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Anotace 

Analýza způsobilosti procesů. 

 

Tato bakalářská práce byla zaměřena na analýzu současných přístupů k hodnocení 

způsobilosti procesů výroby lodních plechů se zaměřením na mechanické hodnoty a 

praktické řešení úloh v programu Statgraphics Centurion XV.  
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Process Capability Analysis. 

 

This thesis was focused on analysis of current approaches to assessing the capability of 

ship plate production processes, focusing on mechanical properties and practical solutions 

to problems in the program Statgraphics Centurion XV.  
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1 Úvod 

 Přeţití firmy a její další rozvoj v neustále se měnících podmínkách trhu závisí na její 

výkonnosti, vlastnostech vyráběných produktů, firemních procesech a v neposlední řadě     

i na schopnostech lidí. Procesy jsou spojnice mezi poţadavky zákazníků a dodávanými 

produkty. Zaměstnanci pomocí procesů přetvářejí vstupy na výstupy a tím naplňují účel 

existence firmy. Z tohoto důvodu je hodnocení způsobilosti a zlepšování výkonnosti 

procesů neustále věnována významná pozornost. Způsobilost procesů je schopnost trvale 

dosahovat předem stanovených kritérií jakosti.  

 Informace, které o způsobilosti procesu zjistíme, jsou velmi cenné  pro výrobce,         

i pro zákazníka. Zákazník získává doklad, ţe produkty jsou vyráběny za stabilních 

podmínek zabezpečujících dodrţování předepsaných znaků jakosti. Výrobci umoţňují 

informace o způsobilosti procesu vybrat vhodný proces pro výrobu určitého produktu, 

odhadovat rizika vzniku neshodných produktů, plánovat preventivní a nápravná opatření a 

poté účinnost těchto opatření.  

   

 Tato bakalářská práce si vzala za cíl zanalyzovat způsobilost výroby lodních plechů 

se zaměřením na dosahované mechanické hodnoty za pouţitím počítačového softwaru 

Statgraphics Centurion XV.  
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2 Analýza současných přístupů k hodnocení způsobilosti procesů  

  Kaţdá firma, která chce uspět v konkurenčním prostředí, musí velmi rychle reagovat 

na neustále měnící se poţadavky zákazníků, snaţit se sniţovat náklady a přitom zvyšovat 

jakost svých produktů. V současné době jiţ existuje hodně nastrojů i metod, které můţeme 

uplatnit v různých částech výrobního procesu.  

Důleţitou oblastí managementu jakosti je také měření procesů. Součástí měření procesů je 

hodnocení způsobilosti procesů, které je důleţitým podkladem pro plánování a zlepšování 

jakosti. Hodnocení způsobilosti procesu je také zdůrazňováno v souboru norem ISO 

9000:2000 a v odvětvovém standardu pro automobilový průmysl ISO/TS 16949.  

 Způsobilost procesu lze charakterizovat jako schopnost procesu trvale poskytovat 

výrobky splňující poţadovaná kritéria jakosti. [1] 

 Zjištěné informace o způsobilosti procesu jsou velice důleţité jak pro výrobce, tak 

pro zákazníka. Výrobci umoţňují informace o způsobilosti procesu vybrat vhodný proces 

pro výrobu určitého výrobku, odhadovat rizika vzniku neshodných výrobků, plánovat 

preventivní a nápravná opatření a následným hodnocením jejich účinnosti. Zákazníkovi se 

informacemi o způsobilosti procesu poskytuje důkaz, ţe výrobek vzniká ve stabilních 

podmínkách, které opakovaně zabezpečí dodrţování předepsaných kritérií jakosti. [2] 

 Kromě uvedených důvodů pro hodnocení způsobilosti procesů existuje řada dalších 

oblastí, kde mohou být informace o způsobilosti procesů velice cenné. Umoţňují 

optimalizovat plánování výroby, plánovat údrţbu výrobního zařízení, jsou součástí 

hodnocení dodavatelů, zvyšují důvěru zákazníků k dodávaným výrobkům  a jsou také 

velmi důleţité pro iniciaci aktivit zlepšování a posouzení jejich účinnosti.[1]  

 Doklad o hodnocení způsobilosti procesu je vyţadován i mnoha certifikačními 

společnostmi bez jejichţ certifikátů není moţné se i s kvalitním produktem prosadit na trhu 

v evropské unii a vyspělých mimoevropských zemích poţadujících záruku kvality.   

2.1  Analýza procesu - předpoklady 

 Spolehlivě hodnotit způsobilost procesu můţeme pouze za splnění určitých 

předpokladů. Musíme provést analýzu procesu, se zaměřením hlavně na charakter procesu, 

jeho vstupy,  výstupy a identifikaci faktorů, které by mohly ovlivnit hodnoty sledovaných 

znaků jakosti. Obvykle bývá mnoho faktorů, které ovlivňujících jakost výrobku. Tyto faktory 

obvykle nějakou měrou ovlivňují jakost procesu, proto se je snaţíme detekovat pomocí 

některých nástrojů managementu jakosti a zjistit jak moc daný proces ovlivňují.  Ze sedmi 
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základní nástrojů managementu jakosti můţeme pouţít Diagram příčin a následků (Ishikawův 

diagram) a Paretovu analýzu. 

 

2.1.1  Diagram příčin a následků 

 Diagram příčin a následku nebo téţ diagram rybí kosti je důleţitým jednoduchým  

nástrojem shromaţďování informací a grafickým nástrojem pro analýzu všech moţných 

příčin problémů s jakostí. Pomáhá zdokumentovat všechny myšlenky a náměty. Tento nástroj 

by měl být prvním krokem při řešení všech problémů, které mohou být způsobeny více 

příčinami. Předpokladem pro efektivní zpracování diagramu je týmová práce s vyuţitím 

brainstormingu. Často získáme náměty vedoucí k novým řešením problému [1]. 

  Strukturu diagramu příčin a následku znázorňuje obrázek 1. 

 

 

 

 

Obr. 1  Diagram příčin a následků 

 

2.1.2 Paretův diagram 

 Paretův diagram je důleţitým nástrojem manaţerského rozhodování, který je snadno 

aplikovatelný. Graficky nám zvýrazňuje významné faktory od méně významných a tím nám 

ukazuje kde je potřeba soustředit pozornost a úsilí při odstraňování problémů v procesu 

zabezpečování jakosti. Poprvé Paretův princip pro řízení jakosti aplikoval J. M. Juran, který 

zformuloval závěr, ţe 80-90% problémů s jakostí způsobuje pouze malý počet příčin (5-25 

%). Tyto příčiny pak nazval „životně důležitá menšina“, ostatní příčiny (80-95%) „užitečná 

Problém s 

jakostí 

Lidé Materiál Prostředí 

Metody Zařízení 
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většina“. Na ţivotně důleţitou menšinu příčin je potřeba se přednostně zaměřit, analyzovat ji 

a snaţit se odstranit její vliv. [2].  

Vyuţití Paretova diagramu je velmi široké. Lze ho vyuţít například k identifikaci 

hlavních důvodů výskytu neshodných produktů, analýzu finančních nebo časových ztrát 

s nimi spojených, analýzu nedisponibility strojů, preferencí zákazníků a další.  

Obrázek 2 představuje Paretův diagram s identifikací ţivotně důleţité menšiny 

s přesnou platností pravidla 80/20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2  Paretův diagram 

 

2.2 Hodnocení způsobilosti procesu 

 Abychom mohli přistoupit k výpočtu a hodnocení způsobilosti procesu musíme zjistit 

jestli jsou splněny předpoklady hodnocení způsobilosti.  

 

Mezi tyto předpoklady patří  [3]: 

 proces je statisticky stabilní 

 měření neobsahují odlehlá měření 

 rozdělení sledovaného znaku jakosti musí odpovídat normálnímu rozdělení  

 jsou správně stanoveny toleranční meze 
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 Dříve neţ začneme hodnotit způsobilost procesu, musíme výše uvedené předpoklady 

ověřit pomocí vhodných grafů a testů exploratorní analýzy, statistickou stabilitu hodnotíme 

pomocí vhodného regulačního diagramu. Jestliţe je proces statisticky stabilní, leţí všechny 

body regulačního diagramu uvnitř regulačních mezí. [4] 

 Měření, která vybočují se výrazně liší od ostatních hodnot. Důsledkem těchto 

vybočujících hodnot jsou vyšší rozptyly, asymetrie rozdělení, nenormalita, a také regulační 

diagram bude rovněţ signalizovat změnu v procesu. K detekci odlehlých hodnot lze pouţít 

např. Grubsův test, nebo Dean-Dixonův test, pomocí kterých můţeme rozhodnout, zda 

hodnota odlehlá je a nebo není. Odlehlé hodnoty, se nejčastěji ze souboru vypouští. 

Odstranění odlehlé hodnoty by se mělo provádět aţ po posouzení příčiny vybočení. 

 Další podmínkou je normalita sledovaného znaku jakosti. Je hlavním předpokladem u 

většiny analýz a testů hlavně proto, ţe normální rozdělení umoţňuje snadno odvodit důleţité 

vztahy a výpočetní metody (metoda nejmenších čtverců). Splněna musí být v případě 

měřitelných znaků jakosti, jestliţe chceme vyuţít standardních vztahů pro výpočet indexů 

způsobilosti a  v případě, kdy pracujeme se součty náhodných veličin místo s náhodnými 

veličinami samotnými a dá se zde uplatnit centrální limitní věta. (především u Shewhartových 

regulačích diagramů). [8] 

 Důleţité je, jakým způsobem jsou shromaţďovány údaje o procesu a také dodrţení 

omezujících podmínek, protoţe pouze v případě jejich splnění jsou ukazatelé způsobilosti 

spolehlivě pouţitelné. [8] 

  Pro hodnocení způsobilosti procesu se vyuţívají tzv. indexy způsobilosti, jenţ umoţňují 

porovnávat předepsanou maximálně přípustnou variabilitu hodnot danou tolerančními 

mezemi se skutečnou variabilitou sledovaného znaku jakosti dosahovanou u statisticky 

zvládnutého procesu.[11]  

  Pro hodnocení způsobilosti měřitelných znaků jakosti je vhodný tento postup:   

 volba znaku jakosti 

 analýza systému měření 

 shromáţdění údajů 

 posouzení statistické zvlánutosti procesu 

 ověření normality sledovaného znaku jakosti 

 výpočet indexů způsobilosti a jejich porovnání s poţadovanými hodnotami [1] 
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2.2.1  Volba znaku jakosti 

Hodnocení způsobilosti procesu se provádí vzhledem k určitému znaku jakosti 

výrobku. Zvolený znak by měl být pro daný výrobek rozhodující a měla by se na něm 

promítat úspěšnost sledovaného procesu. Podmínkou nezbytnou pro hodnocení způsobilosti 

procesu vzhledem k určitému znaku jakosti je, aby pro daný znak byla předepsána kritéria 

jakosti, kupříkladu toleranční meze doplněné o cílovou hodnotu. Jestliţe sledujeme na 

výrobku více znaků jakosti, je potřeba způsobilost hodnotit pro kaţdý znak samostatně.  

V této fázi by mělo být rovněţ ověřeno, jestli jsou předepsaná kritéria správná        a  v  

souladu s poţadavky norem nebo zakázek. 

 

2.2.2  Analýza systému měření 

 Před samotným shromáţděním údajů je ţádoucí provést analýzu systému měření 

zvoleného znaku. Úkolem této analýzy je ověřit způsobilost daného systému měření k měření 

sledovaného znaku jakosti v daném výrobním rozpětí. Způsobilost pouţitého systému měření 

rozhoduje o jakosti naměřených údajů a nevyhovující systém měření by mohl vést k 

nesprávným výsledkům hodnocení způsobilosti procesu. Naměřené údaje jsou základním 

podkladem v rozhodování, například při regulaci procesu, posuzování shody výrobku, 

hodnocení účinnosti nápravných opatření atd.[1] 

 

2.2.3  Shromáždění údajů 

 Údaje o zvoleném znaku jakosti se získávají z měření daného znaku jakosti na výstupu 

z procesu v pravidelných časových intervalech. Časové období, během kterého jsou údaje 

získávány by mělo být dostatečně dlouhé, aby se v něm mohly projevit všechny běţné zdroje 

variability jako například je změna obsluhy, běţná údrţba a seřizování výrobního zařízení, 

atd. Z procesu se během tohoto časového období odebírá určitý počet po sobě vyrobených 

výrobků, které vytváří podskupiny. Následně se zjistí hodnoty sledovaného znaku jakosti. 

Podskupiny volíme tak, aby uvnitř podskupiny působily jen náhodné příčiny variability. 

Rozsah podskupiny závisí na charakteru procesu, moţnostech odběru výrobku k měření a 

nákladech na měření. Doporučený rozsah podskupiny je n = 4 – 5 výrobků u měřitelných 

znaků jakosti. [1] 
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2.2.4  Posouzení statistické zvládnutosti procesu 

 Na proces, ze kterého se získávají údaje, by měly působit jen náhodné zdroje 

variability – pak hovoříme o statisticky zvládnutém stavu. Jedině v tomto statisticky 

zvládnutém stavu je moţno vyhodnotit „skutečnou“ způsobilost procesu. Kdyţ na proces 

působí i příčiny vymezitelné mohou být informace o způsobilosti procesu zkresleny a tudíţ 

hodnotíme pouze výkonnost procesu vyjadřující jen chování procesu v dané chvíli a nelze 

počítat s tím, ţe se tak proces bude chovat i nadále. V praxi nejpouţívanějším nástrojem 

k ověření statistické zvládnutosti procesu jsou regulační diagramy, jimiţ lze odlišit změny v 

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

Pro měřitelné znaky jakosti se vyuţívají Shewhartovy regulační diagramy. Pro jejich 

správnou aplikaci by měly být splněny předpoklady jako je normalita dat, konstantní střední 

hodnota a směrodatná odchylka procesu a také nezávislost dat. Tyto předpoklady je nutné 

ověřit před ověřováním statistické stability procesu například pomocí statistických testů 

hypotéz a grafů. V případě nesplnění předpokladů je vhodné uvaţovat o aplikaci jiných 

vhodnějších regulačních diagramů. [2] 

Nejčastěji vyuţívané regulační diagramy pro měřitelné znaky jakosti jsou dvojice 

regulačních diagramů pro výběrový průměr x  a výběrové rozpětí R s rozsahem 

podskupiny 2-10 jednotek, regulační diagramy pro výběrový průměr x  a výběrovou 

směrodatnou odchylku s  s rozsahem podskupiny nad 10 jednotek, dále pak regulační 

diagramy pro výběrový medián x~  a výběrové rozpětí R . Tyto regulační diagramy se 

pouţívají stejně jako první dvojice diagramů pro menší rozsahy výběru s rozsahem 

podskupiny 2-10 jednotek a při ručním vedení diagramu. Pro snazší výpočet je vhodné, aby 

rozsah podskupiny n bylo liché číslo. Poslední je dvojice regulačních diagramů pro 

individuální hodnoty jx  a klouzavé rozpětí klR . Tyto regulační diagramy se pouţívají pro 

rozsah výběru n = 1. [3] 

 

U dvojic regulačních diagramů Rx,  a sx,  není potřeba při dostatečně velkém 

rozsahu podskupiny ověřovat normalitu dat, jelikoţ zde platí „Centrální limitní věta“ , která 

říká ţe součet dostatečného mnoţství hodnot s prakticky libovolným (ale stále stejným) 

rozdělením má normální rozdělení. V praxi to znamená, ţe vezmeme-li například místo 250 

naměřených hodnot, které nemají normální rozdělení, průměry z 50 náhodných pětic těchto 

hodnot, vzniknou data blíţící se k normalitě. Toho se vyuţívá právě zejména u 
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Shewhartových regulačních diagramů, jejichţ základním předpokladem pro jejich konstrukci 

je právě normalita. [8] 

 

Jestliţe na proces působí pouze náhodné zdroje variability coţ znamená, ţe je  

statisticky stabilní, je moţné pokračovat v hodnocení způsobilosti procesu. Pokud toto není 

splněno, musíme analýzou postupně identifikovat vymezitelné příčiny a zavedením 

nápravných opatření je odstranit. Jestliţe nemáme dostatek informací pro analýzu a odstranění 

příčin, můţeme jen hodnotit výkonnost procesu pomocí stejných vztahů jako pro výpočet 

indexů způsobilosti, avšak pouze k posouzení stavu procesu v dané chvíli, nemůţeme 

předpokládat, ţe se  jeho chování do budoucna nezmění. 

Kdyţ se nám podaří odstranit všechny vymezitelné příčiny, působí na proces jiţ dále 

pouze náhodné příčiny variability a je moţno přistoupit znovu k posouzení zvládnutosti. Na 

výběr máme dva způsoby. Buďto změříme nové údaje, na jejichţ základě by měla být 

statistická stabilita potvrzena a pak přistoupíme k hodnocení způsobilosti procesu, anebo k 

hodnocení způsobilosti pouţijeme původní naměřená data s vypuštěnými podskupinami, u 

nichţ jsme identifikovali působení vymezitelných příčin, jestliţe byly vymezitelné příčiny 

odstraněny trvale. [1] 

 

2.2.5  Ověření normality sledovaného znaku jakosti 

 Sledovaný znaku jakosti musí odpovídat normálnímu rozdělení, z toho důvodu se musí 

tento předpoklad ověřit dříve neţ začneme indexy způsobilosti počítat. 

Z grafických metod lze k posouzení normality sledovaného znaku jakosti pouţít 

například histogram, nebo pravděpodobnostní síť. Grafické znázornění by mělo jen doplňovat 

vhodné testy normality. S exaktních metod máme k dispozici například  test Χ
2
 (chí-kvadrát), 

Kolmogorov-Smirnovův test, nebo test výběrové šikmosti a špičatosti. Řada silných testů  

normality je odvozena z rankitových grafů. Příkladem je často uţívaný Shapiro-Wilkův test. 

[9] 

V případech kdy sledovaný znak jakosti neodpovídá normálnímu rozdělení, můţeme 

pouţít transformaci dat na normální rozdělení, nebo musíme hledat jiný vhodný model 

rozdělení. Způsobilosti procesu pak počítáme pomocí jiných vztahů, neţ jaké vyuţívají 

klasické indexy způsobilosti procesu. [1]   
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2.2.6  Výpočet indexů způsobilosti  

 Pro hodnocení způsobilosti procesů se nejčastěji vyuţívá indexů Cp a Cpk. Tyto indexy 

posuzují potenciální a skutečnou schopnost procesu trvale poskytovat výrobky vyhovující 

tolerančním mezím.[1] Existují i další indexy Cpm, C*pm a Cpmk, ty navíc zohledňují také 

dosaţení cílové hodnoty, ale v praxi se jich zatím moc nevyuţívá.  

 Kaţdý z indexů způsobilosti Cp a Cpk posuzuje způsobilost procesu z jiného hlediska a 

musí se také podle toho interpretovat. Ţádný proces nemůţeme popsat jen jedním indexem 

způsobilosti, a právě proto je vhodné pouţívat jejich kombinace. Je vhodné hodnocení 

způsobilosti procesu pomocí indexů způsobilosti vţdy doplnit grafickým zobrazením, 

umoţňující vztah mezi odhadovaným rozdělením a tolerančními mezemi lépe popsat. [8] 

V případě, ţe proces není statisticky zvládnutý nelze hodnotit způsobilost procesu, ale dle 

stejných vztahů jako pro výpočet indexů Cp a Cpk (1), (4) jako lze spočítat indexy výkonnosti 

Pp a Ppk . Ty ovšem nelze vyuţít k predikci chování procesu do budoucnosti a charakterizují 

pouze jak se proces choval v minulosti.[1] 

 

2.2.6.1  Index způsobilosti Cp 

 Tento index způsobilosti je mírou potenciální schopnosti procesu zajistit, aby hodnota 

sledovaného znaku jakosti leţela uvnitř tolerančních mezí. Lze ho stanovit pouze v případech, 

kdy jsou zadány oboustranné toleranční meze. Ukazatel Cp charakterizuje schopnost procesu 

zajistit, aby se sledovaný znak jakosti byl uvnitř tolerančních mezí, ale nezohledňuje polohu 

sledovaného znaku jakosti, tedy vztah mezi středem tolerančního pole a střední hodnotou µ. 

To znamená, ţe i kdyţ máme vysokou hodnotu indexu Cp , můţe proces produkovat určité 

mnoţství neshodných výrobků. Procento neshodných výrobků se můţe pohybovat v rozmezí 

od 0 do 100%. Proto se index způsobilosti Cp doplňuje o index Cpk. [1]   

 

Vztah pro výpočet indexu Cp: 

6

LSLUSL
Cp       (1) 

kde 

LSL - dolní toleranční mez 

USL- horní toleranční mez 

    - směrodatná odchylka procesu 
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2.2.6.2  Index způsobilosti Cpk 

 Index Cpk je ukazatel způsobilosti, který zohledňuje variabilitu i polohu sledovaného 

znaku jakosti vůči tolerančním mezím. Hodnota ukazatele představuje poměr vzdálenosti 

mezi střední hodnotou sledovaného znaku jakosti a bliţší toleranční meze k polovině celkové 

variability procesu. Index Cpk lze pouţít jak v případě oboustranné, tak jednostranné tolerance 

a i v případě, ţe jsou tolerance asymetrické.[1]  

Jednoznačné informace v případě stanovených oboustranných mezí nám poskytne uvedení 

indexů pUC  a pLC , podle kterých se dá zjistit ke které toleranční mezi je proces posunut. 

 Vztah pro výpočet indexu  Cpk : 

 

1) pro dolní toleranční mez 

3

LSL
CC plpk       (2) 

2) pro horní toleranční mez 

3

USL
CC pupk       (3) 

        

3) pro oboustranné tolerance 

3
,

3
min,min

USLLSL
CCC puplpk                  (4) 

kde 

  - střední hodnota sledovaného znaku jakosti 

 

2.2.6.3  Vztahy mezi indexy Cp a Cpk 

 Mezi indexy platí vztah: ppk CC . Coţ znamená, ţe index Cpk je vţdy menší, nebo 

maximálně roven indexu Cp. Situace kdy je index Cpk roven indexu Cp  nastává, kdyţ je 

průměr procesu centrován na střed tolerančního pole. Jestliţe se střední hodnota sledovaného 

znaku posouvá mimo střed tolerančního pole, pak se rozdíly mezi hodnotami indexů 

způsobilosti procesu zvětšují. Index Cpk  můţe oproti indexu Cp nabývat i záporných hodnot. 

A to v případě, kdyţ střední hodnota sledovaného znaku jakosti překročí některou 
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z tolerančních mezí. To by znamenalo, ţe proces produkuje více neţ 50% neshodných 

produktů, nebo má nevhodně nastaveny toleranční meze.[1] 

 

2.2.6.4 Indexy Cpm, C*pm a Cpmk 

 Tyto indexy způsobilosti se pouţívají jen zřídka. Index pmC  porovnává maximálně 

přípustnou variabilitu sledovaného znaku jakosti, danou šířkou tolerančního pole se skutečnou 

variabilitou kolem optimální hodnoty T. Zohledňuje nejen variabilitu hodnot sledovaného 

znaku jakosti, ale i míru dosaţení optimální hodnoty. Tento index pmC  je vytvořen pro 

oboustranné tolerance a cílovou hodnotu leţící uprostřed tolerančního pole. 

 

Vztah pro výpočet indexu  Cpm : 

 

226 T

LSLUSL
C pm        (5) 

 

Index pmC  se pouţívá v případě, kdy cílová hodnota neleţí ve středu tolerančního pole, nebo 

kdyţ je zadána pouze jedna toleranční mez. [1] U technologického hodnocení se sleduje 

schopnost procesu udrţet cílovou hodnotu T a současně se hodnotí míra variability kolem této 

cílové hodnoty [6] 

 

Vztah pro výpočet indexu  pmC  : 

 

2222 3
;

3
min

T

TUSL

T

LSLT
C pm    (6) 

 

Index pmkC  je kombinací indexů pC a pkC . Porovnává vzdálenost střední hodnoty 

sledovaného znaku jakosti k bliţší toleranční mezi s polovinou variability znaku jakosti kolem 

cílové hodnoty. [1] 
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Vztah pro výpočet indexu pmkC  : 

2222 3
;

3
min

T

USL

T

LSL
C pmk     (7) 

 

2.2.6.5            Odhady střední hodnoty a směrodatné odchylky procesu 

 Abychom mohli indexy způsobilosti počítat, musíme znát kromě tolerančních mezí 

LSL a USL i střední hodnotu μ, směrodatnou odchylku σ. Ovšem tyto hodnoty základního 

souboru většinou neznáme a proto je ve výpočtech nahrazujeme jejich odhadem. 

 

Vztah pro výpočet odhadu střední hodnoty μ: 

 

k

j

jX
k

X
1

1
     (8) 

 

kde 

  jX  - výběrový průměr v j-té podskupině 

Vztahy pro výpočet odhadu směrodatné odchylky σ: 

 

  
2

1

2

/1

1ˆ
d

Rk

d

R

k

j

j

       (9) 

 

4

1

4

/1

2ˆ
c

sk

c

s

k

j

j

    (10) 

 

k

s
k

j

j

1

2

3ˆ      (11) 
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n

i

i XX
n 1

2

1

1
4ˆ      (12) 

 

kde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6.6            Odhad indexů způsobilosti procesu 

 Tím ţe pouţijeme k výpočtu indexů způsobilosti Cp a Cpk odhady střední hodnoty μ a 

směrodatné odchylky σ, získáme taktéţ odhady obou indexů způsobilosti procesu tzn. pĈ a 

pkĈ . [5]  V závislosti na pouţitém vztahu se mohou jednotlivé odhady nepatrně lišit. 

 

Vztahy pro výpočet odhadů Cp: 

 

 

2

6

1ˆ

d

R

LSLUSL
C p      (13) 

 

4

6

2ˆ

c

s

LSLUSL
C p       (14) 

R  - průměrné variační rozpětí v podskupinách 

jR  - variační rozpětí v j-té podskupině 

d2 – Hartleova konstanta závislá na rozsahu 

        podskupiny 

s  - průměrná hodnota výběrových směrodatných  

      odchylek v podskupinách 

c4 – konstanta závislá na rozsahu podskupiny 

js  - výběrová směrodatná odchylka v j-té 

       Podskupině 

k – počet podskupin 

n – rozsah podskupin 
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k

s

LSLUSL
C

j

k

j

p

2

1
6

3ˆ      (15) 

 

n

i

i

p

XX
n

LSLUSL
C

1

2

1

1
6

4ˆ     (16) 

 

Vztahy pro výpočet odhadů Cpk: 

 

22

3

;

3

min1ˆ

d

R

LSLX

d

R

XUSL
C pk     (17) 

 

 

44

3

;

3

min2ˆ

c

s

LSLX

c

s

XUSL
C pk

   (18) 

 

k

s

LSLX

k

s

XUSL
C

k

j

j

k

j

j

pk

1

2

1

2

3

;

3

min3ˆ     (19) 

 

n

i

i

n

i

i

pk

XX
n

LSLX

XX
n

XUSL
C

1

2

1

2

1

1
3

;

1

1
3

min4ˆ    (20) 
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2.2.7  Rozhodnutí o způsobilosti procesu 

 Způsobilost procesu dodrţovat toleranční meze charakterizuje index způsobilosti Cpk. 

Z toho důvodu rozhodování o způsobilosti procesu vztahuje právě k tomuto indexu. Za 

způsobilý se povaţuje proces jehoţ hodnota Cpk  ≥ 1,33. Střední hodnota sledovaného znaku 

jakosti leţí alespoň 4σ od tolerančních mezí..  

 

Jestliţe hodnota indexu pkC  je niţší neţ 1,33 rozlišujeme dvě příčiny nezpůsobilosti: 

 

 1) Cpk < 1,33; Cp > 1,33 je případ, kdy nezpůsobilost způsobuje posun hodnot mimo 

střed tolerančního pole. Pro dosaţení způsobilosti je potřeba vycentrovat střední hodnotu 

sledovaného znaku jakosti  na střed tolerančního pole. 

 

2) Cpk < 1,33; Cp < 1,33 je případ, kdy nezpůsobilost zapříčiňuje velká variabilita 

sledovaného znaku jakosti. Abychom dosáhli způsobilosti nestačí jen seřídit proces na střed, 

ale musíme také sníţit variabilitu sledovaného znaku jakosti. Sníţit variabilitu můţeme 

změnou výrobního postupu, změnou technologie, výměnou stroje, novým proškolením 

obsluhy stroje apod. Je potřeba sníţit variabilitu alespoň tak, aby index pC  dosáhl hodnoty 

vyšší neţ 1,33. Následuje vycentrování střední hodnoty sledovaného znaku jakosti  na střed 

tolerančního pole. [1] 

 

2.2.7.1            Odhad podílu neshodných produktů 

 Index způsobilosti procesu úzce souvisí s neshodnými produkty, které tento proces 

můţe produkovat, a proto se dá stanovit i přípustné procento neshodných produktů. Podíl 

neshodných produktů (NC – non conform product) se dá vyjádřit dvěma vztahy [7]:  

 

 

a) ppk CCNC 3232  

Je případ, kdy hodnoty sledovaného znaku jakosti mají normální rozdělení, μ leţí ve 

středu tolerance a tudíţ jsou hodnoty Cp a Cpk stejné. 

 

b) pUpL CCNC 33  tzn. 
USLLSL

NC  
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Je případ, kdy hodnoty sledovaného znaku jakosti mají normální rozdělení a μ neleţí ve 

středu tolerance:  

   

kde: 

Φ – distribuční funkce normovaného normálního rozdělení N(0;1) 

 

 Lze říci, ţe s vyšším indexem pC , se zvyšuje úroveň procesu a lepší proces znamená 

niţší celkové náklady. I v případě dat, která  nemají normální rozdělení, můţeme najít vztahy 

mezi ukazateli způsobilosti a podílem neshodných jednotek. [3] 

 

 

2.3 Hodnocení způsobilosti procesu při  nesplnění normality dat 

 Ne vţdy mají všechny procesy normální rozdělení. Pokud se na základě analýzy zjistí, 

ţe se rozdělení výběru dat příliš odlišuje od rozdělení normálního, vzniká problém jak data 

vůbec vyhodnotit.  Existují případy kdy jsou některá rozdělení sledovaného znaku jakosti, 

vzhledem ke svému fyzikálnímu charakteru popsatelné jiným neţ normálním rozdělením a 

odchýlení od normálního rozdělení je tak významné, ţe aproximace vede k nesprávným 

závěrům. [9] 

2.3.1 Transformace dat  

 V řadě případů lze nalézt vhodnou transformaci, jenţ vede ke stabilizaci rozptylu, 

zesymetričtění rozdělení a někdy i normalitě. [9] Ukazatele způsobilosti je moţné po 

transformaci dat počítat stejným postupem jako data s normálním rozdělením. 

 Velké mnoţství výpočetních programů pro podporu statistické analýzy dat disponuje 

Box - Coxovou transformací, která umoţní přiblíţení k normálnímu rozdělení vzhledem 

k šikmosti a špičatosti. [3] 

 

Vztahy pro dva typy transformací [9]: 

 Mocninná  transformace 

 

xy           pro λ > 0    (21) 

y = ln x        pro λ = 0    (22) 

y = -x
-λ

        pro λ < 0    (23) 
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 Box – Coxova transformace 

 

1x
y    pro λ ≠ 0     (24) 

 

xy ln        pro λ = 0     (25) 

 

3 Analýza technologických a technických prostředků pro výrobu lodních 

plechů ve společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.  

Ve společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. jsou neustále nahrazovány technicky 

zastaralá výrobní zařízení novými technicky dokonalejšími šetrnějšími k ţivotnímu prostředí. 

Důleţitým prvkem je bezpečnost nových zařízení, ta je srovnatelná se světovou špičkou. 

Jedním se světem srovnatelným technologickým zařízením je i kvarto válcovna vyrábějící 

lodní plechy, která je napojená na automatizovaný systém řízení (ASŘ). 

3.1 Představení společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

 Společnost  VÍTKOVICE  STEEL, a. s. vznikla v roce 2001 z bývalé divize 

VÍTKOVICE Ploché výrobky. V dnešní době je součástí EVRAZ GROUP S.A., která je 

jednou z největších vertikálně integrovaných ocelářských a těţebních společností. 

Výrobní kapacita společnosti přesahuje 950 000 tun surové oceli. Výrobním programem 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. je výroba plechů od tl. 5mm do 80mm, výroba štětovnic, 

profilů a tvarových výpalků. Společnost zaměstnává přibliţně 1 400 zaměstnanců.  

Společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL je mimo jiné drţitelem celé řady certifikátů 

lodních společností,  např. American Bureau of Shipping (ABS), Bureau Veritas (BV), Det 

Norske Veritas (DNV), Germanischer Lloyd (GL), Lloyďs Register of Shipping (LRS), Rina 

(Rina) a Českého lodního a průmyslového registru (ČLPR).  

3.2 Využívané technologie a technika 

 Společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. je uspořádána do tří technologických 

celků, které tvoří Ocelárna, Válcovny a Středisko výpalky.   
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3.2.1 Výroba oceli  

 Výrobu oceli zabezpečuje ocelárna s roční kapacitou okolo 950 000 t. Ocel se vyrábí 

ve dvou kyslíkových konvertorech OXYVIT v přibliţně třicetiminutových intervalech.  

 Ocelárna disponuje integrovaným systémem sekundární metalurgie (ISSM). Coţ je 

dvou-postový systém umoţňující vakuové odplynění, příhřev s vyuţitím chemické reakce, 

odsiřování, odstranění nekovových vměstků a úpravu chemického sloţení oceli a to současně 

ve dvou licích pánvích. Pro výrobu se vyuţívá zásaditý kyslíkový pochod (BO - Basic 

Oxygen) - dva konvertory o obsahu 75 t se základní technologií OXYVIT, tzn. se spodním 

dmýcháním kyslíku s prachovým vápnem, kombinovaným s dospalováním asi 10 aţ 20 % 

vznikajícího CO nad lázní buď dvěma bočními keramickými tryskami v horním kuţeli 

(konvertor K1) nebo vodou chlazenou centrální tryskou (konvertor K2). Přidáním pevného 

paliva do vsázky je rovněţ moţné zvyšovat podíl pevného odpadu ve vsázce. Vsázku tvoří 

tekuté surové ţelezo, kovový odpad a přísady. 

 

     Přelévárna tekutého surového ţeleza je vybavena zařízením pro stahování vysokopecní 

strusky a zařízením od fy. ISID k odsiřování tekutého ţeleza vyuţívajícího bočního vstupu 

prášku do pánve. 

     Chod konvertorů je řízen počítačem on-line, který zabezpečuje řízení plynných a pevných 

médií během tavby. Před ukončením tavby se odebírá předzkouška, měří se teplota taveniny a 

aktivita kyslíku. V průběhu odpichu se do licí pánve automaticky ze zásobníků dávkují 

nauhličovadla (hráškový a smolný koks), legující přísady (FeMn, FeSi, FeCr, SiMn, FeV, 

FeZr, ...) a desoxidační přísady (Al granule nebo drát, FeSi, FeTi, ...). V závěru odpichu se 

rovněţ přisadí směs k vytvoření syntetické strusky (CaO, Al-stěry, ...). 

     Pro zlepšení kvality oceli byly zavedeny plovoucí zátky do odpichu, které zajišťují 

zadrţení strusky a umoţňují tak dosáhnout vyšších jakostních parametrů vyráběné oceli (niţší 

propal a tím i spotřebu legujících a desoxidačních přísad, zvýšení čistoty oceli, sníţení obsahu 

P, S, atd.). 

     Po odpichu se v pánvi provádí teplotně chemická homogenizace dmýcháním Ar, a to buď 

porézní tvárnicí umístěnou ve dně pánve nebo horní tryskou, a to i z důvodu dokonalého 

rozmíchání nově vytvořené syntetické strusky na zařízení homogenizace (tavenina z 

konvertoru K1) nebo na SL zařízení (tavenina z konvertoru K2). 

 Odlévání oceli do bram, zabezpečuje zařízení plynulého odlévání (ZPO). Jedná se o 

jednoproudé ZPO s přestavitelným krystalizátorem křivkového typu s počátečním poloměrem 
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8m, s vodovzdušným chlazením a mírnou redukcí kontislitku. Přestavitelný krystalizátor 

umoţňuje odlévat bramy v tloušťkách 145, 180 a 250mm a v šířkách od 1000 do 1580mm. 

Délka bramy je max. 8,8m. ZPO je vybaveno zařízením pro odstranění skrapů (nálitků po 

primárním dělení bram) a strojem pro identifikaci bram. Na všech stupních zpracování oceli 

probíhá kontrola chemického sloţení tavby. 

3.2.2. Válcovna 3,5m kvarto  

 Délka válců je 3500 mm, průměr pracovních válců činí 940-1005 mm a průměr 

opěrných válců 1750-1900 mm. Minimální tloušťka plechů, které se mohou válcovat je 5 mm 

a maximální tloušťka 80 mm. Šířka válcovaných plechů se pohybuje od 1000 do 3300 mm a 

délka max. 16 m. Maximální válcovací síla činí 62 000 kN. Válcovací trať je poháněna dvěma 

stejnosměrnými motory o výkonu 4800 kW. 

 Ohřev vsázky je zajištěn dvěma naráţecími pecemi o výkonu 75 a 90 tun za hodinu. 

Jedná se o dvouřadé pece se spodním i horním ohřevem a vytápěné zemním popř. směsným 

plynem. K ohřevu speciálních ocelí je k dispozici vozová pec. Řízení tepelného reţimu při 

ohřevu je zcela automatizované a na základě údajů termočlánků zaručuje přesné regulování 

teploty coţ ve výsledku přispívá k omezené tvorbě okují a tím k menší ztrátě kovu. 

  Od r. 2000 je v činnosti nové zařízení pro primární a sekundární odokujení bram a 

vývalků, včetně nové vysokotlaké stanice vody umoţňující dosaţení variabilního tlaku ostřiku 

v rozmezí 160 – 230 Bar, umoţňující dosáhnout poţadovanou povrchovou kvalitu plechů.  

Vlastní válcovací sekvence se skládá z hladící, šířící a prodluţovací fáze. Mezi těmito 

fázemi je materiál otáčen na točnicovém valníku. Při termomechanickém válcování můţe být 

prodluţovací fáze přerušena. V tomto případě je materiál zastaven v čekací pozici na valníku 

a v čase ochlazování je válcován další vývalek. Plech je dále za tepla vyrovnán, označen a 

transportován na chladící pole. Trať je součástí systému řízení hutní výroby (SŘHV). 

Válcovací trať je vybavena stříhací linkou schopnou dělit plechy do tloušťky 50 mm. Větší 

tloušťky se dělí pálením.  

 Měření tloušťky plechů a sledování formátu vývalku je prováděno automaticky 

zařízením Eberline, které k tomuto účelu vyuţívá radioaktivní metodu měření. 

 

3.3  Technologie výroby lodních plechů 

  Bramy příslušného chemického sloţení jsou ohřívány v naráţecích pecích. Po dosaţení 

poţadované teploty jsou z bram ostřikem odstraněny okuje. Následuje termomechanické 
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válcování kdy při průchodu válci válcovací stolice 3,5 kvarto dochází k  zhutňování materiálu, 

zvyšování pevnosti a k jeho plastické deformaci s prodlouţením. Toto je několikrát 

opakováno, přičemţ se sleduje teplota, tloušťka a tlak při kaţdém průchodu válcovací stolicí. 

Při kaţdém průchodu je materiál současně chlazen a zbavován případných okují ostřikem. 

Před posledním průchodem se válce nastaví na poţadovaný rozměr plechu. 

  Pro docílení poţadovaných mechanických vlastnosti je potřeba sladit doválcovací 

teplotu materiálu a nastavení válců na poţadovaný úběr, jinak hrozí podkročení některých 

mechanických vlastností, např. pevnosti. Správné nastavení válcovací stolice, tlaků, teplot a 

dalších důleţitých činitelů hlídá počítač, který pro kaţdou jakost oceli vypočítává optimální 

plán průchodu.    

 Plně automatické sekvenční řízení stolice, které vyuţívá hardwarovou platformu SIMATIC 

S7 nabízí tyto moţnosti:  

 Sekvenční řízení obdrţí plán průchodů v tu chvíli, kdy brama opustí ohřívací pec. Tyto 

údaje vloţí do on-line databáze. Data nepostradatelná pro nastavení rozvoru válců 

systému AGC (Automatický kalibrační systém ) získá v reálném čase. 

 Sekvenčního řízeni sleduje pohyb bramy v celém prostoru stolice a v závislosti na 

plánu průchodů rozhoduje o jejich dalším pohybu. Sekvenční řízení můţe řídit 

současně aţ šest bram v prostoru válcovací stolice. 

 Sekvenční řízení reguluje rychlost hlavního pohonu, všechny valníky v prostoru 

stolice, postranní vodítka i ostřik okují. 

 

Po vyválcování se lodní plechy dělí na poţadovanou délku a šířku dle zakázky na 

stříhacích nůţkách případně se u tlouštěk nad 50mm dělí plamenem.  

Podle tloušťky plechů, jakosti válcované oceli popřípadě poţadavku zákazníka se 

lodní plechy tepelně zpracovávají. Pro tepelné zpracování válcovna disponuje průběţnou 

ţíhací pecí řízenou programem. Délka pece je 70 m, vytápí se zemním plynem pomocí hořáků 

zabudovaných v bočních stěnách pece a je rozdělená do osmi samostatně programově 

regulovaných zón. Rozmezí ţíhacích teplot je 600 - 1080
 o

C. Pec je v klenbě vybavena osmi 

termočlánky. Měřící přístroje ţíhací pece jsou pravidelně kontrolovány jednou denně případně 

dle potřeby i v kratších intervalech. Kapacita průběţné ţíhací pece je 190 tis. tun za rok.  
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Z důvodu poţadavku na vnitřní homogenitu plechu se lodní plechy nedestruktivně 

zkouší. Součástí válcovací tratě 3,5 kvarto je automatická linka na ultrazvukové zkoušení 

(UZ) firmy Salzgitter. 

Pohyb plechů po válcovací trati zajišťují mostové jeřáby s magnety a válečkové 

dopravníky. Celý tok materiálu od vsázky  po expedici je neustále monitorován a řízen 

systémem řízení hutní výroby (SŘHV). Díky tomuto systému jsou v kaţdém okamţiku 

informace v jakém stavu se materiál nachází a kde je umístěn. 

 

 3.4  Provozní kontrola lodních plechů a jejich identifikace 

Aby se zamezilo výrobě neshodného produktu, je materiál pro výrobu lodních plechů 

podrobován kontrole původu, jakosti, rozměru, atd. jiţ při naskladňování bram určených pro 

jejich výrobu. Po té jsou bramy navedeny do počítače.  Po nasazení do ohřívací pece na trati 

3,5 kvarto je další provozní kontrola zajištěna kontrolou algoritmu průchodu bram ohřívací 

pecí. 

      Po vyválcování plechu se základní kontrola rozměrů se provádí pomocí 

monitorovacího zařízení EBERLINE a poté na chladníku v zadní časti tratě kde teplota plechu 

klesá na přípustnou úroveň. Plechy jsou rozměrově zkontrolovány a trvale označeny 

vyraţením číselných znaků vývalku, plechu, tavby, jakostní značkou oceli a číslem zkoušky 

nízkostresovým strojním způsobem nebo ručním způsobem. Kontrola rovinnosti se provádí na 

rovinné ploše.  

      Dle tloušťky, jakosti a poţadavku zákazníka je část objemu lodních plechů 

vyzkoušena ultrazvukovou zkouškou a všechny lodní plechy jsou povrchově zkontrolovány 

z obou stran na obracedle. Případné povrchové vady jsou odstraňovány vybrušováním. 

      Plechy jenţ nevyhovují rozměrově, nebo mají nevyhovující vnitřní homogenitu či 

jsou jinak nezpůsobilé, se vytřiďují na chladníku. Aby se zamezilo  průniku nevyhovující 

části produkce k vyhovující části, je na základě zmetkového řízení nevyhovující produkce 

ihned vyčleněna na separovanou hromadu vadných výrobků k náhradnímu vyuţití, dodatečné 

opravě, nebo sešrotování. 

 Rozměrově a povrchově vyhovující plechy se v případě potřeby podrobují tepelnému 

zpracování, odběru zkoušek a pak  jsou následně uskladněny v meziskladu, kde čekají na 

uvolnění pro expedici k odběratelům. Uvolnění k expedici se provádí na základě vyhovujících 

mechanických zkoušek (zkouška tahem, zkouška vrubové houţevnatosti), popř. kontrolního 

chemického rozboru a dalších poţadavků.   
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4 Analýza požadavků na jakost lodních plechů 

 Na lodní plechy je vzhledem k účelu jejich pouţití kladeno mnoho důleţitých 

poţadavků ohledně jejich jakosti. I kdyţ má kaţdá lodní společnost své vlastní specifické 

poţadavky na jakost, většina jich je shodná, nebo velmi podobná pro všechny společnosti.  

 Poţadavky zde uváděné se týkají Lloydova lodního registru.  

 

4.1 . Požadavky na chemické složení a způsob výroby oceli 

 Ve společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. se vyrábí převáţně dvě skupiny 

lodních plechů. Jsou to lodní plechy z ocelí s normální pevností (viz. Tab. 1.) a z ocelí se 

zvýšenou pevností (viz Tab. 2).   

 Tyto lodní plechy se vyrábí převáţně v tloušťkách do 50mm a jakostních stupních A, B, 

D, E, AH32, DH32, EH32, AH36, DH36, EH36. Jednotlivé stupně se od sebe liší poţadavky 

na způsob desoxidace, chemické sloţení a mechanické vlastnosti. Vzorky pro zkoušky na 

chemické sloţení jsou odebírány z tekuté oceli z různých míst tavby. Za výslednou se 

povaţuje průměr ze všech 3 vzorků   

 

Tab. 1. Chemické sloţení a způsob desoxidace pro oceli s normální pevností 

jakostní stupeň A B D E 

způsob  

 

jakýkoliv způsob uklidněná  uklidněná  

desoxidace mimo neuklidněné jemnozrná jemnozrná 

        douklidněná Al douklidněná Al 

Chem. sloţení tavby   [%] 

C      max. 

 

0,21 0,21 0,21 0,18 

Mn  min. 

 

2,5 x C 0,80* 0,60 0,70 

Si     max. 

 

0,50 0,35 0,10 - 0,35 0,10 - 0,35 

P      max. 

 

0,035 0,035 0,035 0,035 

S      max. 

 

0,035 0,035 0,035 0,035 

Al celk. min.  -   -  0,020 0,020 

    C + 1/6 Mn musí být menší nebo roven 0,40 

 

 

* pro stupeň B, jestliţe je obsah Si min. 0,10 %, můţe být obsah Mn sníţen na 0,60% 
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 V náročných podmínkách kdy je potřeba oceli se zvýšenou pevností se do oceli 

přidávají legující a mikrolegující prvky. Tyto prvky svými precipitačními schopnostmi 

zvyšují pevnost vyráběné oceli. V tabulce  2. je přehled prvků, které mají důleţitou úlohu 

v oceli určenou k výrobě lodních plechů. Na jejich přesném procentuálním zastoupení závisí 

z velké části jakost konečného produktu. 

 

Tab. 2. Chemické sloţení a způsob desoxidace pro oceli se zvýšenou pevností 

jakostní stupeň AH32 DH32 EH32 AH36 DH36 EH36 

Způsob desoxidace uklidněná a jemnozrná 

Chem. sloţení tavby   [%] 

C      max.   0,18 

Mn   0,9 - 1,60* 

Si     max.   0,50 

P      max.   0,035 

S      max.   0,035 

Ni    max.   0,40 

Cu   max.   0,35 

Cr    max.   0,20 

Mo  max.   0,08 

Al celk. min. 0,02 
2) 

 

Nb   0,02 - 0,05 
2) 

 

V   0,03 - 0,10 
2) 

 

Ti    max.    0,02 
2) 

 

(Nb+V+Ti) max. 0,12 
2) 

 

 

*Pro jakosní stupně AH32 a AH36 se u tlouštěk plechů do 12,5mm a niţších připouští obsah 

Mn min. 0,70%. 

2)
 Ocel můţe obsahovat prvky Al, Nb, V nebo další prvky zjemňující zrno jednotlivě nebo 

v kombinaci. Jsou-li pouţity jednotlivě, musí ocel obsahovat minimální předepsaný obsah 

prvku zjemňujícího zrno. Jsou-li pouţity v kombinaci, nemusí být minimální specifikovaný 

obsah dodrţen. [10] 

 Uhlíkový ekvivalent (Cekv) je volitelný poţadavek odběratele a pokud jej vyţaduje, 

vypočítává se podle níţe uvedeného vztahu. 
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  Vztah pro výpočet uhlíkového ekvivalentu: 

 

 
1556

CuNiVMoCrMn
CCekv  

 K ohodnocení svařitelnosti je moţno pouţít místo uhlíkového ekvivalentu parametr 

praskavosti za studena (Pcm).  

 

 Vztah pro výpočet parametru praskavosti: 

 

 B
VMoNiCuCrMnSi

CPcm 5
1015602030

 

 

4.2. Požadavky na mechanické vlastnosti lodních plechů 

 Mechanické vlastnosti lodních plechů jsou bezesporu velmi důleţitým znakem jakosti, 

proto jsou mechanické hodnoty společně s chemickým sloţením, hmotností, rozměry, počtem 

kusů, druhem přejímky a dalšími poţadavky zákazníka, zaznamenávány do atestu. 

Mechanické hodnoty pro oceli s normální pevností a tloušťkou do 50mm jsou uvedeny v tab. 

3. a mechanické hodnoty pro oceli se zvýšenou pevností v tab. 5.[ ]     

 

 

Tab. 3. Mechanické hodnoty pro oceli s normální pevností 

Jakostní 

stupeň 
ReH Rm Taţnost Zkouška rázem v ohybu

3)
 

[MPa] min. [MPa] [%] min. Teplota Podélná 

      zkoušení min. 

      [°C] KV [J]  

A 

235 400-520 22
1)

 

+20 27
2)

 

B 0 27
2)

 

D -20 27 

E -40 27 

 

 1) 
Ploché zkoušky, jejichţ tloušťka odpovídá tloušťce výrobku, které mají šířku 25mm a 

měřenou délku 200mm, mají pro oceli s normální pevností předepsané minimální hodnoty 

taţnosti v Tab. 4.  
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2) 

U jakostního stupně A v tloušťkách do 50mm a jakostního stupně B v tloušťkách do 

25mm není zkouška rázem v ohybu běţně poţadována za předpokladu, ţe předepsané 

hodnoty jsou dosahovány příleţitostnými kontrolními testy, prováděné přejímačem a 

pravidelnými interními testy. Četnost interních testů je sada 3 zkoušek na kaţdých 250 tun. 

 
3)

 Předepsané hodnoty u zkoušky rázem v ohybu jsou minimální a počítají se jako 

průměr ze tří zkoušek. Jednotlivá hodnota pro podélný směr je minimálně 19 J. To platí pro 

zkušební těleso standardního rozměru 10 x 10mm. Jestliţe se zkouška rázem v ohybu provádí 

na zkušebním tělese 10 x 7,5mm pak se minimální hodnota sniţuje na 5/6 předepsané hodnoty 

a v případě zkušebního tělesa 10 x 5mm na 2/3 předepsané hodnoty.    

  

 Zkouška rázem v ohybu se provádí v podélném směru. Ve zvláštních případech můţe 

být odběratelem poţadováno zkoušení v příčném směru. Předepsané hodnoty pro tyto případy 

jsou oproti podélnému směru niţší o 7 J u ocelí s normální pevností. Výrobce musí hodnoty 

poţadované zákazníkem zaručit. [10] 

 

Tab. 4. Předepsané min. taţnosti pro ploché zkoušky pro oceli s normální pevností 

Tloušťka 

[mm] 

   5 

 

> 5  

      

> 10 

    

> 15 

     

> 20 

     

> 25 

     

> 30 

    

> 35 

    

Taţnost 14 16 17 18 19 20 21 22 

 

Tab. 5. Mechanické hodnoty pro oceli se zvýšenou pevností. 

Jakostní 

stupeň 
ReH Rm Taţnost Zkouška rázem v ohybu

2)
 

[MPa] 

min. [MPa] 

[%] 

min. Teplota  Podélná  Příčná  

      zkoušení min. 
3)

 min. 
3)

 

      [°C] KV [J] KV [J]  

AH32 

315 400-590 22
1)

 

0 

31
4)

 22 DH32 -20 

EH32 -40 

AH36 

355 
490 - 

630 
21

1)
 

0 

34
4)

 24 DH36 -20 

EH36 -40 
  

10 15 35302520 50
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 1) 
Ploché zkoušky, jejichţ tloušťka odpovídá tloušťce výrobku, které mají šířku 25mm a 

měřenou délku 200mm, mají pro oceli se zvýšenou pevností předepsané minimální hodnoty 

taţnosti v Tab. 6. 

 
2)

 Neprovádí –li se zkouška rázem v ohybu na standardním vzorku 10 x 10mm, pak se 

hodnoty sniţují pro 10 x 7,5mm na 5/6 předepsané hodnoty a 10 x 5mm na 2/3 předepsané 

hodnoty. 

 
3) 

Předepsané hodnoty u zkoušky rázem v ohybu jsou minimální a počítají se jako 

průměr ze tří zkoušek. Jednotlivá hodnota je minimálně 70% stanovené hodnoty.[10] 

 
4)

  Hodnota 31 J případně 34 J postačuje pro plechy, které byly normalizačně ţíhané 

v peci. Plechy dodávané po normalizačním válcování (tj. plechy AH 32, AH 36) musí 

dosáhnout min. 50 J. 

 

Tab. 6. Předepsané min. taţnosti pro ploché zkoušky pro oceli se zvýšenou pevností 

Tloušťka 

[mm] 

   5 

 

> 5  

      

> 10 

    

> 15 

     

> 20 

     

> 25 

     

> 30 

    

> 40 

    

Taţnost pro 

stupně 32 

14 16 17 18 19 20 21 22 

Taţnost pro 

stupně 36 

13 15 16 17 18 19 20 21 

 

5 Aplikace analýzy způsobilosti procesu lodních plechů jakosti 

LRAH36 v metalurgickém podniku 

Praktická aplikace této analýzy je zpracována v technické zprávě. [12] 

 

 6  Závěr 

  Tato bakalářská práce si vzala za cíl analyzovat  hodnocení způsobilosti procesů ve 

vztahu k mechanickým hodnotám se zaměřením na lodní plechy jakosti LRAH36 s vyuţitím 

softwaru Statgraphics Centurion XV.  Se zaváděním informačních systémů shromaţďujících  

stále větší mnoţství technologických, provozních, ekonomických a analytických dat narůstá 

10 15 40302520 50
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potřeba vytěţit z těchto dat co nejvíce vědomostí, pouţitelných pro pochopení stavu věcí a 

správné rozhodnutí jak výrobní procesy neustále zlepšovat. V naměřených datech se skrývá 

jednak velké úsilí a čas, ale hlavně mnoţství informací, které se dají  získat aţ jejich 

důkladnou analýzou a správnou interpretací. Nezbytným předpokladem je, aby tyto data byly 

objektivní a ne nedopatřením či záměrně zkreslená. Důleţitým aspektem je, aby výsledky a 

interpretace těchto metod byly srovnatelné a srozumitelné pracovníkům, kteří mají moţnost 

do procesu zlepšování zasáhnout.  

 Ve druhé kapitole této bakalářské práce byl zpracován celkový postup pro hodnocení 

způsobilosti procesů s vyuţitím základních nástrojů managementu jakosti a také grafů a testů 

analýzy po jednotlivých krocích. Mimo klasických indexů způsobilosti a méně známých 

indexů způsobilosti, jejichţ pouţití je omezeno pouze na data s normálním rozdělením,  je zde 

také uvedeno moţné vyuţití indexů výkonnosti. Jedním z dalších moţných řešení v případě 

nesplnění normality dat, uvedeným v této kapitole, je transformace dat na normální rozdělení..  

  Ve třetí kapitole byla nastíněna problematika válcování lodních plechů a analýza 

 technických parametrů a technologií výroby oceli na různých zařízeních ocelárny a 

problematika válcování na 3,5m kvarto válcovně. Byla popsána výroba oceli a její odlévání 

pro lodní plechy a její soustavná kontrola. Byl popsán tok materiálu od ohřívací pece aţ po 

expedici se zaměřením na identifikaci materiálu a sledování jeho dosaţených parametrů 

v daném čase.  

 Ve čtvrté kapitole byla provedena analýza poţadavků Lloydova lodního registru na 

jakost lodních plechů různých jakostních stupňů a to jak ve vztahu k chemickému sloţení, 

způsobu desoxidace, tak i ve vztahu k mechanickým hodnotám. 

 V technické zprávě jsou pak popsány způsoby hodnocení lodních plechů i 

s doporučeními ke zlepšení jakosti.   

. 
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