. Ukazuje se, ale ţe vlastní 

definice pojmu kvalita (plným synonymem je také slovo „jakost“) je často zmatečná a 

neumoţňuje kvalitu stanovit. V literatuře lze nalézt mnoho obecných definic kvality. Definice 

podle Jurana „Jakost je způsobilost k uţití“, podle Crosbyho: „ Jakost je shoda s poţadavky “ 

[4]. Velmi výstiţná je obecná definice z normy ČSN EN ISO 9000:2009, která hovoří, ţe 

kvalita je „ stupeň splnění poţadavků souborem inherentních charakteristik “ [7]. Výraz 

„stupeň“ činí z kvality měřitelný znak, jehoţ úroveň jsme schopni rozlišovat. Výraz 

„poţadavek“ je kombinací poţadavků potřeb a očekávání zákazníku a dalších 

zainteresovaných stran, které jsou jednoznačně definovány závaznými předpisy. A výraz 

„inherentní charakteristika“ patří takovému znaku výrobku, který je pro daný produkt typický 

(například obsah tuku, příkon ….) [4]. 

Schopnost uspokojovat potřeby zákazníku není realizován pouhou výrobou, ale vzniká 

v rámci celého reprodukčního procesu. Rozhodující je proces, který výrobě předchází, to vede 

k tomu, ţe je ţádoucí v kterékoliv organizaci rozvíjet určité subsystémy řízení, které 

označujeme „ systémy managementu kvality “. Proto je důleţité zaměřit se na management 

kvality, který norma ČSN EN ISO 9000:2009 definuje jako koordinování činnosti pro vedení 

a řízení organizace, pokud se týče kvality. Tyto činnosti členíme do čtyř základních skupin 

[4]: 

1. Plánováni kvality. 

2. Řízení kvality. 

3. Prokazování kvality. 

4. Zlepšování kvality. 

Systémy managementu kvality chápeme jako soubor vzájemně souvisejících prvků, 

který je součásti celkového systému řízení organizace a který má garantovat spokojenost 

všech zainteresovaných stran při minimální spotřebě zdrojů [4]. 

Jedna z důleţité oblasti managementu kvality je měření procesu. Organizace musí 

plánovat a implementovat procesy monitorování, měření, analýzy a zlepšování, které jsou 

potřebné pro [13]: 

 prokazování shody s poţadavky na produkt, 
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 zajišťování shody systému managementu kvality, 

 neustále zvyšování efektivnosti systému managementu kvality. 

 

Toto musí zahrnovat určení aplikovatelných metod, včetně statistických metod. Mezi 

nejpouţívaněji a snadno aplikovatelné a účinné metody řízení kvality patří sedm základních a 

sedm nových nástrojů řízení kvality, hodnocení způsobilosti procesu a statistickou přejímku. 

Další metody managementu kvality jsou metoda QFD, FMEA, DOE, plánování experimentu 

[6]. 

Cílem této práce je analýza způsobilosti procesu výroby kolejnic.  Účelem je ověřit 

zda proces výroby je trvale schopen produkovat výrobky splňující poţadované kritéria 

kvality. Výsledky analýz představují cenné údaje o chování procesu, umoţňují odhadnout 

pravděpodobnost neshodných produktů a jsou předpokladem pro zlepšování procesu. 
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1  Teoretický rozbor problematiky hodnocení způsobilosti 
 

Významným faktorem určující kvalitu produktu je kvalita procesů, kterými tyto 

produkty vznikají. Vhodným kritériem pro hodnocení kvality procesu je jejich způsobilost 

[4]. 

 Způsobilý proces lze definovat jako „ proces, který je schopen dlouhodobě a stabilně 

plnit poţadavky zákazníka “ [5].  

Informace o způsobilosti procesů jsou velice důleţité zejména pro výrobce, ale rovněţ 

představují cenné údaje jak pro výrobce, tak pro zákazníka, neboť mu poskytují důkaz o tom, 

zda výrobek vznikl ve stabilních výrobních pomníkách zabezpečujících pravidelné 

dodrţování předepsaných kritérii kvality. Cenné doplňující informace poskytuje rovněţ 

hodnocení způsobilosti výrobních zařízení. Způsobilost výrobního zařízení charakterizuje 

schopnost samotného výrobního zařízení poskytovat výrobky splňující poţadována kritéria 

kvality a vhodnou mírou pro jeho hodnocení při nákupu, po opravách, modernizacích, 

změnách vyráběného sortimentu atd. [1]. 

 

1.1  Hodnocení způsobilosti procesu 

 

K hodnocení způsobilosti procesů se pouţívají indexy způsobilosti, které porovnávají 

maximálně přípustnou variabilitu hodnot sledovaného znaku kvality s jeho skutečnou 

variabilitou dosahovanou u statisticky zvládnutého procesu [4]. Před vyhodnocením 

způsobilosti musí být splněny tyto dvě základní podmínky: 

 Rozdělení sledovaného znaku kvality musí odpovídat normálnímu rozdělení. 

 Proces musí být statistický zvládnutý. 

 

Pro analýzu hodnocení způsobilosti procesu na základě měřitelných znaků kvality lze 

doporučit tento postup [4]: 

1. Volba znaku kvality (jakosti). 

2. Analýza systému měření. 

3. Shromáţdění údajů. 

4. Ověření normality sledovaného znaku kvality (jakosti). 

5. Posouzení statistické zvládnutosti procesu. 
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6. Výpočet indexu způsobilosti a jejich porovnáni s poţadovanými 

hodnotami. 

1.1.1 Volba znaku kvality 

 

Způsobilost procesu se hodnotí vzhledem k určitému znaku kvality výrobku, který je 

bezprostředním výsledkem posuzovaného procesu. Zvolený znak by měl odráţet úspěšnost 

sledovaného procesu a být pro daný výrobek rozhodující, ať jiţ je specifikovaný zákazníkem, 

nebo je kritický z hlediska vlastnosti produktu nebo, z hlediska návaznosti na další 

technologický postup. Nezbytným předpokladem pro hodnocení způsobilosti procesu je, aby 

pro daný znak byla předepsána kritéria kvality, například toleranční meze doplněné o cílovou 

hodnotu [1]. V případě, ţe u daného výrobku jsou předepsána kritéria pro několik znaku 

kvality, je třeba způsobilost procesu vzhledem k jednotlivým znakům hodnotit samostatně [4]. 

 

1.1.2  Analýza systému měření 

 

Vzhledem k tomu, ţe výsledky analýzy způsobilosti procesu mohou být výrazně 

ovlivněny kvalitou naměřených údajů, je třeba před shromáţděním údajů ověřit vhodnost 

pouţívaného systému měření. Sám systém měření sledovaného znaku kvality totiţ znamená 

další zdroj variability a mohyl by zkreslit údaje o způsobilosti procesu. Vhodnost systému 

měření se posuzuje na základě vyhodnocení vybraných statistických vlastností systému 

měření, jako je například stabilita, strannost, shodnost, opakovatelnost, reprodukovatelnost a 

linearita [4]. 

 

1.1.3  Shromáţdění údajů 

 

Údaje o zvoleném znaku kvality by měly být získány z probíhajícího procesu 

v průběhu časového období, které by mělo být dostatečně dlouhé, aby se vněm projevovaly 

všechny běţné zdroje variability. V průběhu shromaţďování údajů by mělo docházet 

k běţným změnám obsluhy, vlastnosti zpracovaného materiálu, vlastnosti prostředí, 

technologických parametrů, k běţné údrţbě a seřizování výrobního zařízení atd. V tomto 

období se v přibliţně pravidelných časových či dávkových intervalech z procesu odebírá 

určitý počet po sobě vyrobených výrobku (podskupiny) a zjišťují se hodnoty sledovaného 
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znaku kvality. Měly by být získaný údaje alespoň o 25 takových podskupinách, přičemţ 

doporučený rozsah podskupiny je v případě měřitelných znaků 4 nebo 5 výrobků [1]. 

V případech, kdy podmínky, za kterých byly z procesu shromáţděny údaje, 

nepostihuji všechny zdroje variability, je třeba termín způsobilosti blíţe upřesnit [4]. 

Rozdělujeme druhy analýz následovně [4]: 

A. Analýza krátkodobé způsobilosti. 

B. Analýza dlouhodobé způsobilosti. 

C. Předběţná analýza způsobilosti procesu. 

 

 

 

Analýza krátkodobé způsobilosti 

 

Provádí se v případě, kdy není k dispozici potřebný počet produktů, pro předběţné 

šetření způsobilosti, před dodáním stroje zákazníkovi, při instalaci nového stroje nebo po 

opravě stroje. 

Pro správný průběh krátkodobé analýzy způsobilosti musí být zajištěny stabilní 

podmínky chodu stroje (stejná obsluha, stejný materiál, stejné nastavení stroje, stabilní 

provozní parametry, …). 

Sběr dat probíhá následovně [5]: 

 Hodnotí se minimálně 50 po sobě vyrobených produktů, 

 50 naměřených hodnot znaku kvality se rozdělí do 10 podskupin po 5 

jednotkách. 

 

 

 

Předběţná analýza způsobilosti 

 

Při této analýze musí být realizovány konečné podmínky sériové výroby a musí 

působit pokud moţno všechny vlivy variability. 

Sběr dat probíhá takto [5]: 

 Ve stejných časových intervalech odebereme minimálně 20 podskupin po 3 

produktech (lépe 25 podskupin po 5 produktech). 

 



10 

 

 

 

Analýza dlouhodobé způsobilosti 

 

Představuje určení způsobilosti za skutečných podmínek procesu. Musí, proto zahrnou 

delší časové období, aby se projevily všechny faktory ovlivňující variabilitu procesu. Hodnotí 

se nejméně 20 dnů [5]. Postup shromaţďování údajů je stejný jako u předběţné analýzy 

způsobilosti procesu. 

 

 

 

1.1.4  Ověření normality sledovaného znaku kvality 

 

Vzhledem k tomu, ţe standardně se k hodnocení způsobilosti pouţívají indexy 

způsobilosti zaloţené na předpokladu normálního rozdělení hodnot sledovaného znaku 

kvality, je potřeba před pouţitím příslušných vzorců splnění tohoto předpokladu vyuţít. 

Pokud tento předpoklad není splněn a k výpočtu indexu způsobilosti se pouţijí standardní 

vztahy, můţe být získána informace bezcenná [1]. 

 

 

Normální rozdělení 

 

Nazýváme téţ Gaussovo rozdělení (a v anglicky psané literatuře rozdělení 

zvonovitého tvaru – bell curve) [10]. Některé tvary funkcí f (x) resp. p (x) se vyskytují 

v praktických aplikacích tak často, ţe jsou speciálně pojmenovány a jejich hodnoty jsou 

uvedeny v tabulkách. Mezi těmito důleţitými typy rozdělení má zvláštní význam normální 

rozdělení. Říkáme, ţe náhodná proměnná X má normální rozdělení         , jestliţe hustota 

pravděpodobnosti f (x) má tvar: 

 

      
 

 √  
   

       

      (1) 

 

Kde    a   jsou parametry, které ovlivňují tvar křivky této funkce. Parametr   určuje, kde má 

křivka maximum. Parametr   naproti tomu určuje, jak jsou po obou stranách od hodnoty   

vzdáleny inflexní body, tedy jak je křivka roztaţena do šířky. Je patrné, ţe křivka je 

zvonovitého tvaru, symetrická kolem  . Také je patrné, ţe je vţdy kladná a nenulová pro 
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všechny hodnoty x z oboru reálných čísel. Kdyţ vypočítáme pomocí integrace očekávanou 

hodnotu a směrodatnou odchylku zjistíme, ţe mají hodnoty právě   a   (obrázek 1) [10]. 

 

Obrázek 1 – Křivka hustoty pravděpodobnosti normálního rozdělení [10]. 

 

 

 

Zkráceně označujeme normální rozdělením se střední hodnotou   a směrodatnou 

odchylkou   symbolem          s uvedením parametrů střední hodnoty a rozptylu. Jestliţe 

náhodná proměnná X má takové rozdělení, vyjadřujeme to symbolický zápisem            

[10]. 

Předpoklad, ţe data máji normální rozdělení lze předběţně ověřit těmito grafickými 

metodami: 

1. Histogram – pro normalitu dat svědčí histogram odpovídající svým tvarem Gaussově 

křivce hustoty normálního rozdělení. Měl by tedy mít jednovrcholový a přibliţně 

symetrický tvar [9]. 

2. Diagram zvaný Q-Q – jestliţe data jsou normálně rozdělena, graf má přímkový 

charakter [10]. 

Histogram nebo Q-Q diagramy nemusí, poskytnou jasnou odpověď na otázku 

normality dat, proto je potřeba provést ověření normality také pouţitím některého testu 

normality. Zmiňme například test    (pro velké soubory), Kolmogorovův- Smirnovův test, či 

testy zaloţené na šikmosti ( skewness) a špičatosti ( kurtosis). Více v literatuře [9] a [10]. 
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1.1.5  Posouzení statistické zvládnutosti procesu 

 

Aby bylo moţno hodnotit způsobilost procesu, musí být proces, za kterého byly 

shromáţděné údaje, statisticky zvládnuty, tedy variabilita sledovaného znaku kvality musí být 

vyvolána pouze působením náhodných příčin. Jedině v tomto případě lze vyhodnotit „pravou“ 

způsobilost procesu, která charakterizuje jeho přirozené chování a je vyuţitelná k predikci. 

K ověření statistické regulace procesu se vyuţívají regulační diagramy, které umoţňují odlišit 

změny znaku kvality vyvolané vymezitelnými příčinami od změn vyvolaných náhodnými 

příčinami [1]. 

Regulační diagramy jsou také zaloţeny na předpokladu normality dat. Pro rozsah 

výběru     jsou regulační meze i pravidla testování nenáhodných seskupení a trendů 

dostatečně robustní vůči běţně se v praxi vyskytujícím typům odchylek od normality. Více 

v literatuře [2]. 

 

 

Statistická regulace procesu (Statistical Process Control ; SPC) 

 

Statistická regulace procesu představuje preventivní přístup k managementu kvality, 

neboť na základě včasného odhalování odchylek průběhu procesu od předem stanovené 

úrovně umoţňuje zásahy do procesu s cílem udrţovat ho dlouhodobě na poţadované a stabilní 

úrovní (to znamená, ţe je stabilně dosahováno poţadované úrovně kvality), respektive ho 

zlepšovat. Statistickou regulaci procesu tedy můţeme definovat jako bezprostřední a 

průběţnou kontrolu procesu, která je zaloţena na matematicko-statistickém vyhodnocování 

produktů [4]. 

 

 

Variabilita procesu 

 

Variabilita je přirozenou vlastnosti jevu. I za relativně stálých podmínek působí na 

proces a na jeho výstupy objektivně řada vlivů, které způsobují, ţe nelze vyprodukovat dva 

zcela totoţné produkty [2]. 
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Princip SPC vychází z členění variability na dva druhy: variabilitu vyvolanou 

náhodnými (přirozenými) příčinami a variabilitu vyvolanou příčinami vymezitelnými 

(identifikovatelnými). Jednotlivé charakteristiky variability jsou znázorněny na obrázku 2 a 3. 

 

Náhodné příčiny (Randon Causes)  

 

Je jich velký počet a kaţdá z nich přispívá k celkové variabilitě v malém rozsahu, 

avšak ţádná nepřevaţuje nad ostatními vlivy. Jsou to například chvění stroje, vlhkost ovzduší, 

nestejnorodost materiálu, momentální psychický stav pracovníka, apod. 

Vyvolávají-li variabilitu procesu pouze tyto příčiny, lze ho charakterizovat následovně 

[2]: 

 Proces je statisticky stabilní a kvalita jeho výstupu je předvídatelná. 

 Proces je statisticky stabilní (norma ČSN ISO 8258 pouţívá pojem „proces ve 

statisticky zvládnutém stavu). Znamená to, ţe typ a parametry rozdělení znaku 

kvality či parametry procesu, pomocí něhoţ hodnotíme variabilitu procesu, 

jsou známy a nemění se.“ 

 

 

 

 

Vymezitelné příčiny (Assignable Causes) 

 

Představují vliv zdrojů variability, který za běţných podmínek na proces nepůsobí. 

Vyvolávají reálné změny v procesu, projevující, se v nepřirozeném kolísaní údajů, pomocí 

nichţ variabilitu hodnotíme [2]. 

Obrázek 2- Náhodná příčina variability [2]. 
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Kaţdý takový vliv můţe být odhalen a jeho působení eliminováno či minimalizováno 

v relativně krátké době a při relativně nízkých nákladech. Tyto vlivy ovlivňují hodnoty znaku 

kvality či parametru procesu tak, ţe se buď mění náhle (např. nástup nového pracovníka, 

zlomení noţe…), nebo postupně (např. pozvolný proces opotřebení nástroje, ucpáni filtru…) 

[4]. 

 

Působí-li na proces tyto příčiny, lze jej popsat takto [5]: 

 Proces není reprodukovatelný a kvalita jeho výstupu není předvídatelná. 

 Proces není statisticky stabilní. To znamená, ţe se typ a parametry rozdělení znaku 

kvality či parametru procesu, pomocí něhoţ hodnotíme variabilitu procesu, v čase 

mění. 

 

Obrázek 3 - Vymezitelná příčina variability [2]. 

 

 

Statisticky stabilní proces je proces, na který působí pouze náhodné příčiny variability. 

Statisticky nestabilní proces je proces, na který působí i vymezitelné příčiny variability. 

 

Fáze statistické regulace procesu 

 

Statistická regulace procesu se skládá z několika etap. Jsou to: 

 Přípravná fáze. 

 Fáze zabezpečování stavu statistické vlastní zvládnutosti procesu. 

 Fáze analýzy a zabezpečení způsobilosti. 

 Fáze vlastní statistické regulace procesu. 
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V rámci přípravné fáze je nutno provést řadu činnosti [4]: 

1) Identifikace cíle regulace a tomu odpovídajících dat, jejichţ sběr je třeba povést. 

2) Stanovení znaků kvality nebo parametru procesu, jejichţ hodnoty je třeba zjišťovat. 

Dále stanovení kontrolních míst v procesu, a to tak, aby kontrola byla provedena co 

nejdříve po vzniku odchylky s cílem minimalizovat vícenáklady na opravy…. 

3) Volba vhodné měřící metody získaní vybraných hodnot zvoleného znaku kvality či 

parametru procesu. 

4) Volba vhodné délky kontrolního intervalu, zejména podle charakteru technologie, 

délky výrobního cyklu, pracnosti provedení odběru jednotek do podskupiny, rychlosti 

procesu, a to tak aby se kontrolou zachytily všechny významné změny v procesu. 

5) Volba vhodného rozsahu podskupiny. Obecně je potřeba zváţit další faktory. Pouţití 

větších rozsahu podskupin tam, kde chceme mít regulační diagramy citlivější na 

změny v procesu. Pouţití menších podskupin tam, kde provádění operace ekonomicky, 

časově nebo technicky náročné. Pouţitím konstantních podskupin, pokud je to moţné. 

Více v literatuře [2]. 

6) Volba vhodného regulačního diagramu. Jestliţe volíme z klasických Shewhartových 

diagramů můţeme postupovat podle schématu zobrazeném na obrázku 4. 

 

Obrázek 4 -  Schéma postupu při výběru vhodného klasického Shewhartova regulačního 

diagramu [4]. 
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Mezi nejčastěji pouţívané regulační diagramy měřením patří [6]: 

   ̅, R) - Regulační diagramy pro výběrový průměr a rozpětí. Tato dvojice je vhodná 

pro malé rozsahy podskupin. 

   ̅      - Regulační diagramy pro výběrový průměr a směrodatnou odchylku. Jsou 

vhodné pro větší rozsahy podskupin. 

   ̃  ̅  - Regulační diagramy pro výběrový medián a rozpětí. Jsou alternativou 

k diagramům   ̅    s jednoduššími záznamy a výpočty, avšak s širším pásmem mezi 

regulačními mezemi. 

 (      ) - Regulační diagramy pro individuální hodnoty a klouzavé rozpětí. Jsou 

vhodné tam, kde je vysoká homogenita v podskupině, nebo tam, kde nelze získat 

v poměrně krátkém časovém intervalu počet hodnot sledovaného znaku kvality větší 

neţ jedna.  

Nejčastěji pouţívanými regulačními diagramy srovnáváním jsou [6]: 

 p – Regulační diagram pro podíl neshodných jednotek v podskupině. 

 np – Regulační diagram pro počet neshodných jednotek v podskupině, 

předpokládá se konstantní rozsah podskupin. 

 c – Regulační diagram pro výpočet neshod v podskupině, předpokládá se 

konstantní rozsah podskupin. 

 u – Regulační diagram pro průměrný počet neshod na jednotku v podskupině. 

7) Volba vhodného způsobu podskupiny tak, aby rámci podskupiny působily pouze 

náhodné vlivy, to znamená, aby v podskupině byly hodnoty znaku kvality co 

nejkonzistnější a aby byla vysoká šance odhalit změny v procesu mezi podskupinami, 

to je vytvářet podskupiny z prvků pocházející pouze z jednoho zdroje variability. 

8) Příprava sběru a záznamu dat. 

 

Fáze zabezpečení statistické stability. 

Je nutné zaručit pro další regulaci a analýzu způsobilosti procesu, ţe variabilita bude 

způsobena pouze náhodnými vlivy. Cílem je identifikovat a minimalizovat respektive 

odstranit vymezitelné vlivy a vytvořit podmínky, aby se jejich působení nemohlo opakovat 

[4]. 

Součástí statistické regulace procesu v širším slova smyslu je analýza způsobilosti procesu. 

V této fázi zkoumáme, zda proces, který je po předchozím kroku statistický stabilní, je 
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schopen dosahovat poţadavků zákazníka (definována například ve formě technických 

předpisů, tolerančních mezí) [4]. 

 

Fáze vlastní statistické regulace procesu. 

Proces je udrţován ve stavu, kdy je statisticky a technický stabilní. Cílem je pomocí 

regulačního diagramu signalizovat poruchy ve stabilitě procesu, identifikovat je a odstraňovat. 

Regulační diagramy pracují s regulačními mezemi stanovenými ve fázi zajištění statistické 

stability a zohledněním analýzy způsobilosti procesu [4]. 

 

Regulační diagram (Control Chart) 

 

Je základním grafickým nástrojem umoţňujícím odlišit variabilitu procesu vyvolanou 

vymezitelnými (zvláštními) příčinami od variability vyvolané náhodnými příčinami [1]. 

Jednou z funkcí efektivního vyuţití regulačního diagramu je poskytnout statistický 

signál, kdyţ začne působit vymezitelná příčina a vyhnou se zbytečnému signálu, kdyţ k ţádné 

významné změně v procesu nedošlo . 

Rozhodnutí o statistické zvládnutosti procesu umoţňují tři základní čáry [2]: 

CL – střední (centrální) přímka (Center Line) odpovídá takzvané referenční 

(poţadované) hodnotě pouţité znázorňované charakteristiky. Referenční hodnota můţe byt 

definována několika způsoby [2] 

1) Jako nominální hodnota (například jmenovitá hodnota nebo hodnota dána 

technickými předpisem). 

2) Jako hodnota zaloţená na minulé zkušenosti s daným výrobním procesem. 

3) Jako odhad z hodnot regulované veličiny získaných v podmínkách statisticky 

zvládnutého stavu procesu. 

UCL – horní regulační mez (Upper Control Limit). 

LCL – dolní regulační mez (Lower Control Limit). 

 

Těmto regulačním mezím se také říká akční meze (obrázek 5). Vymezují pásmo 

působení pouze náhodných příčin variability a jsou základním rozhodovacím kritériem, zda 

učinit zásah do procesu či nikoliv. Regulační meze jsou stanoveny statisticky. Nelze je 

zaměňovat s tolerančními mezemi. Nejčastěji jsou tato meze ve vzdálenosti 3  dané výběrové 

charakteristiky na obě strany od centrální přímky [5]. 
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V některých aplikacích se zakreslují do regulačních diagramů další meze nazývané 

výstraţné meze: UWL (Upper Warning Limit) horní výstraţná mez a LWL (Lover Warning 

Limit) dolní výstraţná mez. Pásmo, které vymezují tato meze, je vţdy uţší neţ pásmo mezi 

akčními mezemi, nejčastěji     od CL [2]. 

 

Obrázek 5-  Regulační diagram s jedním bodem mimo regulační meze [12]. 

 

Vztahy pro výpočet střední přímky a regulačních mezí pro jednotlivé regulační 

diagramy jsou uvedeny v příloze 1.  

 

Interpretace regulačního diagramu: 

Pro interpretaci regulačního diagramu obecně platí základní pravidlo [2]: 

a)  Leţí-li všechny body uvnitř UCL a LCL, je proces povaţován za statisticky zvládnutý 

a není vyţadován ţádný zásah do procesu. 

b) Leţí-li některý bod mimo UCL nebo LCL, je proces pokládán za statisticky 

nezvládnutý, je vyţadována identifikace vymezitelné příčiny této odchylky a přijetí 

opatření s cílem úplné nebo alespoň částečné eliminace vymezitelného vlivu. 

Pouţijí-li se i meze výstraţné, mohou nastat kromě uvedené základní situace ještě další dvě 

situace [12]: 

 Některý bod leţí uvnitř výstraţných mezí – lze předpokládat, ţe proces je ve 

statisticky zvládnutém stavu a není třeba ţádného zásahu. 

 Některý bod leţí mezi UWL a  UCL (nebo mezi LWL a LCL). V této situaci se 

doporučuje postupovat následovně: ihned bez ohledu na kontrolní interval se provede 

další výběr. Jestliţe nový bod, odpovídá tomuto bezprostřednímu výběru, leţí mezi 

výstraţnými mezemi, není třeba po procesu zasahovat. Jestliţe však i tento nový bod 
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leţí mimo výstraţné meze, je to signál, ţe na proces s velkou pravděpodobnosti působí 

vymezitelná příčina a je nutné provést regulační zásah. 

Pro původní Shewhartovy regulační diagramy byla vyvinuta ještě další kritéria pro 

rozhodnutí o působení vymezitelných příčin a to testy náhodných seskupení. Vyskytuji-li se 

v regulačním diagramu zvláštní seskupení bodů, je takovou situaci také potřeba povaţovat za 

signál působení vymezitelné příčiny a učinit do procesu zásah. Přehled základních testů 

(příloha 2) vymezitelných příčin pro Shewhartovy regulační diagramy jsou popsány v normě 

ČSN ISO 8258 [3]. 

V případě, ţe proces není statistický zvládnut a nejsou informace pro analýzu a 

odstranění vymezitelných příčin, lze pomocí stejných vztahů jako pro výpočet indexu 

způsobilosti stanovit indexy „výkonnosti procesu“ s ohledem na dosahovanou kvalitu 

(prosess performance), které však pouze charakterizuji momentální chování procesu (indexy 

Pp , Ppk , Ppm  ,Ppmk) [1]. 

V případě, ţe rozdělení sledovaného znaku kvality neodpovídá normálnímu rozdělení 

je potřeba nalézt jiný vhodný model rozdělení a k výpočtům indexu způsobilosti pouţít jiné 

vztahy [1]. 

 

 

1.1.6   Výpočet indexu způsobilosti 

 

Základní myšlenkou způsobilosti procesu je poměr mezi horní a dolní mezní hodnotou 

a přirozenou variabilitou procesu, která v případě normálního rozdělení znaku kvality počítá 

jako šestinásobek odpovídající směrodatné odchylce. 

Nejčastěji jsou vyuţívaný indexy Cp a Cpk , které posuzují potenciální a skutečnou 

schopnost procesu trvale poskytovat výrobky vyhovující tolerančním mezím. V menší míře se 

zatím uplatňují indexy Cpm , C
*
pm  a Cpmk , které navíc posuzují schopnost procesu dosahovat u 

výrobku cílové hodnoty sledovaného znaku kvality [1]. 

 

 

Index způsobilosti Cp 

 

Je mírou potenciální schopnosti procesu zajistit, aby hodnota sledovaného znaku 

jakosti leţela uvnitř regulačních mezí.  Lze ho stanovit pouze v případech, kdy jsou 
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specifikovány oboustranné toleranční meze. Index Cp charakterizuje potenciální moţnosti 

dané jeho variabilitou (schopnost procesu zajistit, aby sledovaný znak „vešel„ do tolerance), 

ale nic neříká o tom, jak jsou tyto moţnosti ve skutečnosti vyuţity. Počítá se podle vztahu 

[11]: 

   
       

   
   (2) 

Kde: 

LSL – dolní toleranční mez, 

USL – horní toleranční mez, 

 - směrodatná odchylka. 

 

Grafické znázornění charakteristik potřebných pro výpočet indexu způsobilosti Cp je 

uvedeno na obrázku 6. Skutečná variabilita sledovaného znaku kvality je vyjádřena 

hodnotou   , jenţ v případě normálního rozdělení vymezuje oblast, v niţ s 99,73% 

pravděpodobností leţí všechny hodnoty [1] [6]. Je zřejmé, ţe čím bude Cp vyšší, tím bude 

proces výroby kvalitnější. Pro způsobilé výrobní procesy by mělo platit, ţe Cp je větší neţ 

jedna. To znamená, ţe statistická variabilita procesu výroby je dostatečně malá ve srovnání 

s tolerančním intervalem USL,LSL [9].  

 

Obrázek 6 – Charakteristiky potřebné pro stanovení indexu Cp  [1]. 

 

Hodnota směrodatné odchylky základního souboru většinou není k dispozici a tak se 

nahrazuje vhodným odhadem. Při hodnocení způsobilosti procesu se pro odhad směrodatné 

odchylky doporučuje vyuţít vztahy zaloţené na průměrné variabilitě v podskupinách, které 

lépe charakterizují variabilitu vyvolanou náhodnými příčinami [1]: 
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 ̂  
 ̅

  
   (3) 

nebo: 

 ̂  
 ̅

  
   (4) 

případně: 

  √
∑   

  
   

 
   (5) 

Kde: 

 ̅ - průměrné variační rozpětí v podskupinách, 

 ̅ - průměrná hodnota výběrových směrodatných odchylek v podskupině, 

       - koeficienty závislé na rozsahu podskupiny [3] (příloha 7), 

  
  - výběrový rozptyl v j-té podskupině, 

k – počet podskupin. 

 

 

Ve skutečnosti tedy stanovujeme odhad indexu způsobilosti, jehoţ výpočet se provádí 

podle vztahu [1]: 

 ̂  
       

  
 ̅

  

  (6) 

 

 

Index způsobilosti Cpk 

 

Index způsobilosti Cpk na rozdíl od indexu Cp zohledňuje jak variabilitu, tak umístění 

hodnot sledovaného znaku kvality v tolerančním poli, a charakterizuje tedy skutečnou 

způsobilost procesu dodrţovat předepsané toleranční meze. Hodnotu indexu Cpk lze počítat 

jak v případě specifikace oboustranných, tak jednostranných tolerančních mezí. K příslušným 

výpočtům se vyuţívá vztahů [14]: 

1. při předepsané dolní toleranční mezi, 

        
     

  
  (7) 

 

2. při předepsané horní toleranční mezi, 
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   (8) 

 

3.  při předepsání dolní i horní toleranční mezi, 

       {       } =   {
      

  
 
     

  
}  (9) 

 

kde: 

  - střední hodnota sledovaného znaku kvality. 

  
∑   

 
   

 
  ̅  (10) 

Grafické znázornění charakteristik potřebných pro výpočet indexu způsobilosti Cpk je 

uvedeno na obrázku 7. 

 

Obrázek 7 - Charakteristiky potřebné pro stanovení indexu způsobilosti Cpk [1]. 

 

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

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

z tolerančních mezí.  

Pro praktické stanovení indexu způsobilosti Cpk se pouţívá odhad indexu  ̂   [1]: 

 

 

 

 ̂      { ̂    ̂  }     {
 ̅     

 
 ̅

  

  
     ̅

 
 ̅

  

}  (11) 

 

 



23 

 

 

Vztahy mezi indexy způsobilosti 

 

Mezi indexy způsobilosti Cp  a Cpk  lze odvodit vztah [6]:  

 

   =   
|          |

  
  (12) 

z čehoţ vyplývá, ţe platí  

Cp  Cpk ,  (13) 

 

tedy hodnota indexu způsobilosti Cpk je obecně menší a maximálně rovná hodnotě Cp. 

Rovnosti těchto indexů je dosaţeno pouze v případě, kdy střední hodnota sledovaného znaku 

kvality leţí právě ve středu tolerančního pole. 

 

 

 

Poţadavky na způsobilost procesu 

 

Poţadavky na způsobilost procesu se většinou vztahují k hodnotě indexu způsobilosti 

Cpk, který charakterizuje reálnou způsobilost procesu udrţovat sledovaný znak kvality 

v předepsaných tolerančních mezích. V současné době se proces obvykle povaţuje za 

způsobilý v případě, kdy hodnota tohoto indexu způsobilosti dosahuje minimálně hodnoty 

1,33. Tato hodnota představuje poţadavek, aby střední hodnota sledovaného znaku kvality 

leţela ve vzdálenosti 4σ od tolerančních mezí [6]. 

 

Další indexy způsobilosti C
*
pm , Cpmk, Cpm a vztahy mezi indexy jsou popsány 

v literatuře [1]. 
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2  Charakteristika podniku 
 

Třinecké ţelezárny dnes patří k největším průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí 

hutní výroby v České republice. 

 

2.1  Historie podniku 

 

 

 

Obrázek 8- Třinecké železárny. 

 

Jejich zaloţení se datuje rokem 1839, kdy tehdejší těšínská komora, která spravovala 

na Těšínsku majetky rakousko-uherského arcivévody Karla Habsburského, zde postavila a 

zprovoznila první výrobní zařízení – dřevouhelnou vysokou pec. Zásluhu na dalším rozvoji 

Třineckých ţelezáren v 70. letech 19. století měla jejich poloha na nově postavené Košicko-

bohumínské dráze. To vedlo Těšínskou komoru k soustředění svých hutních provozů, 

rozmístěných na území, které spravovala, právě do Třince. 

Prakticky do 70. let 19. století produkovaly Třinecké ţelezárny především surové 

ţelezo, které se dále zpracovávalo ve slévárnách v Třinci nebo se převáţelo k dalšímu 

zkujňování do jiných hutí Těšínské komory a do Vítkovic, kde byly vedle oceláren také 

válcovací kapacity. V roce 1877 byly z ustroňské Hildegardiny hutě byly převezeny pudlovny 

a tři válcovací tratě – střední, jemná a lupová trať. V Třinci pak bylo pak zařízení válcoven 

smontováno a jeho provoz byl zahájen v roce 1878. Z Karlovy hutě v Lískovci u Frýdku-

Místku byly do Třince přestěhovány další hutní zařízení – dva Bessemerovy konvertory, 
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hrubá trať a válcovna ţelezničních nákolků. Všechny tyto převezené tratě a ocelárny vytvořily 

společně s vysokými pecemi a koksovnou Huť císaře Františka Josefa [8]. 

Tyto organizační změny v uspořádání závodů Těšínské komory, které se udály před 

130 lety, poloţily základ integrované hutní výroby v Třinci s orientací především na dlouhé 

válcované výrobky, které tvoří základní výrobní sortiment i v současnosti. V závěru 19. století 

jiţ byly Třinecké ţelezárny největší hutí těšínské komory. V roce 1905 prodal Bedřich 

Habsburský všechny hutě a doly Těšínské komory Pozemkovému úvěrnímu ústavu ve Vídni., 

byla zaloţena Rakouská báňská společnost a Třinecké ţelezárny tvořily její nejvýznamnější 

část. Po vzniku Československa byly Třinecké ţelezárny součásti Báňské a hutní akciové 

společnosti a podíleli se z jedné čtvrtiny na celkové československé výrobě oceli. 

Po druhé světové válce byly Třinecké ţelezárny znárodněny a jejich rozvoj pokračoval 

i v období socialismu, kdy byl těţkému průmyslu přikládán strategický význam, především 

v 80. letech 20. století, kdy ročně vyráběly 3,2 milionu tun oceli [8]. 

V roce 1991 byly Třinecké ţelezárny transformovány ze státního podniku na akciovou 

společnost. A v roce 1996 se stala majoritním vlastníkem Třineckých ţelezáren společnost 

Moravia Steel. S příchodem nového vlastníka nastal proces transformace a restrukturalizace.  

Stanovení firemní mise „ Společně pro příští generace.“ a uskutečňování vize „Vyspělá 

průmyslová společnost vycházející z tradic hutní výroby.“ se stává základem pro tvorbu nové 

podnikové strategie. Třinecké ţelezárny se stále více zaměřují na finální výrobky s vyšší 

přidanou hodnotou a rentabilitou.  Zúročuji tak především přednosti vysoké čistoty oceli 

vyráběné rudnou cestou, know-how sedni generací třineckých hutníku stejně jako vybudované 

navazující výrobkové řetězce v akciové skupině Třinecké ţelezárny – Moravia Steel [8]. 

Součásti skupiny Třinecké ţelezárny Moravia Steel jsou další dceřiné společnosti, 

které vznikly v průběhu procesu restrukturalizace. Mezi nejvýznamnější patří Energetika 

Třinec, a.s., Strojírny Třinec, a.s., Slévárny Třinec, a.s., Refrasil, s.r.o., Řetězárna, a.s., 

Sochorová trať TŢ, a.s., Feromoravia, s.r.o., Vítkovice Válcovna trub a.s. 

 

2.1.1  Organizační schéma podniku 

 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Výkonnými volenými orgány je 

představenstvo a dozorčí rada. Z hlediska výkonného řízení je jediným odpovědným 

vedoucím generální ředitel Třineckých ţelezáren. Jemu jsou podřízení: ředitel pro 

personalistiku a administrativu, finanční ředitel, výrobní ředitel, investiční a technický ředitel. 
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Přímými podřízenými jsou pak vedoucí jednotlivých odborů [16]. Grafické zobrazení je 

uvedeno v příloze 3. 

2.2  Popis procesu výroby kolejnic 

 

Výroba kolejnic na Vratné trati Válcovny předvalků a hrubých profilu, představuje 

jeden z nejdůleţitějších nosných programu v Třineckých ţelezárnách a proto je ji věnována 

z pohledu systému kvality mimořádná pozornost. Udělený certifikát na systém kvality podle 

ČSN EN ISO 9001  TÜV CERT Bonn se vztahuje na celý výrobní proces od zpracování 

poptávky, nabídky a kupní smlouvy, přes vývoj technologie a technický rozvoj, samostatnou 

výrobu aţ po kontrolu a zkoušení hotových výrobku a sluţby zákazníkům. Výrobní proces je 

sledován pomocí kontrolních bodů a postupů tak, aby v kaţdém směru byla zajištěna kvalita 

výrobku, které musí vyhovět poţadavkům zákazníka, smlouvám, normám a jiným 

specifickým poţadavkům [15]. 

 

2.2.1  Výrobní sortiment 

 

Výrobní sortiment tvoří ţelezniční širokopatní kolejnice, výhybkové kolejnice, 

tramvajové kolejnice, kolejnice pro důlní a polní dráhy a příslušenství pro ţelezniční svršek 

znázorněné na obrázku 9 a v příloze 4. 

 

 

Obrázek 9 – Výrobní sortiment Válcovny hrubých profilů [14]. 
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2.2.2  Výroba kolejnic 

 

Kolejnice jsou válcovány z předlitku 300x350 mm., které zaručují u všech typů 

vyráběných kolejnic více neţ desetinásobný stupeň protváření. 

Pro výrobu kolejnic se pouţívají předlitky, které jsou odlévány na pětiproudém 

zařízení pro plynule odlévání se zakřiveným krystalizátorem. Toto zařízení, je vybaveno 

automatickým řízením hladiny oceli v krystalizátoru, ochranou proti reoxidaci plným 

zakrytím licího proudu a kontrolovaným chlazením kontislitku. Dělení předlitku na 

poţadovanou délku je prováděno pomocí pálícího zařízení. Značení se provádí automaticky 

čelním razícím strojem. 

Ohřev předlitků je prováděn v krokové peci fy AMCO, která zaručuje optimální 

rozloţení teplot v průřezu i délce coţ zajišťuje dobré rozměrové a mechanické hodnoty. Při 

sazení do pece je kaţdý předlitek zaevidován do systému STM (sledování toku výroby), který 

zaručuje sto procentní identifikaci předlitku aţ po hotové kolejnice. Automatický ohřev 

v krokové peci je řízen dynamický modelem, který zabezpečuje dodrţení ideální teploty 

ohřevové křivky pro daný sortiment. Optimální strategie zajišťuje dobré přehřátí předlitku a 

dosaţení maximální teploty v co nejkratší době. Tím dochází k minimálnímu oduhličení a 

nízké tvorbě neţádoucích emisí [16]. 

Předvalek pro vratnou trať je odválcován na předválecím duu o průměru válců 960 

mm., před kterým je instalováno zařízení pro ostřik okují pracující s tlakem vody 24 MPa 

Zařízení zaručuje odstranění primárních okují, které mají nepříznivý vliv jak na opotřebení 

válců, tak na kvalitu povrchu hotové kolejnice. 

Vratnou trať tvoří čtyři duo stolice o průměru válců 900 mm., uspořádaných 

v otevřeném pořadí. K válcování kolejnic slouţí druhá, třetí a čtvrtá stolice, kterými prochází 

provalek postupně sedmi aţ devíti průchody. Jednotlivé typy kolejnic se vyrábějí na válcích 

z kvalitního materiálu, jehoţ struktura zaručuje stálost tvaru a povrchovou kvalitu kolejnic. 

Válce jsou opracovány na CNC strojích, které jsou zárukou přesného tvaru a poţadované 

hladkosti kalibru podle předepsané dokumentace. Pro zabezpečení poţadované povrchové 

kvality je na vstupu jednotlivých kalibru všech tří stolic nainstalován vysokotlaký ostřik 

okují, pracující s tlakem 200 Bar a mazání kalibrů ekologickým olejem. Předepsána válcovací 

teplota je zaznamenávaná v systému STM. Na odválcovanou kolejnici jsou v návaznosti na 

sledování toku materiálu raţeny automaticky čtyřmi stacionárními razičkami poţadované 

údaje, tavba a licí proud s roztečí 6 mm. [16]. 
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Jednotlivé typy kolejnic se vyrábějí na válcích z kvalitního materiálu, jehoţ struktura 

zaručuje stálost tvaru a povrchovou kvalitu kolejnic. Válce jsou opracovány na CNC strojích, 

které jsou zárukou přesného tvaru a poţadované hladkosti kalibru podle předepsané 

dokumentace. 

Raţené kolejnice se odsunují na chladící lóţe v délce max. 78 metrů. Po samovolném 

rovnoměrném ochlazení kolejnic na vzduchu se provádí dorovnáni na rovnacím zařízení fy 

Mannesmann- Demag-Sack (MDS). Toto zařízení tvoří kombinace dvou rovnacích agregátu, 

které umoţňuje rovnání v horizontální i vertikální ose. Toto zařízení se skládá 

z devitikotoučové horizontální rovnačky s průměrem kotoučů 1000 mm. a z devitikotoučové  

vertikální rovnačky s průměrem kotoučů 670 mm. Umoţňuje rovnání kolejnic o hmotnosti 30 

aţ 75 kg/m a pevnosti 1400 MPa [16]. 

V úpravně kolejnic jsou instalovány lisy fy BERNER k případnému dorovnávání 

konců kolejnic a pilovrtací stroje WAGNER a MECANESCAUT , kterými se provádí 

děrování a dělení kolejnic na přesné délky. V současné době lze expedovat kolejnice o délce 

75 metrů [16]. Blokové schéma válcováni a následné zpracování kolejnic je zobrazeno 

v příloze 4. 

 

 

2.2.3  Kontrola kvality 

 
Kolejnice jsou v průběhu svého technického ţivota vystaveny extrémně vysokému 

zatíţení, proto musí splňovat náročné poţadavky na kvalitu. Rozhodující kritéria kvality jsou 

zajišťována v celém procesu výroby se zaměřením jak na vnitřní, tak vnější parametry 

výrobku. Prověřování kvality probíhá v celém toku od procesu deoxidace, kontinuálním 

odléváním oceli, pokračuje ohřevem, válcováním a konečnou úpravou kolejnic. 

Na Měřícím centru kolejnic je provedena stoprocentní kontrola vnitřní homogenity 

kolejnic je prováděná na ultrazvukové lince NDT – SONOTRON 5. 1. kontrolu je moţno 

provádět aţ 22 sondami. Rozmístěni jednotlivých sond je znázorněno na obrázku 10. 

Povrchové vady kolejnice jsou kontrolovány linkou NDT – EDDYTRON 4.1, která pracuje 

na principu vířivých proudu. Přímost pojezdové hrany v obou rovinách a rozměrové 

parametry kolejnic jsou průběţně proměřovány a kontrolovány laserovým zařízením a 

automatickým vyhodnocováním naměřených parametrů. Po ultrazvukové kontrole a kontrole 

povrchových vad, laserovém měření, které se provádějí v toku, jsou kolejnice podrobeny 



29 

 

zkouškám v nezávislé zkušebně, kde se provádí zkoušky mechanických vlastností, makro a 

mikroskopické hodnocení [14]. 

 

Obrázek 10 - Rozmístění ultrazvukových sond na lince SONOTRON. 

 

Plnění kvalitativních poţadavků po stránce materiálových vlastností a dodrţení 

geometrických parametrů vyráběných kolejnic podle příslušných norem a poţadavku 

odběratelů je zabezpečeno propracovaným systémem zkoušení a následnou přejímkou, kde 

dochází k proměřování profilu pomocí kalibrovaných šablon a opětovné kontrole povrchu. 

Jednotlivé výsledky a hodnoty jsou atestovány a dokumentovány [16]. 

Dodávky kolejnic se uskutečňují podle technických podmínek UIC 860, ISO 5003, 

AREMA , EN 13674-1 a CN12 – 16 D a dalších mezinárodních norem podle poţadavků 

zákazníku. Certifikovaný systém kvality podle ČSN ISO 9001 je ve shodě s mezinárodními 

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

dodávky se zákazníkem definovanými poţadavky. Zavedený systém jakosti, který plně 

odpovídá poţadavkům ČSN EN ISO 9001, pokrývá všechny předvýrobní, výrobní a 

povýrobní činnosti v hutních provozech. Třinecké ţelezárny a Moravia Steel obhájily v 

březnu roku 2000 certifikát systému jakosti podle normy ČSN ISO 9001 na základě 

provedeného prodluţovacího auditu a zároveň získaly certifikát podle norem VDA 6.1 a jsou 

tedy způsobilé jako dodavatelé pro automobilový průmysl [15],[17]. 
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Od roku 2001 vlastní třinecké ţelezárny certifikát EMS dle EN ISO a od roku 2008 

pak ISO/TS 16949. Politika a cíle kvality a environmentálního systému managementu včetně 

závazků vedení jsou kaţdoročně vydávány formou „Příkazu generálního ředitele“. Náplň 

politiky kvality a politiky ţivotního prostředí je charakterizována s normami ČSN ISO EN 

9001, ISO/TS 16949 a ČSN EN ISO 14001. Aktuální politika kvality a politika ţivotního 

prostředí je uvedena v Příloze 5 [15]. 

 

2.2.4  Analýza současného stavu způsobilosti procesu výroby kolejnic 

 

V Třineckých ţelezárnách je hodnocení způsobilosti řízené dokumentem PPo TŢ-TJ-

20/04. Tento pracovní postup popisuje analýzu způsobilosti a výkonnosti procesu a zařízení 

v TŢ. V dokumentu jsou popsána základní pravidla: pravomoci a odpovědnost, sběr dat, 

analýza dat a výpočet způsobilosti, hodnocení způsobilosti a související dokumentace. 

Hodnocení způsobilosti kolejnic se provádí periodicky kaţdý rok na základě 

rozměrových parametrů, které získáváme laserovým měřením kolejnice. Hodnotí se kolejnice 

typy kolejnice 60 E2 případně kolejnice typu 136 RE 

 Hodnocení provádí referent kvality, který vypracuje protokol, ve kterém provede 

vyhodnocení statistické stability procesu a výpočet způsobilosti. Pokud je, proces nezpůsobily 

nebo statisticky nestabilní, zajistí ve spolupráci s manaţerem kvality příčiny a rozhodne o 

způsobu řešení. Po přijetí opatření se provede nové hodnocení [15]. 
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3  Analýza způsobilosti procesu výroby kolejnic 

 

Hodnocení způsobilosti procesu výroby kolejnic bylo realizováno na válcovně 

předvalků a hrubých profilů (VH) v Třineckých ţelezárnách a.s. k hodnocení byly vybrány 

širokopatní kolejnice typu 136 RE a 60 E2. Kolejnice typu 136 RE jsou určeny pro 

severoamerický trh. Kolejnice typu 60 E2 je v současné době nejpouţívanější na evropských 

tratích. Hodnocení probíhalo v těchto krocích: 

1. Volba znaku kvality. 

2. Sběr dat pro hodnocení způsobilosti. 

3. Analýza dat a výpočet způsobilosti (posouzení statistické zvládnutosti procesu, 

ověření normality). 

4. Výpočet indexu způsobilosti. 

 

 

3.1  Volba znaku kvality 

 

Jednotlivé typy kolejnic se od sebe liší svými rozměrovými (geometrickými) 

parametry. Kolejnice se skládá z hlavy, stojiny a paty. Hlava umoţňuje styk kola s kolejnicí a 

přejímá síly vzniklé vedením a nesením kola, stojina umoţňuje opření kolejnicových spojek a 

pata zajišťuje upevnění kolejnice k praţci. Rozlišujeme tyto rozměrové (geometrické) 

parametry: 

 Výška kolejnice. 

 Šířka hlavy. 

 Tloušťka stojiny. 

 Šířka paty. 

 Rozměr komory nahoře. 

 Rozměr komory dole. 

 Asymetrie hlavy nahoře. 

 Asymetrie hlavy dole. 

 Temeno hlavy. 

 Tloušťka paty nahoře. 

 Tloušťka paty dole. 



32 

 

 

Naměřené hodnoty musí vyhovovat určitým tolerancím a mezním hodnotám podle 

závazných předpisů a norem dle EN 13674-1:2003; CN 12-16D. 

Byly hodnoceny tři nejdůleţitější parametry na kolejnicích 136 RE podle CN 12-16D ( 

tabulka1) a 60 E2 podle EN 13674-1(tabulka 2). 

 

Tabulka 1- Hodnocené parametry včetně tolerancí kolejnice 136 RE (hodnoty 

přepočítaný na mm.). 

Rozměr 
[mm] 

Nominál Tol. plusová Tol. minusová Plus maximum Minus minimum 

Výška kolejnice 185,58 0,76 -0,38 186,34 185,2 

Šířka hlavy 74,61 0,64 -0,64 75,25 73,97 

Šířka paty 152,4 1,016 -1,016 153,416 151,384 

 

 

 

Tabulka 2- Hodnocené parametry včetně tolerancí kolejnice 60 E2. 

Rozměr 
[mm] 

Nominál Tol. Plusová Tol. Minusová Plus maximum Minus minimum 

Výška kolejnice 172 0,6 0,6 172,6 171,4 

Šířka hlavy 72 0,5 0,5 72,5 71,5 

Šířka paty 150 1 1 151 149 

 

 

 

 

3.2  Sběr dat 

 

K měření bylo pouţito laserové zařízení na měření profilu kolejnice TBK (obrázek 

11). Zařízení vypočítává, zobrazuje a archivuje výše uvedené rozměrové parametry kolejnice. 

Měřící zařízení pracuje zcela automaticky. Princip měření je v tom, ţe dráhy laseru osvětlují 

profil kolejnice a jednotlivé kamery tyto dráhy snímají. Přesnost měření rozměru profilu je ± 

0,05 mm., rychlost měření 250 měření za sekundu, maximální četnost zobrazení je 10 hodnot 
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za sekundu.  Měření probíhá tím způsobem, ţe se kolejnice pohybuje po válečkovém 

dopravníku a projíţdí rychlosti 0,5 metru za sekundu měřícím zařízením. 

 

Obrázek 11 - Pohled na měřící zařízení TBK jako celek. 

 

 Kalibrace měřícího zařízení se provádí před kaţdou kampaní pomocí kalibračního 

vzorku s přesnosti 0,05 mm. a je řešena metrologem provozu VH. Zobrazení naměřených 

hodnot lze sledovat na vizualizačních monitorech (obrázek12). Zařízení zobrazuje hodnoty 

kaţdých deset centimetrů. Veškeré naměřené hodnoty se automaticky ukládají do STM. 

Měřící jednotka je nainstalována v Měřícím centru válcovny předvalků a hrubých profilu. 

 

 

 

Obrázek 12 – Vizualizační monitor, zobrazení naměřených hodnot po délce profilu. 
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3.2.1  Shromaţďování údajů 

 

V rámci hodnocení způsobilosti procesu válcování kolejnic byly vybrány kolejnice 

typu 136 RE a 60 E2 a rozměrové parametry uvedené v tabulce 1 a 2. 

 

Profil 136 RE 

 

Byly hodnoceny 3 parametry dle normy CN 16-12D na základě laserového měření a to 

průměrné hodnoty daného parametru (výšky, šířky hlavy, šířky paty) odválcováné kolejnice. 

Údaje byly po předním a zadním odřezu (to je nerovnané pásmo – technologický odpad). 

Průměrná hodnoty byly vypočteny softwarem firmy TBK (na jedné kolejnici provedeno 

celkem 713 měření). Výběr obsahuje 25 taveb kolejnic válcovaných ve dnech od 4. ledna do 

8. ledna 2011 o délce 71322 mm. Kontrolní interval je kaţdá čtvrtá kolejnice, tedy deset 

kolejnic z kaţdé tavby. Nashromáţděno bylo celkem 250 hodnot pro kaţdý hodnocený 

parametr. Chronologické řazení jednotlivých taveb (jednotlivých podskupin) je zobrazeno 

v tabulce 3. 

 

 

Tabulka 3 – Tabulka přiřazení taveb do jednotlivých podskupin (profilu136 RE). 

číslo 
podskupiny 1 2 3 4 5 

tavba 23434 23428 23431 23432 23426 

číslo 
podskupiny 6 7 8 9 10 
tavba 23499 23496 23493 23491 23441 

číslo 
podskupiny 11 12 13 14 15 
tavba 23439 23516 23514 23472 23470 

číslo 
podskupiny 16 17 18 19 20 
tavba 23468 23465 23512 23508 23505 

číslo 
podskupiny 21 22 23 24 25 
tavba 23510 23503 22455 23501 23520 
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Profil 60 E2 

 

Byly hodnoceny 3 parametry dle EN 13674-1 na základě laserového měření a to 

průměrné hodnoty daného parametru (výšky, šířky hlavy, šířky paty) odválcováné kolejnice. 

Průměrná hodnoty byly vypočteny softwarem firmy TBK (na jedné kolejnici provedeno 

celkem 600 měření).  Údaje byly po předním a zadním odřezu (to je nerovnané pásmo – 

technologický odpad). Výběr obsahuje 25 taveb kolejnic válcovaných ve dnech od 5. února do 

10. února 2011 o délce 60000 mm. Kontrolní interval je kaţdá čtvrtá kolejnice, tedy deset 

kolejnic z kaţdé tavby. Nashromáţděno bylo celkem 250 hodnot pro kaţdý hodnocený 

parametr. Chronologické řazení jednotlivých taveb (jednotlivých podskupin) je zobrazeno 

v tabulce 4. 

 

Tabulka 4 – Tabulka přiřazení taveb do jednotlivých podskupin (profil 60 E2 ). 

číslo 
podskupiny 1 2 3 4 5 

tavba 24766 24764 24762 25543 24760 

číslo 
podskupiny 6 7 8 9 10 

tavba 24758 24757 20401 24781 24779 

číslo 
podskupiny 11 12 13 14 15 

tavba 24777 24756 24775 24773 24783 

číslo 
podskupiny 16 17 18 19 20 

tavba 24785 24787 24801 24790 24799 

číslo 
podskupiny 21 22 23 24 25 

tavba 24734 24736 24739 24755 22514 

 

3.3 Ověření normality sledovaného znaku kvality 

 

Indexy způsobilosti jsou zaloţeny na předpokladu normálního rozdělení sledovaného 

znaku kvality, proto je potřeba splnění tohoto předpokladu ověřit [1]. 

 

Předběţné ověření normality dat pomocí histogramu. 

 

Pomocí histogramu určíme základní tvar rozdělení a identifikujeme přítomnost 

odlehlých hodnot, které nepatří k základnímu tvaru histogramu. Histogram můţe mít 
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symetrický tvar, nebo můţe být zešikmený na pravou respektive na levou stranu. Také můţe 

mít jeden, dva nebo více vrcholů [10]. 

 

Analýza odlehlých hodnot 

 

Pro částečnou sumarizaci dat lze vyuţít krabicového grafu, který umoţňuje znázornění 

robustního odhadu polohy, mediánu, posouzení symetrie, v okolí kvartilu, posouzení symetrie 

u konců rozdělení a identifikaci odlehlých hodnot [10]. 

 

Ověření normality dat pomocí testu 

 

Histogram neposkytuje jasnou odpověď na otázku normality dat. Proto musíme pouţít 

některý z testu normality, například test Kolmogorovův-Smirnovův, Sharpiho-Wilkův test 

(pro soubory 3≤ n ≤2000) čí testy zaloţené na šikmosti (pro soubory o rozsahu 8 ≤ n) a 

špičatosti (pro soubory o rozsahu 8 ≤ n). Více o této problematice nalezneme v literatuře [9]. 

 

3.3.1  Ověření normality sledovaného znaku kvality u kolejnice 136 RE – 

parametr výška kolejnice 

 

Postup sestrojení histogramu 

Histogram včetně potřebných výpočtů byl sestrojen v programu STATGRAPHICS 

Plus a je zobrazen na obrázku 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histogram – výška 136 RE 

LSL = 185, 2, T = 185, 58, USL = 186, 34 
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Obrázek 13 -  Histogram pro výšku kolejnice 136 RE. 
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Podle tvaru je histogram mírně asymetrický. Moţné příčiny odchylek tvaru 

histogramu od zvonovitého tvaru mokou být způsobeny pouţitím neúplných dat, nebo se 

můţe jednat o situaci, ţe pro daný znak kvality asymetrické rozdělení představuje přirozené 

chování. Proto je potřeba provést ověření normality také pouţitím některého z testů. 

 

Analýza odlehlých hodnot 

K identifikaci odlehlých hodnot byl pouţit krabicový graf sestrojený v programu 

STATGRAPHICS Plus znázorněny na obrázku 14. Z uvedeného krabicového grafu je patrné, 

ţe se v něm vyskytují tři podezřelé hodnoty, které jsou vzdáleny od hlavního souboru dat. 

Průměr dat je označen červeným kříţkem. 

 

 

 

Ověření normality dat pomocí testu 

Byl proveden v programu STATGRAPHICS Plus, výsledky jsou uvedeny v tabulce 5. 

 

Tabulka 5 – Výsledky testu normality dat – parametr výška kolejnice 136 RE. 

Computed Chi-Square goodness-of-fit 

statistic = 116,8 

P-Value = 1,38857E-11 

 

Shapiro-Wilks W statistic = 0,987167 

P-Value = 0,805864 

 

Z score for skewness = 0,256771 

P-Value = 0,797352 

 

Z score for kurtosis = 0,950256 

P-Value = 0,341981 

 

Count = 250 

Average = 185,666 

Variance = 0,00698944 

Standard deviation = 0,0836029 

Minimum = 185,4 

Maximum = 185,9 

Range = 0,5 

Stnd. skewness = -0,3556 

Stnd. kurtosis = 0,876692 

In this case, the standardized 

Skewness value is with in the range expected for data from a normal 

distribution.  The standardized kurtosis valueis with in the range 

expectedfor data from a normal distribution. 

 

 

 

Krabicový graf 

185,4 185,5 185,6 185,7 185,8 185,9 
Výška 136 RE 

Obrázek 14  - Krabicový graf pro výšku kolejnice 136 RE. 
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Z výsledku testů vyplývá, ţe P-Value (hladina významnosti  ) je v případě pouţitého 

testu pro vyhodnocení χ2 (chí-kvadrát) menší neţ stanovená hladina 0,05. Dle tohoto testu 

naměřené hodnoty nelze povaţovat za data z normálního rozdělení. Pouţité testy špičatosti, 

šikmosti a Sharpiro – Wilks test, kde hodnota hladina významnosti   je větší neţ stanovena 

hladina 0,05 ukazují, ţe naměřená data pocházejí z normálního rozdělení. V případě testu 

standardized skewness a standardized kurtosis data pocházejí z normálního rozdělení. 

Jelikoţ pět ze šesti testů prokázaly normalitu dat, můţeme naměřené hodnoty výšky 

kolejnice povaţovat za data z normálního rozdělení.  

K hodnocení způsobilosti procesu můţeme pouţít indexy způsobilosti Cp a Cpk . 

 

 

 

3.3.2   Ověření normality sledovaného znaku kvality u zbývajících 

parametrů 

 

Zbývající parametry šířka hlavy, šířka paty u typu kolejnice 136 RE a výška, šířka 

hlavy, šířka paty u typu kolejnice 60 E2 proběhly stejným způsobem, jak je uvedeno 

v předcházející kapitole (3.3.1). Histogramy, krabicové grafy a ověření normality dat pomocí 

testů včetně potřebných výpočtů byl sestrojen v programu STATGRAPHICS Plus. 

 

 

Parametr šířka hlavy kolejnice 136 RE 

 

Histogram a krabicový graf. 

 Podlé tvaru je histogram mírně asymetrický. Z uvedeného krabicového grafu je 

patrné, ţe se v něm vyskytuje jedna podezřelá hodnoty, které jsou vzdáleny od hlavního 

souboru dat (obrázek 15). 
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Obrázek 15 – Histogram a Krabicový graf pro šířku hlavy kolejnice 136 RE 

 

Ověření normality dat pomocí testu 

Byla provedena v programu STATGRAPHICS Plus, výsledky jsou uvedeny v tabulce 

6. Jelikoţ pět ze šesti testů prokázaly normalitu dat, můţeme naměřené hodnoty šířky hlavy 

kolejnice povaţovat za data z normálního rozdělení.  

 

 

 

Tabulka 6 - Výsledky testu normality dat – parametr šířka hlavy kolejnice 136 RE. 

Tests  for Normality for Col_3 

ComputedChi-Square goodness-of-fit 

statistic = 100,0 

P-Value = 6,35798E-9 

Shapiro-Wilks W statistic = 0,981527 

P-Value = 0,36118 

Z score for skewness = 1,07162 

P-Value = 0,283888 

Z score for kurtosis = 0,395325 

P-Value = 0,692599 

 

 

Count = 250 

Average = 74,544 

Variance = 0,00850369 

Standard deviation = 0,0922155 

Minimum = 74,25 

Maximum = 74,77 

Range = 0,52 

Stnd. skewness = -1,50085 

Stnd. kurtosis = 0,255887 

In this case, the standardized 

Skewness value is with in the range expected for data from a normal 

distribution.  The standardized kurtosis value is with in the range 

expectedfor data from a normal distribution. 
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Parametr šířka paty kolejnice 136 RE 

 

Histogram a krabicový graf. 

Podlé tvaru je histogram mírně asymetrický. Z uvedeného krabicového grafu je patrné, 

ţe se v něm nevyskytuje ţádná podezřelá hodnota (obrázek 16). 

 

  

Obrázek 16 - Histogram a Krabicový graf pro šířku paty kolejnice 136 RE 

 

Ověření normality dat pomocí testu 

Byl proveden v programu STATGRAPHICS Plus, výsledky jsou uvedeny v tabulce 7. 

Jelikoţ dva ze šesti testů prokázaly normalitu dat, můţeme naměřené hodnoty šířky paty 

kolejnice povaţovat za data z normálního rozdělení. Pokud se tato situace bude opakovat ji 

v budoucnu, doporučuji pro hodnocení způsobilosti procesu válcování kolejnic, vyuţít indexy 

způsobilosti, které nejsou zaloţeny na předpokladu normality dat. Více literatura [1] 

 

Tabulka 7 - Výsledky testu normality dat – parametr šířka paty kolejnice 136 RE. 

VypočtenéChi-Square dobra-z-fit 

statistiky=97,76 

P-hodnota =1,39997E-8 

 

Shapiro-WilksW=0,968706statistika 

P-hodnota =0,00336869 

 

Z scor for skewness =0,632038 

P-hodnota =0,527359 

 

Z score for kurtosis =-3,14835 

P-hodnota =0,00164207 
 

 

 

Count = 250 

Average = 153,03 

Variance = 0,0154149 

Standard deviation = 0,124157 

Minimum = 152,7 

Maximum = 153,3 

Range = 0,6 

Stnd. skewness = -0,878345 

Stnd. kurtosis = -2,13163 

In this case, the standardized 

Skewness value is with in th erangeex pected for data 

from a normal distribution.   

The standardized kurtosis value is not with in the range 

Expected for data from a normal distribution. 
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Parametr výška kolejnice 60E2 

 

Histogram a krabicový graf. 

Podlé tvaru je histogram mírně asymetrický. Z uvedeného krabicového grafu je patrné, 

ţe se v něm vyskytuje jedna podezřelá hodnota (obrázek 17). 

 

 

 

Obrázek 17 -Histogram a Krabicový graf pro výšku kolejnice 60E2. 

 

Ověření normality dat pomocí testu 

Byl proveden v programu STATGRAPHICS Plus, výsledky jsou uvedeny v tabulce 8. 

Jelikoţ pět ze šesti testů prokázaly normalitu dat, můţeme naměřené hodnoty šířky hlavy 

kolejnice povaţovat za data z normálního rozdělení.  

 

 

Tabulka 8 - Výsledky testu normality dat – parametr výšku kolejnice 60E2. 

ComputedChi-Square goodness-of-fit 

statistic = 166,643 

P-Value = 0,0 

 

Shapiro-Wilks W statistic = 0,977831 

P-Value = 0,140836 

 

Z scoreforskewness = 0,239822 

P-Value = 0,810464 

 

Z scoreforkurtosis = 0,805227 

P-Value = 0,420687 

Count = 196 

Average = 172,072 

Variance = 0,00513812 

Standard deviation = 0,0716807 

Minimum = 171,84 

Maximum = 172,25 

Range = 0,41 

Stnd. skewness = -0,388135 

Stnd. kurtosis = 1,51213 

 

In this case, the standardized 

Skewness value is with in the range expected for data from a normal 

distribution.  The standardized kurtos is value is with in the range 

expectedfor data from a normal distribution. 
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Parametr šířka hlavy kolejnice 60E2 

 

Histogram a krabicový graf. 

 Podlé tvaru je histogram mírně asymetrický. Z uvedeného krabicového grafu je 

patrné, ţe se v něm nevyskytuje ţádná podezřelá hodnota, které jsou vzdáleny od hlavního 

souboru dat (obrázek 18). 

 

 

 

Obrázek 18 - Histogram a Krabicový graf pro šířku hlavy kolejnice 60E2. 

 

Ověření normality dat pomocí testu 

Byl proveden v programu STATGRAPHICS Plus, výsledky jsou uvedeny v tabulce 9. 

Jelikoţ čtyři ze šesti testů prokázaly normalitu dat, můţeme naměřené hodnoty šířky hlavy 

kolejnice povaţovat za data z normálního rozdělení.  

 

Tabulka 9 - Výsledky testu normality dat – parametr šířka hlavy kolejnice 60E2. 

ComputedChi-Square goodness-of-fit 

statistic = 172,8 

P-Value = 0,0 

 

Shapiro-Wilks W statistic = 0,970633 

P-Value = 0,00861944 

 

Z score for skewness = 0,98606 

P-Value = 0,324102 

 

Z score for kurtosis = -1,22443 

P-Value = 0,220789 

 

Count = 250 

Average = 72,0361 

Variance = 0,00408897 

Standard deviation = 0,063945 

Minimum = 71,9 

Maximum = 72,2 

Range = 0,299998 

Stnd. skewness = 1,3785 

Stnd. kurtosis = -1,09863 

In this case, the standardized 

Skewness value is with in the range expected for data from a 

normal 

distribution.  The standardized kurtosis value is with in the 

range 

expectedfor data from a normal distribution. 
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Parametr šířka paty kolejnice 60E2 

 

Histogram a krabicový graf. 

Podlé tvaru je histogram mírně asymetrický. Z uvedeného krabicového grafu je patrné, 

ţe se v něm nevyskytuje ţádná podezřelá hodnota, které jsou vzdáleny od hlavního souboru 

dat (obrázek 19). 

 

 

Obrázek 19 -Histogram a Krabicový graf pro šířku hlavy kolejnice 60E2. 

 

Ověření normality dat pomocí testu 

Byl proveden v programu STATGRAPHICS Plus, výsledky jsou uvedeny v tabulce 

10. Jelikoţ pět ze šesti testů prokázaly normalitu dat, můţeme naměřené hodnoty šířky hlavy 

kolejnice povaţovat za data z normálního rozdělení.  

 

Tabulka 10 -Výsledky testu normality dat – parametr šířku paty kolejnice 60E2. 

ComputedChi-Square goodness-of-fit 

statistic = 63,32 

P-Value = 0,000796225 

 

Shapiro-Wilks W statistic = 0,977137 

P-Value = 0,112654 

 

Z score fo rskewness = 0,353522 

P-Value = 0,723693 

 

Z score for kurtosis = -1,33433 

P-Value = 0,182094 

 

Count = 250 

Average = 150,058 

Variance = 0,0120308 

Standard deviation = 0,109685 

Minimum = 149,78 

Maximum = 150,33 

Range = 0,55 

Stnd. skewness = 0,489891 

Stnd. kurtosis = -1,17146 

In this case, the standardized 

Skewnes svalue is with in the range expected for data from a 

normal distribution.   

The standardized kurtou svalue is with in the range 

expectedfor data from a normal distribution. 
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3.4  Posouzení statistické zvládnutosti procesu 

 

V následujících podkapitolách se budeme zabývat posouzení statistické zvládnutosti 

procesu. K tomu se vyuţívají regulační diagramy, které umoţňuji odlišit změny znaku kvality 

vyvolané vymezitelnými příčinami od změn vyvolaných náhodnými příčinami variability [1]. 

Regulační diagramy jsou zaloţeny na předpokladu normality dat. Pro rozsah výběru 

    jsou regulační meze i pravidla testování nenáhodných seskupení a trendů dostatečně 

robustní vůči běţně se v praxi vyskytujícím typům odchylek od normality [2]. 

 

 

3.4.1  Posouzení statistické zvládnutosti procesu kolejnice 136 RE – 

parametr výška kolejnice 

 

Volba Shewhartova regulačního diagramu 

 

Sledovaným znakem je výška kolejnice, tedy měřitelná veličina. Protoţe se jedná o 

měřitelný znak kvality o rozsahu výběru n = 10. Počet výběru (podskupin) k = 25. V tomto 

případě volím dle „rozhodovacího stromu“ (dle obrázku 3, kapitola 1.1.4) dvojici regulačních 

diagramu (  ̅s) – pouţitelné pro větší a malé rozsahy výběru. 

 

Sestrojení a interpretace regulačního diagramu (  ̅s) 

 

Nejdříve pro kaţdý výběr vypočítáme hodnoty testovacích kritérii – výběrový průměr 

 ̅ , směrodatnou odchylku   , průměrný výběrový průměr  ̿ a průměrná hodnota směrodatné 

odchylky  ̅. Hodnoty spočítáme podle vztahu [2]: 

 

Výpočet výběrového průměru: 

 

 ̅  
∑    

 
   

 
  (14) 

Kde: 

n - počet naměřených hodnot v j-tém výběru, 

    - i-tá naměřená hodnota regulované veličiny v j-tém výběr. 
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Výpočet směrodatné odchylky: 

 

   √
∑ (     ̅ )

  
   

     
  (15) 

Kde: 

 ̅  - j-tý výběrový průměr, 

n - počet naměřených hodnot v j-tém výběru, 

    - i-tá naměřená hodnota regulované veličiny v j-tém výběr. 

 

Výpočet průměrného výběrového průměru: 

 

 ̿  
∑  ̅ 

 
   

 
  (16) 

Kde: 

 ̅  - j-tý výběrový průměr, 

k - počet výběrů. 

 

Výpočet průměrné hodnoty směrodatné odchylky: 

 

 ̅  
∑   

 
   

 
  (17) 

 

Kde: 

k - počet výběrů, 

   – j-tá směrodatná odchylka. 

 

Všechny hodnoty pro výběrový průměr  ̅ , směrodatnou odchylku   , průměrný 

výběrový průměr  ̿ a průměrná hodnota směrodatné odchylky  ̅ byly vypočteny podle vzorců 

(14), (15), (16), (17) programu Microsoft Office Excel 2010 a uvedeny v tabulce 11. 
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Tabulka 11 - Tabulka naměřených hodnot rozšířená o výpočty  ̅ ,  ,  ̿,(výška kolejnice 

136 RE) 

 
Č.p. 

výška kolejnice [mm]   
 ̅  

  
   

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

1 
 

185,59 185,60 185,61 185,66 185,68 185,64 185,73 185,63 185,66 185,70 185,65 0,044969 

2 185,60 185,62 185,62 185,63 185,74 185,71 185,64 185,70 185,77 185,79 185,68 0,068928 

3 185,75 185,79 185,81 185,78 185,60 185,54 185,52 185,50 185,56 185,58 185,64 0,124101 

4 185,68 185,65 185,54 185,69 185,79 185,75 185,73 185,76 185,75 185,70 185,70 0,071523 

5 185,81 185,67 185,65 185,65 185,75 185,68 185,69 185,75 185,68 185,79 185,71 0,058271 

6 185,72 185,69 185,75 185,76 185,78 185,59 185,63 185,60 185,71 185,75 185,70 0,068767 

7 185,65 185,70 185,68 185,68 185,69 185,61 185,72 185,73 185,70 185,70 185,69 0,034705 

8 185,70 185,65 185,67 185,75 185,58 185,69 185,68 185,70 185,70 185,60 185,67 0,050509 

9 185,71 185,60 185,40 185,54 185,65 185,54 185,65 185,65 185,75 185,57 185,61 0,099911 

10 185,58 185,62 185,59 185,63 185,69 185,66 185,75 185,64 185,66 185,61 185,64 0,050343 

11 185,69 185,69 185,63 185,53 185,78 185,83 185,67 185,76 185,86 185,88 185,73 0,115109 

12 185,62 185,62 185,71 185,54 185,58 185,70 185,60 185,60 185,61 185,56 185,61 0,054406 

13 185,81 185,76 185,81 185,75 185,65 185,61 185,62 185,61 185,72 185,75 185,71 0,079924 

14 185,80 185,77 185,71 185,54 185,73 185,77 185,70 185,70 185,60 185,72 185,70 0,079331 

15 185,59 185,63 185,78 185,75 185,49 185,60 185,44 185,59 185,54 185,74 185,62 0,112867 

16 185,58 185,62 185,70 185,66 185,73 185,67 185,58 185,71 185,45 185,56 185,63 0,085661 

17 185,60 185,64 185,68 185,62 185,64 185,69 185,50 185,59 185,63 185,64 185,62 0,053135 

18 185,90 185,56 185,75 185,65 185,72 185,77 185,71 185,80 185,72 185,65 185,72 0,092862 

19 185,74 185,60 185,65 185,66 185,66 185,61 185,66 185,73 185,65 185,74 185,67 0,050553 

20 185,71 185,72 185,61 185,67 185,68 185,69 185,67 185,68 185,67 185,71 185,68 0,031073 

21 185,73 185,83 185,72 185,71 185,85 185,63 185,56 185,62 185,72 185,73 185,71 0,089443 

22 185,50 185,60 185,63 185,62 185,69 185,64 185,63 185,68 185,62 185,63 185,62 0,051467 

23 185,60 185,60 185,54 185,90 185,65 185,50 185,49 185,55 185,55 185,71 185,61 0,122243 

24 185,73 185,64 185,62 185,59 185,66 185,56 185,66 185,64 185,57 185,66 185,63 0,050563 

25 185,80 185,70 185,65 185,65 185,65 185,53 185,62 185,72 185,75 185,62 185,67 0,076369 

                     
 ̿  185,67  ̅  0,073187 

 

Výpočty centrální přímky a regulačních mezí pro regulační diagram (s). 

Výpočet centrální přímky CL pro regulační diagram (s) pouţijeme vztah [3]: 

 

     ̅  
∑   

 
   

 
  (18) 

 

Výpočet horní regulační meze UCL a dolní regulační meze  LCL pouţijeme vztahy[3]: 

 

         ̅  (19) 
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         ̅  (20) 

Kde: 

B3,4 - součinitel pro výpočet horní a dolní regulační meze závislý na rozsahu n dle ČSN ISO 

8258 [3]. Součinitele pro výpočet přímek regulačního diagramů jsou uvedeny v příloze 

7. 

 

Centrální přímka byla vypočtena ze vztahu (18). Výpočet byl proveden v programu 

Microsoft Office Excel 2010 a odpovídá hodnotě: 

CL  0,07319 

 

Horní a dolní regulační mez vypočteme ze vztahu (19), (20) součinitel B4 dle ČSN 

ISO 8258 pro rozsah výběru n=10 odpovídá hodnotě 1,716 a součinitel B3 dle ČSN ISO 8258 

pro rozsah výběru n=10 odpovídá hodnotě 0,284. Výpočty byly provedeny v programu 

Microsoft Office Excel 2010. 

 

UCL =1,716∙0,07319    0,1256 

LCL=0,284∙0,07319    0,0208 

 

Konstrukce regulačního diagramu pro směrodatnou odchylku (s) 

Do regulačního diagramu (s) se vynesou vypočtené hodnoty směrodatných odchylek sj 

jednotlivých podskupinách, včetně centrální přímky a regulačních mezí (obrázek 20). 

 

 

Obrázek 20 – Regulační diagram (s) pro typ kolejnice 136 RE parametr -výška kolejnice. 
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Z regulačního diagramu na obrázku 20 je zřejmé, ţe všechny body leţí uvnitř 

regulačních mezí, nevyskytují se ţádné trendy ani náhodná seskupení. Z hlediska variability 

lze proces povaţovat za statistický stabilní. Dále můţeme přejít k výpočtům a sestrojení 

regulačního diagramu   ̅ . 

 

Výpočty centrální přímky a regulačních mezí pro regulační diagram   ̅ . 

 

K výpočtu centrální přímky CL pro regulační diagram   ̅  lze pouţít tento vztah [3]: 

     ̿  
∑  ̅ 

 
   

 
  (21) 

 

Výpočet horní regulační meze UCL a dolní regulační meze  LCL pouţijeme vztahy [3]: 

      ̿      ̅  (22) 

      ̿      ̅  (23) 

Kde: 

A3  - součinitel pro výpočet regulačních mezí diagramu    ̅  závislý na rozsahu výběru n dle 

ČSN ISO 8258. 

 

Centrální přímka byla vypočtena ze vztahu (21). Výpočet byl proveden v programu 

Microsoft Office Excel 2010 a odpovídá hodnotě uvedené v tabulce 5. 

 

CL 185,67 

 

Horní a dolní regulační mez vypočteme ze vztahu (22),(23) součinitel A3 dle ČSN ISO 

8258 pro rozsah výběru n = 10 odpovídá hodnotě 0,975. Výpočty byly provedeny v programu 

Microsoft Office Excel 2010. 

 

UCL =185,67+0,975∙0,07319   185,736 

LCL=185,67- 0,975∙00,07319   185,595 

 

 

Konstrukce regulačního diagramu pro výběrový průměr   ̅  

Do regulačního diagramu   ̅  se vynesou vypočtené hodnoty výběrových průměrů  ̅  

v jednotlivých podskupinách, včetně centrální přímky a regulačních mezí (obrázek 21). 
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Obrázek 21 - Regulační diagram   ̅  pro typ kolejnice 136 RE parametr -výška kolejnice. 

 

 

Z regulačního diagramu   ̅  na obrázku 21 můţeme říci, ţe na proces nepůsobí ţádná 

vymezitelná příčina, stejně jako nejsou patrné ţádné trendy ani náhodná seskupení. Z hlediska 

polohy je proces statisticky stabilní. 

 

 

3.4.2   Posouzení statistické zvládnutosti procesu zbývajících rozměrových 

parametrů. 

 

Zbývající parametry šířka hlavy, šířka paty u typu kolejnice 136 RE a výška, šířka 

hlavy, šířka paty u typu kolejnice 60 E2 proběhly stejným způsobem, jak je uvedeno 

v předcházející kapitole (3.4.1). Pro všechny zbývající parametry se zvolili dle 

„rozhodovacího stromu“ (podle obrázku 3, kapitola 1.1.4) dvojice regulačních diagramu (  ̅s). 

Tabulky naměřených hodnot rozšířeny o výpočty  ̅ ,   ,  ̿, jsou uvedeny v příloze 8. Výpočty 

centrální přímky a regulačních mezí pro regulační diagramy (s) jsou uvedeny v tabulce 12. 

Výpočty centrální přímky a regulačních mezí pro regulační diagramy   ̅  jsou uvedeny 

v tabulce 13. 

 

 

 

185,58

185,61

185,64

185,67

185,70

185,73

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

( 
X

 j 
) 

číslo podskupiny 

Regulační diagram ( x ) 

UCL = 185,754

CL = 185,67

LCL = 185,745



50 

 

Tabulka 12 – Tabulka vypočtených hodnot CL,UCL,LCL pro regulační diagramy (s). 

Kolejnice typu 136 RE 

 

 Výška kolejnice Šířka hlavy 

kolejnice 

Šířka paty 

kolejnice 

Centrální přímka ( CL ) 0,07319 0,08664 0,10961 

Horní regulační mez ( UCL) 0,11256 0,1487 0,18809 

Dolní regulační mez ( LCL  ) 0,02008 0,0246 0,03113 

Kolejnice typu 60 E2 

 

Centrální přímka ( CL ) 0,0631 0,0579 0,0969 

Horní regulační mez ( UCL) 0,1083 0,0994 0,1663 

Dolní regulační mez ( LCL  ) 0,0179 0,0165 0,0275 

 

 

Tabulka 13- Tabulka vypočtených hodnot CL, UCL, LCL pro regulační diagramy   ̅ . 

Kolejnice typu 136 RE 

 

 Výška kolejnice Šířka hlavy 

kolejnice 

Šířka paty 

kolejnice 

Centrální přímka ( CL ) 185,67 74,545 153,03 

Horní regulační mez ( UCL ) 185,736 74,630 153,1375 

Dolní regulační mez ( LCL  ) 185,595 74,461 152,9237 

Kolejnice typu 60 E2 

 

Centrální přímka ( CL ) 172,073 72,036 150,057 

Horní regulační mez ( UCL ) 172,135 72,092 150,152 

Dolní regulační mez ( LCL  ) 172,012 71,079 149,963 

 

 

Konstrukce regulačního diagramu pro směrodatnou odchylku (s) a konstrukce 

regulačního diagramu pro výběrový průměr   ̅  byly sestrojeny v programu Microsoft Office 

Excel 2010. 

U  všech regulačních diagramu (s) pro jednotlivé parametry zobrazených v příloze 9, 

je zřejmé, ţe všechny body leţí uvnitř regulačních mezí, nevyskytují se ţádné trendy ani 

náhodná seskupení. Z hlediska variability lze proces povaţovat za statistický stabilní. 

Můţeme tedy přejít k  sestrojení regulačního diagramu   ̅ . 
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Z regulačních diagramu   ̅  pro jednotlivé parametry zobrazených v příloze 9 můţeme 

říci, ţe na procesy nepůsobí ţádná vymezitelná příčina, stejně jako nejsou patrné ţádné trendy 

ani náhodná seskupení. Z hlediska polohy je proces statisticky stabilní. 
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4  Vyhodnocení způsobilosti procesu výroby kolejnic 

 

Aby bylo moţno hodnotit způsobilost procesu, musí být proces, za kterého byly 

shromáţděné údaje, statisticky zvládnuty, tedy variabilita sledovaného znaku kvality musí být 

vyvolána pouze působením náhodných příčin. Zároveň musí být splněna podmínka 

předpokladu normálního rozdělení sledovaného znaku kvality. 

U všech parametrů pro oba typy kolejnic byly splněny obě tyto podmínky statistické 

zvládnutosti procesu. Podmínku normalitu dat prokázaly pouze některé testy. Odklon od 

normality dat mohlo způsobit, ţe náhodný výběr jednotlivých kolejnic pocházel z různých 

taveb (chemické sloţení nemusí být zcela totoţné), válcovaných na čtyřech směnách a v 

časovém úseku, kde docházelo k výkyvům teploty prostředí. Pokud by se tato situace ji 

budoucnu opakovala doporučuji pro hodnocení způsobilosti procesu válcováni kolejnic vyuţít 

indexy způsobilosti, které nejsou zaloţeny na předpokladu normality dat (více literatura [2]), 

nebo pouţít jiný výběr dat a to například výběr pouze ze jeden den či směnu.  

 

4.1  Výpočet indexu způsobilosti  ̂ ;  ̂    

 

Výpočet indexu způsobilosti  ̂     ̂   provedeme na základě vztahu (6) a (11) 

uvedeném v kapitole 1.4.6. 

 

 

4.1.1  Výpočet indexu způsobilosti  ̂    ̂   kolejnice 136 RE – parametr 

výška kolejnice 

 

LSL, USL – dolní, horní toleranční mez specifikována normou CN-12-16D (viz tabulka 1). 

LSL =186,34      USL=185,2 

C4 – koeficienty závislé na rozsahu podskupin (viz příloha 7)  C4=0,9727 

 ̅ – průměrná hodnota výběrových směrodatných odchylek v podskupinách ̅ = 0,073319 

 ̿ - centrální přímka CL z regulačního diagramu (  ̅) signalizující statisticky zvládnutý proces 

 ̿ = 185,67 
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 ̂  
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 ̅

  

}  {                  }       

 

 

 

Hodnoty indexu způsobilosti  ̂     ̂   jsou vyšší neţ hodnota 1,33, která představuje 

poţadavek, aby střední hodnoty sledovaného znaku kvality (výšky kolejnice 136 RE) leţela 

ve vzdálenosti 4σ od tolerančních mezí. Proces výroby (válcování) kolejnic 136 RE v 

tolerancích dle CN 12–16D lze klasifikovat jako způsobilý vzhledem k hodnocenému 

parametru výška kolejnice. 

 

 

4.1.2  Výpočet indexu způsobilosti  ̂    ̂   u zbývajících parametrů 

 

Výpočet indexu způsobilosti  ̂     ̂    u zbývajících parametrů pro jednotlivé typy 

kolejnic se provede stejným způsobem jako v předcházející kapitole. Výsledky jednotlivých 

indexu způsobilosti  ̂     ̂   jsou zapsány v tabulce14. Hodnoty jsou zaokrouhleny na dvě 

desetinná místa. 
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Tabulka 14 - Výsledky jednotlivých indexu způsobilosti ̂     ̂   

  ̂p  ̂pk 

Výška kolejnice 136 RE 2,40 1,98 

Šířka hlavy kolejnice 136 RE 2,40 2,15 

Šířka paty kolejnice 136 RE 3,00 1,14 

Výška kolejnice 60 E2 3,08 2,71 

Šířka hlavy kolejnice 60 E2 2,80 2,60 

Šířka paty kolejnice 60 E2 3,35 3,15 

 

 

4.2 Porovnání výsledku a návrhy na zlepšení 

 

Výsledky jednotlivých indexu způsobilosti  ̂     ̂   jsou uvedeny v tabulce 14. 

Z vypočtených indexů lze klasifikovat proces výroby kolejnic typu 60 E2 jako způsobilý ve 

všech hodnocených parametrech je hodnota  ̂   vyšší neţ 1,33. Střední hodnoty sledovaných 

znaku kvality výšky kolejnice, šířky hlavy kolejnice a šířky paty kolejnice leţí ve vzdálenosti 

4σ od tolerančních mezí. Proces válcování (výroby) kolejnic typu 60 E2 pro jednotlivé 

hodnocené parametry dle EN 13674-1 lze označit jako způsobilý. 

Pro typ kolejnice 136 RE lze označit jako způsobilý proces hodnocené parametry 

výška kolejnice a šířka hlavy kolejnice, kde index  ̂   je větší neţ 1,33. Střední hodnoty 

sledovaných znaku kvality výšky kolejnice, šířky hlavy kolejnice leţí ve vzdálenosti 4σ od 

tolerančních mezí podle CN 12-16D. A parament šířka paty kolejnice lze klasifikovat jako 

blízky způsobilosti (hodnota  ̂   je větší neţ 1). Tento parametr se pohybuje blízko horní 

toleranční meze. Z technologického hlediska byly stanoveny moţné příčiny tohoto jevu: 

 Šířka paty blízko horní toleranční meze mohla být způsobená výronkem na patě 

kolejnice. 

 Příliš velkou dovalcovací rychlosti. 

 Válcování v hotovním kalibru na spodní hranici dovalcovací teploty. 
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Návrh na opatření: 

 Zamezení výskytu souvislého výronku na hraně paty kolejnice pomocí úpravy 

kalibrace pro typ kolejnice 136 RE. 

 Zúţení rozsahu dovalcovací teploty na hotovním kalibru. 

 Zpřísnění a úpravy válcovací rychlosti. 

 Rovnoměrnější prohřátí kontislitků po celé délce v krokové peci. 
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ZÁVĚR 
 

Cílem této bakalářské práce bylo pomocí statistických metod vyhodnotit způsobilost 

procesů výroby kolejnic. Hodnocení bylo realizováno na Válcovně předvalků a hrubých 

profilu v Třineckých ţelezárnách a.s. K hodnocení byly vybrány širokopatní kolejnice typu 

136 RE a 60 E2. Na těchto dvou typech byly hodnoceny tři základní parametry a to výška 

kolejnice, šířka hlavy kolejnice a šířka paty kolejnice. 

V první kapitole je popsán teoretický rozbor problematiky a vyhodnocování 

způsobilosti procesu.  

Druhá kapitola charakterizuje podnik jeho historii, organizační strukturu a systémy 

managementu kvality. Popisuje proces výroby kolejnic a seznamuje s výrobním sortimentem 

jednotlivých typů kolejnic na Válcovně předvalků a hrubých profilů v Třineckých 

ţelezárnách. 

V praktické části byla provedena vlastní analýza způsobilosti na dvou vybraných 

typech kolejnic podle významných rozměrových parametrů a to výšky kolejnice, šířky hlavy 

kolejnice a šířky paty kolejnice. Jelikoţ indexy způsobilosti jsou zaloţeny na normálním 

rozdělení sledovaného znaku kvality, bylo potřeba ověřit normalitu dat pro jednotlivé 

parametry. Normalitu dat prokázaly pouze některé testy, jestliţe by se opakovala tato situace 

v budoucnu, doporučuji vyuţít indexy, které nejsou zaloţené na předpokladu normality dat, 

nebo pouţít jiný výběr dat, který nebude ovlivněn charakteristickými rysy procesu. U obou 

typů kolejnic u všech šesti parametrů proběhlo ověření statistické zvládnutosti procesu na 

základě dvojice regulačních diagramu (  ̅s). Z výsledku vyplynulo, ţe všechny posuzované 

parametry jsou ve statisticky zvládnutém stavu. 

Byly vypočteny indexy  ̂     ̂  . U typu kolejnice 136 RE vybraný parametr výška 

kolejnice dosáhl hodnoty index  ̂ = 2,40 a index  ̂  = 1,98, šířka hlavy kolejnice dosáhla 

indexu  ̂ = 2,40 a index  ̂  = 2,15 a u šířky paty kolejnice dosáhl index způsobilosti  ̂ = 

3,00 a index  ̂  = 1,14. U typu kolejnice 60 E2 má hodnotu index způsobilosti  ̂ = 3,08 a 

index  ̂  = 2,71 pro parametr výška kolejnice, pro parametr šířka hlavy kolejnice má hodnotu 

index  ̂ = 2,80 a index  ̂  = 2,60 a u parametru šířky paty kolejnice je index  ̂ = 3,35 a 

index  ̂  = 3,15 

V současné době není ţádným předpisem v ţelezniční dopravě stanovena konkrétní 

hodnota indexu Cpk., proto lze usuzovat, ţe podle vypočtených hodnot u jednotlivých 

parametrů, dle CN 12-16D pro kolejnice 136 RE a EN 13674-1 pro kolejnice 60 E2 lze proces 



57 

 

výroby kolejnic pro tyto parametry označit jako způsobilý. Proto, abychom mohli označit 

proces výroby kolejnic za způsobilý, je potřeba provést analýzu způsobilosti pro všechny 

významové parametry. 
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Příloha 2 – Testy vymezitelných příčin [3]. 
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Příloha 3 – Organizační schéma Třineckých ţelezáren a.s. [16]. 
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Příloha 4 – výrobní sortiment VH 
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Příloha 4 – výrobní sortiment VH - pokračování  
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Příloha 5 -Politika kvality a ţivotního prostředí v TŢ, a.s. 

POLITIKA JAKOSTI A ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ v TŢ a MS 

dle ČSN EN ISO 9001, ISO/TS 16 949 a ČSN EN ISO 14001 

Klíčovou podnikatelskou aktivitou společností TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a.s., MORAVIA STEEL 

a.s., a VÁLCOVNA TRUB TŢ, a.s. je výroba a prodej hutních výrobků, u kterých uplatněním 

principů trvalého zlepšování je zvyšována přidaná hodnota při současné úspoře nákladů a sniţování 

zátěţe ţivotního prostředí. V jednotlivých oblastech strategického rámce jsou definovány tyto základní 

přístupy a zásady: 

A. Partnerství 

Zákazníci, zpracovatelé materiálu i dodavatelé jsou povaţováni za partnery podílející se na kvalitě 

našich výrobků. Podstatou spolupráce je orientace na současné a budoucí poţadavky zákazníků a 

zpracovatelů našeho materiálu. Značný důraz je kladen na rozšiřování spolupráce s těmito partnery 

především v oblasti nejnáročnějších sortimentů drátů, speciální tyčové oceli, kolejnic a bezešvých 

trubek. 

Reagujeme na poţadavky partnerů včetně státních a regionálních orgánů na sniţování 

environmentálních dopadů pouţitých technologií a výrobků a postupně odstraňujeme staré ekologické 

zátěţe TŘINECKÝCH ŢELEZÁREN, a.s. Partnerům poskytujeme všechny potřebné relevantní údaje 

a garance. 

Naší snahou je dodrţovat bezpečnostní program prevence závaţných havárií a nadále podporovat 

komunikaci uvnitř společností i se správními úřady a veřejností. 

B. Technologie 

Rozvoj výrobní základny, technologické a výzkumné činnosti jsou zaměřeny na zvyšování úrovně 

kvality výrobků, zavádění nových produktů a výrobních technologií tak, aby při zajištění plánovaných 

úspor finančních zdrojů: 

o byly splněny současné a v budoucnu očekávané poţadavky zákazníků na kvalitu 

dodávek,  

o byly vyuţity efektivně suroviny, materiály a energie a sniţována jejich spotřeba,  

o bylo omezováno mnoţství vznikajících odpadů a zvyšován podíl jejich vyuţití,  

o byly preventivně sniţovány celkové negativní dopady výroby na zdraví a ţivoty lidí, 

ţivotní prostředí a majetek,  

o byla minimalizována produkce skleníkových plynů,  

o byly minimalizovány dopady závaţných havárií na zdraví a ţivoty lidí, ţivotní 

prostředí a majetek. 

S ohledem na přísnější posuzování kvality dodávek našimi zákazníky je zajištěn odpovídající dohled 

nad řešením jejich stíţností a dodrţováním pracovních a technologických postupů. 
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Příloha 5 - Politika kvality a ţivotního prostředí v TŢ, a.s. -pokračování  

C. Lidé 

Zvyšování intelektuálního kapitálu je základním přístupem v řízení lidských zdrojů. Vede ke 

zvyšování: 

o kvalifikace, znalostí a schopností zaměstnanců na všech výkonných i řídicích 

místech,  

o vědomí odpovědnosti za kvalitu výrobků a polotovarů,  

o environmentálního povědomí s cílem prevence zaměřené na sniţování 

znečištění prostředí,  

Příloha 3 (pokračování) - Politika kvality a ţivotního prostředí v TŢ, a.s. 

o úrovně ochrany zdraví a pracovního prostředí,  

o úrovně prevence závaţných havárií na všech stupních řízení. 

Systém přípravy zaměstnanců je rozvíjen tak, aby byly pokryty potřeby všech stávajících a 

připravovaných projektů rozvoje se současným potlačením neţádoucí fluktuace klíčových 

zaměstnanců. Je zaměřen zejména na profesní vzdělávání a vzdělávání v QMS a EMS. Důraz 

je kladen na vyuţívání interních lektorů a posílení sdílení znalostí s cílem co nejefektivněji 

vyuţít plánované finanční zdroje. 

 

D. Řízení 

Ve výrobních a klíčových servisních činnostech jsou posilovány principy procesního přístupu 

se zaměřením na prevenci, které ve spojení s projektovým řízením a týmovou prací na všech 

úrovních jsou základem pro zlepšování systému řízení včetně řízení kvality, ţivotního 

prostředí a prevence závaţných havárií. 

Systém řízení ve skupině TŢ-MS reaguje na měnící se podnikatelské prostředí optimalizací 

řídících procesů. Systém řízení také reaguje na nové obecně závazné právní předpisy a normy 

v oblasti kvality, ochrany ţivotního prostředí, prevence závaţných havárií a ochrany 

informačních systémů. 

Je rozvíjen systém řízení zaměřený na měřitelné výkony celku a jednotlivců. 

V procesech je uplatňována strategie nulových chyb v oblasti řízení výroby, dostupnosti 

zařízení, neshod, personálu, a to zejména pro dodávky do řetězců automobilového průmyslu. 

Závazek vedení TŢ, MS a VTTŢ 

Kaţdý člen vedení v rámci svých kompetencí: 

o zajišťuje dostatečné lidské, materiální a finanční zdroje včetně moţnosti 

vyuţití evropských strukturálních fondů pro zajištění cílů, přezkoumává jejich 

dostupnost a přiměřenost a garantuje jejich účelné vyuţití,  

o přijímá rozhodnutí výhradně v souladu s právními předpisy a normami v 

oblasti kvality, environmentu a prevence závaţných havárií. 

Vedení společností očekává od svých zaměstnanců bezchybné dodrţování pracovních a 

technologických postupů s aktivním přístupem k neustálému zlepšování práce jednotlivce i 

týmů, která vede ke splnění cílů a sniţování nákladů na všech pracovištích. 

Politika kvality a ţivotního prostředí je vydána formou PGR TŢ-3/2010 Politika a cíle jakosti 

a EMS – s účinností od 15. 3. 2010. 

 

V Třinci dne 4. 3. 2010 

 

Ing. Jiří Cienciala, CSc., v.r., generální ředitel, TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a.s. 

Mgr. Krzysztof Ruciński, v.r., obchodní ředitel, MORAVIA STEEL, a.s. 

Ing. Petr Popelář, v.r., ředitel společnosti, VÁLCOVNA TRUB TŢ, a.s. 
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Příloha 6 – Blokové schéma válcováni kolejnic [16]. 
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Příloha 7 - Součinitele pro výpočet parametrů CL, UCL, LCL [3]. 
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Příloha 8 - Tabulka naměřených hodnot rozšířená o výpočty  ̅ ,  ,  ̿,  ̅. 

 

 

Tabulka A - Tabulka naměřených hodnot rozšířená o výpočty  ̅ ,  ,  ̿,  ̅ (šířka hlavy 136RE). 

  
č. p. 

Šířka hlavy kolejnice [mm]   
 ̅  

  
   X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

1 
74,58 74,41 74,6 74,65 74,69 74,64 74,7 74,65 74,61 74,63 74,616 0,08140 

2 
74,6 74,59 74,56 74,53 74,6 74,51 74,46 74,52 74,59 74,65 74,561 0,05587 

3 
74,57 74,44 74,55 74,62 74,71 74,42 74,64 74,55 74,51 74,52 74,553 0,08845 

4 
74,59 74,75 74,61 74,64 74,65 74,48 74,52 74,57 74,53 74,44 74,578 0,09077 

5 
74,66 74,56 74,56 74,51 74,58 74,49 74,55 74,56 74,48 74,59 74,554 0,05254 

6 
74,46 74,5 74,47 74,55 74,48 74,59 74,51 74,53 74,48 74,51 74,508 0,03994 

7 
74,5 74,58 74,54 74,41 74,5 74,61 74,53 74,57 74,56 74,62 74,542 0,06179 

8 
74,69 74,6 74,48 74,55 74,63 74,54 74,35 74,48 74,58 74,52 74,542 0,09402 

9 
74,75 74,52 74,4 74,52 74,41 74,5 74,48 74,42 74,42 74,53 74,495 0,10288 

10 
74,43 74,48 74,54 74,52 74,47 74,55 74,55 74,42 74,5 74,6 74,506 0,05700 

11 
74,46 74,65 74,6 74,58 74,62 74,49 74,55 74,49 74,52 74,38 74,534 0,08222 

12 
74,32 74,56 74,51 74,56 74,56 74,58 74,58 74,57 74,57 74,51 74,532 0,07871 

13 
74,64 74,55 74,77 74,45 74,62 74,49 74,59 74,52 74,46 74,58 74,567 0,09638 

14 
74,52 74,51 74,48 74,5 74,48 74,61 74,5 74,61 74,57 74,47 74,525 0,05276 

15 
74,73 74,65 74,44 74,39 74,46 74,51 74,46 74,42 74,4 74,42 74,488 0,11341 

16 
74,61 74,62 74,51 74,65 74,41 74,43 74,42 74,63 74,49 74,5 74,527 0,09322 

17 
74,55 74,62 74,65 74,58 74,58 74,66 74,25 74,46 74,55 74,33 74,523 0,13663 

18 
74,31 74,46 74,47 74,62 74,44 74,53 74,33 74,54 74,67 74,6 74,497 0,11870 

19 
74,38 74,62 74,6 74,52 74,59 74,5 74,6 74,73 74,67 74,65 74,586 0,09868 

20 
74,61 74,65 74,51 74,3 74,64 74,76 74,6 74,64 74,64 74,58 74,593 0,12065 

21 
74,69 74,65 74,56 74,57 74,66 74,67 74,6 74,44 74,53 74,55 74,592 0,07743 

22 
74,35 74,5 74,66 74,63 74,55 74,7 74,44 74,6 74,6 74,6 74,563 0,10615 

23 
74,75 74,6 74,68 74,64 74,4 74,38 74,58 74,53 74,6 74,55 74,571 0,11464 

24 
74,66 74,55 74,52 74,5 74,55 74,53 74,55 74,51 74,47 74,41 74,525 0,06433 

25 
74,42 74,63 74,56 74,52 74,5 74,58 74,63 74,65 74,64 74,42 74,555 0,08746 

           ̿  74,545  ̅  0,08664 
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Příloha 8 - Tabulka naměřených hodnot rozšířená o výpočty  ̅ ,  ,  ̿,  ̅ - pokračování. 

 

 

Tabulka B - Tabulka naměřených hodnot rozšířená o výpočty  ̅ ,  ,  ̿,  ̅ (šířka paty 136RE). 

č.

p. 

Šířka paty kolejnice [mm]  
 ̅  

  
   X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

1 
152,94 152,95 153,06 153,06 153,09 153,06 153,18 152,98 153,1 153,09 153,051 0,074452 

2 
153,25 153,22 153,2 153,19 153,26 152,9 152,91 152,98 153,05 153,09 153,105 0,138823 

3 
153,12 153 153 153 153,25 153,01 153,2 153,08 153,08 153 153,074 0,091312 

4 
153,03 153,09 153,12 153,09 153,16 152,99 153,06 153,11 153,1 153,2 153,095 0,060229 

5 
153 152,9 153 153,1 153,15 152,95 153,14 153,16 153,13 153 153,053 0,093695 

6 
153,06 153,14 153,14 153,21 153,17 152,97 152,95 152,9 153,2 152,85 153,059 0,132032 

7 
153 152,98 153,05 153,1 152,93 153,08 152,95 153,05 153,02 153,07 153,023 0,056973 

8 
153,22 153,07 153,01 153,05 153,13 153,14 152,95 153,13 153,23 153,19 153,112 0,091507 

9 
153,2 153 153,1 153,22 153,1 152,84 152,95 152,9 152,7 152,97 152,998 0,162399 

10 
153 152,99 152,76 152,85 152,8 153,2 153,1 153,1 152,8 152,9 152,950 0,150852 

11 
152,99 153 153,1 153,16 152,86 153,2 152,84 152,87 152,95 152,91 152,988 0,127785 

12 
152,72 152,89 152,82 152,94 152,95 153,1 152,95 152,96 153,26 152,87 152,946 0,148488 

13 
153,03 153 153,05 152,87 152,88 153,09 153,19 153,11 153,05 153,17 153,044 0,106999 

14 
153,08 153,08 153,01 153,06 153 153,21 153,16 153,26 153,15 153,16 153,117 0,084991 

15 
153,18 153,1 152,97 152,97 153,01 153,16 153,17 153,04 153,04 153,02 153,066 0,080856 

16 
152,99 153,15 153,12 153,1 153,09 153,15 153,27 152,87 152,88 152,86 153,048 0,140774 

17 
152,93 153,05 153,06 153,05 153,1 153,11 152,84 152,99 153,11 152,95 153,019 0,089624 

18 
152,83 152,85 152,84 152,88 152,81 152,92 152,9 153,3 153,25 152,96 152,954 0,175385 

19 
152,95 152,82 152,88 152,88 152,87 152,87 153,22 153,07 153,09 153,08 152,973 0,132501 

20 
152,99 153,06 153 153,22 153,12 153,09 153,26 153,11 153,08 153,07 153,1 0,085373 

21 
153 153,2 152,91 152,99 153,11 152,85 152,95 152,9 152,95 152,8 152,966 0,118433 

22 
152,91 153,01 152,93 152,94 152,92 153,04 153,03 153,02 153,01 152,99 152,98 0,049664 

23 
153,14 153,03 153,03 152,92 152,88 153,22 153,1 152,86 152,92 152,89 152,999 0,124137 

24 
152,95 153 152,9 153,01 153,09 153,12 153,17 153,21 153,18 153,2 153,083 0,111361 

25 
152,93 152,9 153 152,82 152,95 152,89 152,91 153,1 152,92 153,2 152,962 0,111534 

                     ̿  153,03 
 

 ̅  0,10961 
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Příloha 8 - Tabulka naměřených hodnot rozšířená o výpočty  ̅ ,  ,  ̿,  ̅ - pokračování. 

 

 

Tabulka C Tabulka naměřených hodnot rozšířená o výpočty  ̅ ,  ,  ̿,  ̅ (výška 60 E2). 

 

č.p
. 

Výška kolejnice [mm]  
 ̅  

  
   X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

1 
172,03 171,99 172,05 172,02 172,04 172,06 172,13 172,04 171,92 172,02 172,03 0,0531 

2 
172,03 171,99 172,12 172,02 172,04 172,06 171,97 172,08 172,03 172,02 172,036 0,0430 

3 
171,95 171,97 172,01 172,00 172,04 172,08 172,13 172,14 172,17 172,11 172,06 0,0767 

4 
172,11 172,10 172,13 172,15 172,18 171,99 172,05 172,02 172,04 172,15 172,092 0,0636 

5 
172,13 172,02 172,11 172,15 172,13 172,15 172,18 172,00 172,17 172,18 172,122 0,0634 

6 
172,18 172,09 172,23 172,14 172,11 172,00 172,02 172,11 172,10 172,11 172,109 0,0674 

7 
172,10 172,03 172,04 172,02 172,09 172,05 172,14 172,01 172,23 172,22 172,093 0,0803 

8 
172,14 172,11 172,16 172,03 172,04 172,02 172,09 172,05 172,15 172,25 172,104 0,0728 

9 
171,99 171,94 172,03 172,04 172,02 172,09 172,05 172,11 171,99 172,22 172,048 0,0780 

10 
172,08 172,06 172,08 172,17 172,18 172,05 172,02 172,09 172,08 172,14 172,095 0,0521 

11 
172,15 171,84 171,92 172,03 172,03 172,01 172,00 172,08 171,95 172,16 172,017 0,0989 

12 
171,94 172,16 172,14 172,15 172,10 172,12 172,03 172,04 172,01 172,02 172,071 0,0733 

13 
172,03 172,01 172,08 172,04 172,07 172,09 172,00 171,99 172,05 172,04 172,04 0,0337 

14 
171,99 172,05 171,96 172,01 172,06 172,03 172,04 171,99 172,01 172,09 172,023 0,0386 

15 
172,11 172,04 172,01 172,02 172,07 172,09 172,06 172,07 172,07 172,12 172,066 0,0357 

16 
172,13 172,15 172,18 172,16 171,97 172,01 172,00 172,04 172,08 171,98 172,07 0,0801 

17 
172,10 172,03 172,04 172,02 172,09 172,05 172,08 172,19 172,16 172,20 172,096 0,0662 

18 
172,08 172,15 172,07 172,17 172,15 172,08 172,03 172,10 172,14 172,17 172,114 0,0483 

19 
172,15 171,84 171,92 172,03 172,03 172,01 172,10 172,07 172,04 172,09 172,028 0,0902 

20 
171,99 172,05 172,04 172,09 172,05 172,09 172,06 172,07 172,07 172,12 172,063 0,0350 

21 
172,12 172,10 172,10 172,14 172,10 172,16 172,00 172,09 172,16 172,23 172,12 0,0598 

22 
172,00 171,95 172,18 172,23 172,16 172,23 172,08 172,10 172,09 172,14 172,116 0,0918 

23 
171,92 172,00 171,92 171,98 172,02 172,00 172,09 172,06 172,16 172,13 172,028 0,0816 

24 
172,10 172,11 172,25 172,03 172,16 172,15 172,09 172,06 172,12 172,06 172,113 0,0629 

25 
172,05 172,04 172,07 172,09 172,09 172,10 172,05 172,08 172,11 172,14 172,082 0,0309 

                     ̿  172,073 
 

 ̅  0,0631 
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Příloha 8 - Tabulka naměřených hodnot rozšířená o výpočty  ̅ ,  ,  ̿,  ̅ - pokračování. 

 

 

Tabulka D - Tabulka naměřených hodnot rozšířená o výpočty  ̅ ,  ,  ̿,  ̅ (šířka hlavy 60 E2). 

 

č.p
. 

Šířka hlavy kolejnice [mm]  
 ̅  

  
   X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

1 
72,01 72,03 72,09 72,20 72,02 72,01 71,95 71,92 71,93 71,95 72,011 0,0848 

2 
72,07 72,14 72,10 72,02 72,01 72,09 72,00 72,04 72,03 72,10 72,060 0,0467 

3 
72,03 72,05 72,11 72,06 72,06 72,08 72,08 72,02 72,18 71,99 72,066 0,0525 

4 
72,14 72,03 72,01 72,04 72,07 71,99 72,04 71,99 72,00 72,05 72,036 0,0453 

5 
71,99 72,11 72,00 71,99 71,94 72,00 71,95 72,00 71,99 71,98 71,995 0,0455 

6 
72,00 72,04 72,04 71,97 71,97 71,99 71,96 72,02 72,04 72,01 72,004 0,0310 

7 
72,01 72,03 72,09 72,06 72,03 72,11 72,05 72,05 72,18 72,09 72,070 0,0497 

8 
72,05 72,10 72,10 72,00 71,97 72,00 71,95 71,95 71,97 71,92 72,001 0,0630 

9 
71,93 72,01 72,07 72,05 72,07 71,98 71,99 72,09 72,10 72,20 72,049 0,0759 

10 
72,12 72,11 72,16 72,00 72,15 72,03 72,02 72,05 72,00 72,13 72,077 0,0633 

11 
72,11 72,12 72,06 72,10 72,06 71,90 71,97 72,02 72,01 72,05 72,040 0,0680 

12 
72,05 72,10 72,10 72,15 72,08 72,05 71,99 71,98 72,13 72,09 72,072 0,0553 

13 
72,14 72,05 72,06 72,03 72,08 72,15 72,04 71,99 72,06 72,08 72,068 0,0483 

14 
72,01 72,02 71,99 72,07 72,06 72,05 72,00 71,98 71,96 72,05 72,019 0,0373 

15 
72,04 72,13 72,05 72,01 71,95 72,04 72,13 72,11 72,15 72,20 72,081 0,0753 

16 
71,98 71,94 71,90 72,07 72,06 72,05 71,93 71,95 72,06 72,00 71,994 0,0629 

17 
71,96 72,05 72,12 72,15 72,03 72,16 72,03 72,13 72,05 72,02 72,070 0,0660 

18 
72,02 72,10 72,08 72,13 72,10 72,08 72,03 71,93 71,95 72,07 72,049 0,0661 

19 
72,00 72,08 72,13 72,15 72,02 71,93 71,93 71,93 72,03 71,90 72,010 0,0887 

20 
71,96 71,98 72,05 72,01 72,04 71,98 72,02 71,99 71,91 72,00 71,994 0,0406 

21 
72,04 72,04 71,97 71,95 72,10 71,97 72,01 71,99 71,94 71,98 71,999 0,0491 

22 
72,02 71,94 72,01 72,03 72,09 72,06 72,03 72,12 71,97 71,96 72,023 0,0570 

23 
72,11 71,92 72,00 72,02 72,04 72,05 72,07 72,11 72,11 72,08 72,051 0,0601 

24 
72,17 72,15 72,07 72,01 72,10 72,03 71,96 72,03 71,98 71,98 72,048 0,0727 

25 
72,02 72,01 71,92 72,00 72,02 71,98 72,08 72,05 71,99 72,04 72,011 0,0436 

                     ̿  72,036 
 

 ̅  0,0579 
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Příloha 8 - Tabulka naměřených hodnot rozšířená o výpočty  ̅ ,  ,  ̿,  ̅ -pokračování. 

 

 

Tabulka E - Tabulka naměřených hodnot rozšířená o výpočty  ̅ ,  ,  ̿,  ̅ (šířka paty kolejnice 

60 E2) 

č.p
. 

Šířka paty kolejnice [mm] 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10  ̅   ̅  

1 150,05 149,99 149,94 149,96 149,96 150,03 150,07 149,88 149,90 150,10 149,99 0,0732 

2 150,00 150,12 150,05 149,94 149,93 150,01 149,89 150,11 149,98 150,02 150,00 0,0747 

3 149,98 150,19 150,19 150,10 150,12 150,03 150,18 150,17 150,20 150,19 150,14 0,0768 

4 150,22 150,09 150,08 150,14 150,15 149,79 149,95 149,89 149,97 150,08 150,04 0,1325 

5 149,96 150,10 150,07 149,92 149,82 149,99 149,87 150,20 149,95 149,93 149,98 0,1136 

6 149,97 149,96 150,12 149,92 150,10 149,95 149,97 150,02 150,00 149,98 150,00 0,0645 

7 150,00 149,97 150,31 150,08 150,08 150,07 150,04 150,05 150,10 150,08 150,08 0,0909 

8 150,29 150,25 150,21 150,15 150,03 149,99 150,15 150,16 150,02 150,15 150,14 0,0996 

9 149,97 149,98 150,01 150,02 150,05 150,06 150,18 150,15 150,21 150,30 150,09 0,1108 

10 149,93 150,02 149,95 150,03 150,03 149,98 150,05 150,16 150,14 150,07 150,04 0,0743 

11 150,07 150,08 150,03 150,04 149,96 149,81 149,96 150,03 150,05 150,05 150,01 0,0805 

12 150,07 150,11 150,12 150,23 150,13 150,15 149,83 149,86 149,98 149,90 150,04 0,1367 

13 149,94 149,90 149,96 149,86 150,00 150,06 149,99 149,98 150,05 150,09 149,98 0,0720 

14 149,93 150,00 150,00 150,10 150,06 150,03 150,00 149,98 149,97 150,14 150,02 0,0632 

15 150,07 150,14 150,05 150,05 150,03 149,99 150,09 150,24 150,28 150,27 150,12 0,1060 

16 149,85 149,88 149,85 149,89 149,95 150,15 150,05 150,18 150,11 150,18 150,01 0,1395 

17 150,13 150,23 150,33 150,11 150,10 150,20 150,21 150,07 150,09 149,95 150,14 0,1048 

18 150,19 150,21 150,14 150,17 150,18 150,07 150,08 150,08 150,10 149,95 150,12 0,0778 

19 150,00 149,96 150,02 150,00 150,15 149,91 149,91 150,03 150,08 149,95 150,00 0,0749 

20 150,05 150,05 149,99 149,94 149,96 149,96 150,03 150,07 150,04 150,21 150,03 0,0777 

21 149,84 149,93 150,03 150,08 150,12 150,04 150,13 150,12 150,13 150,17 150,06 0,1033 

22 150,04 150,23 150,33 150,26 150,07 150,04 150,05 150,10 150,08 150,12 150,13 0,1036 

23 149,96 149,97 149,96 150,04 150,09 150,19 150,18 150,19 150,20 150,22 150,10 0,1089 

24 150,01 149,99 149,78 150,06 150,22 150,19 150,11 150,25 150,17 150,17 150,10 0,1410 

25 150,22 149,95 150,08 150,18 150,21 150,23 149,95 149,92 150,03 150,02 150,08 0,1222 

                

  
 

 ̿  150,057  ̅  0,0969 
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Příloha 9. - Dvojice regulačních diagramu (  ̅s). 

 

 

Obrázek A – Dvojice regulačních diagramu (  ̅s) pro parametr šířka hlavy kolejnice 136RE. 

 

 
Obrázek B -Dvojice regulačních diagramu (  ̅s) pro parametr šířka paty kolejnice 136 RE. 
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Příloha 9. - Dvojice regulačních diagramu (  ̅s) – pokračování. 

 

 
Obrázek C -Dvojice regulačních diagramu (  ̅s) pro parametr výška kolejnice 60 E2 

 

 

Obrázek D-Dvojice regulačních diagramu (  ̅s) pro parametr šířka hlavy kolejnice 60 E2. 
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Příloha 9. - Dvojice regulačních diagramu (  ̅s) – pokračování. 

 

 

 
Obrázek E --Dvojice regulačních diagramu (  ̅s) pro parametr šířka paty kolejnice 60 E2. 
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