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Abstrakt 

Tématem diplomové práce je Hodnocení způsobilosti procesu výroby plechů. V první 

části jsou řešena teoretická východiska hodnocení způsobilosti procesu. Druhá část se zabývá 

problematikou technologických a technických prostředků pro výrobu plechů obecně a ve 

společnosti Evraz Vítkovice Steel a. s. Poslední část je věnovaná analýze požadavků na 

kvalitu produktu. Cílem této práce je zanalyzovat současné přístupy k hodnocení způsobilosti 

procesu. 

 

Klíčová slova 

Způsobilost procesu, indexy způsobilosti, statistická regulace procesu, válcování 

plechů, normalita dat, nezávislost dat, homogenita dat. 

 

Abstract 

The theme of this thesis is Process Capability Assessment of Production of Sheets. 

The first part deals with theoretical solutions to the evaluation of process capability. The 

second part deals with the issue of technological and technical resources for the production of 

sheet metal in general and in the Evraz Vítkovice steel a.s. company. The last section is 

devoted to the analysis of requirements for product quality. The aim of this thesis is to 

analyze current approaches to evaluate the process capability. 
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Úvod 
V dnešní době neexistuje snad žádná úspěšná organizace, která by se obešla bez 

fungujícího systému řízení. Tlak konkurence a požadavky zákazníků jsou neúprosné a stále 

narůstají. K zvládnutí požadavků a k úspěšnému postavení na trhu, může organizacím pomoci 

zavedení a udržování systému managementu jakosti certifikovaného například dle norem řady 

9000.  Úspěšná aplikace a udržování systému managementu jakosti vede ke zvyšování 

výkonnosti procesů organizace a k redukci nákladů. Vede také ke stoupající míře spokojenosti 

a loajality zákazníku.   

Efektivní systémy managementu jakosti jsou založeny na 11 principech a patří mezi 

ně rozhodování na základě faktů a neustálé zlepšování. K tomu, aby organizace mohly tyto 

principy naplňovat, musí umět měřit výkonnost procesů. Jednou z možností je měření 

zaměřené na jakost výstupů. Jedná se o hodnocení způsobilosti procesů.  

Nejčastěji používanou definicí způsobilosti procesů je ta, která tvrdí, že způsobilost 

procesu je schopnost procesu trvale poskytovat produkty splňující požadovaná kritéria jakosti. 

Znalost způsobilosti procesu je důležitým podkladem pro plánování a zlepšování jakosti. 

Informace, které hodnocení způsobilosti nabízí, jsou cenné jak pro výrobce, tak také pro 

zákazníka, neboť poskytují důkazy o tom, že produkty vznikají ve stabilních výrobních 

podmínkách, které zabezpečují pravidelné dodržování předepsaných kritérií jakosti.  

Samotnému hodnocení způsobilosti procesů předchází celá řada kroků, mezi které 

patří sběr dat, průzkumová analýza dat a posouzení statistické stability procesu. Na základě 

rozsáhlé studie, která proběhla v Německu, lze tvrdit, že nejčastěji se v průmyslu vyskytují 

procesy, které nejsou statisticky stabilní a nelze proto hodnotit způsobilost procesů, ale je 

potřeba přejít k tzv. hodnocení výkonnosti procesu.  

Výsledky plynoucí z hodnocení způsobilosti nebo výkonnosti procesu, musí být 

monitorovány a využívány vrcholovým vedením k rozhodování směřujícímu k dalšímu 

zlepšování jakosti.  

Cílem této diplomové práce bylo zanalyzovat současné přístupy k problematice 

hodnocení způsobilosti procesu, zanalyzovat technické a technologické prostředky pro výrobu 

plechů a požadavky na jakost produktů. Praktická aplikace hodnocení způsobilosti procesů je 

řešena v Technické zprávě a to z důvodů citlivých údajů, které si společnost nepřála 

zveřejňovat. 
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1 Teoretická východiska řešené problematiky 
Hodnocení způsobilosti procesů je důležitým způsobem měření výkonnosti procesů 

zaměřeným na jakost výstupů. Způsobilost procesu se nejčastěji charakterizuje jako schopnost 

procesu trvale poskytovat produkty, které splňují požadovaná kritéria jakosti. Výsledky 

způsobilosti procesu charakterizují jeho přirozené chování, které je ovlivňováno pouze 

náhodnými příčinami variability a slouží k predikci chování procesu. Provádět hodnocení 

způsobilosti procesu je důležité, neboť jeho výsledky slouží jako podklad pro plánování a 

zlepšování jakosti. Informace plynoucí z hodnocení způsobilosti jsou také velmi důležité 

zejména pro výrobce a zákazníky, a to protože mu garantují, že produkt vznikl ve stabilních 

podmínkách, které zabezpečují pravidelné dodržování předepsaných kritérií jakosti[12]. 

Způsobilost procesu je potřeba hodnotit, neboť je součástí plánování jakosti 

produktu, kde se ověřuje vhodnost navrženého procesu pro zajištění požadovaných znaků 

jakosti produktu. Dále umožňuje odhadnout pravděpodobnost výskytu neshodných produktů a 

optimalizovat plánování realizace produktu. Je také důležitým podkladem pro plánování 

údržby výrobního zařízení a podnětem pro aktivity zlepšování. Napomáhá zvyšovat důvěru 

zákazníků k dodávaným produktům[12]. 

Hodnocení způsobilosti nebo výkonnosti procesu využívá informace o znacích 

jakosti produktů, které v procesu vznikají. Tyto znaky jakosti mohou být měřitelné nebo 

neměřitelné. V případě hodnocení měřitelných znaků jakosti se využívají indexy způsobilosti. 

Neměřitelné znaky jakosti se posuzují pomocí průměrného podílu neshodných jednotek nebo 

průměrného počtu neshod na jednotku. Mohou se použít také ekvivalenty indexů 

způsobilosti[12].  

Způsobilost by se měla vyjadřovat kvantitativně, tedy číselným ukazatelem. Ty by 

měly být jednoduché, srozumitelné, názorné a měly by mít dobrou vypovídací schopnost. 

Měly by být univerzální a mít tedy co nejméně omezujících podmínek pro jejich použití. 

Univerzální ukazatelé se hledají velmi obtížně, přestože existuje poměrně mnoho ukazatelů 

pro posuzování způsobilosti procesu. Ty však bývají použitelné pouze za předpokladu splnění 

určitých podmínek [14].  

Indexy způsobilosti porovnávají maximální přípustnou variabilitu hodnot 

sledovaného znaku jakosti se skutečnou variabilitou, která je dosahována u statisticky 

zvládnutého procesu. Hodnocení způsobilosti nespočívá pouze v dosazení hodnot do vzorců 

pro výpočet, ale předchází tomu celá řada úkolů, které ověřují, zda jsou splněny podmínky 
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pro použití daných výpočtů. První základní podmínkou je, že proces musí být statisticky 

zvládnutý. Druhou základní podmínkou pro měřitelné znaky jakosti je, že rozdělení 

sledovaného znaku jakosti musí odpovídat normálnímu rozdělení. Velice důležitý je také 

způsob, kterým se shromažďují prvotní údaje [14]. 

Samotné hodnocení způsobilosti procesu můžeme provést v těchto krocích:  

• podrobná analýza procesu; 

• volba znaku jakosti; 

• analýza systému měření; 

• shromažďování údajů; 

• průzkumová analýza dat; 

• ověření normality sledovaného znaku jakosti; 

• posouzení statistické zvládnutosti procesu; 

• výpočet indexů způsobilost a jejich porovnání s požadovanými hodnotami 

[14]. 

 

1.1 Podrobná analýza procesu 
Analýza by se měla zaměřit na charakter procesu, jeho rozhodující vstupy a výstupy. 

Jelikož na procesy působí široká škála faktorů, které ovlivňují hodnoty sledovaných znaků 

jakosti, měly by se v tomto kroku tyto faktory analyzovat. Poté by se mělo objektivně 

rozhodnout o tom, které faktory jsou rozhodující. K nalezení faktorů, které mohou ovlivnit 

kvalitu, existuje řada nástrojů, z nichž nejpoužívanější je diagram příčin a následků 

označovaný jako Ishikawův diagram. K nalezení hlavních příčin lze použít Paretovu analýzu, 

plánování experimentů a analýzu rozptylu [13].  

 

1.1.1 Ishikawův diagram 

Jedná se o grafický nástroj, do kterého se logicky a v uspořádané formě zobrazují 

příčiny daného následku. Tento nástroj umožňuje najít skutečné příčiny následku a zvolit 

nejefektivnější řešení daného problému. Slouží ke shromažďování informací o procesech, 

výsledcích a výkonnosti procesu s cílem zdokonalení daného procesu. Díky své specifické 

struktuře, se označuje také jako diagram rybí kosti. Jeho struktura vyjadřuje hierarchii příčin, 
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která umožňuje analyzovat vzájemné vztahy mezi příčinami. Je výsledkem týmové práce a 

sestrojuje se díky tzv. brainstormingu, na kterém se podílí kolektiv složený z 5 až 8 osob. Na 

viditelné místo se nakreslí základní kostra a definuje se efekt. Poté se stanoví hlavní skupiny 

příčin. Mezi hlavní skupiny příčin patří nejčastěji lidé, materiál, prostředí, metody, stroje a 

další. Postupně každý člen zformuluje subpříčiny či prvotní příčiny analyzovaného efektu a to 

do doby, než jsou vyčerpány všechny nápady. Ty se zakreslí do diagramu. Vyhodnocení 

probíhá pomocí bodového hodnocení, kdy každý člen dostane určitý počet bodů, které 

v několika kolech postupně přiděluje dle vlastní úvahy nejpravděpodobnějším příčinám. Jak 

takový diagram vypadá, můžeme vidět na obrázku 1 [13].  

 

Obrázek 1 Ishikawův diagram 

 

1.1.2 Paretova analýza 

Tato analýza je prostředkem tzv. Paretova principu, který je založený na tvrzení, že 

80% bohatství vlastní 20 % obyvatel. Tento princip byl zobecněn a zformulován tak, že 80 až 

95% problémů s jakostí způsobuje 5 až 20 % příčin. Tyto příčiny se označují jako životně 

důležitá menšina, na kterou je třeba se přednostně zaměřit, analyzovat ji do hloubky a 

odstranit či minimalizovat její působení. Ostatní příčiny se označují jako užitečná většina. 

Nástrojem Paretovy analýzy je Paretův diagram, který patří mezi nejefektivnější běžně 

dostupné a snadno aplikovatelné rozhodovací nástroje. Jedná se o sloupcový graf, který 

zobrazuje Paretovo rozdělení. Sloupce jsou seřazeny od nejvyššího k nejnižšímu. 
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Paretova analýza slouží ke stanovení priorit řešení problému. Cílem je oddělit 

podstatné faktory, tedy příčiny určitého problému, od méně podstatných a tím stanovit 

faktory, na které je potřeba zaměřit úsilí při zlepšování procesů. Paretova analýza se využívá 

jak při vyhledávání a definování nejpodstatnějších problémů, které jsou například 

nejnákladnější či nejčetnější, tak také ke stanovení životně důležité menšiny příčin, které 

způsobují daný problém. Paretovu analýzu lze shrnout do následujících kroků[13]: 

• volba faktorů; 

• volba hlediska analýzy; 

• sběr a záznam dat; 

• sestrojení Paretova diagramu; 

• volba kritéria pro stanovení životně důležité menšiny a její určení; 

• analýza faktorů, které byly určeně jako životně důležitá menšina. 

Každý problém lze hodnotit z těchto hledisek: 

• prostá četnost jednotlivých faktorů: může se analyzovat počet závad, které jsou 

členěny podle jednotlivých příčin; 

• nákladové hledisko, kde jsou jednotlivé závady vyjádřeny ve ztrátách s nimi 

spojených; 

• z hlediska významnosti faktorů, například z pohledu bezpečnosti. 

Hledisko analýzy a sledovaného ukazatele volíme v závislosti na cílech a prioritách 

řešení problému. Při sestrojení samotného Paretova diagramu postupujeme tak, že si nejdříve 

setřídíme faktory sestupně podle hodnot zvoleného ukazatele. Poté vypočítáme absolutní 

kumulativní četnosti a kumulativní četnosti v procentech. Pak sestrojíme osu x, na kterou 

vyznačíme jednotlivé faktory. Na osu x sestrojíme pravou a levou osu y a zakreslíme sloupce 

pro jednotlivé faktory. Nakonec sestrojíme Lorenzovu křivku, která je spojnicí bodů pravých 

horních rohů jednotlivých sloupců.  

K tomu abychom získali životně důležitou menšinu faktorů, využijeme kritéria 80/20 

a to tak, že na pravé ose y odečteme 80 % a promítneme je přes Lorenzovu křivku na osu x. 

Faktory ležící vlevo od kolmice spuštěné z Lorenzovy křivky na osu x jsou životně důležitou 

menšinou faktorů. Samotný průběh Lorenzovy křivky může napovědět, kde je hranice mezi 

životně důležitou menšinou a užitečnou většinou faktorů. Je to v místě, kde se Lorenzova 

křivka výrazně lomí. Jestliže je Paretovo rozdělení ploššího tvaru a uplatnění kritéria 80/20 
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nevede k vymezení hranice, můžeme použít jiné kritérium například 70/30 nebo 50/50. 

Dalším kritériem může být tzv. kritérium průměrné hodnoty zvoleného ukazatele, kde je 

hranice mezi životně důležitou menšinou a užitečnou většinou dána porovnáváním hodnoty 

zvoleného ukazatele u jednotlivých faktorů s průměrnou hodnotou tohoto ukazatele. Tam, kde 

je hodnota faktoru menší než průměrná hodnota, je hranice. Tento faktor a všechny po něm 

následující, jsou užitečnou většinou. Faktory s hodnotou větší než průměrná hodnota jsou 

životně důležitou menšinou.  

Posledním krokem analýzy je analýza faktorů spadajících do skupiny životně 

důležité menšiny. Cílem je přijmout nápravná opatření, která vedou k omezení vlivů těchto 

faktorů a ke zlepšení procesu. Na obrázku č. 2 můžeme vidět Paretovu analýzu s popisem 

jednotlivých částí, kde je životně důležitá menšina znázorněna oranžovou barvou a užitečná 

většina barvou modrou [13]. 

 

Obrázek 2 Paretova analýza 

 

1.1.3 Analýza rozptylu 

Analýza rozptylu neboli ANOVA umožňuje vhodným rozkladem rozptylu zjistit 

hlavní zdroje variability. Na základě této informace, lze pak pomocí analýzy rozptylu 

rozhodnout, které faktory mají největší vliv na sledovaný ukazatel kvality. Základní myšlenka 

spočívá v tom, že celkový rozptyl rozložíme na rozptyly dílčí, které náleží příslušným 
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jednotlivým vlivům. Kromě těchto dílčích rozptylů je jednou složkou tzv. reziduální rozptyl, 

který je způsoben dalšími vlivy, které v rámci analýzy nepostihujeme. Porovnáním složek 

rozptylu zkoumaného kvantitativního znaku pak určíme ty vlivy, které významně ovlivňují 

úroveň znaku jakosti [15]. 

 

1.1.4 Plánování experimentů 

Experimentování je testování kombinací různých hodnot faktorů, o kterých si 

myslíme, že mají vliv na odezvu, tedy charakteristiku jakosti. Testování všech variant 

představuje veliký počet zkoušek, a proto se používají pro experimentování zkrácené metody, 

které zkoumají pouze určitou frakci všech možných kombinací. Plánování experimentů je 

založeno na používání Taguchiho přístupu, který výrazně redukuje počet zkoušek a přináší 

mnoho výhod. Je také doporučen standardy QS 9000 a ISO/TS 16949, neboť napomáhá ke 

zlepšování jakosti, snižuje náklady, redukuje neshodné výrobky a zvyšuje spokojenost 

zákazníků. Základním elementem pro plánování experimentů je brainstorming, na jehož 

základě experimentální tým určí cíle experimentu, definuje charakteristiky jakosti a vytvoří 

vyčerpávající seznam všech možných faktorů, které ovlivňují definované charakteristiky 

jakosti. Z těchto faktorů pak musí vybrat ty, které budou zahrnuty do experimentu. Ty se pak 

dále dělí do dvou skupin a to na regulované faktory a šumové faktory. Poté musí stanovit 

počet úrovní pro každý faktor a hodnotu nastavení pro každou jednotlivou úroveň. Při návrhu 

experimentů se musí přiřadit faktory do ortogonální soustavy. Po samotném plánování 

experimentů se samotný experiment provede dle jeho návrhu a to buď v laboratořích, nebo 

přímo v provozních podmínkách. Po samotném provedení experimentů se provede jeho 

analýza, která spočívá v nalezení kombinace faktorů, která dává nejlepší výsledek a dále 

v určení relativního podílu jednotlivých faktorů na jakosti výstupu [19].   

 

1.2 Volba znaku jakosti 
Hodnocení způsobilosti procesu se provádí vzhledem k určitému znaku jakosti 

produktu, který je výsledkem daného procesu. Zvolených znaků jakosti může být i více, avšak 

všechny by měly odrážet úspěšnost sledovaného procesu a být pro daný produkt rozhodující. 

Jsou výsledkem specifikací požadavků zákazníků, nebo jsou dány charakterem produktu. 

Existuje-li více znaků jakosti, musí se způsobilost hodnotit pro každý znak samostatně. Každý 

znak jakosti musí mít předepsaná kritéria jakosti a to například ve formě tolerančních mezí, 
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jejíž správnost musí být v rámci tohoto kroku rovněž ověřena. Musí se také ověřit, zda jsou 

toleranční meze a cílové hodnoty v souladu s požadavky zákazníků [13].  

 

1.3 Analýza systému měření 
Výsledky hodnocení způsobilosti procesu mohou být ovlivněny jakostí naměřených 

údajů, a proto je třeba před samotným shromažďováním údajů ověřit vhodnost používaného 

systému měření. Samotné měření sledovaného znaku jakosti znamená další zdroj variability a 

mohl by tak ovlivnit údaje o způsobilosti procesu. Cílem tohoto kroku je vyhodnotit vlastnosti 

systému měření a ověřit jeho způsobilost k měření sledovaného znaku jakosti v daném 

výrobním nebo tolerančním rozpětí. Zda je systém vhodný, posuzujeme na základě 

vyhodnocení vybraných statistických vlastností systému měření, jako jsou: 

• Stabilita: je celková variabilita výsledků měření stejného znaku jakosti v delším 

časovém úseku. 

• Strannost: je mírou správnosti měření a je vyjádřena jako rozdíl mezi aritmetickým 

průměrem výsledků získaných při opakovaném měření stejného znaku jakosti a 

přijatou referenční hodnotou. Představuje celkovou systematickou chybu měření. 

• Shodnost: jedná se o variabilitu výsledků opakovaného měření stejného znaku 

jakosti a charakterizuje působení náhodných chyb měření. 

• Opakovatelnost: je shodnost měření v podmínkách opakovatelnosti, to znamená, 

že nezávislé výsledky měření získává stejný operátor, stejným měřícím 

prostředkem, stejnou metodou a ve stejném místě měření. Měření musí být 

provedeno v co nejkratším časovém rozmezí. 

• Reprodukovatelnost: představuje variabilitu středních hodnot při opakovaných 

měřeních stejného znaku jakosti. Měření se provádí v různých podmínkách. 

Měření nejčastěji provádí různí operátoři jedním měřidlem anebo jeden operátor 

různými měřidly. 

• Linearita: je rozdíl mezi hodnotami strannosti v předpokládaném pracovním 

rozsahu systému měření. 
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Pro analýzu systému měření existuje řada postupů, které se buď zaměřují na 

jednotlivé vlastnosti systému měření, nebo umožňují vyhodnotit statistické vlastnosti. 

Základním předpokladem pro objektivní vyhodnocení statistických vlastností je analýza 

stability systému měření, která představuje celkovou variabilitu. Další analýzou je analýza 

strannosti systému měření, která spočívá ve vyhodnocení souboru opakovaných měření 

výrobku o známé přijaté referenční hodnotě nebo etalonu. Často se používají také analýzy 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti, které vychází z výsledků opakovaných měření 

výrobků, které pokrývají výrobní rozpětí. Vyhodnocení celkové variability anebo samostatné 

vyhodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti je důležité pro identifikaci příčin 

variability naměřených údajů a pro návrh vhodných opatření ke zlepšení. Jestliže se na 

variabilitě podílí větší mírou reprodukovatelnost, je potřeba hledat příčinu v rozdílných 

přístupech jednotlivých operátorů. V opačném případě je potřeba hledat příčiny 

v nedostatcích samotného procesu měření. Zda je systém měření přijatelný, zjistíme podle 

procentního podílu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti z celkové variability. Kromě 

vyhodnocování systému měření na základě jeho vlastností, můžeme způsobilost systému 

hodnotit na základě indexu způsobilosti Cg a Cgk, které porovnávají variabilitu opakovaných 

měření s určitým podílem šířky tolerančního nebo výrobního rozpětí, ve kterém má být 

systém měření používán [13].   

 

1.4 Shromažďování údajů 
Získávání hodnot zvoleného znaku jakosti by mělo být prováděno z procesu 

v průběhu dostatečně dlouhého časového období, aby se v něm projevily všechny běžné 

zdroje variability. Mělo by tedy docházet k běžným změnám obsluhy, vlastností 

zpracovávaného materiálu, technologických parametrů, vlastností prostředí a k dalším 

běžným změnám. V tomto období se stanoví pravidelné časové či dávkové intervaly a 

z procesu se v těchto intervalech odeberou určité počty po sobě vyrobených výrobků tzv. 

podskupiny. U těchto výrobků se zjistí hodnoty sledovaného znaku jakosti [13].  

V rámci logické podskupiny by měly s velkou pravděpodobností působit pouze 

náhodné vlivy variability, a to proto, aby byla velká šance odhalit změny v procesu mezi 

podskupinami. Podskupiny se tedy vybírají z prvků, které pochází pouze z jednoho zdroje 

variability např. z výrobků vyrobených na jednom vřeteni vícevřetenového obráběcího stroje. 

Musí se také stanovit, zda se mají výrobky odebírat hned za sebou po uplynutí kontrolního 
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intervalu, nebo se mají odebírat náhodně během celého kontrolního intervalu. Při 

shromažďování údajů by se měly získat údaje alespoň o 25 podskupinách, kde je doporučený 

rozsah v případě měřitelných znaků 4 až 5 výrobků. Rozsahy výrobků by měly být konstantní, 

a jestliže je provádění kontrolní operace ekonomicky, technicky nebo časově náročné, je 

vhodnější mít rozsahy podskupin menší [15].  

 

1.5 Průzkumová analýza dat 
Údaje, které jsme v předchozím kroku shromáždili, musíme podrobit analýze, při 

které musíme zjistit, zda se v souboru hodnot vyskytují odlehlé hodnoty, jakého charakteru 

rozdělení jsou hodnoty sledovaného znaku, zda jsou data závislá a zda se rozptyl a střední 

hodnota nemění v čase. Tyto informace musíme znát, abychom nepřešli zbytečně k dalším 

krokům hodnocení způsobilosti procesu, neboť ty jsou založeny na určitých předpokladech, 

které musí být splněny. V případě nesplnění omezujících podmínek by výsledky hodnocení 

způsobilosti procesu nemusely být použitelné a nemusely by odpovídat skutečnosti. 

Předpoklady by se měly ověřovat kombinací numerických a grafických metod, neboť některé 

nevýhody jedné metodiky jsou kompenzovány druhou. Účelem průzkumové analýzy je tedy 

odhalit zvláštnosti a ověřit předpoklady před provedením statistické analýzy [15].  

Numerické metody jsou založeny na teorii testování. Testování je založeno na 

porovnávání testovacího kritéria T s kritickou hodnotou K. Testové kritérium T je náhodnou 

proměnnou. Prvním krokem je vyslovení předpokladu, který nazýváme nulovou hypotézou a 

značíme ji H0. Pro případy, kdy neplatí nulová hypotéza, je potřeba definovat alternativní 

hypotézu H1. Ta nemusí být negací nulové hypotézy. O přijetí H0 rozhodneme tehdy, je-li 

kritická hodnota větší než testové kritérium. V opačném případě se H0 zamítá a přijímá se 

alternativní hypotéza H1[16]. 

 

1.5.1 Ověření výskytu odlehlých hodnot 

Odlehlé hodnoty jsou naměřené údaje, které odrážejí určité neobvyklé jevy či 

poruchy, které vedou ke zvláštním uskupením dat, které nejsou v souladu se zbytkem dat. 

Mohou ovlivnit statistické charakteristiky a samotnou vypovídající schopnost výsledků 

hodnocení způsobilosti procesů. Takové hodnoty je třeba odhalit a určit jejich vliv a příčinu 

výskytu. Může se totiž jednat pouze o chybný údaj, který je důsledkem chybného zjištění 
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nebo záznamu. Takový údaj může být ze souboru hodnot vyloučen nebo opraven. Při 

vylučování atypických hodnot je potřeba zvážit, zda se nezbavujeme nějaké důležité 

informace[13]. 

 

1.5.1.1 Numerické metody pro zjišťování výskytu odlehlých hodnot 

Mezi základní testy pro zjišťování výskytu odlehlých hodnot patří Grubbsův test 

odlehlých hodnot, který předpokládá normální rozdělení dat a je vhodný pro větší počet 

paralelních výsledků. Prvním krokem je definování nulové a alternativní hypotézy, která zní: 

H0: soubor neobsahuje odlehlé hodnoty; H1: soubor obsahuje odlehlé hodnoty. Dalším 

krokem je uspořádání souboru a výpočet základních charakteristik jako jsou střední hodnota �̅�𝑥 

a rozptyl s. Vychází se z následujících vztahů, které jsou uvedeny v tabulce č. 1 [16]: 

 

Tabulka 1. Vztahy pro výpočet Grubbsova testu 

Střední hodnota �̅�𝑥 =
∑𝑥𝑥𝑖𝑖𝑓𝑓𝑖𝑖
𝑛𝑛  

Směrodatná odchylka 𝑠𝑠 = �1
𝑛𝑛�

(𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)2𝑓𝑓𝑖𝑖  

Testovací kritérium 𝑈𝑈𝑛𝑛 =
𝑥𝑥𝑛𝑛 − �̅�𝑥
𝑠𝑠 ;   𝑈𝑈1 =

�̅�𝑥 − 𝑥𝑥(1)

𝑠𝑠  

 

Po výpočtu testovacího kritéria se jeho hodnota porovná s kritickou hodnotou h na 

zvolené hladině významnosti α pro daný počet hodnot (n). Jsou-li testovací kritéria větší než 

kritická hodnota nebo rovny kritické hodnotě, jedná se o odlehlou hodnotu, kterou lze ze 

souboru hodnot vyloučit. Je-li x(n) odlehlou hodnotou, testujeme ji na odlehlost x(n-1) a je-li 

odlehlou hodnotou x(1), testujeme na odlehlost x(2). Takto postupujeme do doby, než 

nalezneme všechny odlehlé hodnoty [16]. 

Dalším možným testem je Dean-Dixonův test, který nepředpokládá normální 

rozdělení a je vhodný pro soubory s malým počtem paralelních stanovení. Místo směrodatné 

odchylky se používá rozpětí, tedy rozdíl mezi největším a nejmenším výsledkem v souboru 
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dat. Testují se dva sousední výsledky posloupnosti hodnot. Prvním krokem je seřazení 

naměřených výsledků podle velikosti. Vychází se ze vzorců uvedených v tabulce č. 2.  

 

Tabulka 2. Vztahy pro výpočet Dean-Dixonova testu 

Rozpětí R= xmax - xmin 

Testovací kritérium 𝑄𝑄𝑛𝑛 =
𝑥𝑥𝑛𝑛 − 𝑥𝑥𝑛𝑛−1

𝑅𝑅 ;   𝑄𝑄1 =
𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥1

𝑅𝑅  

 

Vypočtené hodnoty testovacího kritéria Qn a Q1 porovnáváme s kritickou hodnotou 

Qα pro daný počet hodnot (n) na zvolené hladině významnosti α. Jsou -li hodnoty testovacího 

kritéria větší než kritická hodnota nebo rovny, jedná se o odlehlou hodnotu, kterou můžeme 

vyloučit ze souboru hodnot. Po vyloučení těchto hodnot získáme nový soubor s jiným 

rozpětím, u kterého musíme opakovaně provést testování. To děláme do doby, než vyloučíme 

všechny odlehlé hodnoty [18].  

 

1.5.1.2 Grafické metody pro zjišťování výskytu odlehlých hodnot 

Jedním ze základních grafických nástrojů pro nalezení odlehlých hodnot je krabicový 

graf neboli BOX-PLOT. Tento grafický nástroj analyzuje pozice minimální hodnoty, dolního 

kvartilu, mediánu, horního kvartilu a maximální hodnoty. Zobrazení těchto pozic umožňuje 

vyhodnotit symetrii rozdělení sledovaného znaku jakosti a identifikovat případné odlehlé 

hodnoty. Kromě identifikace odlehlých hodnot můžeme z tohoto grafu posoudit symetrii 

konců rozdělení. Graf zobrazuje data ve tvaru obdélníkové krabice a dvou úseček, které z ní 

vybíhají na pravou a levou stranu. Krabice je rozdělena mediánem a pro symetricky rozložená 

data je medián uprostřed krabice. Levá strana krabice je určena dolním kvartilem a pravá 

strana horním kvartilem. Délka krabice stanovuje stupeň variability zobrazeného souboru a 

představuje kvartilové rozpětí, tedy rozdíl mezi horním a dolním kvartilem. Jestliže je medián 

blíže k jedné ze stran krabice, jedná se o rozdělení zešikmené. Délka levé úsečky, která 

vybíhá z krabice, je dána rozdílem mezi dolním kvartilem a 1,5 násobkem kvartilového 

rozpětí a délka pravé úsečky je dána součtem hodnoty horního kvartilu a 1,5 násobkem 

hodnoty kvartilového rozpětí. Jestliže je jedna z úseček zřetelně větší než druhá, signalizuje 

graf přítomnost asymetrického rozdělení. Hodnoty, které leží za úsečkami, jsou tedy vzdáleny 
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od jednotlivých kvartilů o více než 1,5 násobek kvartilového rozpětí, představují tzv. odlehlé 

hodnoty. Data, která leží od jednotlivých kvartilů o více než 3 násobek kvartilového rozpětí, 

představují extrémní pozorování. Jak takový krabicový graf vypadá, můžeme vidět na 

obrázku 3 [13]. 

 

Obrázek 3 Krabicový graf 

 

Dalším možným grafickým nástrojem, který je vhodný pro nalezení odlehlých 

hodnot, je histogram. Histogram představuje znázornění intervalového rozdělení četností 

hodnot znaku jakosti, jako jsou rozměry výrobku, chemické složení, pevnost a podobně. 

Jedná se o sloupcový graf většinou se sloupci stejné šířky, kde základna sloupců odpovídá 

šířce třídního intervalu h a výška sloupců představuje četnosti hodnot sledované veličiny.  

Prvním krokem pro sestrojení histogramu je stanovení počtu a šíře intervalů. Aby 

histogram poskytl lepší vizuální informace, jsou většinou intervaly stejně široké. Počet tříd 

závisí na počtu pozorování a na rozptýlenosti dat. Histogram, který má příliš málo nebo příliš 

mnoho tříd, neposkytuje vhodné informace. Obvykle se počet tříd stanovuje v rozmezí 5 až 

20, protože tento počet je vyhovující ve většině případů. Počet tříd se zvětšuje s narůstajícím 

rozsahem dat. V praxi se často pracuje s tím, že počet tříd přibližně odpovídá druhé 

odmocnině z počtu pozorování. Vypočteme rozpětí souboru, což je rozdíl mezi maximální a 

minimální hodnotou. Poté určíme počet tříd a stanovíme šíři intervalu a to tak, že variační 

rozpětí podělíme počtem tříd. Sestavíme si tabulku četností, určíme dolní a horní hranice 

intervalů a stanovíme středy intervalu, které představují třídní znaky. Jednotlivé pozorované 

hodnoty zařadíme do tříd pomocí čárkovací metody tak, aby byla minimální hodnota 
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obsažená v prvním intervalu a maximální hodnota v intervalu posledním. Na vodorovnou osu 

x, se znázorňují jednotlivé šířky třídních intervalů a na svislou osu y relativní četnosti. Po 

sestrojení histogramu přecházíme k jeho interpretaci. Z histogramu můžeme krom toho, zda 

se v histogramu vyskytují odlehlé hodnoty, posoudit symetrii rozdělení a působení 

vymezitelných příčin variability. Na obrázku č. 4 můžeme vidět histogram zvonovitého tvaru, 

který vypovídá o tom, že se v souboru nevyskytují odlehlé hodnoty a že na proces působí 

pouze náhodné vlivy [20].  

 

 

Obrázek 4 Histogram 

 

Dalším vhodným grafickým nástrojem je diagram rozptýlení. Představuje 

jednorozměrnou projekci kvantilového grafu do osy x. Tento diagram má na ose x naměřené 

hodnoty x a na ose y libovolnou úroveň, nejčastěji je y rovno 0. Cílem tohoto diagramu je 

přehledně znázornit data a jejich lokální koncentraci a indikovat podezřelá a vybočující 

měření. Podobným diagramem je rozmítnutý diagram rozptýlení. Ten také představuje 

projekci kvantilového grafu. Aby nedocházelo k splývání bodů, jsou body vhodně rozmístěné 

ve směru osy y. Osa x představuje naměřené hodnoty a osa y libovolný interval náhodných 

čísel. Tyto diagramy jsou vyobrazeny na obrázku č. 5 [21].  
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Obrázek 5 Diagram rozptýlení a rozmítnutý diagram rozptýlení 

 

1.5.2 Ověření neměnnosti rozptylu a střední hodnoty v čase 

Jedním z předpokladů pro použití regulačních digramů při hodnocení statistické 

stability procesu je konstantní rozptyl a střední hodnota. Konstantní rozptyl můžeme ověřit 

pomocí Bartlettova testu nebo bodového diagramu. K posouzení konstantnosti střední 

hodnoty v čase slouží test významnosti směrnice přímky a Brownův a Forsythův T-test. 

Grafickými metodami jsou graf původní časové řady, graf řady diferencí a výběrová 

autokorelační funkce[19]. 

 

1.5.3 Ověření nezávislosti dat 

Nezávislost hodnot znamená, že v pořadí, ve kterém byla data naměřena, neexistuje 

žádný trend. To znamená, že data stále nestoupají nebo neklesají a nevykazují jinou závislost. 

Závislost dat lze chápat jako ovlivnění naměřené hodnoty předchozími hodnotami. Závislost 

dat může být dána nestabilitou měřícího zařízení, nekonstantností podmínek měření, 

zanedbáním faktorů jako jsou objem vzorků, teplota a další. Může být také způsobena 

časovou závislostí prvků ve výběru a nenáhodným či nesprávným výběrem vzorků k měření 

[21]. 
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1.5.3.1 Numerické metody pro ověřování vzájemné nezávislosti dat 

Mezi numerické metody patří neparametrické testy náhodnosti, testy významnosti 

autokorelačního koeficientu a testy autokorelace určitého řádu. Nulovou hypotézou u těchto 

testů je tvrzení, že všechny prvky výběru jsou navzájem nezávislé a ve výběru není 

autokorelace. 

Neparametrické testy jsou speciální testy, které nevyžadují žádné nebo téměř žádné 

předpoklady o charakteru rozdělení sledovaného znaku jakosti. Tyto testy vychází z velmi 

obecných předpokladů a obvykle požadují pouze spojité rozdělení sledovaného znaku. 

Výhodou těchto testů je tedy to, že nejsou závislé na tvaru rozdělení a jsou použitelné jak pro 

kvantitativní tak kvalitativní znaky jakosti. Jsou také snadno a rychle vypočitatelné, avšak 

v porovnání s parametrickými testy mají menší sílu. Patří mezi ně například znaménkové testy 

nezávislosti. 

Jestliže jsou data závislá, je nejsnadnějším řešením shromáždění nových dat. Data 

mohou být však i nadále závislá, neboť závislost není způsobena chybným sběrem dat nebo 

jiným technickým problémem, ale plyne z povahy problému [17].  

 

I. Znaménkový test 

Nulovou hypotézou H1 je tvrzení, že data jsou nezávislá a alternativní hypotézou H0 

je závislost dat. Soubor dat je neuspořádaný a mohou nastat dvě situace. První situace je 

taková, že se vedle sebe nevyskytují žádné dvě stejné hodnoty. Potom porovnáváme hodnoty 

xi s hodnotami xi+1. Jestliže je hodnota xi menší než následující hodnota xi+1, pak na i-tém 

místě napíšeme „+“. V opačném případě napíšeme znaménko „-“. Po nahrazení všech hodnot 

znaménky zjistíme počet sérií s, které představují stejná znaménka po sobě jdoucí a nejdelší 

sérii d. Abychom přijali nulovou hypotézu H0, tedy že jsou data nezávislá, musí platit, že 

počet sérií s je větší než s* a zároveň, že nejdelší série d je menší než d*. Tyto hodnoty 

vychází ze vztahů, které jsou uvedeny v následující tabulce [16]. 
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Tabulka 3. Vztahy pro výpočet s* a d* 

n ≤ 26 s* = 5 

26 < n ≤153 s* = 6 

153 < n ≤1170 s* = 15 

 d* = 1
3

(2𝑛𝑛 − 1)− 1,96 [(16𝑛𝑛 − 29)/90]2 

 

Druhou možností je, že se v neuspořádaném souboru hodnot vyskytují vedle sebe 

dvě stejné hodnoty. Potom porovnáváme hodnoty xi s x0,5. Jsou-li hodnoty xi menší než 

x0,5,pak na i-tém místě píšeme znaménko „-“, v opačném případě znaménko „+“. Opět 

zjistíme počet sérií s a nejdelší sérii d. Abychom přijali nulovou hypotézu, musí být splněny 

stejné kritéria jako v předchozím případě. Liší se pouze výpočet hodnot s* a d*. Vztahy pro 

jejich výpočet jsou v tabulce č.4 [16]. 

 

Tabulka 4. Vztahy pro výpočet s* a d* 

d*= 3,3log(n+1) 

s* = 0,5 (n+1-1,96√𝑛𝑛 − 1) 

 

II. Durbin-Watsonův test 

Tento test zkoumá závislost reziduí. Jedná se o testování významnosti 

autokorelačního koeficientu ϱ. Nulová hypotéza H0 je: autokorelační koeficient je roven 0. 

Alternativní hypotéza H1: autokorelační koeficient není roven nule.  

𝐷𝐷𝑤𝑤 =
∑ (�̂�𝑒𝑖𝑖 − �̂�𝑒𝑖𝑖−1)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=2
∑ �̂�𝑒𝑖𝑖2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 

Je-li hodnota testovacího kritéria přibližně 2, je autokorelační koeficient 

nevýznamný. Rozhodnutí o výsledku testu závisí nejenom na zvolené hladině významnosti α, 

ale také na polohách experimentálních bodů xi. Pozitivní autokorelace je když, 0 ≤ Dw< 2 a 

negativní autokorelace je 2 <Dw ≤ 4. Je-li testové kritérium Dw přibližně rovno 0 nebo 4, 

považuje se nulová hypotéza H0 za zamítnutou a autokorelační koeficient za významně 

odchýlený od nuly [21].  
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1.5.3.2 Grafické metody pro ověřování vzájemné nezávislosti dat 

Mezi grafické metody patří například autokorelační graf, výběrová autokorelační 

funkce a výběrová parciální autokorelační funkce. 

 

I. Autokorelační graf 

Na následujících obrázcích můžeme vidět autokorelační grafy pro různé situace. 

 

 

Obrázek 6. Autokorelační graf pro nezávislá data 

Na obrázku č. 6 můžeme vlevo vidět data v pořadí, ve kterém byla naměřena. Na 

pravé straně je graf autokorelace, který znázorňuje závislost dat jdoucích bezprostředně za 

sebou. Jestliže tento graf nelze proložit přímkou, znamená to, že se jedná o nezávislá data, ve 

kterých se nevyskytuje žádný trend [21].   

 

Obrázek 7. Autokorelační graf pro závislá data 
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Obrázek 7 znázorňuje závislá data, neboť shluk bodů, který je tvořen jednotlivými 

body, lze proložit přímkou. Jedná se o negativní autokorelaci, která vzniká hlavně 

pravidelným střídáním trendu dat [21]. 

Na následujícím obrázku můžeme vidět závislá data. Shluk bodů lze opět proložit 

přímkou. Jedná se o pozitivní autokorelaci, která je vytvářena dlouhými sekvencemi dat, které 

buď stoupají, nebo klesají [21]. 

 

Obrázek 8. Autokorelační graf pro závislá data 

 

1.6 Ověření normality sledovaného znaku jakosti 
Normalitu sledovaného znaku jakosti musíme posuzovat před samotným 

vyhodnocením způsobilosti procesu, protože se k jejímu vyhodnocování standardně používají 

indexy, které jsou založené na předpokladu normálního rozdělení. Nedodržení předpokladu o 

normálním rozdělení může snižovat hodnotu indexu způsobilosti. Krom indexů způsobilosti, 

jsou na předpokladu normality založeny také některé typy regulačních diagramů, které se 

používají pro posuzování statistické stability procesu. Mezi tyto regulační diagramy patří 

například diagram pro individuální hodnoty nebo pro medián[13]. 

 

1.6.1 Grafické metody pro ověření normality 

K přibližnému posouzení toho, zda lze rozdělení naměřených hodnot znaku jakosti 

aproximovat normálním rozdělením, můžeme použít histogram. Tento grafický nástroj je 

podrobněji popsán v kapitole 1.5.1.2. Na základě histogramu můžeme posoudit, zda se jedná 

o rozdělení symetrické nebo nesymetrické. Symetričnost rozdělení sledovaného znaku jakosti 
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můžeme posoudit také z krabicového grafu, který je uveden ve stejné kapitole jako histogram. 

Mezi další grafické nástroje patří Q-Q graf, pravděpodobnostní graf a rankitový graf.  

 

I. Q-Q graf  

Q-Q graf neboli kvantil-kvantilový graf se používá pro porovnání měřených hodnot 

s jakýmkoliv rozdělením. Umožňuje posoudit shodu výběrového rozdělení, které je 

charakterizováno kvantilovou funkcí QE(P) s kvantilovou funkcí zvoleného teoretického 

rozdělení QT(P). Pro odhad kvantilové funkce výběru se používají pořádkové statistiky 

kvantily x(i). Jestliže výběrové rozdělení je shodné se zvoleným teoretickým rozdělením, platí 

přibližná rovnost kvantilů, tedy x(i) je přibližně rovno QT(Pi). Pije pořadová pravděpodobnost. 

Jestliže odpovídá rozdělení výběru zvolenému teoretickému rozdělení, je závislost na QT(Pi) 

lineární. Nejčastěji se porovnává s normálním rozdělením. Jedná se o nejlepší grafickou 

metodu pro posouzení shody měřených hodnot s daným rozdělením. Níže na obrázku 9 

můžeme vidět Q-Q graf i s popisem jeho částí [21].  

 

 

Obrázek 9. Kvantil-kvantilový graf 

 

II. Pravděpodobnostní graf 

Tento graf je alternativou ke Q-Q grafu. Používá se k porovnání distribuční funkce 

výběru se standardizovanou distribuční funkcí normálního rozdělení. Jestliže výběrové 

rozdělení odpovídá normálnímu rozdělení, je výsledný graf přibližně lineární s jednotkovou 

směrnicí a nulovým úsekem. U pravděpodobnostního grafu musíme určit odhady parametrů Q 
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a R. Například pro normální rozdělení odpovídá odhad parametru R směrodatné odchylce a 

odhad parametru Q střední hodnotě. Pravděpodobnostní grafy jsou oproti kvantil-kvantilovým 

grafům citlivé na odchylky od teoretického rozdělení ve střední části a v oblasti konců. Oba 

grafy se vzájemně doplňují. Na osu x se vynáší hodnoty Pi = i/(n+1) a na osu y se vynáší 

hodnoty distribuční funkce normálního rozdělení [(𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)/𝑠𝑠]. Jestliže se nejedná o normální 

rozdělení výběru, vzniká v grafu křivka [21].  

 

III. Rankitový graf 

Slouží k porovnání rozdělení výběru s rozdělením normálním. Umožňuje orientačně 

zařadit výběrové rozdělení do skupin podle šikmosti, špičatosti a délky konců. Jestliže má 

křivka v grafu konkávní průběh, jedná se o zešikmené rozdělení výběru. Esovitý tvar 

poukazuje na rozdílnost v délce konců ve srovnání s normálním rozdělením. Tento graf 

umožňuje také indikovat přítomnost vybočujících hodnot, stejně jako Q-Q graf a 

pravděpodobnostní graf. Na ose x jsou vynášeny kvantily normovaného normálního rozdělení 

upia na osu y hodnoty x(i)[21]. 

 

1.6.1.1 Numerické metody pro ověření normality 

Na normalitě je založena celá klasická analýza dat, testování vybočujících měření a 

testy nezávislosti prvků. Máme dva druhy testů a to testy směrové a omnibus-testy. Testy 

směrové se používají, jestliže je předem specifikován typ odchylek od normality. Neznáme-li 

typ odchylek, používáme omnibus-testy. Testy jsou méně citlivé na odchylky od normality 

než grafy.  

K posouzení normality sledovaného znaku jakosti existuje celá řada testů. Patří mezi 

ně například X2 test, Shapiro-Wilkův test, test výběrové šikmosti, špičatosti a kombinovaný 

test šikmosti a špičatosti. Test X2je nejslabším testem, neboť rozděluje soubory dat do tříd. 

Test výběrové šikmosti a špičatosti je vhodný pro soubory o rozsahu n větším než 8. 

Kombinovaný test šikmosti a špičatosti je vhodný pro soubory o větším rozsahu 20 ≤ n ≤ 

1000. Za nejsilnější test je považován test Shapiro-Wilkův, který je odvozen z rankitových 

grafů. Je vhodný pro soubory s rozsahem 8 až 50 hodnot [19]. 
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I. Shapiro-Wilkův test 

Tento test je vhodný pro menší soubory, kde 3 ≤ n ≤50. Nulová hypotéza H0 

stanovuje, že soubor má normální rozdělení. Testovací kritérium je dáno následujícími 

vztahy, které jsou uvedeny v tabulce č. 5. Kritická hodnota W* se určuje z tabulek kvantilů. 

Jestliže je testovací kritérium W menší než kvantil W*, zamítáme nulovou hypotézu. Znamená 

to, že soubor nemá normální rozdělení [15]. 

 

Tabulka 5 Vztahy pro výpočet testovacího kritéria 

𝑊𝑊 =
𝑏𝑏2

𝜑𝜑2  

𝜑𝜑2 = �𝑥𝑥𝑖𝑖2 −
(∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 )2

𝑛𝑛

𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

 

𝑏𝑏2 = ��𝑎𝑎𝑛𝑛−𝑗𝑗+1�𝑥𝑥(𝑛𝑛−𝑗𝑗+1) − 𝑥𝑥𝑗𝑗�
1

𝑗𝑗=1

�

2

 

 

1.7 Posouzení statistické zvládnutosti procesu 
Jestliže jsme ověřili všechny předpoklady, můžeme přejít k hodnocení statistické 

stability procesu. K tomu, abychom mohli hodnotit způsobilost procesu, musíme mít proces 

ve statisticky stabilním stavu. To znamená, že na proces mohou působit pouze náhodné 

příčiny variability. Statistická regulace procesu umožňuje zasahovat do procesu s cílem 

udržovat ho dlouhodobě na požadované a stabilní úrovni. Jejím cílem je udržování procesu na 

přípustné a stabilní úrovni tak, aby byly znaky jakosti shodné s požadavky zákazníků [13].  

Na proces a jeho výstupy působí řada vlivů, které vyvolávají variabilitu. Ta 

způsobuje, že nelze vyprodukovat dva úplně totožné produkty. Můžeme však vytvářet 

podmínky, které zajistí, aby byla variabilita v mezích a minimalizovalo se množství produktů, 

které nesplňují požadavky na úroveň jejich jakosti. Vlivy variability lze rozdělit na náhodné a 

vymezitelné [13].  

Na proces působí velké množství náhodných vlivů, ale každý sám působí na proces 

v malém rozsahu. Náhodným vlivem může být například kolísání teploty chladící kapaliny při 
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obrábění, chvění stroje a další. Vlivem těchto příčin mají znaky jakosti stabilní rozdělení 

pravděpodobnosti a jejich parametry můžeme odhadnout. Chování procesu pak můžeme 

předvídat. To nám umožňuje regulovat a udržovat úroveň jakosti na požadované hodnotě. 

Tyto vlivy nelze eliminovat, avšak určitými systémovými zásahy mohou být vlivy omezeny 

[13].  

Druhou skupinou vlivů jsou vymezitelné příčiny, které způsobují významné 

odchylky jakosti od požadované úrovně. Každý takový vliv může být po odhalení eliminován 

nebo minimalizován v relativně krátkém čase a při relativně nízkých nákladech. Hodnoty 

znaků jakosti, na které působí vymezitelné příčiny variability, se mohou měnit náhle nebo 

postupně. Vymezitelnými příčinami mohou být opotřebení nástroje, zlomení nože, nástup 

nového pracovníka a další [13].  

Základním nástrojem pro hodnocení statistické stability procesu jsou regulační 

diagramy. Ty umožňují odlišit změny znaku jakosti, které jsou vyvolané vymezitelnými 

příčinami od změn, které jsou vyvolány náhodnými příčinami. Jedná se o grafický nástroj, 

kde se na osu x vynášejí pořadová čísla podskupin a na osu y hodnoty výběrových 

charakteristik sledovaného znaku jakosti či parametru procesu. Na ose y tedy mohou být 

charakteristiky, jako jsou výběrové průměry, výběrové rozpětí, podíly neshodných jednotek a 

další. Regulační diagram se dále skládá ze střední přímky (CL) a horní a dolní regulační meze 

(UCL, LCL). Tyto regulační meze vymezují pásmo, na jehož základě rozhodujeme o 

statistické stabilitě nebo nestabilitě procesu. Jestliže všechny body vynesené do regulačního 

diagramu leží v tomto pásmu, je proces statisticky stabilní, působí na něho tedy pouze 

náhodné příčiny variability. Nejčastěji jsou regulační meze ve vzdálenosti ± 3 směrodatné 

odchylky dané výběrové charakteristiky od centrální přímky [13].  

Prvním krokem po sběru dat a ověření jejich předpokladu, je vytvoření regulačního 

diagramu, výpočet a následné zakreslení regulačních mezí a centrální přímky. Poté se pro 

každou podskupinu vypočte jedna nebo více charakteristik, jejichž hodnoty se chronologicky 

zakreslí do regulačního diagramu a provede se jeho analýza. Jestliže leží některé body mimo 

regulační meze, signalizuje nám regulační diagram působení vymezitelné příčiny variability.  

Jestliže je proces pod kontrolou, je tedy statisticky stabilní, měly by být všechny 

vynesené body v podstatě náhodným vzorkem. Nenáhodná seskupení a trendy, které se objeví 

v regulačním diagramu, znamenají působení nějaké příčiny, kterou je potřeba nalézt a 

odstranit, což může vést k zlepšení procesu. Jestliže zjistíme, že je proces statisticky 
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nestabilní, musíme provést analýzu procesu, vyhledat a odstranit vymezitelnou příčinu, která 

danou nestabilitu způsobila. Statistická regulace procesu je testováním statistické hypotézy, 

která vede buď k rozhodnutí o statistické stabilitě či nestabilitě procesu a je tedy spojena 

s chybami [22]. 

Jedná se o chybu I. druhu, která je spojena s rizikem zbytečného signálu α a chybu II. 

druhu, která je spojena s rizikem chybějícího signálu β. Chyba I. druhu spočívá v tom, že 

přestože proces může být ve statisticky stabilním stavu a nedochází ke změně rozdělení 

regulované veličiny, může dojít k tomu, že vypočítaná hodnota příslušné výběrové 

charakteristiky bude ležet náhodně mimo regulační meze. To může vést k nesprávnému 

závěru, že je proces statisticky nestabilní a vznikají zbytečné náklady na vyhledávání 

neexistujících vymezitelných příčin. U chyby II. druhu naopak leží všechny hodnoty dané 

výběrové charakteristiky uvnitř regulačních mezí, přestože proces není statisticky stabilní. 

Nejčastěji se používají regulační diagramy, které zohledňují pouze riziko zbytečného signálu 

α. Jestliže počítáme s  regulačními mezemi, které jsou trojnásobkem směrodatné odchylky 

příslušné výběrové charakteristiky, je α rovna 0,27 % [13].  

 

I. Shewhartovy regulační diagramy 

Regulačních diagramů je celá řada, avšak mezi nejčastěji používané patří 

Shewhartovy regulační diagramy. Ty se dělí do různých skupin dle charakteru znaku jakosti. 

Znaky jakosti mohou být měřitelné nebo neměřitelné. Všude tam, kde je to možné, by se měla 

provádět regulace měřením, neboť poskytuje o procesu mnohem více informací než regulace 

srovnáváním a vyžaduje menší rozsahy podskupin. Účinnost regulačních diagramů je 

ovlivněna mírou splnění předpokladů, jako jsou dostatečný počet dat, nezávislost dat, 

normalita dat, konstantní rozptyl a střední hodnota, citlivost na větší změny procesu a 

sledování pouze jednoho znaku jakosti. Nesplnění těchto předpokladů může vést k selhání 

regulačních diagramů. Nejčastěji používané regulační diagramy pro měřitelné a neměřitelné 

znaky jakosti jsou uvedeny v následujících tabulkách [13]. 
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Tabulka 6 Nejčastěji používané RD pro měřitelné znaky jakosti 

(𝑥𝑥,� 𝑅𝑅) RD pro výběrový průměr a rozpětí 
Vhodné pro malé rozsahy 

podskupin 

(𝑥𝑥,� 𝑠𝑠) 
RD pro výběrový průměr a 

směrodatnou odchylku 

Vhodné pro větší rozsahy 

podskupin, tam kde lze data 

zpracovávat na počítači. 

(𝑥𝑥� ,𝑅𝑅) RD pro výběrový medián a rozpětí 

Alternativa k RD pro výběrový 

průměr a rozpětí. Má jednodušší 

výpočty a širší pásmo mezi 

regulačními mezemi. Je méně 

citlivý. 

(𝑥𝑥𝑖𝑖 ,𝑅𝑅𝑘𝑘𝑘𝑘 ) 
RD pro individuální hodnoty a klouzavé 

rozpětí 

Tam kde je vysoká homogenita 

v podskupině nebo tam, kde nelze 

získat větší počet hodnot 

sledovaného znaku jakosti. 

Předpokladem je ověření normality 

 

Tabulka 7 Nejčastěji používané RD pro neměřitelné znaky jakosti 

p RD pro podíl neshodných jednotek v podskupině 

np RD pro počet neshodných jednotek v podskupině 

c RD pro počet neshod v podskupině 

u RD pro průměrný počet neshod na jednotku v podskupině 
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V další části této diplomové práce se budeme zabývat statistickou stabilitou procesu 

výroby plechů, kde je rozsah podskupiny 1. Proto budeme používat RD pro individuální 

hodnoty a klouzavá rozpětí. Vztahy pro výpočet centrální přímky, horní a dolní regulační 

meze tohoto typu regulačního diagramu jsou v tabulce č. 8. 

 

Tabulka 8 Vztahy pro výpočet RD pro individuální hodnoty a klouzavá rozpětí 

RD(xj, Rkl) Centrální přímka Horní regulační mez Dolní regulační mez 

(Rkl) 𝑅𝑅�𝐾𝐾𝑘𝑘 =
∑ 𝑅𝑅𝑗𝑗𝑘𝑘
𝑗𝑗=1

𝑘𝑘 − 1  𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝐷𝐷4 ∙ 𝑅𝑅�𝐾𝐾𝑘𝑘  𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝐷𝐷3 ∙ 𝑅𝑅�𝐾𝐾𝑘𝑘  

(xj) 𝑈𝑈𝑈𝑈 = �̅�𝑥 =
∑ 𝑥𝑥𝑗𝑗𝑘𝑘
𝑗𝑗=1

𝑘𝑘  𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = �̅�𝑥 + 𝐸𝐸2 ∙ 𝑅𝑅�𝐾𝐾𝑘𝑘  𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = �̅�𝑥 − 𝐸𝐸2 ∙ 𝑅𝑅�𝐾𝐾𝑘𝑘  

 

U tohoto regulačního diagramu se počítá s rozsahem podskupiny n = 2. Součinitelé 

D4 a D3 jsou dány tabulkou pro výpočet přímek regulačního diagramu, která je součástí normy 

ČSN ISO 8258. Součinitel E2 = 3/ d2, který je také uveden v této tabulce.  

Prvním krokem je výpočet regulačního diagramu pro klouzavá rozpětí. Musíme tedy 

nejdříve vypočítat jednotlivá klouzavá rozpětí, což je rozdíl dvou po sobě jdoucích hodnot. 

Poté vypočteme dle uvedených vztahů jednotlivé meze, centrální přímku a zakreslíme je do 

regulačního diagramu i s jednotlivými hodnotami klouzavých rozpětí. Jestliže leží všechny 

body uvnitř regulačních mezí a nevyskytují se žádné trendy nebo nenáhodná seskupení, je 

proces ve statisticky stabilním stavu a můžeme přejít k regulačnímu diagramu pro 

individuální hodnoty. Zde také nejdříve vypočteme centrální přímku, horní a dolní regulační 

mez a zakreslíme je do regulačního diagramu pro individuální hodnoty. Jestliže jsou všechny 

body uvnitř mezí a nevyskytují se žádné trendy nebo nenáhodná seskupení, můžeme tvrdit, že 

je proces ve statisticky stabilním stavu a můžeme přejít k hodnocení způsobilosti procesu.  

Jestliže však dojde k signálu, že je proces ve statisticky nestabilním stavu, musíme 

najít příčinu problému, analyzovat ji a nalézt vhodné opatření k její eliminaci či úplnému 

odstranění. Poté musíme znovu přepočítat jednotlivé regulační diagramy bez hodnot, které 

jsou ovlivněny vymezitelnou příčinou variability.  
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II. Short Run (SR) regulační diagramy 

Tyto regulační diagramy se používají v procesech s nízkým stupněm opakovatelnosti, 

s krátkými výrobními cykly a v procesech se složitým výrobkovým mixem a malými 

výrobními dávkami. SR diagramy pracují s jediným regulačním diagramem nebo s jedinou 

dvojicí diagramů pro různé operace či různé znaky jakosti. Je to dáno transformací dat, která 

převádí data o různých produktech na stejné rozdělení. Proto můžeme použít společné 

regulační meze. SR diagramy dělíme podle způsobu transformace na cílové regulační 

diagramy a standardizované regulační diagramy. Výhody SR diagramů spočívají 

v minimálním počtu regulačních diagramů, v skutečném sledování procesu a nikoliv jen jeho 

výstupů a v možnosti sledování působení vymezitelných příčin variability jak celkového 

procesu, tak také variability při výrobě jednotlivých produktů [15].   

Cílové regulační diagramy se aplikují na proces, který produkuje podobné výrobky, u 

kterých sledujeme stejný nebo podobný znak jakosti. Příkladem mohou být výrobky lišící se 

pouze v rozměrech. Předpoklady pro jejich použití jsou konzistentní variabilita procesu u 

různých produktů, které chceme v regulačních diagramech sledovat, normalita a nezávislost 

dat. Transformace dat, která se u cílových regulačních diagramů používá, je založená na 

výpočtu odchylky naměřené hodnoty od cílové hodnoty. Ta ovlivňuje účinnosti regulačního 

diagramu a definuje se jako jmenovitá hodnota, dostatečně vzdálená od horní nebo dolní 

mezní hodnoty nebo jako hodnota definovaná zkušenými pracovníky, která je daná výrobními 

či jinými omezeními. Používají se pouze RD pro měřitelné znaky jakosti pro regulaci polohy 

procesu a to RD pro individuální hodnoty a klouzavá rozpětí, RD pro výběrové průměry a 

rozpětí, RD pro výběrové průměry a výběrové směrodatné odchylky [15].  

Druhou skupinou SR diagramů jsou standardizované RD, které jsou vhodné pro 

situace, kdy je variabilita procesu při výrobě různých produktů nekonzistentní. Příkladem je 

proces, kdy se na jednom stroji vyrábí produkty z odlišných materiálů s různými jmenovitými 

hodnotami stejného znaku jakosti. Mohou se používat také pro sledování několika procesů 

v jednom diagramu. Transformace spočívá v převedení hodnot regulované veličiny na 

bezrozměrnou veličinu. Používají se stejné typy RD jako u cílových regulačních diagramů. 

Krom toho se také používají diagramy pro regulaci srovnáváním a to pro podíl neshodných 

jednotek, počet neshod a pro průměrný počet neshod na jednotku v podskupině [15]. 
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III. Hotellingův diagram (HRD) 

Jedná se o první regulační diagram zabývající se sledováním více znaků jakosti na 

jednom produktu. Základní rozdělení dat, které lze tímto diagramem sledovat, je 

vícerozměrné normální rozdělení veličiny x. Toto rozdělení je dáno vektorem středních 

hodnot a kovariační maticí, která představuje obdobu rozptylu u normálního rozdělení. 

Hotellingův regulační diagram může být pojat jako mnohorozměrný protějšek Shewhartových 

regulačních diagramů. Stejně jako u jednorozměrných veličin lze tento diagram sestrojit pro 

individuální hodnoty nebo pro výběrové charakteristiky znaků jakosti. Podmínkou pro jeho 

použití je, že všechny znaky jakosti musí mezi sebou korelovat [23]. 

 

IV. CUSUM 

Jedná se o metodu kumulovaných součtů. Tyto diagramy jsou citlivější na změny 

procesu a indikuji malé a střední změny procesu 2 až 4 rychleji při stejném rozsahu výběru n. 

Tato metoda je spojena s nižšími náklady na kontrolu při stejném riziku α. Použitím této 

metody můžeme přesněji určit okamžik, kdy dochází ke změně parametrů rozdělení dané 

veličiny a můžeme odhadnout její velikost a směr působení [25]. 

 

V. EWMA 

Může se používat ve stejných situacích jako regulační diagramy pro výběrový 

průměr a rozpětí. Každý bod diagramu je váženým průměrem nově naměřené hodnoty xi, 

nebo průměru podskupiny o velikosti n. Jedná se o diagramy s neomezenou nerovnoměrnou 

pamětí, která je daná parametrem λ. Tento parametr je volitelný a může být v rozmezí od 0 po 

1. Jestliže je hodnota λ rovna 1 odpovídá diagram Shewhartovu diagramu a čím je hodnota 

nižší, tím pomaleji reagují vynášené hodnoty na lokální změny sledovaného procesu. Při 

vhodně zvoleném parametru λ nereaguje diagram na lokální odchylky od předepsané hodnoty 

tak rychle jako klasický Shewhartův diagram. Používá se tedy tam, kde dochází k odchylkám, 

aniž by se jednalo o poruchu [24]. 
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1.8 Výpočet indexů způsobilosti a jejich porovnání s požadovanými 

hodnotami 
V případě, že jsou splněny všechny předpoklady, tedy, že data pochází z normálního 

rozdělení, jsou nezávislé a proces je statisticky stabilní, můžeme přejít k samotnému 

hodnocení způsobilosti procesu, které se provádí pomocí indexů způsobilosti. Mezi nejčastěji 

používané indexy patří Cp a Cpk, které posuzují jak potenciální tak skutečnou způsobilost 

procesu. Existují další indexy, jako jsou Cpm, C*
pmaCpmk, které posuzují, jak je proces schopen 

dosahovat cílové hodnoty sledovaného znaku jakosti.   

 

1.8.1 Výpočet indexů způsobilosti 

1.8.1.1 Index Cp 

Tento index lze použít pouze v případě, známe-li horní a dolní toleranční meze pro 

hodnoty naměřených charakteristik. Hodnoty, které leží mimo tyto meze, se označují jako 

nevyhovující. Index Cp představuje míru potenciální schopnosti procesu zajistit, aby 

sledovaný znak jakosti ležel uvnitř tolerančních mezí (LSL< x <USL). Počítá se podle vztahu: 

𝑈𝑈𝑝𝑝 =
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 − 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈

6𝜎𝜎  

Rozdíl tolerančních mezí představuje maximální přípustnou variabilitu a hodnota 6 

směrodatných odchylek představuje variabilitu skutečnou. Index Cp charakterizuje potenciální 

možnosti procesu, které jsou dány jeho variabilitou. Neříká však nic o tom, jak jsou tyto 

možnosti ve skutečnosti využity [12]. 

Hodnotu směrodatné odchylky většinou neznáme, a proto se nahrazuje odhadem. 

Doporučené možnosti odhadu jsou uvedeny v tabulce č. 9 [12]. 

 

Tabulka 9 Možnosti odhadu směrodatné odchylky 

Odhad 

směrodatné 

odchylky 
𝜎𝜎� =

𝑅𝑅�
𝑑𝑑2

 𝜎𝜎� =
�̅�𝑠
𝑈𝑈4

 𝜎𝜎� = �
∑ 𝑠𝑠𝑗𝑗2𝑘𝑘
𝑗𝑗=1

𝑘𝑘  
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kde: 𝑅𝑅� -  průměrné variační rozpětí v podskupinách, 

�̅�𝑠 -  průměrná hodnota výběrových směrodatných odchylek v podskupinách, 

d2, C4 – koeficienty závislé na rozsahu podskupiny, které se zjistí z normy ČSN 

ISO 8253 Shewhartovy regulační digramy,  

sj
2–  výběrový rozptyl hodnot v j-té podskupině, 

k –  počet podskupin. 

Ve skutečnosti se stanovuje odhad indexu způsobilosti, který je dán vztahem: 

�̂�𝑈𝑝𝑝 =
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 − 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈

6 ∙ 𝑅𝑅
�

𝑑𝑑2

 

Čím je hodnota indexů Cp vyšší, tím můžeme proces považovat za způsobilejší, 

neboť velká směrodatná odchylka je nežádoucí. Jestliže je index Cp roven 1, pak se očekává, 

že výskyt nevyhovujících jednotek bude 0,27%, což je považováno jako přijatelně malý 

výskyt. V praxi se často setkáváme s tím, že je požadovaná hodnota tohoto indexu menší než 

1; 1,3; nebo 1,5 což odpovídá maximálně přípustné variabilitě procesu 6σ, 8σ nebo 9σ. Je 

důležité si uvědomit, že jestliže je hodnota indexu Cp rovna 1, není zaručeno, že se v procesu 

bude vyskytovat pouze 0,27 % neshodných jednotek [24]. 

K tomu, abychom mohli tento index způsobilosti použít, musí být splněny následující 

podmínky:  

• proces je statisticky stabilní; 

• data neobsahují odlehlé hodnoty; 

• data pochází z normálního rozdělení; 

• μ = cílové hodnotě T (tuto podmínku můžeme ověřit testem předpokladu o 

střední hodnotě základního souboru)[15]. 
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1.8.1.2 Index Cpk 

Tento index zohledňuje nejenom variabilitu sledovaného znaku jakosti, ale také jeho 

polohu vůči tolerančním mezím USL a LSL. Charakterizuje tedy skutečnou způsobilost 

procesu, tedy jak je proces ve skutečnosti schopen dodržovat předepsané toleranční meze. 

Může se používat jak v případě oboustranných tak jednostranných tolerancí. Vztahy pro 

výpočet indexu Cpk jsou v tabulce č. 10 a jejich odhady v tabulce č. 11 [14]. 

 

Tabulka 10 Vztahy pro výpočet indexu Cpk 

Předpis dolní toleranční meze 𝑈𝑈𝑝𝑝𝑈𝑈 =
𝜇𝜇 − 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈

3𝜎𝜎  

Předpis horní toleranční meze 𝑈𝑈𝑝𝑝𝑈𝑈 =
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 − 𝜇𝜇

3𝜎𝜎  

Předpis obou tolerančních mezí 𝑈𝑈𝑝𝑝𝑘𝑘 = 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛�𝑈𝑈𝑝𝑝𝑈𝑈 ;𝑈𝑈𝑝𝑝𝑈𝑈 � 

 

Tabulka 11 Vztahy pro výpočet odhadu indexu �̂�𝑈𝑝𝑝𝑘𝑘  

Předpis dolní toleranční meze �̂�𝑈𝑝𝑝𝑈𝑈 =
�̅�𝑥 − 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈

3𝜎𝜎  

Předpis horní toleranční meze �̂�𝑈𝑝𝑝𝑈𝑈 =
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 − �̅�𝑥

3𝜎𝜎  

Předpis obou tolerančních mezí �̂�𝑈𝑝𝑝𝑘𝑘 = 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛��̂�𝑈𝑝𝑝𝑈𝑈 ; �̂�𝑈𝑝𝑝𝑈𝑈 � 

 

Pro výpočet indexu Cpk musíme krom odhadu směrodatné odchylky stanovit i odhad 

střední hodnoty μ sledovaného znaku. Směrodatnou odchylku odhadneme pomocí některého 

vztahu z tabulky 9 a k odhadu střední hodnoty, se používá aritmetický průměr všech hodnot 

[14].  

V případě, že známe obě toleranční meze, můžeme indexy Cp a Cpk počítat ze vztahu:  

𝑈𝑈𝑝𝑝𝑘𝑘 = 𝑈𝑈𝑝𝑝 −
�𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈+𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈

2
− 𝜇𝜇�

3𝜎𝜎  

Hodnota indexu Cpk je vždy menší nebo rovná hodnotě indexu Cp. Čím je střední 

hodnota sledovaného znaku vzdálená více od středu tolerančního pole, tím je rozdíl mezi 
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těmito hodnotami větší. Tyto indexy se sobě rovnají, jestliže střední hodnota sledovaného 

znaku jakosti leží ve středu tolerance [14].   

K tomu, abychom mohli tento index způsobilosti použít, musí být splněny následující 

podmínky:  

• proces je statisticky stabilní; 

• data neobsahují odlehlé hodnoty; 

• data pochází z normálního rozdělení [14]. 

 

1.8.1.3 Indexy Cpm, C*pmaCpmk 

Index Cpm zohledňuje variabilitu hodnot sledovaného znaku jakosti a míru dosažení 

optimální hodnoty. Lze stanovit při oboustranné toleranci a měl by se používat tehdy, jestliže 

cílová hodnota T leží ve středu tolerančního pole. Porovnává maximálně přípustnou 

variabilitu sledovaného znaku jakosti, která je daná šířkou tolerančního pole, se skutečnou 

variabilitou kolem cílové hodnoty T [14]. 

Jestliže cílová hodnota T neleží ve středu tolerančního pole, používáme index C*
pm. 

Tento index se používá v případě jednostranné i oboustranné tolerance. Porovnává vzdálenost 

cílové hodnoty sledovaného znaku jakosti od bližší toleranční meze s polovinou skutečné 

variability kolem této cílové hodnoty [14].  

Kombinací indexů způsobilostí  Cpk, Cpm a Cp je index Cpmk, který využívá jejich 

schopnosti ohodnotit, zda hodnoty sledovaného znaku jakosti skutečně leží uvnitř tolerance, a 

kombinuje je s mírou dosažení cílové hodnoty. Porovnává vzdálenost střední hodnoty 

sledovaného znaku jakosti k bližší toleranční mezi s polovinou variability znaku kolem cílové 

hodnoty. Jednotlivé vztahy pro výpočet těchto indexů jsou v následující tabulce [14]. 
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Tabulka 12 Vztahy pro výpočet indexů Cpm, C*
pmaCpmk 

𝑈𝑈𝑝𝑝𝑚𝑚  𝑈𝑈𝑝𝑝𝑚𝑚 =
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 − 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈

6 ∙ �𝜎𝜎2 + (𝜇𝜇 − 𝑇𝑇)2
 

𝑈𝑈𝑝𝑝𝑚𝑚∗  𝑈𝑈𝑝𝑝𝑚𝑚∗ = 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 �
𝑇𝑇 − 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈

3�𝜎𝜎2 + (𝜇𝜇 − 𝑇𝑇)2
;

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 − 𝑇𝑇
3�𝜎𝜎2 + (𝜇𝜇 − 𝑇𝑇)2

� 

𝑈𝑈𝑝𝑝𝑚𝑚𝑘𝑘  𝑈𝑈𝑝𝑝𝑚𝑚𝑘𝑘 = 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 �
𝜇𝜇 − 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈

3�𝜎𝜎2 + (𝜇𝜇 − 𝑇𝑇)2
;

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 − 𝜇𝜇
3�𝜎𝜎2 + (𝜇𝜇 − 𝑇𝑇)2

� 

 

Každý z těchto indexů vypovídá o způsobilosti procesu a měly by se používat 

v různých kombinacích. Index způsobilosti je tím lepší, čím spolehlivěji popisuje sledované 

znaky jakosti, čím méně je podmínek pro jeho použití a čím lepší má statistické vlastnosti 

[15]. 

Způsobilost se většinou posuzuje dle indexu Cpk, který charakterizuje reálnou 

způsobilost procesu udržovat sledovaný znak jakosti v předepsaných tolerančních mezích. 

Minimální hodnota tohoto indexu je 1,33 a představuje požadavek, aby střední hodnota 

sledovaného znaku jakosti ležela ve vzdálenosti nejméně 4σ od tolerančních mezí. V  případě 

zjištění, že proces není způsobilý, je potřeba rozlišit příčiny dané nezpůsobilosti. Zda je dána 

nezpůsobilost vysokou variabilitou, anebo posunem hodnot vůči středu tolerančního pole 

[14].  

Jestliže je nezpůsobilost procesu způsobena špatným seřízením, platí že Cpk< 1,33 a 

Cp ≥ 1,33. Variabilita je v tomto případě dostatečně malá a proces je schopen vejít se do 

tolerance. Pro zajištění způsobilosti procesu se musí proces vůči tolerančním mezím vhodně 

seřídit a to nejlépe tak, aby střední hodnota sledovaného znaku odpovídala středu tolerance. 

Druhou příčinou nezpůsobilosti procesu je jeho vysoká variabilita. Tu poznáme tak, 

že platí Cpk< 1,33 a zároveň Cp< 1,33. K dosažení způsobilosti procesu je nutné variabilitu 

snížit, což obvykle vyžaduje radikální zásah do technologie anebo převod výroby na jiné 

zařízení.  

Vypovídací schopnost jednotlivých indexů způsobilosti může být ovlivněna 

například zvoleným znakem jakosti, způsobem shromáždění údajů, počtem hodnocených 
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údajů, způsobilosti použitého systému měření, druhem použitých indexů způsobilosti, 

souladem použitých kritérií jakosti s požadavky zákazníka, dodržení omezujících podmínek. 

Velkou pozornost je třeba věnovat počtu hodnocených údajů, neboť ten ovlivňuje vypovídací 

schopnost indexů způsobilosti tak, že při malém počtu údajů nemusí být dostatečně dobře 

charakterizována skutečná variabilita sledovaného znaku jakosti. Při malém počtu údajů se 

také výrazně zvětšuje šířka konfidenčního intervalu odhadu příslušných indexů [14].  

 

1.8.2 Testování indexů způsobilosti 

Indexy Cpm, Cpmk a C*pm musíme testovat, neboť se jedná o teoretické 

charakteristiky, pro jejichž výpočet musíme znát charakteristiky základního souboru μ a σ. 

Odběratel v případě, že požaduje hodnocení způsobilosti pomocí těchto indexů, požaduje znát 

jejich skutečné hodnoty. Ty však nejsou známy, neboť při jejich výpočtu se pracuje s odhady 

charakteristik �̅�𝑥 a s. Zásadní rozdíl je tedy v tom, že Cpm je konstantou a �̂�𝑈𝑝𝑝𝑚𝑚  je náhodnou 

proměnnou. Z toho vyplývá, že odhad �̂�𝑈𝑝𝑝𝑚𝑚  musí stejně jako Cpm mít určité pravděpodobnostní 

rozdělení, střední hodnotu, disperzi, koeficient asymetrie a špičatosti. Cílem testování těchto 

indexů je stanovení hodnoty odhadu �̂�𝑈𝑝𝑝𝑚𝑚 . Tedy jak velký odhad musí být, aby měl stejnou 

vypovídající schopnost jako samotný jeho index. To samé platí u indexůCpmk a C*pm[17].  

 

1.8.3 Odhad pravděpodobnosti výskytu neshodných výrobků 

S některými indexy způsobilosti je spojen odhad pravděpodobností výskytu 

neshodných výrobků. Tu lze interpretovat jako očekávaný podíl neshodných výrobků a 

nejvíce je s ní spjat index Cpk. Pro případ splnění normality sledovaného znaku jakosti lze 

pravděpodobnost výskytu neshodných výrobků odhadnout podle tohoto vztahu [17]: 

𝑃𝑃 = Φ�−3𝑈𝑈𝑝𝑝𝑈𝑈 � + Φ�−3𝑈𝑈𝑝𝑝𝑈𝑈� 

kde Φ je distribuční funkce normovaného normálního rozdělení. 

V případě, že leží střední hodnota sledovaného znaku jakosti ve středu tolerančního 

pole, můžeme pravděpodobnost výskytu neshodných výrobků stanovit ze vztahu: 

𝑃𝑃 = 2Φ�−3𝑈𝑈𝑝𝑝𝑘𝑘 � 
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Jestliže máme proces s jednostrannou tolerancí, odhadujeme pravděpodobnost 

výskytu neshodných výrobků takto: 

𝑃𝑃 = Φ�−3𝑈𝑈𝑝𝑝𝑘𝑘 � 

 

1.8.4 Hodnocení způsobilosti procesu v nestandardních situacích 

Samotnému hodnocení způsobilost předchází statistická stabilita procesu. Jestliže 

v tomto kroku zjistíme, že proces není statisticky stabilní, nemůžeme posuzovat způsobilost, 

ale pouze tzv. výkonnost procesu s ohledem na dosahovanou jakost. Stanovená výkonnost 

procesu se vztahuje k působení jak náhodných tak vymezitelných příčin variability a 

charakterizuje pouze to, jaké výsledky proces poskytoval v minulosti. Nelze je tedy použít 

k predikci chování.  Zde se používají stejné indexy jako u hodnocení výkonnosti procesu, 

které jsou uvedené v tabulkách 10,11 a 12. Jedná se o indexy Pp, Ppk, Pm, P*pmaPmk 

Tycharakterizují pouze momentální chování procesu[12]. 

Jejich výpočet se liší v odhadu směrodatné odchylky, která se vypočte pro indexy 

výkonnosti pomocí tohoto vztahu [12]: 

𝜎𝜎� = 𝑠𝑠 = �
∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
𝑛𝑛 − 1  

 

V rámci hodnocení způsobilosti procesu musí být splněny předpoklady, mezi které 

patří například normalita dat. Jestliže data nepochází z normálního rozdělení, nemůžeme 

počítat s výše uvedenými indexy způsobilosti. Ty jsou totiž založeny na pravidle 3σ. Pro 

nenormálně rozdělené data můžeme použit níže uvedené postupy [15].  

 

1.8.5 Vymezení intervalu, který obsahuje 99,73% hodnot pomocí kvantilů 

Jestliže je známo rozdělení sledovaného znaku jakosti, zjistíme jednotlivé kvantily 

z tabulek. V druhém případě nalezneme kvantily výpočtem z dat. K tomu potřebujeme 

dostatečně velký soubor s alespoň 740 hodnotami. V rámci tohoto postupu používáme indexy 

Cpp a CpT, které jsou na tomto principu založeny. Dalšími indexy, které nejsou založeny na 

normálním rozdělení, jsou C´p a C´pk[17].  
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1.8.6 Indexy C´p a C´pk 

Tyto indexy jsou navrženy pro třídu tzv. Pearsonových rozdělení, do které spadá 

například rozdělení beta, gamma a Studentovo rozdělení. Tyto indexy jsou velmi blízké 

indexům, které se používají v případě normálního rozdělení. Jejich výpočet lze shrnout do 

těchto kroků: 

• stanovení tolerančních mezí USL a LSL; 

• výpočet charakteristik �̅�𝑥, s, koeficient šikmosti a špičatosti; 

• nalezení standardizovaných kvantilů L´p a U´p pro zvolené p a vypočítané 

koeficienty; 

• nalezení standardizovaného mediánu M´; 

• výpočet kvantilů Lp a Up [17]. 

Kvantily a standardizovaný medián můžeme najít v tabulkách Clements (1989) 

anebo pomocí softwaru. Vztahy pro výpočty jsou dány tabulkou č. 13, ve které jsou také 

vztahy pro výpočet indexů C´pmk, C´mp a C*´pm [17]. 
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Tabulka 13 Vztahy pro výpočet indexů C´p a C´pk 

Dolní kvantil Lp 𝑈𝑈𝑝𝑝 = �̅�𝑥 − 𝑠𝑠𝑈𝑈𝑝𝑝´  

Horní kvantil Up 𝑈𝑈𝑝𝑝 = �̅�𝑥 + 𝑠𝑠𝑈𝑈𝑝𝑝´  

Medián M 𝑀𝑀 = �̅�𝑥 + 𝑠𝑠𝑀𝑀´ 

Index C´p 𝑈𝑈𝑝𝑝´ =
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 − 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
𝑈𝑈𝑝𝑝 − 𝑈𝑈𝑝𝑝  

Index C´pL 𝑈𝑈𝑝𝑝𝑈𝑈´ =
𝑀𝑀 − 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
𝑀𝑀 − 𝑈𝑈𝑝𝑝  

IndexC´pU 𝑈𝑈𝑝𝑝𝑈𝑈´ =
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 − 𝑀𝑀
𝑈𝑈𝑝𝑝 − 𝑀𝑀  

Index C´pk 𝑈𝑈𝑝𝑝𝑘𝑘´ = 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛�𝑈𝑈𝑝𝑝𝑈𝑈´ ;𝑈𝑈𝑝𝑝𝑈𝑈´ � 

Index C´mp 
𝑈𝑈𝑝𝑝𝑚𝑚´ =

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 − 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈

��𝑈𝑈𝑝𝑝−𝑈𝑈𝑝𝑝
6

�
2

+ (𝑀𝑀 − 𝑇𝑇)2
6

 

Index 𝑈𝑈𝑝𝑝𝑚𝑚∗´  𝑈𝑈𝑝𝑝𝑚𝑚∗´ =
min(𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 − 𝑇𝑇,𝑇𝑇 − 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈)

��𝑈𝑈𝑝𝑝−𝑈𝑈𝑝𝑝
6

�
2

+ (𝑀𝑀 − 𝑇𝑇)2
3

 

Index 𝑈𝑈𝑝𝑝𝑚𝑚𝑘𝑘´  𝑈𝑈𝑝𝑝𝑚𝑚𝑘𝑘´ = 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

⎣
⎢
⎢
⎡ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 − 𝑀𝑀

��𝑈𝑈𝑝𝑝−𝑀𝑀
3

�
2

+ (𝑀𝑀 − 𝑇𝑇)2
3

,
𝑀𝑀 − 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈

��𝑀𝑀−𝑈𝑈𝑝𝑝
3
�

2
+ (𝑀𝑀 − 𝑇𝑇)2

3

⎦
⎥
⎥
⎤
 

 

1.8.7 Indexy Cpp a CpT 

Předešlé indexy způsobilosti podle Clementsovy metody nejsou univerzálním 

řešením, nelze je použít pro jakékoliv nenormální rozdělení. Proto musíme nejdříve zjistit, o 

které rozdělení se s největší pravděpodobností jedná. To zjistíme například podle testu chí-

kvadrát či KolmogorovaSmirnova testu pro ověření předpokladu o typu rozdělení. Známe-li 

typ rozdělení a jeho parametry, můžeme určit kvantily x0,00135 a x0,99865, které vymezují 

interval, ve kterém se nachází 99,73% hodnot. Indexy Cpp a Cpt se používají jak pro 

jednostrannou tak oboustrannou toleranci. Vztahy pro výpočet jsou uvedeny v tabulce 14 

[15]. 
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Tabulka 14 Vztahy pro výpočet indexů Cpp a CpT 

Oboustranná tolerance 
𝑈𝑈𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 �

𝜇𝜇 − 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
𝜇𝜇 − 𝑥𝑥0,00135

,
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 − 𝜇𝜇

𝑥𝑥0,99865 − 𝜇𝜇� 

𝑈𝑈𝑝𝑝𝑇𝑇 = 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 �
𝑇𝑇 − 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈

𝑇𝑇 − 𝑥𝑥0,00135
,
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 − 𝑇𝑇

𝑥𝑥0,99865 − 𝑇𝑇� 

Jednostranná tolerance, 

je-li USL=T 

𝑈𝑈𝑝𝑝𝑝𝑝 =
�̅�𝑥 − 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈

�̅�𝑥 − 𝑥𝑥0,00135
 

𝑈𝑈𝑝𝑝𝑇𝑇 =
𝑇𝑇 − 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈

𝑇𝑇 − 𝑥𝑥0,00135
 

Jednostranná tolerance 

je-li LSL=T 

𝑈𝑈𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 − �̅�𝑥

𝑥𝑥0,99865 − �̅�𝑥 

𝑈𝑈𝑝𝑝𝑇𝑇 =
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 − 𝑇𝑇

𝑥𝑥0,99865 − 𝑇𝑇 

 

Nevýhodou těchto indexů je to, že jejich kvantily se dají získat pouze v případě, 

obsahuje-li soubor alespoň 740 hodnot. Takový soubor je k dispozici velmi zřídka, a proto se 

doporučuje nahradit kvantily minimální a maximální hodnotou [17].  

 

1.8.8 Reciproké indexy 

Jedná se o speciální skupinu indexů, které se používají pro symetrickou toleranci, 

kdy je cílová hodnota T ve středu tolerančního pole. Mohou se používat také ve standardních 

situacích, kdy je oboustranná tolerance symetrická nebo nesymetrická. Jejich výhodou je 

univerzálnost v typu tolerance a typu rozdělení ukazatele kvality. Jedná se o index CR, který 

hodnotí využití tolerance, dále TR, ten hodnotí centrování a index LR, který hodnotí jak 

variabilitu, tak centrování procesu. Vztahy pro výpočet jsou: 

• CR pro případ oboustranné tolerance:  CR = 1
𝑈𝑈𝑝𝑝

= 6𝜎𝜎
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈−𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈

; 

• CR pro případy jednostranné tolerance:  CR = 3𝜎𝜎
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈−𝑇𝑇

 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑏𝑏𝑛𝑛 3𝜎𝜎
𝑇𝑇−𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈

; 

• TR je-li μ ≥ T (USL > T):  TR = 3(𝜇𝜇−𝑇𝑇)
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈−𝑇𝑇

; 

• TR je-li μ < T (USL < T):  TR = 3(𝑇𝑇−𝜇𝜇 )
𝑇𝑇−𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈

; 

• LR      LR = √𝑈𝑈𝑅𝑅2 + 𝑇𝑇𝑅𝑅2 
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Aby tyto indexy byly srovnatelné s indexy Cpm, Cpk, Cp ≥ 1,33 tak musí být menší 

nebo rovny hodnotě 0,75. Jestliže se jedná o symetrickou toleranci, kdy je cílová hodnota ve 

středu tolerančního pole, můžeme LR vypočítat LR = 1/Cpm[17]. 

 

1.8.9 Transformace dat 

Další možností je transformace naměřených hodnot tak, aby bylo dosaženo přibližně 

normálního rozdělení. Vychází se z představy, že zpracovávané data jsou nelineární 

transformací normálně rozdělené náhodné veličiny x a k nim se hledá inverzní transformace g 

(x). 

 Poté se pokračuje stejně, jako s daty, které pochází z normálního rozdělení a to tak, 

že se použijí základní indexy. Na závěr se pak musí provést zpětná transformace. Existuje 

celá řada transformací, jako jsou:  

• mocninná transformace; 

•  Box-Coxova; 

•  exponenciální; 

•  modifikovaná mocninná transformace;  

• Johnsova transformace[21]. 

1.8.9.1 Johnsova transformace 

Jestliže provádíme výpočet Cp a Cpk, transformují se všechny data. Postup je pak 

následující:  

• vypočtení kvantilů x0,058, x0,300, x0,500, x0,700, x0,942; 

• vypočtení parametrů m = x0,942- x0,700; n = x0,300- x0,058; p = x0,700- x0,300; 

• zjištění platnosti tvrzení: mn/p > 1;mn/p2< 1; mn/p2= 1; 

• podle platnosti tvrzení provedení transformace proměnné X, která nepochází 

z normálního rozdělení, příslušnými vzorci a transformovaná proměnná se označí 

jako Z; 

• transformování USL, LSL a T; 

• vypočtení Cp, Cpk [17]. 
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1.8.9.2 Mocninná transformace 

Při mocninné transformaci se optimální odhad hledá minimalizací asymetrie, tedy 

koeficientu šikmosti. Je daná vztahem[21]: 

 𝑦𝑦 = 𝑔𝑔(𝑥𝑥) �
𝑥𝑥𝜆𝜆 𝜆𝜆 > 0
−𝑥𝑥−𝜆𝜆 𝜆𝜆 < 0
ln 𝑥𝑥 𝜆𝜆 = 0

� 

 

1.8.9.3 Box-Coxova transformace 

Přibližuje rozdělení znaku jakosti k normálnímu rozdělení vzhledem k šikmosti a 

špičatosti. Daná transformace je použitelná pouze pro kladná data. Je dána: 

𝑦𝑦 = 𝑔𝑔(𝑥𝑥) �
𝑥𝑥𝜆𝜆 − 1
𝜆𝜆 𝜆𝜆 ≠ 0

ln 𝑥𝑥 𝜆𝜆 = 0
� 

Transformace g (x) jsou vzhledem k veličině λ spojité protože platí:  

lim
𝜆𝜆→0

𝑥𝑥𝜆𝜆 − 1
𝜆𝜆 = ln 𝑥𝑥 

Všechny transformace prochází bodem [ y = 0; x = 1] a mají v tomto bodě společnou 

směrnici. Mocninné transformace, které mají exponenty -2; -3/2; -1; -1,2; 0; ½; 1; 3/2; 2 jsou 

rovnoměrně rozmístěné [21].  

 

1.8.10 Využití softwaru při hodnocení způsobilosti procesu 

Pro řešení dané problematiky existuje na trhu celá řada softwarů, která usnadňuje 

práci při hodnocení způsobilosti procesu. Tyto softwary poskytují nejenom numerické 

výpočty, ale také grafické výstupy. V praktické části této diplomové práce budu používat 

převážně výstupy z těchto softwarů: 

• Statgraphics: je tvořen moduly, které jsou vzájemně provázány. Mezi tyto 

moduly patří základní statistická analýza, pokročilá regresní analýza a 

vícerozměrná analýza, analýza časových řad, řízení jakosti, navrhování 

experimentů. Umožňuje analyzovat středně rozsáhlé soubory dat. Poskytuje 

řadu grafických nástrojů, jako jsou diagramy příčin a následků, histogramy, 
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Paretovuanalýzu a mnohé další. Umožňuje kreslit a zobrazovat i velmi 

náročné grafy.  

 

• Q-C Expert: jedná se o český statistický software pro sledování jakosti a 

analýzu dat. Poskytuje praktický přehledný výstup v podobě protokolů a 

grafů. Obsahuje moduly základní statistika, přejímky, analýzy rozptylu, 

korelace, transformace, regulační diagramy, Paretův diagram, lineární a 

nelineární regresní analýzu, pokročilou vícerozměrnou analýzu.  

 

Tyto programy obsahují celou řadu nástrojů, které jsou potřebné pro hodnocení 

způsobilosti procesu. Jednotlivé nástroje jsou uvedeny níže: 

• Analýza procesu: Paretův diagram a Ishikawův diagram. 

• Homogenita dat: Box-plot, Grubbsův test, robustní test na přítomnost 

vybočujících měření. 

• Nezávislost dat: autokorelační funkce, parciální autokorelační funkce, Box-

Piersův test, test založený na počtu změn v trendu, test, znaménkový test, test 

autokorelace. 

• Normalita dat: histogram, box-plot, Q-Q graf, pravděpodobnostní graf, 

kruhový graf, kvantilový graf, Chí-kvadrát test, Shapiro-Wilkův test, test 

výběrové šikmosti a špičatosti, kombinovaný test výběrové šikmosti a 

špičatosti, Kolmogorov-Smirnovův test, D´Agostino test. 

• Transformace dat: Box Coxova, exponenciální. 

• Stabilita procesu: Shewhartovy RD, Cusum, Ewma, Hotellingův RD, 

vícenásobné RD. 

• Způsobilost a výkonnost procesu: indexy způsobilosti, výkonnosti, výpočet 

pomocí kvantilů příslušného rozdělení, exponenciální transformace a výpočet 

Cpk.  
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2 Analýza technologických a technických prostředků pro výrobu 

plechů 
K tomu, abychom mohli hodnotit způsobilost procesu, musíme nejdříve znát 

technické a technologické prostředky pro výrobu plechů. To nám umožní zjistit, jaké faktory 

mohou způsobilost procesů ovlivňovat. V této kapitole se nejprve zaměříme na obecné tvářecí 

procesy a způsoby tváření. Dále se zmíníme o principech a metodách válcování a nakonec 

charakterizujeme výrobu plechů ve společnosti Evraz Vítkovice Steel a.s. 

 

2.1 Technologie tváření kovů 
Tváření kovů je technologický proces, při kterém dochází ke změně tvaru výrobku 

nebo polotovaru, jejich vlastností a to v důsledku působení vnějších sil. Podstatou tváření je 

vznik plastických deformací, které vznikají v okamžiku dosažení napětí na mezi kluzu pro 

daný materiál. Tváření je doprovázeno fyzikálními změnami a změnami struktury materiálu. 

Tyto změny ovlivňují mechanické vlastnosti materiálu [1]. 

Realizace tváření vyžaduje nákladné tvářecí stroje. Tvářením lze vyrobit řadu součástí 

rychleji, avšak s výrobně pracnými a nákladnými nástroji. Cena tvářecích nástrojů je 

neúnosná při malých sériích, ale je zanedbatelná při hromadné výrobě. Tváření je výhodné 

pro výrobu větších sérií jednoduchých tvarů výrobků [2]. 

Technologické tvářecí procesy je možno rozdělit do několika skupin a to: 

• podle teploty, 

• tepelného efektu,  

• stupně dosažené deformace, 

•  a dle působení vnějších sil.  

Níže si podrobněji popíšeme tvářecí procesy rozdělené do skupin podle teploty, 

neboť výroba plechů může probíhat při libovolných teplotách, tedy za studena, za tepla a za 

poloohřevu.  
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2.1.1 Tvářecí procesy podle teploty 

Tvářecí procesy se dle teploty dělí na tváření za studena a tváření za tepla.  Hranici 

mezi tvářením za tepla a za studena představuje rekrystalizační teplota. Většina kovů se tváří 

za vyšších teplot než je teplota rekrystalizační, protože se tím zabraňuje zpevnění během 

tváření. S teplotou se mění plastické vlastnosti kovů a jejich slitin včetně deformačního 

odporu. Při vysokých teplotách jsou plastické vlastnosti zpravidla lepší a deformační odpor 

menší než při normální teplotě[2].  

• Tváření za studena: je tváření, které probíhá pod rekrystalizační teplotou. Při této 

teplotě dochází ke zpevňování materiálu. Zrna se deformují ve směru tváření a 

vytváří se textura, která vede k anizotropii mechanických vlastností. Anizotropie 

představuje závislost fyzikálních vlastností na směru, ve kterém se měří.  

Zpevněním se zvyšují mechanické hodnoty, jako jsou hodnoty meze pevnosti a 

kluzu, a klesá tažnost.  Mění se také fyzikální vlastnosti a to magnetické, 

elektrické a tepelné.  Zahřátím kovu je možné obnovit deformační schopnost a kov 

je opět schopen být plasticky tvářen. Výhodou tváření za studena je vysoká 

přesnost rozměrů, kvalitní povrch a zlepšování vlastností zpevněním.  Nevýhodou 

tohoto způsobu tváření je potřeba používání velkých tvářecích sil. Mezi další 

nevýhody patří nerovnoměrné zpevňování a omezená tvárnost materiálu. Zhoršené 

plastické vlastnosti kovu po tváření za studena se zlepšují žíháním[1]. 

Mezi pracovní postupy patří: 

• válcování za studena (výroba tenkých plechů a pásů), 

• tažení drátů, tyčí a trubek, 

• lisování, stříhání, ohýbání, tažení plechů, objemové tváření [2]. 

 

• Tváření za tepla: tento způsob tváření probíhá nad rekrystalizační teplotou, kdy je 

rychlost rekrystalizace tak vysoká, že zpevnění způsobné tvářením mizí již 

v průběhu tváření, nebo po jeho ukončení. Teplota tváření překračuje hodnotu 70 

% teploty tání daného materiálu. Při této teplotě nedochází ke zpevňování 

materiálu, a proto k tváření stačí síly až desetkrát menší, než u tváření za studena. 

Může vznikat textura a povrch je nekvalitní vlivem okujení. Proces je poměrně 

zdlouhavý a nákladný. Výhodou však je, že dochází k odstranění trhlin a bublin. 
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Při tváření za tepla dochází ke vzniku vláknité struktury z hrubé struktury ingotu, 

které ovlivňuje mechanické vlastnosti a anizotropii. Vzniká v důsledku nečistot, 

které jsou obsažené v povrchových vrstvách krystalů [1].  

Pracovní postupy lze rozdělit na válcování a kování (zápustkové nebo volné)[2].  

 

• Tváření za poloohřevu: jedná se o metodu, která představuje kompromis mezi 

tvářením za studena a za tepla. Cílem je zlepšení přetvárné vlastnosti, snížení 

přetvárných odporů, dosažení lepších mechanických a fyzikálních vlastností, 

přesnosti a jakosti povrchu [1].   

 

2.1.2 Princip a metody válcováni 

Technologie objemového tváření se týká tváření, při kterém je trojosá napjatost. 

Znamená to, že deformace nastává ve směru všech tří os od souřadného systému. Krom 

válcování patří do objemového tváření také kování, protlačování a tažení drátů.  

Válcování je kontinuální proces, při kterém se tvářený materiál deformuje mezi 

otáčejícími se pracovními válci. Válcovaný materiál se mezi válci deformuje, výška materiálu 

se snižuje a dochází k jeho prodloužení a rozšíření. Mezera mezi pracovními válci je menší, 

než vstupní rozměr materiálu. Válcování se provádí především za tepla, ale může se provádět 

také za studena. Výsledkem procesu válcování je vývalek. Válcování dělíme na podélné, 

příčné a kosé a to podle směru, kterým válcovaný materiál prochází pracovními válci, podle 

uložení os válců vzhledem k válcovanému materiálu a také podle průběhu deformace [1].  

Proces válcování je možný pouze díky působení tření mezi pracovními válci a 

válcovaným materiálem. Koeficient tření se značí f a je závislý jednak na kvalitě povrchu 

válců, tak také na měrném tlaku, tedy charakteru prokluzu. V místě válcování dochází ke 

vzniku normálové a tečné síly. Ty jsou způsobeny součinitelem tření a měrným tlakem. 

Podmínkou válcování je, že součinitel tření f musí být vyšší nebo roven než polovina úhlu 

záběru, tedy f> tg α0/2. Koeficient tření se během válcování mění, a to především mezi jeho 

začátkem a mezi ustáleným válcováním. Při válcování za tepla se součinitel tření výrazně 

mění v závislosti na chemickém složení válcovaného materiálu. Oceli s vyšším obsahem 

uhlíku mají nižší součinitel tření. Každá ocel má stanoven maximální součinitel tření pro dané 
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podmínky a teplotu. Při vysokých teplotách ovlivňuje součinitel tření vznik okují a součinitel 

tření klesá. Součinitel tření je ovlivňován také rychlostí válcování [1].  

Úběr, což je změna tloušťky materiálu před a po válcování, a tím i produktivita 

procesu, může být tím větší, čím mají válce menší průměr a čím jsou válce drsnější. 

Součinitel tření je tím nižší, čím je vyšší tvrdost povrchu. Válce s menším průměrem je však 

vhodné použít při menších šířkách válcovaného materiálu a drsný povrch válců není vhodný 

při dokončovacích operacích, neboť by mohlo dojít k porušení povrchu vývalku. Z těchto 

důvodů je nutné provádět válcování menšími úběry a ve více válcovacích operacích. Často se 

volí počáteční operace s velkým úběrem při méně kvalitním povrchu vývalku a koncové 

operace s malým úběrem [1]. 

 

2.1.3 Tvar a geometrie válců a válcovací tratě 

Tvary a velikosti válců jsou různé a to buď válcové, válcové s kuželovým 

zakončením anebo mezi kotouči, které jsou označované jako hřibové válce. Hlavní výrobní 

jednotkou je válcovací trať. Je to seskupení různého počtu válcovacích stolic do výrobních 

linek. Tratě pro hrubé předvalky mají obyčejně nízký počet válcovacích stolic, velké úběry a 

počet operací se provádí opakováním proběhů při stálém seřízení válcovací mezery. Tratě pro 

jemné předvalky a vývalky mají větší počet válcovacích stolic a každá stolice je seřízena pro 

jednu operaci.  

Zařízení válcovacích tratí se dělí na základní a pomocná zařízení, která zajišťují 

jednak pohyb materiálu, tak také jeho ohřev, dělení, rovnání a další operace.  

Válcovací tratě se dělí podle těchto hledisek: 

• Podle konstrukce válcovací stolice a počtu válců ve stolici na duo, trio, kvarto, 

mnohoválcové stolice, planetové stolice a speciální stolice. 

• Podle druhu vývalků a průměru válců na stolice pro výrobu plechů, drátů, 

univerzální, hrubé, střední. 

• Podle způsobu otáčení válců na jednosměrné a zpětné. 

• Podle uspořádání válcovacích stolic na tratě nad sebou, vedle sebe, průběžné. 

Válcováním se dá vyrábět velké množství polotovarů rozmanitých tvarů, a to 

například profily, plechy, dráty, trubky a další [1]. 
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2.1.4 Válcování plechů 

Plechy se válcují z plochých předvalků ve válcovacích stolicích s hladkými válci. 

Nejdříve se materiál válcuje napříč a to proto, aby se dosáhlo potřebné šířky plechu. Poté se 

plech otočí o 900 a válcuje se podélně. Tímto způsobem dosáhneme stejnoměrné tloušťky 

plechu a rovnoměrnějších vlastností materiálu jak v podélném tak i příčném směru válcování 

[1]. 

 

2.2 Základní faktory ovlivňující tvářitelnost plechu 
Mezi hlavní faktory, které ovlivňují tvářitelnost plechů, patří chemické složení, 

mikrostruktura a mikročistota, textura a z ní plynoucí anizotropie mechanických vlastností 

[2].  

 

2.2.1 Chemické složení 

Hlubokotažné oceli s nízkým obsahem uhlíku obsahují kromě uhlíku také mangan, 

malé množství křemíku, fosfor, síru, plyny a další doprovodné prvky, jako jsou měď, chrom, 

nikl, molybden a další. Ty se dostávají do oceli z ocelového odpadu a surového železa. 

Uklidněné oceli obsahují navíc malé přísady stabilizačních prvků, jako jsou hliník, vanad, 

brom, titan a podobně. Na mechanické vlastnosti plechů válcovaných za studena má 

především vliv množství uhlíku. Obsah uhlíku nesmí být u kvalitních hlubokotažných plechů 

větší než 0,007 %. Níže si popíšeme, jak určité chemické prvky ovlivňují mechanické 

vlastnosti plechů. 

• Mangan: tento prvek zvyšuje pevnost a tvrdost plechů na úkor jeho houževnatosti. 

Jeho přítomnost je v nízkouhlíkových ocelích nutná, a to proto, aby se síra vázala na 

dobře tvařitelné sirníky manganu.  

• Křemík: zpevňuje materiál a zhoršuje jeho plastické vlastnosti. Obsah křemíku by 

neměl přesáhnout 0,03 %. Používá se jako dezoxidační prvek, který snižuje obsah 

kyslíku v oceli a podporuje odstranění dutin v póru v lité oceli.  

 
• Fosfor a síra: tyto složky patří v hlubokotažných ocelích k nejškodlivějším 

prvkům. Jejich obsah musí být co nejnižší a to maximálně 0,025 %. 
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• Dusík a kyslík: tyto plyny působí na stárnutí oceli a tvoří nekovové vměstky, a to 

oxidy a nitridy. Snižují plastické vlastnosti hlubokotažných plechů. 

 
• Chrom: tento prvek snižuje rekrystalizační schopnosti oceli a podporuje 

kalitelnost. Snižuje tepelnou vodivost a podporuje vznik pevně lpících okují. Také 

snižuje tvařitelnost a zvyšuje deformační odpor. Při nevhodném ohřevu a 

ochlazování podporuje tvorbu trhlin z tepelného pnutí. 

 

• Nikl: má poměrně malý vliv na deformační odpor a tvařitelnost. Jestliže ocel 

obsahuje vyšší obsah síry, vzniká nízkotající sulfid s bodem tání 797 0C, nebo 

eutektika, která podporují křehkost za tepla. Při tavení nikl podporuje rozpouštění 

plynů a to hlavně vodíku. To může zapříčinit zhoršenou jakost makrostruktury a 

zvyšuje náchylnost ke vzniku vnitřních trhlin, takzvaných vloček. 

 

• Molybden: snižuje rekrystalizační schopnost oceli, snižuje tvařitelnost a zvyšuje 

deformační odpor v celé oblasti teplot tváření. Za přítomnosti síry vzniká při 

tváření nebezpečí tvorby vnitřních trhlin. 

 

• Síra: vznikající sulfidy s nízkým bodem tání vytváří po hranicích zrn síťoví a 

vyvolávají křehkost oceli za tepla. Tento vliv silně podporuje kyslík v oceli. Méně 

nebezpečné jsou sulfidy s vysokým bodem tání, které vytvářejí globulové útvary.  

 

• Vodík: při lití a tuhnutí ocelí podporuje vznik dutin a při ochlazování vznik 

vnitřních trhlin. Aby se tomu zabránilo, odlévají se náchylné oceli k těmto vadám 

ve vakuu, nebo se tepelně zpracovávají protivločkovým žíháním ke snížení obsahu 

vodíku v oceli. 

 

• Měď: jestliže obsah mědi nepřesahuje 0,2 % obsahu oceli, neovlivňuje tvařitelnost. 

Se stoupajícím obsahem mědi se projevuje lámavost za bílého žáru. Této lámavosti 

může být zabráněno přítomností prvků rozpustných v mědi, jako jsou například 

nikl a molybden [2].   
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Chemická analýza se provádí při odlévání každé tavby a to pomocí tavebního 

vzorku, který se odebírá podle ČSN 42 1210 při odlévání ingotů. Přípustné chemické složení 

je uvedené v normách jakosti a je závazné pro rozbor tavby. V našem případě, tedy pro oceli 

značky P355NH, jsou přípustné hodnoty jednotlivých prvků uvedeny v normě ČSN EN 

10028-3 v tabulce č.1. Provádí-li se analýza chemického složení u hotového výrobku, jsou 

stanoveny mezní úchylky a to v tabulce č.2. To znamená, že výsledky rozboru hotového 

výrobku se nesmí odchylovat od mezních hodnot pro rozbor tavby, o více než jsou hodnoty 

uvedené v tabulce 2 dané normy [3].  

 

2.2.2 Mikrostruktura a mikročistota 

Charakter mikrostruktury plechu má velký vliv jak na mechanické vlastnosti, tak 

také na tvařitelnost. Mikrostruktura nízkouhlíkových hlubokotažných plechů je tvořena 

feritem a cementitem, který může být v různém tvaru. Na tvařitelnost působí hlavně velikost a 

tvar feritického zrna, dále množství, tvar a rozložení cementitu a vměstku. Většinou se 

používají plechy s velikostí feritického zrna 7 a 8 dle ČSN 42 0463, kdy bývá dosaženo 

hladkého povrchu výtažku. Používají se také plechy s velikosti feritického zrna 5 a 6, které 

jsou dobře tvařitelné. Povrch výtažku je však drsnější. U hlubokotažných plechů se požaduje 

rovnoměrná velikost jednotlivých zrn v rozmezí dvou čísel a u hlubokotažných plechů se 

připouští rozdíl ve velikosti zrn v rozmezí dvou čísel. Nerovnoměrná velikost jednotlivých 

zrn způsobuje nerovnoměrnou deformaci plechu v procesu tažení a může vést ke vzniku 

prasklin. Mikrostruktura se zjišťuje podle normy ČSN 42 0462 na vzorku, který se odebírá ze 

žíhaného polotovaru ve stavu, v jakém bude odeslán odběrateli. Vyleštěný výbrus se naleptá 

lihovým roztokem kyseliny dusičné a prohlíží se při 500 násobném zvětšení [2].  

Mikročistota oceli představuje počet, druh a velikost nekovových vměstků. Zjišťuje 

se na vzorku odebraném při zkoušení tavby nebo na hotových polotovarech. Při zkoušení 

tavby se vyválcuje z jednoho ingotu tavby předvalek o velikosti 120 x 120 mm a od něj se 

oddělí zatepla kus dlouhý 150 mm, který se označí číslem tavby. Z tohoto kusu se po vyžíhání 

vyřeže vzorek dlouhý asi 25 mm pro zjištění mikrostruktury. V případě, že nebyla předem 

zkoušena tavba, provede se stanovení mikročistoty při výstupní kontrole polotovarů. 

Mikročistota se zkouší na podélném vzorku, který se odebírá z místa, ležícího asi jednu 

čtvrtinu rozměru polotovaru pod povrchem. Mikročistota se zjišťuje z naleptaných výbrusů 

při 100 násobném zvětšení. Stanovuje se jako průměr nejméně z 10 míst polotovaru [2]. 
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2.2.3 Anizotropie plechů 

Jedná se o směrovou závislost mechanických a fyzikálních vlastností, která je daná 

směrem válcování. Je způsobena orientovanou makrostrukturou, tedy strukturní texturou, 

která vzniká při válcování za tepla a je důsledkem prodloužení necelistvosti a oblastí 

s různým chemickým složením ve směru válcování. Dále je způsobena orientovanou 

mikrostrukturou, tedy krystalografickou texturou, která vzniká při válcování zastudena 

v důsledku prodloužení a natočení plasticky deformovaných krystalických zrn [2].

 

2.3 Výroba plechů ve společnosti Evraz Vítkovice Steel a. s. 
Ve společnosti se k výrobě plechů používá válcovací trať Kvarto 3,5. Plechy jsou 

vyrobeny z plynule odlévaných bram. Sortiment plechů je válcován v tloušťkách 5–80 mm a 

šířkách 1 000–3 300 mm. Je možné válcovat vývalky do 38 m, ale z expedičních důvodů se 

dodávají plechy maximální délky 18 m. Roční kapacita této válcovny je 755 000 tun 

ocelových plechů, které se používají zejména při výrobě lodních plechů, pro výrobu mostů, 

ocelových konstrukcí, větrných elektráren, stavebních a dopravních strojů, rypadel a 

tlakových nádob. 

Válcovna Kvarto 3,5 se dá rozdělit do tří úseků, a to na úsek pro přípravu a 

skladování vsázky, teplý úsek válcovací pece a úsek úpraven a expedice. V úseku pro 

přípravu a skladování vsázky dochází k veškeré manipulaci vsázky, která je dopravována na 

železničních vozech. K výrobě plechů se převážně používají plynule odlévané bramy, dále 

válcované, nebo kované bramy ze skladu bram nebo přímo z ocelárny. Nedělené bramy se do 

haly dopravují na železničních vozech. U bram musí být provedena kontrola povrchu a to 

z obou stran. Na základě objednávky a instrukcí přípravy výroby se bramy dělí na požadované 

rozměry pálením. Dělené bramy se následně ukládají klešťovými jeřáby na konkrétní místo a 

pak jsou v pořadí dle sázecího předpisu ukládány do předpecního prostoru. Ukládaní bram na 

sázecí valník se provádí pomocí magnetových jeřábů s pojízdným mostem, který je vybavený 

váhou. Při vážení a ukládání bram na sázecí valník dochází k automatickému předávání 

technologických údajů o vsázce a vývalku mezi systémem řízení hutní výroby a 

automatickým systémem řízení, které jsou používány ve válcovně 3,5 m Kvarto [4].   

Dalším úsekem je teplý úsek válcovací tratě a ten zahrnuje dvě dvojřadé narážecí 

pece NP 2 a NP 3, dále vozovou pec, hydraulický odokujovač, válcovací stolici 3,5 m Kvarto, 
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nůžky pro dělení vývalku za tepla, rovnací stroje za tepla RT-13 a RT-40 a razicí stroj za 

tepla. 

Z úseku pro přípravu a skladování vsázky se přiváží bramy do teplého úseku 

válcovací tratě, kde se bramy dělí dle požadavků zákazníků na různé rozměry. Z jedné bramy 

mohou vzniknout 2 až 3 předvalky, které se vsází do narážecí pece. Ohřev v narážecí peci NP 

3 může probíhat jak automaticky, manuálně, tak také poloautomaticky pomocí 

automatizovanému systému řízení narážecích pecí. Ohřev NP 2 je možné provádět pouze 

manuálně a automatizovaný systém řízení slouží pouze ke sledování. Maximální teplota bram 

je v těchto pecích dosahována na teplotu 1300 0C.  Další pecí je vozová pec, která slouží 

k ohřevu vsázky ze speciálních ocelí se zvláštními režimy ohřevu nebo vsázky, která 

rozměrově nevyhovuje narážecím pecím NP 2 a NP 3 [4].   

Po vytažení teplé vsázky z ohřívacích pecí dochází pomocí hydraulického 

odokujovače k odstranění hrubých primárních okují před válcováním. Po odokujení se bramy 

válcují na čtyřválcové stolici 3,5 m Kvarto. Maximální válcovací síla této stolice je 62 000 

kN. Stolice je složena ze dvou pracovních a dvou opěrných válců zasazených do stojanu. 

Pracovní válce jsou dlouhé 3,5 m a jejich průměr je 1 m. Průměr opěrných válců je 1,9 m. 

Tato válcovací trať je poháněna dvěma stejnoměrnými motory o výkonu 4800 kW. Válcování 

probíhá vratným způsobem a je řízeno  automatickým nebo poloautomatickým systémem 

pomocí procesního počítače válcovací stolice PRG, který sestavuje úběrové plány pro každý 

vývalek [4].   

Na válcovací stolici navazuje zařízení EBERLINE, které slouží k měření tloušťky 

pomocí radioaktivní metody. Měření probíhá v různých místech vývalku. Po válcování a 

změření šířky se vývalek dopraví k nůžkám, na kterých dochází k dělení vývalku za tepla. 

Následuje rovnání vývalků za tepla na rovnacích strojích RT-13 a RT-40. Posledním úkolem 

tohoto úseku je ražení plechů, které zajišťuje razící stroj. Ten je výsuvný a jednostranný. Razí 

číslo vývalku a pořadové číslo sekundárního vývalku. Značení může být provedeno také 

křídou. Tento prvotní identifikační znak se rozšiřuje o číslo tavby, jakostní značku oceli a 

znak společnosti [4].  

Na teplý úsek navazují dvě kotoučové chladící pole. Ty slouží k ochlazování na 

teplotu, která je vhodná pro další technologické zpracování. Dále dochází k bočnímu ostřižení 

a podélnému dělení vývalků za studena na oboustranných okrajovacích nůžkách a na 

podélných dělících nůžkách. V roce 2011 uvedla společnost do provozu novou ultrazvukovou 
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linku, která umožňuje zvýšení kontroly kvality plechů. Tato ultrazvuková linka nahradila 

původní linku z roku 1985, disponuje větším počtem měřících míst a přesněji vyhodnocuje 

případné odchylky. Umožňuje celoplošné sledování kvality povrchu válcovaných výrobků a 

slouží k zjišťování vnitřní homogenity vývalků. Po kontrole homogenity a kvality povrchu 

následuje značení plechů na jednostranném raziči. Dalším zařízením v tomto úseku je stříhací 

linka, která slouží ke stříhání plechů za studena a je tvořena tandemem oboustranných a 

dělicích nůžek, které slouží k dělení vývalků na jednotlivé kusy s požadovanou jmenovitou 

tloušťkou. Za stříhací linkou jsou umístěny značkovací stroje, které jsou určeny 

k automatickému značení plechů barvou. Toto značení je doplněno údaji o skutečné hmotnosti 

plechů. Tento úsek je vybaven také krokovou žíhací pecí značky LOI, která je osmizónová a 

je určena k tepelnému zpracování plechů. Je v ní možno tepelně zpracovávat plechy v režimu 

normalizačního žíhání, žíhání na měkko, popouštění a žíhání k odstranění vnitřního pnutí. 

Válcovna je v tomto úseku dále vybavena rovnacími stroji, které slouží k rovnání hotových 

plechů. Dále to jsou obracedla, na kterých je prováděna oboustranná kontrola povrchové 

kvality, kde při odhalení případné vady dochází k odstraňování broušením. K rozměrovým 

úpravám plechů na finální rozměry slouží pracoviště paličů, které využívá pro řezání kyslíko-

acetylenový plamen. K přesunu plechů mezi jednotlivými pracovišti dochází pomocí 

válečkových dopravníků s využitím mostových jeřábů, které jsou opatřeny elektromagnety. 

Posledním článkem tohoto úseku je expedice plechů, která je většinou realizovaná 

prostřednictvím železničních vozů a v omezené míře je možné také využívat kamionovou 

silniční dopravu [4]. 

Schéma válcovny plechů 3,5 Kvarto, ve kterém dochází k výrobě plechů, můžeme 

vidět níže na obrázku 10. 
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Obrázek 10 Schéma válcovny 3,5 Kvarto 

 

K ověření mechanických vlastností, chemického složení, vnitřní homogenity nebo 

metalografického šetření, dochází při prověřování materiálu. Odběr vzorků pro toto ověření se 

provádí ve zkouškovém hospodářství. Všechny bramy obsahují přídavky, které po 

rozválcování slouží ke zkoušení. Po rozválcování je potřeba zjistit, zda odpovídají rozměry 

vývalku střihovému plánu. V případě, že tomu tak není, musí být střihový plán upraven. 

Jestliže rozměry odpovídají, ptáme se, zda je vývalek určený k odběru zkouškového pásu. 

Jestliže ne, dělí se vývalek na příčných nůžkách a označí se. Poté plech prochází kontrolou 
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parametrů a je expandován. Jestliže je vývalek určený k odběru zkouškového pásu, oddělí se a 

pás je transportován do zkouškového hospodářství [3].  

Samotné prověřování vlastností taveb, hotových materiálů či polotovarů, je 

nakupovaná služba, kterou provádí VÍTKOVICE – TESTING CENTER s.r.o. Tato společnost 

provádí zkoušky, ať už chemického složení, metalografické struktury či zkoušky 

mechanických vlastností, podle své příručky jakosti. Jedná se o nezávislou akreditovanou 

zkušební laboratoř a akreditovanou kalibrační laboratoř. Zkušební laboratoře se zabývají 

standardními zkouškami a analýzami a jsou akreditovány na zkoušky chemického složení, 

metalografii, zkoušky mechanických vlastností materiálu, nedestruktivní zkušení a měření 

hmotnosti aktivity vzorků technického železa, slitin železa a barevných kovů, kovových 

materiálu, hutních surovin, polotovarů a výrobků. Samotné zkoušení vychází z požadavků 

konkrétních zakázek. Výsledky zkoušek jsou kontrolovány jednak s požadovanými výsledky 

zákazníků, tak také s technickými normami. Výsledky zkoušek se dokumentují formou  

dokumentů kontroly dle EN 10204 a zasílají se zákazníkům. Produkty, které nevyhovují 

předepsaným zkouškám či požadavkům, jsou odděleny od vyhovujících a postupují do 

procesu řízení neshodného produktu [3]. 
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3 Analýza požadavků na jakost produktů 
Požadavky na jakost produktů jsou dány jednak technickými specifikacemi, tak také 

požadavky zákazníků a mohou se tedy lišit. Je to dáno především tím, že každý zákazník 

zamýšlí používat výrobky jiným způsobem, k jinému účelu a v různých podmínkách. Při 

objednávání výrobků se zákazníci při kladení požadavků odkazují na normy, dle kterých mají 

být požadavky plněny. V těchto normách je pak dále stanoveno, jakých mechanických 

vlastností má být dosaženo, jaké má mít výrobek chemické složení. V těchto normách je také 

stanoveno, kterými zkouškami má být plnění požadavků ověřováno. Jedná se o celou řadu 

technických norem a zákazník si je volí dle charakteru výrobku. Pro ploché výrobky z oceli 

pro tlakové nádoby a zařízení jsou uvedeny požadavky na jakost v normě ČSN EN 10028-3.  

Mezi požadavky uvedené v této normě patří způsob výroby oceli, dodávaný stav, 

chemické složení, požadavky na mechanické vlastnosti, jakost povrchu a vnitřní jakost [5].  

 

3.1 Způsob výroby oceli 
Zákazník si může stanovit zvláštní způsob výroby oceli. V případě, že zákazník 

nestanoví jinak, volí způsob výroby oceli výrobce [5]. 

 

3.2 Dodávaný stav 
Jestliže zákazník nestanoví jinak, jsou výrobky podle normy ČSN EN 10028-3 

dodávány ve stavu normalizačně žíhaném. Jedná se o tepelné zpracování kovů, které se 

provádí za účelem zlepšení některých mechanických vlastností. Provádí se zahřátím na 

teplotu v rozmezí 750 až 900 0C a následným ochlazením na volném vzduchu. U ocelí, kde je 

mez kluzu 460 MPa a větší, může být u malých tlouštěk výrobků nebo ve zvláštních 

případech potřeba zpomaleného ochlazování nebo dodatečného popouštění. Normalizační 

žíhání může být nahrazeno normalizačním válcováním. Jedná se o způsob válcování, při 

kterém se konečná deformace provádí v určitém teplotním rozsahu. Stav materiálu je 

rovnocenný se stavem po normalizačním žíhání. Zákazník může také požadovat, aby byly 

výrobky dodány ve stavu tepelně nezpracovaném. V tomto případě však dodavatel musí 

provést zkoušky v simulovaných podmínkách normalizačního žíhání [5]. 
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3.3 Chemické složení 
Mechanické a fyzikální vlastnosti jsou ovlivněny nejenom způsobem výroby 

výrobku, teplotami výroby, ale také chemickým složením. Kontrola chemického složení se 

provádí jednak vždy z tavby, ale může být následně provedena také z hotového výrobku. 

Z každé tavby se v různých fázích a z různých míst odeberou 2 až 3 vzorky, které se zasílají 

potrubní poštou do laboratoře. Zde si je zaměstnanec laboratoře vyzvedne a připraví z nich 

vzorek vhodný ke zkoušení a to pomocí jeho vybroušení a vyleštění. Vzorek musí mít alespoň 

jednu rovinnou plochu a jeho minimální velikost je 20 x 20 mm. Hotový vzorek putuje 

k samotnému měření pomocí spektrometru.  

Spektrometr je přístroj, který umožňuje zkoumat prvkové chemické složení látky či 

objektu na bázi měření odraženého světla, respektive odražené vlnové délky světla a jeho 

absorpci, nebo na základě měření vzniklého světla. Laboratoř je vybavena řadou těchto 

spektrometrů a také robotem, který samotné měření provádí. Přípustné hmotnostní podíly 

v procentech jednotlivých prvků jsou uvedeny v normě ČSN EN 10028-3 a to v tabulce 1. 

Jedná se o prvky: uhlík, křemík, mangan, fosfor, síra, hliník, nikl, chrom, měď, molybden, 

niob, nikl, titan, vanad. Hmotnostní podíl uhlíku se zjišťuje pomocí chemické zkoušky. Další 

prvky, které zde nejsou uvedeny a které nejsou nezbytné k výrobnímu procesu, nesmí být do 

oceli přidávány bez souhlasu odběratele. V případě, že tavba splňuje přípustné hmotnostní 

podíly chemického složení, dochází k jejímu odlití.  

Zákazník může kromě analýzy chemického složení tavby požadovat také analýzu 

chemického složení hotového výrobku. Jestliže zákazník tuto analýzu požaduje, odebírá se 

vzorek z plechů jeho provrtáním. Z tenkých plechů se třísky odebírají frézováním hrany, 

získané několikerým přeložením a stlačením v místech ohybu. Před odběrem třísek se 

z výrobku odstraní povrchová vrstva, jejíž chemické složení se změnilo v důsledku tepelného 

zpracování. Množství třísek, které se odeberou z různých míst nebo z různých kusů vývalků 

se sloučí, pečlivě promíchají a kvartováním se zmenší hmotnost vzorku na 50 až 100 g [7]. 

 

3.4 Mechanické vlastnosti 
Při používání plechů dochází k jeho namáhání, a aby odolal těmto námahám, musí 

mít určité vlastnosti, jako je pevnost, tvrdost, pružnost, houževnatost a jiné. Tyto mechanické 

vlastnosti jsou ovlivňovány celou řadou faktorů od způsobu výroby, přes teplotu až po 

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADstroj�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btlo�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlnov%C3%A1_d%C3%A9lka�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Absorbce�
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chemické složení materiálu. Mechanickými vlastnostmi jsou soubory jevů, které 

charakterizují chování materiálů při působení určitého namáhání. To je způsobeno důsledkem 

působení vnějších sil a okolního prostředí, jako je teplota, koroze, radiace a další. Mezi 

základní mechanické vlastnosti patří:  

• Pružnost: charakteristikou této mechanické vlastnosti je modul pružnosti v tahu. 

Pružnost představuje schopnost materiálu se pružně deformovat a jedná se tedy o 

deformaci vratnou. Těleso, které se působením vnější síly deformuje, se po 

odstranění této síly vrací zpět do původního tvaru.  

• Pevnost: je to vlastnost pevných látek, která vyjadřuje jejich odolnost vůči vnějším 

silám. Je to schopnost materiálu přenést určité zatížení. Napěťovými 

charakteristikami této vlastnosti jsou mez kluzu a mez pevnosti. Mez pevnosti 

představuje maximální hodnotu normálového napětí, při kterém ještě není 

porušena celistvost materiálu. Mez pevnosti se označuje Rm a její hodnoty jsou 

v Pascalech. Mez kluzu představuje nejmenší napětí, které způsobí rozvoj 

výrazných plastických deformací. 

• Plasticita: je schopnost materiálu se trvale deformovat. Deformačními 

charakteristikami jsou tažnost a zúžení. Tažnost představuje trvalé prodloužení 

měřené délky po přetržení. Značí se A a je vyjádřena v procentech počáteční 

měřené délky. 

• Houževnatost: je vlastnost, kdy je materiál schopen zůstat při ohýbání a nárazech 

bez tvorby trhlin. Pro stanovení houževnatosti existuje více různých zkušebních 

metod. Měřítkem houževnatosti je velikost plastické deformace do vzniku lomu 

anebo celková práce potřebná k porušení zkušební tyče [6].  

 

Jestliže chceme číselně vyjádřit, jak je materiál pevný, plastický, pružný či 

houževnatý, musíme nejdříve vyrobit z materiálu zkušební těleso a poté na něj musíme nechat 

působit vnější síly. Nakonec vyhodnotíme chování zkušebního tělesa podle určitého postupu. 

Chování zkušebního tělesa je ovlivněno nejenom materiálem, z kterého se skládá, ale také 

způsobem zatěžování, tedy rychlosti zatěžování, teplotou při které je zatěžování prováděno, 

tvarem zkušebního tělesa a dalšími faktory. K tomu, abychom získali srovnatelné hodnoty 

mechanických charakteristik, je nutné dodržovat při měření a zkoušení určitý postup. To nám 

zajišťuje využívání technických norem, ve kterých jsou stanoveny požadavky a postupy jak 

zkoušení, tak také samotného měření, odběru vzorků a přípravy zkušebního vzorku. Měření 
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výše uvedených charakteristik se provádí v laboratořích mechanických zkoušek. Ty jsou 

obvykle vybaveny univerzálními zkušebními stroji, tvrdoměry a kyvadlovými rázovými 

kladivy. Zkoušky prováděné na těchto zařízeních jsou krátkodobé a označují se jako 

srovnávací. Srovnávací proto, že získané číselné hodnoty porovnáváme s hodnotami 

v určitých standardech, nebo hodnoty porovnáváme navzájem. Výhodou těchto zkoušek je 

jednoduchost, nízká cena a reprodukovatelnost. K výpočtu pevnosti konstrukčních částí slouží 

zkoušky, které se podmínkami zatěžování a tvarem zkušebního tělesa blíží skutečným 

provozním podmínkám. Jedná se o zkoušku tahem, zkoušky únavové a křehkolomové. Ty 

jsou však komplikovanější a cenově náročnější [6]. 

Pro ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely existuje celá řada zkoušek, které se 

mohou provádět. Mezi povinné zkoušky pro dané plechy z oceli patří zkouška tahem při 

pokojové teplotě a zkouška rázem v ohybu [5].  

 

3.4.1 Zkouška tahem při pokojové teplotě 

Tato zkouška spočívá v deformaci zkušebního tělesa tahovým zatížením obvykle do 

lomu a provádí se za účelem určení jedné nebo více mechanických vlastností. Pomocí této 

zkoušky se stanoví pevnost v tahu Rm, tažnost A a mez kluzu Re. Jak už vypovídá název, tak 

zkoušky se provádí při pokojové teplotě, tedy v rozmezí 10 0C až 35 0C. V řízených 

podmínkách se zkoušky provádí při teplotách 23 0C s odchylkou ± 5 0C. Tvar a rozměry 

zkušebních těles mohou být ovlivněny tvarem a rozměry výrobků, ze kterých se dané 

zkušební tělesa vytváří. Musí se připravit tak, aby nedošlo k ovlivnění vlastností vzorku, a 

také se musí odstranit obráběním všechny zpevněné plochy, vzniklé stříháním nebo 

lisováním. Výsledky tahových zkoušek závisí na faktorech, jako jsou zkoušený materiál, 

zkušební stroj, zkušební proces, použité metody výpočtu specifikovaných materiálových 

vlastností. Výsledky zkoušek jsou ovlivněny faktory, jako: zkušební teplota, rychlost 

zkoušení, geometrie zkušebního tělesa, metoda upnutí zkušebního tělesa, charakteristiky 

zkušebního stroje a další [8].  

Zkušební jednotkou pro tuto zkoušku je tabule vyválcovaného plechu. Zkušební 

vzorky se odeberou v ¼ šířky výrobku a z každé zkušební jednotky se připraví jedno zkušební 

těleso kruhového nebo pravoúhlého průřezu. Kruhová zkušební tělesa se mohou použít tehdy, 

jestliže tloušťka výrobku je 30 mm. Příslušné průměry zkušebních těles jsou minimálně 10 

mm. V případě, že se použijí zkušební tělesa pravoúhlého průřezu, musí zůstat zachován 
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alespoň jeden válcovaný povrch a je-li tloušťka výrobku menší než 30 mm, musí zůstat oba 

válcované povrchy [5].  

Po provedení zkoušky, se musí získané data zaznamenat a vyhotoví se zkušební 

protokol. Ten musí obsahovat alespoň tyto údaje: odkaz na normu, podle které byla zkouška 

provedena; identifikaci zkušebního tělesa; specifikaci materiálu; druh zkušebního tělesa; 

polohu a směr odběru zkušebních těles; způsob řízení zkoušení; zkušební rychlost [8]. 

Společnost Vítkovice Testing Center s.r.o., u nichž si společnost Evraz Vítkovice 

Steel a.s. nakupuje dané služby, využívá pro zkoušky tahem postupy dle EN 10002-1, ČSN 

EN ISO 6892-1 a dalších.  

 

3.4.2 Zkouška rázem v ohybu 

Zkouška spočívá v přeražení zkušebního tělesa s vrubem jedním rázem pomocí 

kyvadlového kladiva za určitých podmínek. Vruby ve zkušebních vzorcích mají danou 

geometrii. Nachází se uprostřed mezi dvěma podporami na protilehlé straně k místu úderu při 

zkoušce. Při zkoušce se stanovuje energie, kterou absorbuje zkušební těleso při rázové 

zkoušce. Zkoušky se musí provádět při specifikované teplotě, neboť se hodnoty s teplotou 

mění. Standardní zkušební těleso je dlouhé 55 mm a má čtvercový průřez o stranách 10 mm. 

Ve středu této délky musí být vrub tvaru V nebo U. V případě, že nelze vyrobit standardní 

zkušební těleso, může se použit těleso o šířce 7,5 mm, 5 mm nebo 2,5 mm. Vrub musí být 

vyroben pečlivě tak, aby známky jeho opracování neovlivnily hodnoty absorbované energie. 

V vruby musí mít úhel 45 0, hloubku 2 mm a poloměr kořene 0,25 mm. Hloubka U vrubu je 5 

mm a poloměr kořene 1 mm. Zkušební těleso může být označeno kdekoliv na povrchu, který 

není v kontaktu s podporami, opěrami nebo břitem kladiva. Zkušební těleso musí být uloženo 

přímo oproti opěrám zkušebního stroje a rovina souměrnosti vrubu musí ležet do 0,5 mm od 

středové roviny opěr. Břit kladiva udeří do tělesa v rovině souměrnosti vrubu a na opačné 

straně proti vrubu [9].  

Zkouška rázem v ohybu se provádí dle EN 10045-1 a zkušební jednotkou jsou pro 

tuto zkoušku tabule vyválcovaného plechu. Z těchto zkušebních jednotek se připraví tři příčná 

standardní zkušební tělesa s V-vrubem. Místo příčných zkušebních těles, se mohou 

dohodnout podélná zkušební tělesa. Vrub musí být kolmý k povrchu výrobku. Hodnoty 

nárazové práce pro příčná nebo podélná zkušební tělesa jsou uvedeny v EN 10028-3. Tam, 

kde se používají zkušební tělesa menších rozměrů, tedy u výrobku s tloušťkou 6 až 11 mm, se 

snižují hodnoty minimální nárazové práce přímo úměrně ploše průřezu zkušebního tělesa. 
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V případech, kdy je tloušťka výrobků menší než 6 mm se tato zkouška neprovádí. Minimální 

hodnoty nárazové práce platí pro průměr vypočítaný z výsledků zkoušek na třech zkušebních 

tělesech [5].  

Po ukončení zkoušky se musí vyhotovit zkušební protokol, který obsahuje povinné 

informace, jako jsou: odkaz na použitou normu; identifikaci zkušebního tělesa; typ vrubu; 

velikost zkušebního tělesa; teplotu zkušebního tělesa; hodnotu absorbované energie; 

abnormality, které mohou ovlivnit zkoušku a další [9]. 

Kromě těchto povinných zkoušek, může zákazník požadovat zkoušky další. Patří 

mezi ně například tyto: 

• zkouška tahem při vyšších teplotách pro prověření smluvní meze kluzu Rp0,2; 

• zkouška tahem pro prověření jedné, všech nebo některých kombinací hodnot 

Rp0,2, Rp1,0 a Rm; 

• zkouška tahem kolmá k povrchu výrobku pro prověření minimálních hodnot 

kontrakce[ 5]. 

 

3.4.3 Vnitřní jakost 

Aby mohly plnit výrobky svou funkci, musí být celistvé, tedy bez vad a bez defektů. 

Pro ověření povrchové jakosti se používá zkouška ultrazvukem dle EN 10160. Tato metoda je 

založena na odrazu ultrazvukových vln. Hlavní směr odrazu je kolmý k povrchu výrobku 

Zkoušení se provádí u plochých výrobků jakékoliv tloušťky v prvním intervalu po průchodu 

ultrazvukových vln a pouze z jednoho povrchu. Společnost využívá automatizovaného 

zkoušení, kdy zkoušení probíhá pomocí mechanizovaného zařízení. Je opatřena několika 

ultrazvukovými sondami, které se posouvají po příslušných zkušebních místech po povrchu 

plochého výrobku. Ultrazvukové indikace se vyhodnocují elektronicky [10].  

Zákazník krom ultrazvukové zkoušky může požadovat také zkoušku odolnosti proti 

tvorbě trhlin vlivem indukovaného vodíku. Tato zkouška se označuje HIC a vyžaduje se 

v případech, kdy jsou oceli náchylné k tvorbě trhlin v důsledku vystavení korozivnímu 

sulfanu, který je obsažen v prostředí označovaném jako „kyselé prostředí“. Tato zkouška 

spočívá v expozici vzorků o tloušťce 20 až 30 mm a délce 100 mm, které se odeberou 

v podélném směru, v roztoku destilované vody. Do destilované vody se přidá 5 hmotnostních 

procent chloridu sodného a 0,5 hmotnostního procenta kyseliny octové. Pro správné 
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provedení testu je potřeba udržet pH roztoku v požadovaných mezích. Expozice probíhá při 

teplotě 25 ± 3 0C. Po provedení expozice v prostředí se vzorek příčně rozřízne na čtyři 

segmenty a vyhodnotí se metalograficky plochy. Metalografické šetření je časově a finančně 

náročné a proto se provádí vyhodnocení parametrů pomocí ultrazvukového měření 

v imerzním prostředí [11]. 

 

3.4.4 Jakost povrchu 

Pro posuzování jakosti povrchu plechů P355 NH platí požadavky uvedené v EN 

10163-2:2004. Rozměry výrobku se kontrolují vizuální zkouškou bez optických pomůcek, 

nebo automatizovaným procesem. Ve společnosti se jeden z rozměrů, tedy tloušťka, měří 

pomocí automatizovaného zařízení EBERLINE fungujícím na principu radioaktivity, kdy 

záření β prochází měřeným materiálem a je jím pohlcováno v závislosti na tloušťce [5]. 

 

4 Návrh hodnocení způsobilosti procesu výroby plechů 
Tato kapitola je zpracována v Technické zprávě [26] 

5 Doporučení a návrhy na zlepšení 
Tato kapitola je zpracována v Technické zprávě [26] 
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Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo zanalyzovat současné přístupy k hodnocení 

způsobilosti procesu výroby plechů. V první části jsem se zabývala teoretickými východisky 

hodnocení způsobilosti procesu. Zde jsem podrobně popsala postup a jednotlivé kroky, které 

samotnému hodnocení způsobilosti předchází. U jednotlivých kroků, jsem uvedla grafické a 

numerické metody, které se v jednotlivých krocích hodnocení způsobilosti využívají. Jelikož 

se v praxi často stává, že předpoklady nezbytné pro hodnocení způsobilosti procesů pomocí 

klasických indexů způsobilosti nejsou splněny, zabývala jsem se v této části také těmito 

situacemi. Podrobně jsem popsala možnosti řešení situací, při kterých není splněna normalita 

dat a statistická stabilita procesu. Uvedla jsem zde také další indexy zabývající se hodnocením 

způsobilosti procesu, jako jsou indexy Cpp, CpT, a také nové indexy způsobilosti CR, TR a LR. 

V druhé části jsem se zabývala popisem technologických a technických prostředků 

pro výrobu plechů. Nejdříve jsem popsala proces tváření obecně a poté jsem se zaměřila 

podrobněji na válcování plechů. V této kapitole jsem se také zmínila o tom, které faktory 

ovlivňují tvařitelnost a mechanické vlastnosti plechů. Nakonec jsem popsala, jak probíhá 

výroba plechů ve společnosti Evraz Vítkovice Steel a.s.   

Poslední kapitola byla věnována analýze požadavků na kvalitu produktů. Zde jsem 

vycházela především z normy ČSN EN 10028. Každý požadavek jsem podrobněji rozebrala a 

popsala, jak se jeho splnění ověřuje. Podrobněji jsem se věnovala popisu jednotlivých 

zkoušek, které organizace pro ověření plnění jednotlivých požadavků zajišťuje.  

Poslední dvě kapitoly jsou součástí Technické zprávy. Je to z důvodu, že si 

společnost Evraz Vítkovice Steel a. s. nepřála uveřejnit výsledky hodnocení způsobilosti 

procesu. 
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