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Abstrakt  

 

Tato diplomová práce se zabývá statistickou analýzou možností snížení četnosti 

destruktivních zkoušek. Práce je rozdělena do osmi kapitol. Nejprve je stručně 

charakterizována společnost, pro kterou byla tato práce vytvořena. V následujících kapitolách 

jsou zpracována teoretická východiska a provedena analýza systému měření u destruktivních 

zkoušek a statistická regulace procesu. Na základě těchto výsledků bylo navrženo snížení 

četnosti zkoušek doprovázené redukcí nákladů. 

 

Klíčová slova: destruktivní zkoušky, analýza systému měření, statistická regulace procesu, 

ověření předpokladů o datech 

 

 

Abstract 

 

This diploma thesis deals with the statistical analysis of possibility to reduce the scope of 

destructive tests. The work is divided into eight chapters. Firstly, the organization for which 

this thesis was created is described. Theoretical basic is created and measurement system 

analysis for destructive testing and statistical process control are performed in following 

chapters. Reduce the scope of testing accompanied by reduced testing costs was proposed on 

these results. 

 

Keywords: destructive testing, measurement system analysis, statistical process control, 

verification of assumptions about data 
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ÚVOD 

 

 Současným trendem firem je nejen uspokojení požadavků zákazníka, zajištění vysoké 

úrovně kvality a neustálé zlepšování a zdokonalování procesů, ale také snižování nákladů. 

Snižování nákladů je u úspěšných firem jedním z trvale přítomných procesů, který však nesmí 

být nikdy povýšen nad kvalitu a spokojenost zákazníka.  

 Při snižování nákladů v oblasti výrobních procesů a s nimi spojených kontrolních 

operací se od odborných pracovníků očekává, že se budou rozhodovat především na základě 

logických úvah a důkladných analýz, nikoliv pouze intuitivně a dle svých zkušeností. Kvalitní 

informace, týkající se daného problému, získané z analýzy shromážděných údajů vedou 

společně s odbornými znalostmi k úspěšnému řešení podnikových úloh tohoto typu.  

 Údaje pro analýzu jsou obvykle číselná data získávána různými metodami, kde 

nejčastější metodou je použití měřicích přístrojů. Pro analýzu shromážděných údajů a 

následné rozhodování se využívají statistické metody. Jedná se o metody, které svými 

výsledky vytváří podklady pro řešení procesních problémů a úloh. Můžeme říci, že slouží k 

podpoře rozhodování.  

 Firma  Kemmerich Czech, s.r.o. přijala novou zakázku od automobilového výrobce na 

výrobu závitových desek, které slouží k uchycení držáku bezpečnostního pásu. Protože se 

jedná o díly, na které je kladen velký důraz, co se týče bezpečnosti, musí firma provádět 

zkoušku závitu, který slouží právě k uchycení držáku pásu. Zákazník požaduje provádět tři 

zkoušky za různých podmínek, tudíž si proces zkoušení vyžaduje vždy nový díl. Díly jsou po 

zkoušce vyhodnoceny jako již nepoužitelné.  

 Cílem této diplomové práce je zjistit, zda lze snížit frekvenci destruktivních zkoušek a 

tím snížit náklady nejen na zkoušku, ale také na výměnu zkušebních přípravků. Proto bylo 

s firmou Kemmerich Czech, s.r.o. navrženo a schváleno téma: Statistická analýza možností 

snížení četnosti destruktivních zkoušek. 
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1  CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

1.1  Historie firmy 

 Historie společnosti Kemmerich Group sahá až do roku 1897, kdy byla založena 

panem Albertem Kemmerichem. Jedná se o rodinnou firmu, kterou v současné době vlastní 

již 4. generace. Prvotní specializace byla výroba jehel do šicích strojů [17]. 

 Firma se skládá celkem z 5 divizí, kde každá z nich se věnuje určitému výrobnímu 

programu. Kemmerich Group svým zákazníkům nabízí lisované, ohýbané, děrované a 

svařované komponenty (viz obr. 1), které montuje do jednotlivých celků.  

 Podílí se na vývoji nových komponentů a stala se důležitým partnerem pro níže 

uvedené automobilové společnosti (viz bod 1.3). Vlastní vývoj produktů pro zákazníky tvoří 

velkou přidanou hodnotu společnosti. Společnost se může rovněž opřít o vlastní nástrojárnu, 

která je zárukou pro další bezproblémový sériový výrobní proces. 

 V současnosti pracuje v Kemmerich Group 860 zaměstnanců [17]. 

 

 

Obr.1 Produkty Kemmerich Group [17]  

1.2 Divize společnosti 

Společnost Kemmerich Group se skládá z těchto divizí: 

• Kemmerich Maschinenbau - Attendorn  

 Vývoj a inženýrink 

 Inženýrink podporuje nejen všechny závody Kemmerich Group, ale také externí 

 zákazníky [17]. 

 
• Kemmerich Umformtechnik - Attendorn, Německo  



3 

 

 Tváření 

 Současný výrobní program tvoří výroba výlisků z plechu pro součásti brzdových 

 systémů a autosedaček [17]. 
 
• Kemmerich Werkzeugbau, Niederau-Gröbern, Německo   

 Nástrojárna 

 Nástrojárna se zabývá výrobou nástrojů pro potřebu lisování. Ty to nástroje jsou 

 výráběny podle požadavku všech zákazníků nejen pro společnost Kemmerich Group  [17]. 

• Kemmerich Iberica – Valencie, Španělsko  

 Tváření 

 
• Kemmerich Czech – Valašská Polanka, Česko  

 Tváření, svařování 

  Rozhodnutí o vybudování dalšího závodu, tentokrát v ČR, padlo v roce 2006. O 

 rok později se začalo s výstavbou nové haly a administrativní budovy. V roce 2007 se 

 v ČR  rozjíždí první projekt pro Volkswagen. Za podpory projektových týmů z mateřské 

 společnosti v Attendornu došlo k rozjezdu více jak 70 dalších projektů pro jednotlivé 

 zákazníky. 

„The dynamic way to success“ 

  Dynamickou cestou k úspěchu. Tento slogan je základním pilířem společnosti. 

 Zajistit podmínky pro své pracovníky, znamená přenést tento trend na své zákazníky. 

  Umístění ve Valašské Polance bylo vybráno z hlediska zeměpisně-strategických 

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

 nejmodernější vybavení a krátká doba výroby. Dále kompetentní vývojové práce 

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

 automobilový průmysl. Firma nabízí v oblasti tváření výrobu vysoce kvalitních 

 ražených, tažených a ohýbaných komponentů a nejrůznějších svařovaných montážních 

 sestav [17]. 

1.3  Významní zákazníci Kemmerich Czech 

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

kterými jsou: Ford, Jaguar, Land Rover, Volvo, Visteon, Fiat, Vauxhall,  Volkswagen, Audi, 
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Škoda, Saab, BMW, Daimler Chrysler, Seat, Autoliv, Continental, Keiper, TRW, Opel, 

Bosch, Karmann [17]. 

 

1.4  Management kvality Kemmerich Czech 

 Firma se vyznačuje nejvyššími bezpečnostními předpisy a klientelou zahrnující známé 

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

osvědčením o řízení životního prostředí – systémem EN ISO 14001 [18]. 

 

1.5   Organizační struktura firmy  

Na obrázku 2 je zobrazena organizační struktura firmy. 

 

 

Obr. 2 Organizační struktura firmy [18] 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÍ 

 

2.1 Tváření za studena  

 Tvářením za studena (lisováním) se uskutečňuje trvalá změna tvaru materiálu bez 

úběru třísek působením vnější síly. Podle převládajícího průběh deformace je tváření plošné a 

objemové. U našeho procesu se využívá objemové tváření, při kterém se dosáhne žádaného 

tvaru součásti změnou průřezu nebo tvaru výchozího materiálu. Objem materiálu zůstává 

konstantní, ale nastává jeho zpevnění a pokles tažnosti, což ovlivňuje rozsah použitých 

tvářecích operací [7]. 

 Lisování za studena se rozšířilo proto, že má mnoho předností, tj. vysokou 

produktivitu, vysoce efektivní využití materiálu, snadnou obsluhu strojů, možnost 

zaměstnávat pracovníky s relativně nízkými základními dovednostmi a ekonomické aspekty. 

 Díly vyrobené z plechu mají mnoho atraktivních vlastností, a to: přesnost rozměrů, 

dostatečnou pevnost, lehkost a možnost uplatnění široké škály rozměrů - od miniaturních dílů 

(například v elektronice) až po velké části používané v letectví [13]. 

 

2.1.1 Postupové lisování  

 Postupové lisování je proces tváření plechových dílů s využitím vícenásobného 

tváření. Toto vícenásobné tváření je aplikováno v podobě řady postupných kroků k vytvoření 

konečného výrobku. Typicky používané výrobní kroky u postupového lisování jsou: ražení, 

děrování, ohýbání, tažení, protlačování či stříhání [16]. 

 Postupové lisování plechů běžně obsahuje automatizovaný systém podávání. Každý 

krok lisování vytváří nový soubor rysů výrobku. Poslední výrobní krok je obvykle odseknutí 

výrobku nebo odstranění nadbytečných okrajů materiálu [16]. 

 Některé postupové výrobní stroje používají válečkovitý typ podávacího válce, který 

obsahuje lisovací formu nebo razidlo. Další postupové lisovací stroje využívají pro výrobu 

vratný pohyb [16]. 

 Pro postupové lisování může být použito mnoho kovů. Mezi ně patří například: hliník 

(většinou slitiny), mosaz, ocel válcovaná za studena, měď, pozinkovaná ocel, ocel válcovaná 

za tepla, nerezová ocel, titan nebo zinek [16]. 

 Přesné výlisky nebo přesné lisované tvary na lisovaných dílech nevyžadují další 

výrobní kroky [16]. 
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2.2 Destruktivní zkoušky 

 Destruktivní zkoušky jsou zkouškami, které porušují nebo fyzicky mění tvar 

testovaného objektu. Po destruktivních zkouškách je objekt většinou nepoužitelný pro 

původní záměr. Mezi destruktivní zkoušky můžeme zahrnout zkoušení pevnosti v tahu, tlaku, 

dále metalografii, nárazovou zkoušku, chemickou analýzu a další [15]. 

 Jedná se o proces, kde je aplikováno napětí na předmět tak dlouho, dokud zkoušený 

objekt nezačne selhávat. Tyto testy jsou zpravidla jednodušší, podávají více informací a jsou 

snadnější k vyhodnocení výsledků než u nedestruktivního testování. Nedestruktivní zkoušení 

objektů se provádí za účelem budoucího použití výrobků, což u destruktivních zkoušek 

většinou nejde [15]. 

2.3 Statistická regulace procesu 

 Statistická regulace procesu (SPC) je základním nástrojem pro analýzu procesu, jeho 

vyhodnocování a zlepšování. SPC tedy představuje preventivní přístup k managementu 

jakosti, neboť na základě včasného odhalování odchylek průběhu procesu od předem 

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

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

resp. ho zlepšovat [5]. 

 Statistické regulace procesu využívá čas jako jeden z jeho hlavních os. Data jsou 

shromažďována během krátkého časového intervalu: každý z těchto vzorků se označuje jako 

podskupina. Každá podskupina nám říká o procesu dvě věci: jeho aktuální stav a jeho aktuální 

množství odchylek [8]. 

 Pokud máme v průběhu delšího časového období shromážděno dostatečné množství 

podskupin, jsou krátkodobé odhady použity k predikci, neboli k tomu, kde se bude proces 

nacházet a nakolik se změní v průběhu delšího časového období [8].  

 Odchylky v procesu mohou být dány příčinami, které jsou trvalé, nebo příčinami, 

které se objeví a zase zmizí. Potenciální zdroje odchylek zahrnují pět M a jedno E: metody 

(Methods), materiály (Materials) používané v procesu, lidské zdroje (Manpower) nebo 

zaměstnanci zapojení do procesu, stroje a zařízení (Machines equipment), které jsou 

používány, naše měřicí technika (Measurement techniques) a okolní prostředí (Environment) 

[8]. 
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2.3.1 Variabilita procesu  

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

variabilitu vyvolanou náhodnými (přirozenými) příčinami a variabilitou vyvolanou příčinami 

vymezitelnými (identifikovatelnými, zvláštními) [4]. Oba typy příčin jsou zobrazeny na 

obrázku 3. 

 

 

Obr. 3 Náhodné a vymezitelné příčiny variability [2] 

 

 Je nutné efektivně využívat údaje naměřené při regulaci, neboli nalézt a pochopit 

příčiny kolísání. Jednotlivé naměřené hodnoty se mohou vzájemně lišit, ale jako celek se 

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

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

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

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

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

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

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

součásti). Detekce zvláštních příčin je úloha SPC (úloha regulačních diagramů) [2]. 

2.3.2 Regulační diagram 

 Základním prostředkem pro analýzu statistické stability procesu je regulační diagram 

(viz obr. 4). Regulační diagramy vytvořil W. Shewhart v roce 1924 a vybudoval tak základy 

celého systému SPC [4]. 



 

 Jedná se o grafický prost

z jeho funkcí je poskytnout statistický signál, v

vyhnout se statistickému signálu, pokud k

  Regulační diagram se skládá ze t

statistické zvládnutosti procesu. Centrální p

požadované hodnotě použité znázor

definována jako nominální hodnota (nap

předpisem), jako hodnota založená na minulé zkušenosti s

jako odhad z hodnot regulované veli

stavu procesu [1]. 

 Horní regulační mez UCL (Upper Control Limit) je umíst
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Obr. 5 Schéma výběru vhodného regulačního diagramu [1] 

 

 Dvojice diagramů pro individuální hodnoty (xj) a klouzavá rozpětí (Rkl) se má 

používat v situacích, kdy ekonomické nebo technické podmínky neumožňují realizovat 

výběry většího rozsahu než n =1.  Typické jsou situace, kdy: 

• náklady na kontrolu jedné kontrolované jednotky jsou vysoké, například destruktivní 

zkoušky; 

• měření hodnoty jednou za čas; 

• produkce je velmi pomalá, což je nevhodné k tomu, aby se vzorky o velikosti n > 1 

hromadily před analýzou; 

• jsou prováděna vícenásobná měření na stejné jednotce produktu; 

• kontrolovaný produkt je vysoce homogenní (chemické roztoky); 

• ke kontrole se používá automatizovaná kontrola a technologie měření. Každá 

vyrobená jednotka je analyzována tak, že neexistuje základ pro logickou podskupinu 

[1, 3]. 
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 Před konstrukcí Shewhartova regulačního diagramu měřením je nutné testovat tyto 

předpoklady: normalitu rozdělení dat, konstantní střední hodnotu procesu, konstantní rozptyl 

dat, nezávislost dat a nepřítomnost vybočujících hodnot [8].  

 Dále je základním předpokladem realizace dostatečného počtu výběrů a sledování 

pouze jednoho znaku jakosti [4]. 

2.3.4 Princip využívání regulačního diagramu  

 Princip využívání regulačního diagramu je následující [5]: 

• v pravidelných časových intervalech provádíme náhodně odběr určitého předem 

stanoveného počtu produktů (tvoří tzv. logickou podskupinu o rozsahu n); 

• u odebraných produktů se měří stejný znak jakosti; 

• z naměřených či jinak zjištěných hodnot znaku jakosti se vypočítá pro každou 

podskupinu jedna nebo více výběrových charakteristik; 

• hodnoty vypočítaných výběrových charakteristik se chronologicky zakreslí do 

regulačního diagramu; 

• provede se analýza regulačního diagramu. 

 

2.3.5 Analýza regulačního diagramu (xj, Rkl) a zabezpečení statistické zvládnutosti 

Používáme-li dvojice diagramů (xj, Rkl), je postup následující [1]: 

1. Sestrojení regulačního diagramu pro klouzavá rozpětí (Rkl). 

2. Provedení analýzy regulačního diagramu (Rkl). Analýza regulačního diagramu znamená, že 

 zjišťujeme, zda je či není sledovaný proces statisticky stabilní. Stav, kdy proces není 

 statisticky stabilní, je signalizován body ležícími mimo regulační meze nebo body 

 vykazujícími trendy či nenáhodná seskupení, zobrazené na obrázku 6. V případě, že takové 

 body v regulačním diagramu existují, provede se identifikace vymezitelných příčin a 

 přijme se opatření, které jejich působení omezí nebo zcela eliminuje [5]. 

3. Vypustí se výběry, u kterých byly signalizovány vymezitelné příčiny, a přepočtou se jak 

 střední přímka, tak regulační meze.  

4. Body 1-3 se opakují tak dlouho, až všechny body leží uvnitř regulačních mezí a nevykazují 

 žádná nenáhodná seskupení. 

5. Stejný postup se provede u diagramu pro individuální hodnoty (xj) s tím, že se do něj již 

 nezahrnují výběry vypuštěné v bodě 3. Pokud diagram (xj) signalizuje nestabilitu procesu 

 a jsou na základě identifikace příčin této nestability přijata nápravná opatření, vypouští se 
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 pak výběry, které nestabilitu signalizovaly, jak z diagramu (xj), tak z diagramu (Rkl) a 

 postup je potřeba opakovat od bodu 1 tak dlouho, až všechny body v obou diagramech 

 leží uvnitř mezí a netvoří žádná nenáhodná seskupení. 

  

 

Obr. 6 Trendy a nenáhodná seskupení [8] 

2.4 Analýza systému měření  

 Důležitou součástí statistické regulace procesu je analýza navrženého systému měření 

(MSA). Úkolem této analýzy je ověřit způsobilost daného systému měření. Způsobilost 

použitého systému měření rozhoduje o jakosti naměřených údajů a tím ovlivňuje výsledek 

statistické regulace procesu [6]. 
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 Při praktické realizaci měření většinou nelze zajistit neměnné podmínky měření 

(podmínky opakovatelnosti). Skutečné podmínky se obvykle mění, přičemž nejčastěji se 

jedná o změnu pracovníka (operátora), který měření provádí. V této situaci se provádí 

hodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření. Jedním z přístupů hodnocení 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti systému měření je metoda průměru a rozpětí [6]. 

 

2.4.1 Aplikace metody průměru a rozpětí 

 Aplikace metody průměru a rozpětí probíhá v krocích, které jsou popsány níže. 

 Nejdříve je nutné zajistit, aby byla měřena správná veličina a aby bylo použito měřidlo 

s dostatečnou rozlišovací schopností. Dalším krokem je stanovit počet operátorů, kteří budou 

měření provádět, počet měřených vzorků a počet opakovaných měření (minimálně 10 vzorků 

a 2 měření každého vzorku každým operátorem). Vzorky, na kterých je prováděna analýza 

systému měření, by měly být vybrány z procesu tak, aby reprezentovaly a rovnoměrně 

pokrývaly výrobní rozpětí a před měřením očíslovány [11]. 

 Měření vybraných vzorků se provádí v místě používání měřidla a operátoři by měli 

používat stejný postup. Vzorky jsou měřeny v náhodném pořadí a operátoři by neměli vědět, 

který kus právě měří a při opakovaném měření by neměli znát předchozí výsledek. Dozor nad 

měřením a záznam naměřených údajů provádí pověřený pracovník [11]. Po těchto krocích 

následuje grafická a numerická analýza výsledků.  

A) Grafická analýza s využitím diagramu pro rozpětí a diagramu pro průměr 

• Diagram pro rozpětí  

Používá se k určení, zda je proces ve statisticky zvládnutém stavu. Do regulačního 

diagramu se vynášejí regulační meze, centrální přímka a hodnoty variačních rozpětí 

opakovaných měření dosahovaných jednotlivými operátory. Všechny hodnoty 

variačního rozpětí musí ležet uvnitř regulačních mezí. Vybočuje-li jeden operátor ze 

statisticky zvládnutého stavu, liší se použitá metoda od ostatních. Pokud se statistická 

nezvládnutost vyskytuje u všech operátorů, je systém měření citlivý k technice 

operátora a vyžaduje zlepšení [10, 11].  

• Diagram pro průměr 

Používá se pro vyhodnocení vhodnosti systému měření pro posouzení variability mezi 

měřenými vzorky. Do diagramu jsou vynášeny hodnoty průměrů odpovídajících 

různým kusům nereprezentujícím výrobní rozpětí. Systém měření se považuje za 
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vhodný pro posouzení variability mezi vzorky, jestliže více než 50% vynesených 

průměrů leží mimo regulační meze a operátoři se shodují v tom, o které kusy se jedná 

[11].  

 

B) Numerická analýza [11] 

• Vyhodnocení opakovatelnosti měření 

Po sestrojení regulačního diagramu pro rozpětí a prokázání, že proces měření je 

z hlediska dosahované variability opakovaných měření statisticky zvládnutý, lze 

stanovit hodnotu opakovatelnosti měření (EV). 

• Vyhodnocení reprodukovatelnosti měření 

Další postup se zaměřuje na vyhodnocení reprodukovatelnosti měření (AV), které 

charakterizuje variabilitu mezi operátory. 

• Vyhodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření 

Po stanovení opakovatelnosti (EV) a reprodukovatelnosti (AV) měření lze vyhodnotit 

opakovatelnost a reprodukovatelnost měření (GRR). 

• Vyhodnocení variability mezi měřenými vzorky (PV) 

• Vyhodnocení celkové variability 

Po vyhodnocení vhodnosti systému měření pro posouzení variability mezi měřenými 

vzorky pomocí regulačního diagramu průměrů opakovaných měření jednotlivých kusů 

jednotlivými operátory, můžeme prostřednictvím hodnoty variability mezi měřenými 

vzorky a opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření stanovit celkovou variabilitu 

(TV). 

• Výpočet procentuálního podílu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti z celkové 

variability 

Součet stanovených podílů vyjádřených v procentech nedává dohromady 100%, 

protože hodnoty směrodatných odchylek nelze sčítat, sčítají se pouze hodnoty 

příslušných rozptylů. 

• Stanovení počtu různých kategorií, které lze systémem měření rozlišit 

Počet různých kategorií, které lze systémem měření rozlišit (ndc) stanovujeme na 

základě variability mezi kusy (PV) a hodnoty opakovatelnosti a reprodukovatelnosti 
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(GRR). Jedná se o dalšího ukazatele přijatelnosti systému měření, jehož vypočtená 

hodnota se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů. 

• Vyhodnocení přijatelnosti systému měření  

Zde je nejdůležitější procentuální vyjádření podílu opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti z celkové variability (%GRR) a počet různých kategorií, které lze 

systémem měření rozlišit. 

 Jednotlivé kroky a numerické výpočty společně s použitými vzorci jsou blíže popsány 

v kapitole 4. 

2.4.2 Analýza systému měření pro destruktivní zkoušky 

 Standardní studie předpokládá, že výrobky nejsou operátory během měření poškozeny. 

Nicméně jestliže se jedná o destruktivní zkoušky, například pevnost v tahu, nastává problém v 

tom, že jakmile je provedeno měření určitého výrobku, tento není již dostupný pro následující 

měření stejným nebo jiným operátorem. To znamená, že je obtížné měřit opakovatelnost a 

reprodukovatelnost [9].  

 Doposud existují dvě metodiky pro návrh a analýzu destruktivního měřicího systému, 

pokud je ovšem splněn hlavní předpoklad. Tímto předpokladem je, že je možné zajistit 

skupinu výrobků natolik podobných, že je můžeme považovat za stejné, to znamená, že tyto 

výrobky jsou homogenní. Jestliže je tento předpoklad splněn, pak můžeme použít 

pozorovanou variabilitu uvnitř dávky k odhadu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti 

destruktivního měřicího systému [9]. 

Obrázek 7 ukazuje vložený model návrhu. Jsou zde tři operátoři a dvanáct sérií 

vzorků. Velikost homogenní dávky je tři. Stejné skupiny vzorků jsou nedostatečné k tomu,  

 

Obr. 7 Vložený model návrhu [9] 
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aby byly měřeny každým operátorem, takže se měří třikrát jedním operátorem, a jsou 

používány pro odhad opakovatelnosti. Nicméně, vložený návrh nelze použít pro odhad 

reprodukovatelnosti, různí operátoři neměří vzorky ze stejné dávky. Variabilita je v důsledku 

různých operátorů (reprodukovatelnost) ovlivněna variabilitou dávek, tedy variabilitou vzorků 

[9]. 

 Zkřížený návrh a analýza mohou být vhodné, pokud je homogenní velikost dávky 

dostatečně velká k tomu, aby mohly být přiřazeny alespoň dva vzorky z každé dávky 

každému operátorovi [9]. 

 Obrázek 8 ukazuje zkřížený model. Jsou zde tři operátoři a čtyři série. Homogenní 

velikost dávky je devět. Stejné výrobní dávky mohou být měřeny každým operátorem třikrát. 

Opakovatelnost a reprodukovatelnost systému měření mohou být odhadnuty za předpokladu, 

že stejná dávka výrobků je homogenní [9]. 

 

 

Obr. 8 Zkřížený model návrhu [9] 

 

 Všeobecně je několik hledisek pro destruktivní systémy měření, které je potřeba 

zdůraznit [9]: 

• Odhad opakovatelnosti obsahuje variabilitu, jestliže používáme zkřížený nebo vložený 

model. To znamená, že odhad opakovatelnosti se zvýší, pokud je porušen předpoklad 

homogenity dávky. Jestliže je destruktivní systém měření nepřijatelný, ve většině případů 

je to kvůli chybné opakovatelnosti, docházíme tedy k závěru, že systém měření je 

nedostačující, protože nelze přímo ze studie rozpoznat, zda je sporný předpoklad 

homogenity nebo se jedná o vysokou hodnotu variability v důsledku měřícího systému 

nebo obojí. Samozřejmě, že destruktivní systém měření lze považovat za správný, jestliže 

měření měřicího systému splňuje požadavky. 
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• Rozpětí ve skutečnosti představuje kombinaci variability opakovatelnosti měřícího 

systému a variability uvnitř dávky, tudíž může být použit R-diagram pro zjištění, zda 

někteří operátoři mají problémy s konzistentní přípravou a testováním vzorků, stejně jako 

identifikovat konkrétní dávky, které nejsou homogenní. 

• Ačkoli použití vložených modelů se obvykle doporučuje jako výchozí metoda 

destruktivního systému měření, praktici doporučují zvážit použitelnost „standardních“ 

postupů pro získání odhadu opakovatelnosti a schopnosti zjistit u operátorů výsledky 

vzájemných interakcí se vzorky. 

2.4.3 Zdroje variability 

 Podobně jako je tomu u všech procesů, je i systém měření ovlivněn jak náhodnými, 

tak vymezitelnými zdroji variability. Tyto zdroje jsou způsobeny náhodnými nebo zvláštními 

příčinami. Pro řízení variability systému měření se identifikují možné zdroje variability, 

eliminují se nebo monitorují [10]. 

 Specifické příčiny obvykle závisejí na dané situaci. Existují různé metody prezentace a 

kategorizace těchto zdrojů variability, jako jsou diagramy příčin a následků, schéma 

poruchových stavů atd. [10]. 

 

2.5 Ishikawův a Paretův diagram  

 Ishikawův diagram, nazýván také jako diagram příčin a následků nebo diagram rybí 

kosti, je vizuálním zobrazením příčin problému. Informace z postupového diagramu nebo 

brainstormingu mohou sloužit jako základ pro nalezení potenciálních důvodů problémů. 

Hlavním cílem diagramu je sestavit a zobrazit všechny možné příčiny, které mohou 

způsobovat problém. Výhody diagramu jsou značné. Tato technika povzbuzuje vyvážený 

pohled na veškeré možné příčiny problému, demonstruje složitost a rozsáhlost problému, 

podněcuje vědeckou analýzu a může být užitečná při dalším šetření a testování [14]. 

 Analýza příčin a následků tvoří stavební kostru diagramu. Mezi kategorie může být 

zařazeno: měření, materiál, metodika, stroj a lidé. Tyto kategorie jsou dostatečně široké a 

zahrnují největší oblasti cílené pro zlepšování jakosti. Další příležitostné kategorie mohou být 

přizpůsobeny pro specifické problémové oblasti [14]. 

 Při konstrukci diagramu rybí kosti začínáme kresbou kostry. Poté napíšeme jasně 

stanovený následek nebo příznak (efekt) do kolonky na konci horizontály, pro který musí být 

příčiny identifikovány. Poté se vypíší kategorie příčin do menších kolonek na konci šikmých 
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linek. Následně se vyplní schéma s příčinami pro každou kategorii [14]. Ukázka hotového 

diagramu je na obrázku 9. 

 

 

Obr. 9 Ukázka hotového diagramu příčin a následků [4] 

 

 Při vyhodnocení diagramu příčin a následků musíme nejprve stanovit 

nejpravděpodobnější příčiny analyzovaného efektu pomocí metody bodového hodnocení. 

Každý člen řešitelského týmu dostane určitý počet bodů, které v několika kolech přiřadí, dle 

vlastního názoru, nejpravděpodobnějším příčinám. Takto kvantifikované příčiny se dále 

zpracují pomocí Paretova diagramu, jehož výsledkem je stanovení životně důležitých příčin 

pro životně důležité vady [4].  

 Při sestrojení Paretova diagramu musíme postupovat v následujících krocích. Nejprve 

setřídíme faktory hodnot sestupně podle hodnot zvoleného ukazatele, poté vypočítáme 

absolutní kumulativní četnost a kumulativní četnost v procentech a nakonec sestrojíme 

Paretův diagram. Paretův diagram sestrojíme tak, že na ose x vyznačíme jednotlivé faktory, 

sestrojíme levou a pravou osu y, zakreslíme sloupce pro jednotlivé faktory a sestrojíme 

Lorenzovu křivku (spojnice bodů, které jsou pravými horními rohy jednotlivých sloupců) [5]. 

 Základním kritériem pro stanovení životně důležité menšiny je kritérium 80/20. 

Kritérium uplatníme tak, že na pravé ose y odečteme 80% a promítneme je přes Lorenzovu 

křivku na osu x. Faktory, které leží vlevo od kolmice spuštěné z Lorenzovy křivky na osu x, 

tvoří hledanou životně důležitou menšinu faktorů. Nevede-li kritérium 80/20 k vymezení 

menšiny, lze v tomto případě dát přednost kritérium 70/30 nebo 50/50 [5]. 
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Obr. 10 Ukázka Paretova diagramu s aplikací kritéria 80/20 [5] 

 

 Na obrázku 10 je ukázka Paretova diagramu s aplikací kritéria 80/20, kde do životně 

důležité menšiny faktorů spadají tyto vady – ulomené vývody a rýhy. 
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3  CHARAKTERISTIKA PRODUKTU A PROCESU  

3.1 Popis závitové desky 

 Destruktivní zkoušky budou prováděny na závitové desce (viz obr. 11), která slouží k  

uchycení zadního držáku bezpečnostního pásu automobilu značky OPEL.  Závitová deska je 

svařováním připojena na montážní sestavu (viz obr. 12), jež je umístěna v nosné konstrukci 

vozidla. 

 Na tyto závitové desky je kladen velký důraz, neboť jsou součástí ukotvení 

bezpečnostních pásů, jež jsou v dopravních prostředcích používány pro zvýšení  bezpečnosti 

pasažérů a pro snížení  následků  případné  nehody.  Musí tedy splňovat bezpečnostní kritéria.  

 Tyto závitové desky jsou včetně závitu vyráběny sériově postupovým lisováním. 

Jejich výroba započala v lednu roku 2011. Celkem se má ročně vyrobit 440 000 ks +/- 20% 

dle odvolávek zákazníka. Výroba probíhá v rámci třísměnného provozu.  

 

 

Obr. 11 Závitová deska 

 

 

Obr. 12 Montážní sestava 



20 

 

3.2 Popis výroby závitové desky a montážní sestavy 

  Na obrázku 13 jsou pomocí vývojového diagramu popsány kroky výroby závitové 

desky a celé montážní sestavy. Výroba závitové desky je ve vývojovém diagramu vyznačena. 

 Operace ,,OP. 5“ zahrnuje příjem materiálu pro výrobu montážní sestavy a závitové 

desky. Za příjem materiálu má odpovědnost skladník, který provádí převzetí materiálu, 

vstupní kontrolu a vyskladnění materiálu. Při vstupní kontrole svitku se provádí kontrola 

materiálu na základě porovnání s  atestem materiálu od  dodavatele - u montážní sestavy vůči 

normě EN 10 130 a u závitové desky vůči normě EN 10 152. Tento atest zahrnuje kontrolu 

mechanických vlastností, chemického složení, kontrolu tloušťky plechu, a zda jsou svitky bez 

rzi. Pokud jsou svitky bez jakékoliv závady, je vydáno povolení k jejich vyskladnění. Pokud 

materiál není v pořádku, tento problém se dále řeší v souladu se směrnicí ,,Řízení neshodného 

produktu“.  

 Poté, co je materiál vyskladněn následují operace ,,OP. 10.1“ a „OP 10.2“, které 

popisují lisování montážní sestavy a závitové desky. Zde musí seřizovač lis nastavit tak, aby 

byly dodrženy požadované parametry výrobku. První výlisek je vždy kontrolován operátorem 

a dílenskou kontrolou. Jestliže výlisek souhlasí s výkresovou dokumentací, operátor jej označí 

zeleným štítkem a dílenská kontrola dává souhlas k výrobě. Poté během výroby probíhá 

kontrola výlisků operátorem, který zaznamenává zjištěné údaje do kontrolní dokumentace. 

Pokud se vyskytne vada, je ukončena sériová výroba a daný problém se řeší s nástrojáři, 

kontrolory, seřizovači a provede se příslušné opatření, vše probíhá v souladu se směrnicí 

,,Řízení neshodného produktu“. 

 Po lisování následuje odporové svařování, kdy se závitová deska přivaří na montážní 

sestavu. Nejdříve je svařování provedeno na jednom kuse, který je poté zkontrolován 

operátorem a dílenským kontrolorem. Pokud je daný kus ve shodě, nalepí se na něj zelený 

štítek a je povolena výroba. Operátor kontroluje co hodinu jeden  kus, zda je vše v  pořádku a 

výsledky zaznamenává do kontrolní dokumentace.  Pokud se vyskytne neshoda, je proces 

zastaven a daný problém se řeší v souladu se směrnicí ,,Řízení neshodného produktu“. 

 Operace ,,OP.15“ je speciální procedura GM (General Motors) kontroly prvních dávek 

dílů nebo sestav v období zhruba prvních 3 měsíců dodávek po zahájení sériových dodávek 

pro zákazníka.  Zákazník si definuje důležité  znaky  kvality na dílech, které  je  potřeba 100%  

zkontrolovat  před  expedicí  na  speciálním  kontrolním pracovišti  mimo výrobní linku. 

Pokud zákazník nedefinuje tyto znaky kvality, je povinnost dodavatele si  znaky zvolit, nechat 
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Obr. 13 Vývojový diagram výroby montážní sestavy a závitové desky [17] 

 

je schválit zákazníkem a dodržet jejich 100% kontrolu.  Procedura  GP-12 končí, když 

dodavatel dílů dodrží všechny požadavky, nemá reklamaci a nenachází žádné vadné díly 

během kontrolní procedury. Vše musí být podloženo dokumentací, návodkami a formuláři, 

které jsou určené přímo pro operaci GP-12. Pokud je zjištěna neshoda, vše je řešeno v souladu 

se směrnicí ,,Řízení neshodného produktu“. 

 Poslední operací je zákaznické balení, které je značeno ve vývojovém diagramu „OP. 

30“. Objednaná dodávka je odběrateli zabalena do plastových bedýnek, u kterých se poté 
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kontroluje, zda obsahují správný počet kusů a zda jsou označeny v rámci výstupní kontroly. 

Vyskytne-li se neshoda, je řešena v souladu se směrnicí ,,Řízení neshodného produktu“.  

Pokud se nevyskytne žádný problém, provede se expedice k zákazníkovi. 

3.3 Popis zkoušky  

 Dle výkresové dokumentace (viz příloha 1), musí být závitová deska podrobena 

tlakové zkoušce závitu, protože se jedná o bezpečnostní díl. Celkem se provádějí tři zkoušky, 

na stejném stroji, lišící se však zatěžujícím tlakem a použitým přípravkem pro podložení 

jednotlivých dílů.   

 První díl musí být schopen vydržet při první zkoušce tlak 25 kN při podložení 

válcovým přípravkem s vnitřním průměrem 25 mm. Druhý díl musí být schopen vydržet tlak 

38 kN při podložení válcovým přípravkem s vnitřním průměrem 15 mm. Třetí díl musí 

vydržet tlakovou sílu 61,4 kN při podložení válcovým přípravkem s vnitřním průměrem 13 

mm, po dobu 15 sekund a rychlostí zatížení 833 N/s.  Hodnota rychlosti zatížení byla 

nastavena procesním inženýrem na základě zkušeností z předchozích projektů, což bylo 

odsouhlaseno zákazníkem. Tato hodnota je nastavena pouze proto, aby průběh zkoušky 

netrval příliš dlouho.   

 Závitové desky s vyznačením směru působení síly a její velikosti jsou zobrazeny na 

obrázku 14. Jednotlivé hodnoty zatěžujících sil jsou určeny na základě vývoje produktu 

závitové desky konstruktéry automobilky General Motors.  

 

Obr. 14 Působení síly na závit a její velikost [17] 

 V současné době zkoušky uskutečňují operátoři, kteří je provádějí co 4 hodiny výroby 

dílu. Dále pracovník kvality provádí kontrolu dílu na začátku a na konci výrobní dávky a 

jedenkrát za směnu.  
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 Díly jsou po každé tlakové zkoušce vyhodnoceny jako již nepoužitelné a jsou uloženy 

do červené bedny umístěné při trhacím zařízení. Odtud putují ke šrotaci.   

 Získaná data jsou elektronicky zaznamenána pomocí software Labmaster, jež je 

součástí trhačky, a současně probíhá zápis do excelové databáze zkoušek pro jednotlivý díl. 

Zkoušky musí probíhat dle platné směrnice [18].   

 Destruktivní zkoušky probíhají na trhacím zařízení Inspect 250 kN (viz obr. 15), které 

bylo kalibrováno 20. srpna 2010. Analýza systému měření nebyla provedena. Popis trhačky je 

v tabulce 1. 
 

Tab. 1 Informace o trhačce Inspect 250 kN [18] 
Oblast použití Destruktivní zkoušky materiálu a svarových spojů 

Měřicí rozsah [mm] 0,4% ÷ 100% jmen. rozsahu siloměru 

Princip snímání Siloměr R 250kN 

Údržba a interval pro kalibraci 1x ročně 

Software Labmaster Basic 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 15 Trhačka Inspect 250 kN  

3.4 Postup zkoušky      

 Operátor odebere z výroby tři závitové desky za sebou z pásu, aby byly co nejvíce 

homogenní. Díly jsou operátorem zkontrolovány dle výkresové dokumentace, zda se u nich 

nevyskytuje případná vada a návazně na to jsou provedeny zkoušky nejprve pro zatížení 24 

kN a 38 kN. Následně provede operátor zkoušku pro zatížení 61,4 kN, u které je příprava 

stejná jako u předchozích dvou zkoušek, ale liší se spuštěním testu a průběhem zkoušky.  



 

 Operátor nastaví trhací

MATICE. Do horního pojezdu našroubuj

horní části vynuluje v programu 

17) a nakonec na dolní pojezd položí

(viz obr.18). 

Obr. 17

   Dalším krokem je, že operátor našroubuje na 

musí být prošroubovaný celý) a

zkoušený díl opřel o spodní podstavec (viz obr. 19

nule (cca pod 0,1 kN).  
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trhací zařízení tak, že program Labmaster zapn

pojezdu našroubuje nástavec se závitem (viz obr. 16

Obr. 16 Upnutí nástavce se závitem 

programu ukazatel síly kliknutím na ikonu T u ukazatele síly

a dolní pojezd položí podstavec podle toho, který test bud

Obr. 17 Panel pro vynulování ukazatele síly 

Obr. 18 Výběr podstavce 

Dalším krokem je, že operátor našroubuje na nástavec se závitem zkoušený díl

ubovaný celý) a celou sestavu nástavce společně s dílem

o spodní podstavec (viz obr. 19) a aby se ukazatel zatížení 

Obr. 19 Upevnění zkoušeného dílu 

zapne ve variantě TLAK-

br. 16), poté po upnutí  

 

T u ukazatele síly (viz obr. 

toho, který test bude právě provádět 

 

 

nástavec se závitem zkoušený díl (ten 

dílem nastaví  tak, aby se     

se ukazatel zatížení co nejvíce blížil 



 

 Poté operátor vynuluje

 programu Labmaster (viz obr.

start. 

Obr. 

  V  průběhu testu operátor kontroluje

problému stroj zastaví kliknutím na tla

 Po ukončení testu musí jít zkoušený díl 

kleště, ale  pouze  pro pootoč

provedenou a díl vyhovuje

čtvrt otáčky, hodnotíme díl jako neshodný

předepsanou silou (došlo k ukon

  U testu závitu při zatížení 61,4 kN je 

průběh je odlišný.  

 V části programu JEĎ

hodnotu 61,4 kN. Dále posuvníkem nastavíme

díl (viz obr. 21). Test spustíme kliknutím na modrou šipku.

Obr. 21 Panel pro nastavení zát
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Poté operátor vynuluje ukazatel polohy kliknutím na ikonu T u

bmaster (viz obr. 20) a pokud je vše v pořádku, test spustí 

Obr. 20 Panel nasavení ukazatele polohy 

operátor kontroluje, zda stroj pracuje jak má, v

kliknutím na tlačítko STOP přímo v programu nebo vypne stroj.

ení testu musí jít zkoušený díl lehce vyšroubovat ruk

ale  pouze  pro pootočení  o   1/4 otáčky). Pak hodnotíme   zkoušku   jako správn

a díl vyhovuje. Pokud díl nelze vyšrubovat lehce rukou ani po oto

díl jako neshodný, stejně tak, pokud se 

edepsanou silou (došlo k ukončení testu dříve, než došlo k požadovanému zatížení)

ři zatížení 61,4 kN je tedy příprava stejná, pouze spušt

ásti programu JEĎ NA: zvolíme v rozevíracím menu možnost síla a nastavíme 

hodnotu 61,4 kN. Dále posuvníkem nastavíme, jakou rychlostí bude stroj zat

). Test spustíme kliknutím na modrou šipku. 

 

Panel pro nastavení zátěžové síly, rychlosti a spuště

ukazatel polohy kliknutím na ikonu T u ukazatele polohy v 

, test spustí  kliknutím na tlačítko 

 

v případě  jakéhokoliv 

ímo v programu nebo vypne stroj. 

vyšroubovat rukou (je možné použít 

Pak hodnotíme   zkoušku   jako správně 

ani po otočení klíče o 

se nepodařilo zatížit díl 

než došlo k požadovanému zatížení). 

íprava stejná, pouze spuštění testu a 

rozevíracím menu možnost síla a nastavíme 

jakou rychlostí bude stroj zatěžovat zkoušený 

žové síly, rychlosti a spuštění testu 



 

  Stroj začne postupně

ukazateli Síla [kN] (viz obr. 22

  Po dosažení požadované hodnoty 

kliknutím na červené tlač

s horním pojezdem směrem nahoru.

  Pokud díl nevydrží zatížení po dobu 15 sekund nebo ani nedojde k

zatížení (dojde během zkoušky

nepůjde vyšroubovat lehce 

zkoušek), pak takový díl hodnotíme jako neshodný. V

shodný.  

  Data získaná ze všech 

a také pracovník kvality provádí 

3.5 Analýza výskytu neshodných výrobk

 Od počátku výroby 

neshodných výrobků během výroby, což je

394 470 kusů. Největší poč

kusů), nejmenší pak chybo

formy závitu (200 kusů). Grafické zobraze
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ne postupně zatěžovat díl až do předepsané hodnoty, která je zobrazena na 

[kN] (viz obr. 22). 

Obr. 22 Panel zobrazení síly zatížení 

Po dosažení požadované hodnoty zatížení operátor vyčká 15 sekund a stroj vypne 

ervené tlačítko. Poté operátor opětovně klikne na toto tla

ěrem nahoru. 

okud díl nevydrží zatížení po dobu 15 sekund nebo ani nedojde k

ěhem zkoušky k charakteristickému ,,křupnutí“ ve zkoušeném dí

lehce rukou (lze použít kleště za stejných podmínek, jako u p

zkoušek), pak takový díl hodnotíme jako neshodný. V opačném případě

e všech  měření se automaticky zaznamenávají do programu Labmaster 

provádí po jejich obdržení od operátora zápis do excelové data

3.5 Analýza výskytu neshodných výrobků 

átku výroby závitových desek v lednu 2011 se vyskytlo celkem 526

ů ěhem výroby, což je 0,13% roční produkce, která ve skute

ětší počet neshodných výrobků je dán estetickou chybou

), nejmenší pak chybou při tvarování (40 kusů). Ostatní vady byly zp

Grafické zobrazení výskytu chyb je na obrázku 23

Obr. 23 Počet neshodných výrobků 

edepsané hodnoty, která je zobrazena na 

 

čká 15 sekund a stroj vypne 

na toto tlačítko a odjede 

okud díl nevydrží zatížení po dobu 15 sekund nebo ani nedojde k požadovanému 

upnutí“ ve zkoušeném dílu) nebo díl 

 za stejných podmínek, jako u předešlých 

řípadě jej hodnotíme jako 

ení se automaticky zaznamenávají do programu Labmaster 

perátora zápis do excelové databáze. 

se vyskytlo celkem 526 

, která ve skutečnosti činila 

estetickou chybou materiálu (286 

Ostatní vady byly způsobeny chybou 

ní výskytu chyb je na obrázku 23.  
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 Všechny tyto vady byly zjištěny operátory před destruktivní zkouškou, neboť 

k destruktivní zkoušce se berou pouze dobré kusy. Pokud se vyskytne vada u běžné kontroly 

dle výkresové dokumentace, provede se příslušné opatření a vše probíhá v souladu se 

směrnicí ,,Řízení neshodného produktu“.  

 Neshody v oblasti reklamace nejsou téměř žádné. Vyskytl se pouze jeden případ, kdy 

byla podána reklamace zákazníkem poté, co zjistil, že chyběla na montážní sestavě právě 

závitová deska. Všechny tlakové zkoušky od počátku výroby v lednu 2011 proběhly 

s vyhovujícím výsledkem. 
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4   ANALÝZA SYSTÉMU MĚŘENÍ – GRR ANALÝZA 

4.1 Přípravná fáze 

 Sledovaným znakem u závitové desky je pevnost závitu. Na základě rozhodnutí 

manažera jakosti firmy byla analýza systému měření provedena pro skutečné tlaky, neboli na 

díly se působilo tak dlouho, dokud nedošlo k destrukci závitu. Zkoušky probíhaly na trhacím 

zařízení Inspect 250 kN, jehož rozlišitelnost je 0,01 kN.  

 K realizaci měření byli vybráni 3 operátoři, kteří měření provádí i v běžném 

pracovním provozu a střídají se ve směnách. Dále bylo zvoleno, že se bude měřit deset kusů 

výrobků s počtem opakování 2. 

 Protože se jedná o destruktivní zkoušky, bylo nutné splnit předpoklad, aby dávky 

výrobků byly co nejvíce homogenní. Muselo se tedy zajistit, aby bylo 6 kusů výrobků 

odebráno ihned za sebou tak, aby si byly co nejvíce podobné. Zároveň musely být dávky 

odebrány tak, aby byly pokryty nejdůležitější příčiny ovlivňující pevnost závitu. Tyto příčiny 

byly stanoveny pomocí Ishikawova diagramu (viz obr. 24). Tým tvořil technolog, operátor - 

metrolog, nástrojař, vedoucí lisovny a manažer kvality. 

 Nejdříve byl stanoven následek ,,Co ovlivňuje pevnost závitu?“. Následně byly 

stanoveny hlavní skupiny příčin, a to stroj, lidé, materiál a měření. Poté pomocí 

brainstormingu byly určeny všechny možné subpříčiny a elementární příčiny. 

 

 

Obr. 24 Ishikawův diagram možných příčin ovlivnění pevnosti závitu 
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  Po zpracování Ishikawova diagramu měl každý člen týmu stupnici bodů od 1 do 5, 

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

analyzovaného efektu. Nejdůležitější příčiny byly seřazeny dle celkového bodového 

hodnocení a zaznamenány do tabulky 2, ve které je zároveň zaznamenán výpočet 

kumulativních a relativních hodnocení. Poté byl sestrojen Paretův diagram (viz obr. 25). 

 Tab. 2 Vstupní údaje pro sestrojení Paterova diagramu 

 

 

Obr. 25 Paretův diagram 

č. Příčina způsobující odchylku tvaru 
zobáčku 

Celkové 
bodové 

hodnocení 

Kumulativní 
celkové 

hodnocení 

Relativní 
kum. celk. 
hodnocení 

v % 
1 Průměr otvoru před vytlačením závitu  15 15 20 

2 Výkon stroje 9 24 32 

3 Opotřebení závitníku 9 33 44 

4 Tloušťka materiálu 9 42 56 

5 Chemické složení materiálu 7 49 65,33 

6 Výcvik operátora 7 56 74,66 

7 Kalibrace měřidla 4 60 80 

8 Lisovací síla 3 63 84 

9 Nevhodné zásahy do procesu 3 66 88 

10 Výcvik měření 3 69 92 

11 Špatné upnutí vzorku 3 72 96 
12 Špatný výběr přípravku dle normy 3 75 100 
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 Pro stanovení ,,životně důležité menšiny“ bylo zvoleno kritérium 50/50. Jako 

nejdůležitější příčiny mající vliv na pevnost závitu byly dle kritéria 50/50 stanoveny tyto 

faktory:  

1.  Průměr otvoru před vytlačením závitu 

2.  Výkon stroje 

3.  Opotřebení závitníku 

4.  Tloušťka materiálu 

 

 Na základě těchto výstupů bylo rozhodnuto, že odběr šesti po sobě jdoucích 

závitových desek bude probíhat vždy po 45 minutách tak, aby byla pokryta celá směna a 

mohly se projevit všechny zjištěné příčiny a byla dodržena homogenita.   

 

4.2 Vlastní měření 

 Vlastní měření probíhalo tak, že bylo vytvořeno 10 skupin, kde v každé z nich bylo 6 

dílů odebraných z pásu po 45-ti minutovém intervalu ihned za sebou. Každý díl byl označen 

číslem skupiny (1-10) a číslem pořadí odběru kusu z pásu (1-6). Například díl odebraný 

z pásu jako třetí v pořadí pro druhou skupinu, byl označen 2/3 (výrobky byly označeny 

takovým způsobem, aby čísla na výliscích nebyla viditelná). Operátoři si vybírali vždy 

náhodně dva kusy z každé z deseti homogenních skupin, ve kterých byly ihned po označení 

závitové desky promíchány.  

  Pracovník kontroly dohlížel na správný průběh měření, zaznamenával naměřené 

hodnoty a zajišťoval, aby operátoři neznali předchozí výsledky. Naměřená data byla 

zaznamenána do tabulky 3. 

Bylo zavedeno značení jednotlivých měření ve tvaru , kde: 

1;   - označení operátora (h – počet operátorů) 

1;  - číslo měřeného kusu (r – počet měřených kusů) 

1;  - pořadí opakovaného měření (n – počet opakovaných měření) 

4.2.1 Ověření statistické zvládnutosti procesu měření z hlediska variability opakovaných 

 měření  

 V tomto prvním kroku ověřujeme, zda je proces měření z hlediska variability 

opakovaných měření prováděných třemi operátory statisticky zvládnutý. K ověření využijeme 

regulační diagram pro hodnoty variačního rozpětí.  
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     Tab. 3 List pro sběr dat o opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měřidla [10] 
O

pe
rá

to
r 

(i
) 

Č
ís

lo
 m
ěř

en
í (

k)
 

Díl (j) 

Průměr 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 

1 69447,75 69477,65 69579,50 69310,50 69421,25 69578,25 69338,25 69719,00 69259,00 69328,00 69445,915x 1.1 =  

2 69426,50 69407,25 69534,50 69289,25 69440,55 69583,50 69317,55 69692,60 69266,75 69348,75 69430,720x 2.1 =  

Průměr 69437,125 69442,450 69557,000 69299,875 69430,900 69580,875 69327,900 69705,800 69262,875 69338,375 69438,318x ..1 =  
Rozpětí 21,250 70,400 45,000 21,250 19,300 5,250 20,700 26,400 7,750 20,750 

 25,805R ..1 =  

B 

1 69428,5 69498,25 69555,25 69289,75 69422,25 69577,5 69303,95 69822 69254,5 69326,25 69447,820x 1.2 =  
2 69439,75 69482,55 69548 69298,5 69428 69586,25 69346,5 69781,25 69269,25 69342,75 69452,280x 2.2 =  

Průměr  69434,125 69490,400 69551,625 69294,125 69425,125 69581,875 69325,225 69801,625 69261,875 69334,500 69450,050x ..2 =  
Rozpětí 11,250 15,700 7,250 8,750 5,750 8,750 42,550 40,750 14,750 16,500 

 17,200R ..2 =  

C 

1 69420,25 69410,85 69567,55 69288,95 69439,55 69588,25 69339,35 69697,35 69238,5 69362,15 69435,275x 1.3 =  
2 69457,75 69479,15 69547 69316,25 69420,15 69571,65 69317,85 69741,5 69285,75 69309,45 69444,650x 2.3 =  

Průměr 69439,000 69445,000 69557,275 69302,600 69429,850 69579,950 69328,600 69719,425 69262,125 69335,800 69439,963x ..3 =  
Rozpětí 37,500 68,300 20,550 27,300 19,400 16,600 21,500 44,150 47,250 52,700 

 35,525R ..3 =  

  
Průměr 
pro díl  69436,750 69459,283 69555,300 69298,867 69428,625 69580,900 69327,242 69742,283 69262,292 69336,225 

.j.
j

.j.
j

p xminxmaxR −=  479,991=pR  

i..
i

i..
i

DIFF xminxmaxX −=  11,732=DIFFX  
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 Hodnoty variačního rozpětí opakovaných měření jednotlivých kusů jednotlivými 

operátory získáme dle vztahu:
 

 
ijk

k
ijk

k
ij. xminxmaxR −=

, (1) 

 

kde: 

 ijk
k

xmax  - maximální hodnota z opakovaných měření daného kusu daným operátorem 

 ijk
k

xmin  -  minimální hodnota z opakovaných měření daného kusu daným operátorem. 

 Dále je potřeba stanovit hodnoty průměrného variačního rozpětí opakovaných měření 

dosahované jednotlivými operátory podle vztahu: 

 
r

R

R

r

1j
ij.

i..

∑
=

= , (2) 

kde: 

ij.R  - hodnoty variačního rozpětí opakovaných měření jednotlivých kusů jednotlivými 

           Operátory. 

 

  Úroveň centrální přímky regulačního diagramu odpovídá průměrnému variačnímu 

rozpětí opakovaných měření pro všechny operátory. Počítá se dle vztahu: 

   h

R
RCL

h

1i

i..∑
===

, (3) 

kde:  
 

i..R  -  hodnoty průměrného variačního rozpětí opakovaných měření dosahované   

      jednotlivými operátory. 

 

 Úrovně horní a dolní regulační meze regulačního diagramu pro variační rozpětí 

opakovaných měření se počítají podle vztahů: 

 RDUCL 4R ⋅=  (4) 

   RDLCL 3R ⋅= , (5) 
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 kde: 

 D3, D4 - koeficienty závislé na rozsahu podskupiny (viz příloha 2). 

  

 Dosazením do vzorců (3), (4) a (5) dostaneme: 

 

177,26
3

525,35200,17805,25
=

++
== RCL

 

520,85177,26267,3 =⋅=RUCL  

0177,260 =⋅=RLCL  

 

 Do regulačního diagramu (viz obr. 26) se vynesou regulační meze, centrální přímka a 

30 hodnot variačních rozpětí dosahovaných jednotlivými operátory opakovaných měření 

z tabulky 3. 

  Z regulačního diagramu na následujícím obrázku vidíme, že všechny body leží uvnitř 

regulačních mezí. Proto můžeme konstatovat, že proces měření vykazuje statistickou 

zvládnutost z hlediska variability opakovaných měření. 

 

 

Obr. 26 Regulační diagram pro rozpětí opakovaných měření 
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4.2.2 Stanovení opakovatelnosti měření (EV) 

 Po zjištění, že proces měření je z hlediska dosahované variability opakovaných měření 

statisticky zvládnutý, je možné stanovit hodnotu opakovatelnosti měření pomocí vztahu: 

  1KREV ⋅= ,  (6) 

 kde: 

   
*
2

1 d

1
K =  (7) 

 d2
*  - koeficient závislý na počtu opakování měření (m=2) a součinu počtu měřených 

   kusů a počtu operátorů (g = 30). Hodnotu d2
* zjistíme z přílohy 3. 

 

199,23
12838,1

1
177,26 =⋅=EV  

 

4.2.3 Vyhodnocení reprodukovatelnosti měření (AV) 

 Další postup se zaměřuje na vyhodnocení reprodukovatelnosti měření, která 

charakterizuje variabilitu mezi operátory. 

  ( ) ( )

rn

EV
K

2
2

2DIFF
⋅

−⋅= XAV ,  (8) 

 

 kde: 

 
*
2

2 d

1
K =  (9) 

 i..
i

i..
i

DIFF xminxmaxX −=  (10) 

 

 DIFFX   - variační rozpětí průměrů měření všech kusů jednotlivými operátory 

 
i..

i
xmax

 
- maximální   hodnota   z  aritmetických   průměrů   měření   všech  vzorků 

   jednotlivými operátory 

 
i..

i
xmin  - minimální  hodnota  z  aritmetických    průměrů   měření    všech   vzorků 

    jednotlivými operátory 
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 d2
*  - koeficient závislý na počtu operátorů (m = 3) a g = 1. Jeho hodnotu zjistíme z 

    tabulky v příloze 3. 

 

( )
( )

28,3758,10
210

199,23

91155,1

1
318,69438050,69450

22

==
⋅

−







⋅−=AV

 

 

4.2.4 Stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření 

 Na základě stanovené opakovatelnosti (EV) a reprodukovatelnosti (AV) měření lze 

vyhodnotit opakovatelnost a reprodukovatelnost měření (GRR). 

 

 ( ) ( )22 AV+= EVGRR   (11) 

Po dosazení dostaneme: 

430,2328,3199,23 22
=+=GRR  

 

Vyhodnocení podílu rozptylu vyvolaného opakovatelností a reprodukovatelností 
 

   
( )

( )
100

GRR 2 ⋅=

2

EV

EV
P  (12) 

 

  
( )

( )
100

GRR 2 ⋅=

2

AV

AV
P  (13) 

Po dosazení: 
 

   %04,98100
430,23

199,23
2

2

=⋅=EVP
 

  
%96,1100

430,23

28,3
2

=⋅=

2

AVP
 

 

  100%1,96%98,04%pp AVEV =+=+  

 
 Z uvedených výsledků lze vyčíst, že hlavním podílem se na variabilitě měření podílí 

opakovatelnost měření. 
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4.2.5 Vyhodnocení variability mezi měřenými vzorky (PV) 

 Hodnota opakovatelnosti a reprodukovatelnosti ještě nevypovídá o vhodnosti systému 

měření, protože není vztažena k celkové variabilitě. Pro stanovení celkové variability je 

potřeba nejdříve vyhodnotit variabilitu mezi měřenými kusy. 

 

  3p KRPV ⋅=  (14) 

  ..j.
j

..j.
j

p xminxmaxR −=  (15)  

  
*
2d

1
=3K , (16) 

 kde: 

 pR   - variační rozpětí aritmetických průměrů všech měření jednotlivých kusů 

 ..j.
j

xmax  - maximální hodnota z aritmetických průměrů všech měření jednotlivých kusů 

 ..j.
j

xmin  - minimální hodnota z aritmetických průměrů všech měření jednotlivých kusů 

 *
2d   - koeficient závislý na počtu měřených kusů (m = 10) a g = 1. Jeho hodnou 

    zjistíme z tabulky v příloze 3. 

 

Po dosazení získáme: 

( ) 986,150
17905,3

1
292,69262283,69742 =⋅−=PV  

 

4.2.6 Ověření vhodnosti systému měření pro posouzení variability mezi měřenými kusy 

 pomocí regulačního diagramu 

 Do regulačního diagramu pro průměr se vynáší hodnoty aritmetických průměrů 

opakovaných měření jednotlivých kusů jednotlivými operátory i..x . Regulační meze v 

regulačním diagramu získáme ze vztahů: 

 h

x
xCL

h

1i

i..∑
===    (17)

 

 RAxUCL 2 ⋅+=  (18) 

 RAxLCL 2 ⋅−= , (19) 
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 kde: 

 
nr

x

x

r

1j

n

1k

ijk

i..
⋅

=

∑∑
= =  (20) 

 i..x  - aritmetické průměry měření všech kusů jednotlivými operátory 

 2A  - koeficient závislý na počtu opakovaných měření (rozsahu podskupiny) 

 R  - průměrné variační rozpětí opakovaných měření pro všechny operátory. 

 

Po dosazení: 

 

777,69442
3

963,69439050,69450318,69438
=

++
== xCL

 
990,69491177,26880,1777,69442 =⋅+=UCL  

69393,56426,1771,88069442,777LCL =⋅−=  

 

 Z obrázku 27, lze vyčíst, že 21 z 30 vynesených průměr leží mimo regulační meze. Což je 

více jak 50%, konkrétně 70 %. Proto lze systém měření považovat za vhodný k posouzení 

variability mezi kusy. 

 

 

Obr. 27 Regulační diagram pro průměry opakovaných měření jednotlivých kusů 
jednotlivými operátory 
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4.2.7 Stanovení celkové variability (TV) 

 

 ( ) ( )22 PVGRRTV +=  (21) 

Po dosazení: 

 

793,152986,150430,23 22
=+=TV  

 

4.2.8 Vyjádření opakovatelnosti, reprodukovatelnosti, opakovatelnosti a 

 reprodukovatelnosti a variability mezi kusy v procentech z celkové variability 

 Příslušné hodnoty opakovatelnosti, reprodukovatelnosti, opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti a variability mezi kusy v procentech z celkové variability se vypočítají 

dle vztahů: 

 100
TV

EV
%EV ⋅=  (22) 

 100
TV

AV
%AV ⋅=  (23) 

 100
TV

GRR
%GRR ⋅=  (24) 

 100
TV

PV
%PV ⋅=  (25) 

Po dosazení dostaneme: 

%183,15100
793,152

199,23
=⋅=%EV  

%147,2100
793,152

28,3
=⋅=%AV  

%334,15100
793,152

430,23
=⋅=%GRR  

%817,98100
793,152

986,150
=⋅=%PV
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4.2.9 Stanovení počtu různých kategorií, které lze systémem měření rozlišit 

 Na základě stanovené variability mezi kusy a hodnoty opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti se vyhodnocuje počet různých kategorií (ndc), které lze systémem měření 

rozlišit. Jedná se o další ukazatel přijatelnosti systému měření a počítá se dle vztahu: 

 
GRR

PV
41,1ndc ⋅=  (26) 

Po dosazení: 
 

9086,9
430,23

986,150
41,1ndc ==⋅=

 
 

4.2.10 Vyhodnocení přijatelnosti systému měření 

 Pro posouzení vhodnosti systému měření je nejdůležitější procentuální vyjádření 

podílu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti z celkové variability (%GRR) a počet různých 

kategorií, které lze systémem měření rozlišit. Kritéria hodnocení jsou uveden a v tabulce 4. 

Tab. 4 Kritéria přijatelnosti systému měření [11] 
%GRR ≤ 10  
ndc ≥ 5 

Systém měření je přijatelný. 

10 < %GRR ≤ 30 
ndc ≥ 5 

Systém měření může být přijatelný (podle důležitosti aplikace, 

nákladů na měřidlo, nákladů na opravy, atd.). 

%GRR > 30 
ndc < 5 

Systém měření je nepřijatelný, je nutné ho zlepšit. 

  

 V našem případě je hodnota % GRR rovna 15,334 % a počet různých kategorií, které 

lze systémem měření rozlišit ndc = 9. Porovnáním s kritérii přijatelnosti získáváme závěr, že 

systém měření může být přijatelný.  

 Dále je nutné se zaměřit na procentuální vyjádření opakovatelnosti měření (%EV = 

15,183%) a reprodukovatelnosti měření (%AV = 2,147%). V této situaci, kdy je větší hodnota 

opakovatelnosti, je potřeba hledat příčiny variability v měřícím prostředku, nestabilních 

podmínkách měření, případně používané metodě měření. 

 Výsledky analýzy systému měření byly konzultovány s odběratelem, který na základě 

toho, že se pohybujeme s výsledkem kolem dolní hranice přijatelnosti, byl spokojen.  
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4.2.11 Nápravná opatření pro zlepšení systému měření 

 Nápravná opatření pro zlepšení systému měření byla konzultována s operátory, 

manažerem kvality a technologem. Po vzájemné diskuzi bylo navrženo, aby operátoři 

prováděli u trhacího zařízení pouze pravidelnou údržbu horního pojezdu sloužícího pro 

uchycení nástavce. Zásah do samotného zařízení nebo software není nutný, protože se 

předpokládá, že stroj je po kalibraci zcela v pořádku. Taktéž není nutné provádět opatření 

týkající se podmínek měření. Je zajištěna jak stabilní teplota okolního prostředí, tak jeho 

čistota.  

 Z hlediska metody měření, bylo rozhodnuto, že operátoři musí očistit závit u každé 

zkoušené závitové desky vzduchovou pistolí, očistit přípravky před jejich použitím čistým 

hadříkem, zkontrolovat opotřebení přípravků pro podložení dílu a opotřebení kontrolních trnů, 

na které se šroubuje zkoušený díl a dodržovat správný postup při našroubování dílu na trn. 

 Tato nápravná opatření byla začleněna do směrnice pro postup zkoušky [18]. 

  

4.3 Ověření výsledků pomocí programu Minitab 15  

 Pomocí třicetidenní zkušební verze programu Minitab 15, jsem provedla kontrolu 

předchozích početních a grafických výsledků.  

 Porovnáme-li grafické výstupy z programu Minitab 15 (viz obr. 28) s grafy 

vytvořenými pomocí programu Microsoft Office Excel (viz obr. 26 a obr. 27), dojdeme 

k závěru, že se grafy od sebe prakticky neliší, pouze u hodnot regulačních mezí jsou odchylky 

způsobené zaokrouhlováním. 

 

Obr. 28 Grafický výstup z programu Minitab 15 
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Tab. 5 Tabulka porovnání výsledků 
Ukazatel Standardní výpočet Výpočet pomocí Minitab 15 

GRR 15,334 % 15,34% 

EV 15,183% 15,19% 

AV 2,147% 2,15% 

PV 98,817% 98,82% 

ndc 9 9 

 

 Při porovnání ručních výpočtů s vypočtenými hodnotami z programu Minitab 15, je 

z tabulky 5 patrné, že se výsledky od sebe liší minimálně. Drobné odchylky jsou způsobeny 

zaokrouhlováním v případě ručního výpočtu. 
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5 STATISTICKÁ REGULACE PROCESU VÝROBY ZÁVITOVÉ 

 DESKY 

5.1 Sběr a záznam dat  

 Sběr dat proběhl v lednu tohoto roku. Každé 4 hodiny byl proveden odběr vždy 3 po 

sobě jdoucích kusů závitové desky. Jednotlivé závitové desky byly ihned po odběru 

podrobeny zkoušce příslušným operátorem. Nejprve operátor provedl u první závitové desky 

zkoušku se zatížením 24 kN, u druhé se zatížení 38 kN a u poslední se zatížením 61,4 kN. 

Celkem bylo odebráno 20 podskupin pro každou ze tří zkoušek. 

 Naměřené hodnoty operátor vždy zapsal do vyhotoveného záznamového protokolu 

(viz příloha 4) a na konci své směny jej odnesl pracovníkovi kvality, který je přepsal do 

Microsoft Excelu.  

 Při převzetí protokolu na začátku své směny každý z operátorů vyplnil své 

identifikační číslo a podpis. Operátor, který přebíral záznamový protokol jako první, 

zaznamenal mimo jiné název měřicího zařízení a datum zahájení odběru výlisků. Operátor, 

jež zaznamenal poslední naměřené hodnoty zapsal datum ukončení odběru závitových desek. 

 

5.2 Ověření předpokladů o datech 

 Protože naším zvoleným znakem jakosti je měřitelný znak, je důležité provést 

statistickou analýzu dat (ověření předpokladů o datech). Bylo vybráno 20 hodnot pro každou 

ze tří tlakových zkoušek, protože pro každou zkoušku bude statistická regulace provedena 

zvlášť.  

 U naměřených hodnot je nutné ověřit normalitu, výskyt odlehlých hodnot a 

nezávislost. Statistická analýza byla provedena pomocí statistického programu 

STATGRAPHIC Plus 5.0.  

 Na základě toho, že máme malý soubor hodnot, byl při ověřování, zda data pocházejí z 

normálního rozdělení, použit Shapiro-Wilkův test, test výběrové šikmosti a špičatosti 

(výsledky byly stanoveny pomocí programu Statgraphic) a kombinovaný test šikmosti a 

špičatosti.  Grafické ověření dat pomocí histogramu, kde by byl stanoven malý počet intervalů 

a z toho plynoucí hrubá představa o statistickém souboru, bylo vynecháno. 
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5.2.1 Ověření předpokladů o datech pro jednotlivé zkoušky 

  Při první zkoušce musí být díly schopny vydržet tlak 25 kN při podložení válcovým 

přípravkem s vnitřním průměrem 25 mm. Hodnoty jsou zobrazeny v tabulce 6. 

Tab. 6 Naměřené hodnoty pro první zkoušku 
Číslo 

měření 
Hodnota 

[N] 
Číslo 

měření 
Hodnota 

[N] 
Číslo 

měření 
Hodnota 

[N] 
Číslo 

měření 
Hodnota 

[N] 
1 24478,75 6 24178,75 11 24341,00 16 24440,25 

2 24182,75 7 24327,25 12 24178,25 17 24152,75 

3 24364,25 8 24473,50 13 24303,00 18 24468,50 

4 24329,00 9 24333,25 14 24319,50 19 24229,25 

5 24403,25 10 24312,75 15 24405,25 20 24149,50 

 

 Při druhé zkoušce musí být díly schopny vydržet tlak 38 kN při podložení válcovým 

přípravkem s vnitřním průměrem 15 mm. Hodnoty jsou zapsány v tabulce 7. 

Tab. 7 Naměřené hodnoty pro druhou zkoušku 
Číslo 

měření 
Hodnota 

[N] 
Číslo 

měření 
Hodnota 

[N] 
Číslo 

měření 
Hodnota 

[N] 
Číslo 

měření 
Hodnota 

[N] 
1 38288,00 6 38239,50 11 38112,75 16 38114,75 

2 38075,50 7 38296,00 12 38292,25 17 38220,00 

3 38228,00 8 38234,25 13 38071,25 18 38126,00 

4 38215,50 9 38182,25 14 38124,00 19 38111,00 

5 38348,25 10 38216,75 15 38160,00 20 38332,00 

 

 Závit u dílů při třetí zkoušce musí být schopen vydržet tlak 61,4 kN při podložení 

válcovým přípravkem s vnitřním průměrem 13 mm. Naměřené hodnoty jsou v tabulce 8. 

Tab. 8 Naměřené hodnoty pro třetí zkoušku 
Číslo 

měření 
Hodnota 

[N] 
Číslo 

měření 
Hodnota 

[N] 
Číslo 

měření 
Hodnota 

[N] 
Číslo 

měření 
Hodnota 

[N] 
1 61519,75 6 61477,75 11 61516,25 16 61495,75 

2 61495,25 7 61497,75 12 61495,50 17 61499,50 

3 61469,75 8 61491,50 13 61491,50 18 61514,25 

4 61494,25 9 61516,75 14 61477,00 19 61505,25 

5 61500,50 10 61528,50 15 61498,50 20 61501,75 
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Ověření normality dat pomocí testů  

a) Test výběrové šikmosti, špičatosti, Shapiro-Wilkův test 

 Hypotéza: 

 H0: data pocházejí z normálního rozdělení 

 proti alternativě 

 H1: data nepocházejí z normálního rozdělení 

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

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

 Tab. 9 Výsledky testů pro ověření normality dat 
Test ověření normality u první zkoušky Výsledná hodnota P-Value 

Test výběrové šikmosti 0,806946  

Test výběrové špičatosti 0,154814 

Shapiro-Wilkův test 0,111258 

Test ověření normality u druhé zkoušky Výsledná hodnota P-Value 

Test výběrové šikmosti 0,852807 

Test výběrové špičatosti 0,152014 

Shapiro-Wilkův test 0,302829 

Test ověření normality u třetí zkoušky Výsledná hodnota P-Value 

Test výběrové šikmosti 0,966762 

Test výběrové špičatosti 0,801237 

Shapiro-Wilkův test 0,54708 

 
  
  Dle tabulky 9, kde jsou výsledky jednotlivých testů vždy větší než hladina 

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

b) Kombinovaný test výběrové šikmosti a špičatosti 

 Hypotéza 

 H0 : data pocházejí z normálního rozdělení 

 proti alternativě 

 H1: data nepocházejí z normálního rozdělení 

• Stanovení testového kritéria C1 dle vztahu: 
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 2
e

2
a1 UUC +=   (27) 

  kde: 

  aU  - normovaný koeficient výběrové šikmosti (získán pomocí programu  

    Statgraphic) 

  eU  - normovaný koeficient výběrové špičatosti (získán pomocí programu  

    Statgraphic) 

 Po dosazení pro první zkoušku: 

 083874,2)42273,1(244362,0C 22
1 =−+=  

 Po dosazení pro druhou zkoušku: 

08633524324511855330C 22
1 ,),(, =−+=  

 Po dosazení pro třetí zkoušku: 

0651100251742004166210C 22
1 ,,, =+=  

• Definování kritického oboru 

 Kritická hodnota  χ2
1-α(2) byla pro zvolenou hladinu významnosti α= 0,05 

stanovena pomocí programu Statgraphic. 

 

 χ2
1-α(2) = 5,99146 

• Formulace výsledku testu 

  Je-li C1 > χ2
1-α(2), pak nulovou hypotézu H0 zamítáme. 

       

  Porovnáním testového kritéria C1 s hodnotou hranice mezi oborem přijetí nulové 

 hypotézy a oborem jejího zamítnutí χ2
1-α(2), můžeme učinit závěr o normalitě dat. Protože 

 hodnota C1 je ve všech případech menší než hodnota χ2
1-α(2) = 5,99146 přijímáme nulovou 

 hypotézu H0. Data tedy pocházejí z normálního rozdělení. 

Ověření výskytu odlehlých hodnot pomocí Grubbsova testu 

 Protože byla potvrzena normalita dat, je možné použít Grubbsův test, předpokládající 

právě normální rozdělení souboru.  

Hypotéza: 



46 

 

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

proti alternativě 

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

 kde:   

 x(1) - první naměřená hodnota 

 x(n) - n-tá naměřená hodnota. 
 

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

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

Tab. 10 Výsledky Grubbsova testu odlehlých hodnot 
Hodnota P-Value pro první zkoušku  1,0 

Hodnota P-Value pro druhou zkoušku 1,0 

Hodnota P-Value pro třetí zkoušku 0,721479 

 

 Dle tabulky 10 je P-Value vždy větší než hladina významnosti, proto je přijata 

hypotéza H0,  tedy že data neobsahují odlehlou hodnotu.  

 

Ověření nezávislosti dat  

Hypotéza: 

H0: data jsou nezávislá 

proti alternativě 

H1: data jsou závislá 

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

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

Tab. 11 Výsledky testů pro ověření nezávislosti dat – část 1 

Test ověření nezávislosti u první zkoušky Výsledná hodnota P-Value 

Runs above and below median 0,818294 

Runs up and down 1,0 

Box-Pierce test 0,852189 

Test ověření nezávislosti u druhé zkoušky Výsledná hodnota P-Value 

Runs above and below median 0,490693 

Runs up and down 0,164431 

Box-Pierce test 0,859057 
  



47 

 

Tab. 11 Výsledky testů pro ověření nezávislosti dat – část 2 
Test ověření nezávislosti u třetí zkoušky Výsledná hodnota P-Value 

Runs above and below median 0,490693 

Runs up and down 0,404171 

Box-Pierce test 0,241753 

 U všech testů (viz tab. 11) je výsledek větší než hladina významnosti 0,05. Je přijata 

hypotéza H0, tedy že data jsou nezávislá. Nezávislost dat potvrzují i grafy výběrové 

autokorelační funkce (viz obr. 29, 30, 31), kde všechny sloupce leží v intervalu spolehlivosti a 

také bodové diagramy, které jsou zobrazeny na obrázcích 32, 33 a 34.  

 

Obr. 29 Graf výběrové autokorelační funkce pro první zkoušku 

 

Obr. 30 Graf výběrové autokorelační funkce pro druhou zkoušku 

 

Obr. 31 Graf výběrové autokorelační funkce pro třetí zkoušku 
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Obr. 32 Ověření nezávislosti dat pomocí bodového diagramu u první zkoušky 

 

Obr. 33 Ověření nezávislosti dat pomocí bodového diagramu u druhé zkoušky 

 

Obr. 34 Ověření nezávislosti dat pomocí bodového diagramu u třetí zkoušky  

5.3 Volba regulačního diagramu 

 Po analýze naměřených dat, ze které vyplynulo, že data pochází z normálního 

rozdělení, jsou nezávislá a nevyskytuje se zde žádná odlehlá hodnota ve všech třech 

případech, můžeme přistoupit k volbě regulačního diagramu. Jelikož se v našem případě jedná 

o data získaná z destruktivních zkoušek, kde je rozsah výběru roven 1 a data jsou měřitelná, 

volíme regulační diagram pro individuální hodnoty a klouzavá rozpětí (xj, Rkl).  
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5.4 Sestrojení a analýza regulačních diagramů 

 Po volbě vhodného regulačního diagramu můžeme provést sestrojení a analýzu 

regulačních diagramů pro jednotlivá měření. 

 

5.4.1 Regulační diagramy pro první zkoušku 

 Nejprve musíme vypočítat hodnoty klouzavého rozpětí dle vztahu: 

  1, −
−= jjklj xxR

,
 (28) 

 kde: 

 k  - počet naměřených hodnot regulované veličiny, v našem případě je k=20 

 jx  - jednotlivé naměřené hodnoty 

 klj,R  - klouzavé rozpětí pro j-tý výběr o rozsahu n=1. 

 

Po dosazení (například pro 2. výběr): 

  296,00N24478,7524182,75R kl2 =−=,  

 

 Poté vypočteme sumu jednotlivých naměřených hodnot, která se používá pro výpočet 

výběrového průměru, dle vztahu (29), který slouží k výpočtu UCL, LCL a stanovení CL u 

regulačního diagramu pro individuální hodnoty. 

   ∑
=

=
k

j
jx

k
x

1

1
 (29) 

Po dosazení: 

N54024318
20

486370,80
x ,==  

 Dále vypočítáme sumu klouzavých  rozpětí, která nám slouží ke stanovení 

průměrného klouzavého rozpětí dle vztahu:  

 

  ∑
=−

=
k

2j
kljkl R

1k

1
R ,,  (30) 

 kde: 

 klR  - průměrné klouzavé rozpětí. 
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Po dosazení: 

    N066139
120

252642
R kl ,

,
=

−
=  

 

Naměřené hodnoty a výsledky jednotlivých výpočtů jsou zaznamenány v tabulce 12. 

 

Tab. 12 Tabulka naměřených hodnot a výpočtů  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nyní můžeme přistoupit k sestrojení regulačního diagramu pro klouzavá rozpětí, kde 

se zakreslují hodnoty klouzavého rozpětí klj,R vypočtené dle vztahu (28). 

 

Číslo měření xj [N] Rj,kl [N] 
1 24478,75 - 

2 24182,75 296,00 

3 24364,25 181,50 

4 24329,00 35,25 

5 24403,25 74,25 

6 24178,75 224,50 

7 24327,25 148,50 

8 24473,50 146,25 

9 24333,25 140,25 

10 24312,75 20,50 

11 24341,00 28,25 

12 24178,25 162,75 

13 24303,00 124,75 

14 24319,50 16,50 

15 24405,25 85,75 

16 24440,25 35,00 

17 24152,75 287,50 

18 24468,50 315,75 

19 24229,25 239,25 

20 24149,50 79,75 

Σ 486370,80 2642,25 
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 Stanovíme regulační meze a centrální přímku dle vztahů: 

  klRCL =  (31) 

  klRDUCL ⋅= 4  (32) 

  ,kl3 RDLCL ⋅=  (33) 

 kde: 

 CL  - centrální přímka (Central Line) 

 UCL  - horní regulační mez (Upper Control Limit) 

 LCL  - dolní regulační mez (Lower Control Limit) 

 43 DD ,  - součinitelé pro výpočet akčních regulačních mezí, stanoveny pro rozsah výběru  

                 roven 2. Hodnoty D4 a D3 nalezneme v příloze 2. 

 

Po dosazení: 

N066139CL ,=  

    N3294540661392673UCL ,,, =⋅=  

     N00661390LCL =⋅= ,  

  

           

Obr. 35 Regulační diagram klouzavého rozpětí 

 

 Z obrázku 35 je patrné, že všechny body leží uvnitř regulačních mezí a nevyskytují se 

zde žádná nenáhodná seskupení, tudíž můžeme proces považovat za statisticky stabilní. 
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 Nejsou nutná žádná opatření a můžeme přejít k sestrojení a analýze regulačního 

diagramu xj. 

 Hodnoty CL, UCL a LCL regulačního diagramu xj získáme ze vztahů: 

   xCL =  (34) 

   klRExUCL ⋅+= 2  (35) 

   ,kl2 RExLCL ⋅−=  (36) 

 kde: 

 2E  - označení výrazu 
2d

3
 

 2d  - Hartleyova konstanta pro n=2, která je rovna hodnotě 1,128 (viz příloha 2). 

     Po dosazení je tedy hodnota E2 = 2,66. 

Po dosazení do vztahů: 

    N54024318CL ,=  

    N4562468806613966254024318UCL ,,,, =⋅+=  

    N6242394806613966254024318LCL ,,,, =⋅−=  

 

 

Obr. 36 Regulační diagram pro individuální hodnoty 

 

 Z regulačního diagramu (viz obr. 36) můžeme vyčíst, že žádný bod není vně 

regulačních mezí a nepůsobí zde žádná nenáhodná seskupení. Můžeme tedy říci, že proces je 

statisticky zvládnutý. 
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5.4.2 Regulační diagramy pro druhou zkoušku 

 Nejprve vypočítáme hodnoty klouzavého rozpětí dle vztahu (28). 

    

Po dosazení (například pro 3. výběr): 

  152,50N38075,5038228,00R kl3 =−=,  

 

 Následně vypočteme sumu jednotlivých naměřených hodnot a provedeme výpočet 

výběrového průměru, dle vztahu (29).  

Po dosazení: 

N40038199
20

763988,00
x ,==  

 Poté vypočítáme sumu klouzavých  rozpětí a na základě ní stanovíme průměrné 

klouzavé rozpětí dle vztahu (30):  

 

Po dosazení: 

    N86899
120

501897
R kl ,

,
=

−
=  

 

Naměřené hodnoty a výsledky jednotlivých výpočtů jsou zaznamenány v tabulce 13. 

 

Tab. 13 Tabulka naměřených hodnot a výpočtů – část 1 

Číslo měření xj [N] Rj,kl [N] 
1 38288,00 - 

2 38075,50 212,50 

3 38228,00 152,50 

4 38215,50 12,50 

5 38348,25 132,75 

6 38239,50 108,75 

7 38296,00 56,50 

8 38234,25 61,75 

9 38182,25 52,00 

10 38216,75 34,50 

11 38112,75 104,00 
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Tab. 13 Tabulka naměřených hodnot a výpočtů – část 2 

Číslo měření xj [N] Rj,kl [N] 
12 38292,25 179,50 
13 38071,25 221,00 

14 38124,00 52,75 

15 38160,00 36,00 

16 38114,75 45,25 

17 38220,00 105,25 

18 38126,00 94,00 

19 38111,00 15,00 

20 38332,00 221,00 

Σ 763988,00 1897,50 

 

 Nyní můžeme přistoupit k sestrojení regulačního diagramu pro klouzavá rozpětí. 

Stanovíme regulační meze a centrální přímku dle vztahů (31), (32), (33). 

Po dosazení: 

N86899CL ,=  

      N269326868992673UCL ,,, =⋅=  

N0868990LCL =⋅= ,          

 

Obr. 37 Regulační diagram klouzavého rozpětí 

 

 Proces můžeme považovat za statisticky stabilní, protože z obrázku 37 je patrné, že 

všechny body leží uvnitř regulačních mezí a nevyskytují se zde žádná nenáhodná seskupení. 
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 Nejsou nutná žádná opatření a můžeme přejít k sestrojení a analýze regulačního 

diagramu xj. 

 Hodnoty CL, UCL a LCL získáme ze vztahů (34), (35), (36). 

Po dosazení: 

    N40038199CL ,=  

    N049384658689966240038199UCL ,,,, =⋅+=  

    N751379338689966240038199LCL ,,,, =⋅−=  

 

 

Obr. 38 Regulační diagram pro individuální hodnoty 

 

 Z regulačního diagramu na obrázku 38 můžeme vyčíst, že žádný bod není vně 

regulačních mezí a nepůsobí zde žádná nenáhodná seskupení. Můžeme tedy říci, že proces je 

statisticky stabilní. 

 

5.4.3 Regulační diagramy pro třetí zkoušku 

 Nejprve vypočítáme hodnoty klouzavého rozpětí dle vztahu (28). 

    

Po dosazení (například pro 4. výběr): 

  24,50N751469661494,25R kl4 =−= ,,  

 

 Následně vypočteme sumu jednotlivých naměřených hodnot a provedeme výpočet 

výběrového průměru, dle vztahu (29).  
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Po dosazení: 

N35061499
20

1229987,00
x ,==  

 Poté vypočítáme sumu klouzavých  rozpětí a na základě ní stanovíme průměrné 

klouzavé rozpětí dle vztahu (30):  

Po dosazení: 

    N39514
120

50273
R kl ,

,
=

−
=  

Naměřené hodnoty a výsledky jednotlivých výpočtů jsou zaznamenány v tabulce 14. 

Tab. 14 Tabulka naměřených hodnot a výpočtů 
 

  

  

 

Číslo měření xj [N] Rj,kl [N] 
1 61519,75 - 

2 61495,25 24,50 

3 61469,75 25,50 

4 61494,25 24,50 

5 61500,50 6,25 

6 61477,75 22,75 

7 61497,75 20,00 

8 61491,50 6,25 

9 61516,75 25,25 

10 61528,50 11,75 

11 61516,25 12,25 

12 61495,50 20,75 

13 61491,50 4,00 

14 61477,00 14,50 

15 61498,50 21,50 

16 61495,75 2,75 

17 61499,50 3,75 

18 61514,25 14,75 

19 61505,25 9,00 

20 61501,75 3,50 
Σ 1229987,00 273,50 
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 Nyní můžeme přistoupit k sestrojení regulačního diagramu pro klouzavá rozpětí. 

Stanovíme regulační meze a centrální přímku dle vztahů (31), (32), (33). 

 

Po dosazení: 

N39514CL ,=  

      N02847395142673UCL ,,, =⋅=  

     N0395140LCL =⋅= ,  

               

Obr. 39 Regulační diagram klouzavého rozpětí 

 

 Z obrázku 39 je patrné, že všechny body leží uvnitř regulačních mezí a nevyskytují se 

zde žádná nenáhodná seskupení. Nejsou nutná žádná opatření a můžeme přejít k sestrojení a 

analýze regulačního diagramu xj. 

 Hodnoty CL, UCL a LCL získáme ze vztahů (34), (35), (36). 

Po dosazení: 

    N35061499CL ,=  

    N641615373951466235061499UCL ,,,, =⋅+=  

    N059614613951466235061499LCL ,,,, =⋅−=  

 

  Z regulačního diagramu na obrázku 40 můžeme vyčíst, že žádný bod není vně 

regulačních mezí a nepůsobí zde žádná nenáhodná seskupení. Můžeme tedy říci, že proces je 

statisticky stabilní. 
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Obr. 40 Regulační diagram pro individuální hodnoty 
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6  NÁVRH SNÍŽENÍ ČETNOSTI DESTRUKTIVNÍCH ZKOUŠEK 

 

 V kapitole 4 byla provedena analýza systému měření. Systém měření byl podmínečně 

přijatelný, kde hodnota %GRR se blížila spíše ke spodní hranici intervalu přijatelnosti. 

Odběratel s tímto výsledkem souhlasil a nepožadoval žádná nápravná opatření. I přesto byla 

provedena základní opatření týkající se měřicího zařízení a používaných přípravků.  

 Zobrazíme-li data použitá při analýze systému měření do grafu, kdy působil na 

závitové desky tlak do té doby, dokud nedošlo k jejich poškození a současně si v něm 

znázorníme hodnotu největšího tlaku 61,4 kN používaného běžně při zkouškách, zjistíme, že 

závit je schopen vydržet bez porušení o několik tisíc Newtonů více (viz obr. 41). 

 

Obr. 41 Zobrazení vzdálenosti hodnot úplné destrukce od největší zatěžující síly 

 

 Díky statistické regulaci procesu můžeme potvrdit, že stroj i příprava zkoušky 

operátory je v pořádku i v případě, kdy nedochází k úplné destrukci zkoušky, jak tomu bylo u 

analýzy systému měření. 

 Pokud si promítneme data použitá při SPC do diagramu společně se skutečnou 

hodnotou, kterou máme dosáhnout při tlakové zkoušce, zjistíme, že odchylky jsou ve všech 

třech případech zanedbatelné. Všechna naměřená data se pohybují v rámci stovek Newtonů 

nad požadovanou hodnotou, což je v pořádku, neboť způsobená odchylka je dána určitým 

dojezdem upínací hlavy. Grafy jsou zobrazeny na obrázcích 42 – 44. 
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Obr. 42 Graf odchýlení od požadované hodnoty pro 1. zkoušku 

 

Obr. 43 Graf odchýlení od požadované hodnoty pro 2. zkoušku 

 

Obr. 44 Graf odchýlení od požadované hodnoty pro 3. zkoušku 
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 Na základě těchto vyhodnocení byl konzultován a následně přijat návrh snížení 

četnosti zkoušek. V současnosti probíhají zkoušky na začátku a na konci výrobní dávky a co 4 

hodiny výroby dílu. Dále pracovník kvality provádí kontrolu dílu jedenkrát za směnu.  

 Bylo navrhnuto, aby se zkoušky prováděly vždy po osmi hodinách, tedy jednou za 

směnu operátora. Zkouška prováděná pracovníkem kvality jednou za směnu a zkoušky na 

začátku a na konci výrobní dávky zůstanou nezměněny. 
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7 ANALÝZA VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK PO ZAVEDENÍ ZMĚN 

 

 Sběr dat proběhl v březnu tohoto roku. Každých 8 hodin, vždy na začátku směny, byl 

proveden odběr vždy 3 po sobě jdoucích kusů závitové desky. Jednotlivé závitové desky byly 

ihned po odběru podrobeny zkoušce příslušným operátorem. 

 Získané hodnoty pro první zkoušku jsou zobrazeny v tabulce 15, pro druhou zkoušku 

v tabulce 16 a pro třetí zkoušku v tabulce 17. 

Tab. 15 Naměřené hodnoty pro první zkoušku 
Číslo 

měření 
Hodnota 

[N] 
Číslo 

měření 
Hodnota 

[N] 
Číslo 

měření 
Hodnota 

[N] 
Číslo 

měření 
Hodnota 

[N] 

1 24451,25 6 24094,00 11 24167,75 16 24333,25 

2 24301,00 7 24361,25 12 24227,25 17 24312,75 

3 24041,50 8 24251,50 13 24401,00 18 24187,25 

4 24172,75 9 24319,00 14 24116,00 19 24311,00 

5 24297,75 10 24403,25 15 24423,50 20 24065,25 

 

Tab. 16 Naměřené hodnoty pro druhou zkoušku 
Číslo 

měření 
Hodnota 

[N] 
Číslo 

měření 
Hodnota 

[N] 
Číslo 

měření 
Hodnota 

[N] 
Číslo 

měření 
Hodnota 

[N] 

1 38043,50 6 38023,00 11 38315,75 16 38115,50 

2 38341,50 7 38050,75 12 38123,00 17 38300,75 

3 38182,25 8 38204,50 13 38167,00 18 38192,75 

4 38015,25 9 38331,75 14 38116,50 19 38102,50 

5 38216,75 10 38237,00 15 38273,25 20 38146,25 

 

Tab. 17 Naměřené hodnoty pro třetí zkoušku 
Číslo 

měření 
Hodnota 

[N] 
Číslo 

měření 
Hodnota 

[N] 
Číslo 

měření 
Hodnota 

[N] 
Číslo 

měření 
Hodnota 

[N] 

1 61497,75 6 61467,50 11 61496,00 16 61485,50 

2 61466,50 7 61446,75 12 61456,25 17 61433,25 

3 61481,25 8 61462,25 13 61490,75 18 61459,25 

4 61473,00 9 61489,50 14 61511,25 19 61448,50 

5 61493,50 10 61503,75 15 61508,75 20 61434,25 
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7.1 Ověření předpokladů o datech pro jednotlivé zkoušky 

 

Ověření normality dat pomocí testů  

a) Test výběrové šikmosti, špičatosti, Shapiro-Wilkův test 

 Hypotéza: 

 H0: data pocházejí z normálního rozdělení 

 proti alternativě 

 H1: data nepocházejí z normálního rozdělení 

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

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

 Tab. 18 Výsledky testů pro ověření normality dat 
Test ověření normality u první zkoušky Výsledná hodnota P-Value 

Test výběrové šikmosti 0,655894 

Test výběrové špičatosti 0,243527 

Shapiro-Wilkův test 0,412922 

Test ověření normality u druhé zkoušky Výsledná hodnota P-Value 

Test výběrové šikmosti 0,886852 

Test výběrové špičatosti 0,196352 

Shapiro-Wilkův test 0,42795 

Test ověření normality u třetí zkoušky Výsledná hodnota P-Value 

Test výběrové šikmosti 0,718403 

Test výběrové špičatosti 0,196431 

Shapiro-Wilkův test 0,428947 

 
  
  Dle tabulky 18, kde jsou výsledky jednotlivých testů vždy větší než hladina 

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

b) Kombinovaný test výběrové šikmosti a špičatosti 

 Hypotéza 

 H0 : data pocházejí z normálního rozdělení 

 proti alternativě 

 H1: data nepocházejí z normálního rozdělení 
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• Stanovení testového kritéria C1 dle vztahu (27): 

 Po dosazení pro první zkoušku: 

 558621)166221(0,445585C 22
1 ,, =−+=  

 Po dosazení pro druhou zkoušku: 

1,6895341,29201)(0,142283C 22
1 =−+=  

 Po dosazení pro třetí zkoušku: 

1,7987201,29178)(0,360589C 22
1 =−+=  

• Definování kritického oboru 

 χ2
1-α(2) = 5,99146 

• Formulace výsledku testu 

  Je-li C1 > χ2
1-α(2), pak nulovou hypotézu H0 zamítáme. 

       

  Porovnáním testového kritéria C1 s hodnotou hranice mezi oborem přijetí nulové 

 hypotézy a oborem jejího zamítnutí χ2
1-α(2), můžeme učinit závěr o normalitě dat. Protože 

 hodnota C1 je ve všech případech menší než hodnota χ2
1-α(2) = 5,99146 přijímáme nulovou 

 hypotézu H0. Data tedy pocházejí z normálního rozdělení. 

Ověření výskytu odlehlých hodnot pomocí Grubbsova testu 

 Protože byla potvrzena normalita dat, je možné použít Grubbsův test, předpokládající 

právě normální rozdělení souboru.  

Hypotéza: 

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

proti alternativě 

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

 kde:   

 x(1) - první naměřená hodnota 

 x(n) - n-tá naměřená hodnota. 
 

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

H0. Je-li   P-Value menší než 0,05, hypotéza H0 se zamítá. 
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Tab. 19 Výsledky Grubbsova testu odlehlých hodnot 

Hodnota P-Value pro první zkoušku  1,0 

Hodnota P-Value pro druhou zkoušku 1,0 

Hodnota P-Value pro třetí zkoušku 1,0 

 

 Dle tabulky 19 je P-Value vždy větší než hladina významnosti, proto je přijata 

hypotéza H0,  tedy že data neobsahují odlehlou hodnotu.  

  

Ověření nezávislosti dat  

Hypotéza: 

H0: data jsou nezávislá 

proti alternativě 

H1: data jsou závislá 

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

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

Tab. 20 Výsledky testů pro ověření nezávislosti dat 

Test ověření nezávislosti u první zkoušky Výsledná hodnota P-Value 

Runs above and below median 0,818294 

Runs up and down 1,0 

Box-Pierce test 0,659392 

Test ověření nezávislosti u druhé zkoušky Výsledná hodnota P-Value 

Runs above and below median 1,18171 

Runs up and down 0,404171 

Box-Pierce test 0,586944 

Test ověření nezávislosti u třetí zkoušky Výsledná hodnota P-Value 

Runs above and below median 0,818294 

Runs up and down 0,404171 

Box-Pierce test 0,588914 

  

 U všech testů (viz tab. 20) je výsledek větší než hladina významnosti 0,05. Je přijata 

hypotéza H0, tedy že data jsou nezávislá. Nezávislost dat potvrzují i grafy výběrové 

autokorelační funkce (viz obr. 45, 46, 47), kde všechny sloupce leží v intervalu spolehlivosti a 

také bodové diagramy, které jsou zobrazeny na obrázcích 48, 49 a 50.  
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Obr. 45 Graf výběrové autokorelační funkce pro první zkoušku 

 

Obr. 46 Graf výběrové autokorelační funkce pro druhou zkoušku 

 

Obr. 47 Graf výběrové autokorelační funkce pro třetí zkoušku 

 

Obr. 48 Ověření nezávislosti dat pomocí bodového diagramu u první zkoušky 
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Obr. 49 Ověření nezávislosti dat pomocí bodového diagramu u druhé zkoušky 

 

Obr. 50 Ověření nezávislosti dat pomocí bodového diagramu u třetí zkoušky  

7.2 Sestrojení a analýza regulačních diagramů 

 Po analýze naměřených dat, ze které vyplynulo, že data pochází z normálního 

rozdělení, jsou nezávislá a nevyskytuje se zde žádná odlehlá hodnota ve všech třech 

případech, můžeme provést sestrojení a analýzu regulačních diagramů pro jednotlivá měření. 

 

7.2.1 Regulační diagramy pro první zkoušku 

 Nejprve musíme vypočítat hodnoty klouzavého rozpětí dle vztahu (28). Po dosazení 

(například pro 2. výběr): 

  ,25N50124451,2524301,00R kl2 =−=,  

 

 Poté vypočteme sumu jednotlivých naměřených hodnot, která se používá pro výpočet 

výběrového průměru, dle vztahu (29), který slouží k výpočtu UCL, LCL a stanovení CL u 

regulačního diagramu pro individuální hodnoty. 

 

38000 38100 38200 38300 38400

61430 61450 61470 61490 61510 61530

Col_5
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Po dosazení: 

N91324261
20

485238,250
x ,==  

 Dále vypočítáme sumu klouzavých  rozpětí, která nám slouží ke stanovení 

průměrného klouzavého rozpětí dle vztahu (30).  

Po dosazení: 

    N342161
120

5003065
R kl ,

,
=

−
=  

 

Naměřené hodnoty a výsledky jednotlivých výpočtů jsou zaznamenány v tabulce 21. 

 

Tab. 21 Tabulka naměřených hodnot a výpočtů  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo měření xj [N] Rj,kl [N] 

1 24451,25 - 

2 24301,00 150,25 

3 24041,50 259,50 

4 24172,75 131,25 

5 24297,75 125,00 

6 24094,00 203,75 

7 24361,25 267,25 

8 24251,50 109,75 

9 24319,00 67,50 

10 24403,25 84,25 

11 24167,75 235,50 

12 24227,25 59,50 

13 24401,00 173,75 

14 24116,00 285,00 

15 24423,50 307,50 

16 24333,25 90,25 

17 24312,75 20,50 

18 24187,25 125,50 

19 24311,00 123,75 

20 24065,25 245,75 

Σ 485238,250 3065,500 
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 Nyní můžeme přistoupit k sestrojení regulačního diagramu pro klouzavá rozpětí, kde 

se zakreslují hodnoty klouzavého rozpětí klj,R vypočtené dle vztahu (28). 

 Stanovíme regulační meze a centrální přímku dle vztahů (31), (32), (33). 

Po dosazení: 

N342161CL ,=  

    N1045273421612673UCL ,,, =⋅=  

     N03421610LCL =⋅= ,  

 

           

Obr. 51 Regulační diagram klouzavého rozpětí 

 

 Z obrázku 51 je patrné, že všechny body leží uvnitř regulačních mezí a nevyskytují se 

zde žádná nenáhodná seskupení, tudíž můžeme proces považovat za statisticky stabilní. 

 Nejsou nutná žádná opatření a můžeme přejít k sestrojení a analýze regulačního 

diagramu xj. 

 Hodnoty CL, UCL a LCL regulačního diagramu xj získáme ze vztahů (34), (35), (36). 

Po dosazení do vztahů: 

    N91324261CL ,=  

    N0832469134216166291324261UCL ,,,, =⋅+=  

    N7432383234216166291324261LCL ,,,, =⋅−=  
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Obr. 52 Regulační diagram pro individuální hodnoty 

 

 Z regulačního diagramu (viz obr. 52) můžeme vyčíst, že žádný bod není vně 

regulačních mezí a nepůsobí zde žádná nenáhodná seskupení. Můžeme tedy říci, že proces je 

statisticky zvládnutý. 

 

7.2.2 Regulační diagramy pro druhou zkoušku 

 Nejprve vypočítáme hodnoty klouzavého rozpětí dle vztahu (28). Po dosazení 

(například pro 3. výběr): 

  N25015938341,5038182,25R kl3 ,, =−=  

 

 Následně vypočteme sumu jednotlivých naměřených hodnot a provedeme výpočet 

výběrového průměru, dle vztahu (29).  

Po dosazení: 

N97538174
20

763499,500
x ,==  

 Poté vypočítáme sumu klouzavých  rozpětí a na základě ní stanovíme průměrné 

klouzavé rozpětí dle vztahu (30):  

 

Po dosazení: 

    N197133
120

7502530
R kl ,

,
=

−
=  
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Naměřené hodnoty a výsledky jednotlivých výpočtů jsou zaznamenány v tabulce 22. 

 

Tab. 22 Tabulka naměřených hodnot a výpočtů  

Číslo měření xj [N] Rj,kl [N] 
1 38043,50 - 

2 38341,50 298,00 

3 38182,25 159,25 

4 38015,25 167,00 

5 38216,75 201,50 

6 38023,00 193,75 

7 38050,75 27,75 

8 38204,50 153,75 

9 38331,75 127,25 

10 38237,00 94,75 

11 38315,75 78,75 

12 38123,00 192,75 

13 38167,00 44,00 

14 38116,50 50,50 

15 38273,25 156,75 

16 38115,50 157,75 

17 38300,75 185,25 

18 38192,75 108,00 

19 38102,50 90,25 

20 38146,25 43,75 

Σ 763499,500 2530,750 

 

 Nyní můžeme přistoupit k sestrojení regulačního diagramu pro klouzavá rozpětí. 

Stanovíme regulační meze a centrální přímku dle vztahů (31), (32), (33). 

Po dosazení: 

    N197133CL ,=  

      N1554351971332673UCL ,,, =⋅=  

N01971330LCL =⋅= ,          
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Obr. 53 Regulační diagram klouzavého rozpětí 

 

 Proces můžeme považovat za statisticky stabilní, protože z obrázku 53 je patrné, že 

všechny body leží uvnitř regulačních mezí a nevyskytují se zde žádná nenáhodná seskupení. 

 Nejsou nutná žádná opatření a můžeme přejít k sestrojení a analýze regulačního 

diagramu xj. 

 Hodnoty CL, UCL a LCL získáme ze vztahů (34), (35), (36). 

Po dosazení: 

    N97538174CL ,=  

    N2793852919713366297538174UCL ,,,, =⋅+=  

    N6713782019713366297538174LCL ,,,, =⋅−=  

 

 

Obr. 54 Regulační diagram pro individuální hodnoty 
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 Z regulačního diagramu na obrázku 54 můžeme vyčíst, že žádný bod není vně 

regulačních mezí a nepůsobí zde žádná nenáhodná seskupení. Můžeme tedy říci, že proces je 

statisticky stabilní. 

 

7.2.3 Regulační diagramy pro třetí zkoušku 

 Nejprve vypočítáme hodnoty klouzavého rozpětí dle vztahu (28). 

    
Po dosazení (například pro 4. výběr): 

  8,25N251481661473,00R kl4 =−= ,,  

 

 Následně vypočteme sumu jednotlivých naměřených hodnot a provedeme výpočet 

výběrového průměru, dle vztahu (29).  

Po dosazení: 

N27561475
20

01229505,50
x ,==  

 Poté vypočítáme sumu klouzavých  rozpětí a na základě ní stanovíme průměrné 

klouzavé rozpětí dle vztahu (30):  

Po dosazení: 

    N57921
120

000410
R kl ,

,
=

−
=  

Naměřené hodnoty a výsledky jednotlivých výpočtů jsou zaznamenány v tabulce 23. 

Tab. 23 Tabulka naměřených hodnot a výpočtů – část 1 
 Číslo měření xj [kN] Rj,kl [kN] 

1 61497,75 - 

2 61466,50 31,25 

3 61481,25 14,75 

4 61473,00 8,25 

5 61493,50 20,50 

6 61467,50 26,00 

7 61446,75 20,75 

8 61462,25 15,50 

9 61489,50 27,25 
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Tab. 23 Tabulka naměřených hodnot a výpočtů – část 2 

10 61503,75 14,25 

11 61496,00 7,75 

12 61456,25 39,75 

13 61490,75 34,50 

14 61511,25 20,50 

15 61508,75 2,50 

16 61485,50 23,25 

17 61433,25 52,25 

18 61459,25 26,00 

19 61448,50 10,75 

20 61434,25 14,25 

Σ 1229505,500 410,000 

 

 Nyní můžeme přistoupit k sestrojení regulačního diagramu pro klouzavá rozpětí. 

Stanovíme regulační meze a centrální přímku dle vztahů (31), (32), (33). 

 

Po dosazení: 

N57921CL ,=  

      N49970579212673UCL ,,, =⋅=  

     N0579210LCL =⋅= ,  

 

               Obr. 55 Regulační diagram klouzavého rozpětí 
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 Z obrázku 55 je patrné, že všechny body leží uvnitř regulačních mezí a nevyskytují se 

zde žádná nenáhodná seskupení. Nejsou nutná žádná opatření a můžeme přejít k sestrojení a 

analýze regulačního diagramu xj. 

 Hodnoty CL, UCL a LCL získáme ze vztahů (34), (35), (36). 

Po dosazení: 

    N27561475CL ,=  

    N675615325792166227561475UCL ,,,, =⋅+=  

    N875614175792166227561475LCL ,,,, =⋅−=  

 

  Z regulačního diagramu na obrázku 56 můžeme vyčíst, že žádný bod není vně 

regulačních mezí a nepůsobí zde žádná nenáhodná seskupení. Můžeme tedy říci, že proces je 

statisticky stabilní. 

 

 

Obr. 56 Regulační diagram pro individuální hodnoty 
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8  EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ  

 

 Ekonomické vyhodnocení si promítneme z hlediska minulého roku 2011. Za rok bylo 

provedeno celkem 1326 zkoušek (bez zkoušek při zahájení a ukončení výroby a zkoušek 

pracovníkem kvality jednou za směnu), kdy jeden díl závitové desky má hodnotu 0,85 €. Při 

současném kurzu 1€ = 24,63 Kč ze dne 21.3. 2012 má jeden díl závitové desky hodnotu 

20,935 Kč. Tuto hodnotu zaokrouhlíme na 21 Kč za díl.  Náklady na všechny zkoušky jsou 

promítnuty v tabulce 24. 

Tab. 24 Náklady na zkoušku 
 

 

 Dále musíme počítat s výměnou tří zkušebních nástavců vždy po 50 zkouškách. Jeden 

nástavec má hodnotu 1200 Kč. Pokud si vezmeme v potaz, že se celkem provedlo 1326 

zkoušek, pro každou zkoušku bylo nutné vyměnit nástavec 9 krát. Celkem se tedy provedlo 

27 výměn nástavců. Hodnota nástavců dosáhla ceny 32 400 Kč. Propočet těchto nákladů je 

zobrazen v tabulce 25. 

Tab. 25 Náklady na výměnu nástavců 
Celkový počet zkoušených dílů 1326 ks 
Počet zkoušených dílů pro jednu variantu  442 ks 

Počet výměn nástroje pro jednu variantu 442/50 = 8,84 = 9krát 

Počet výměn nástroje pro všechny tři 
varianty 9 ⋅ 3 = 27 krát 

Cena jednoho nástavce 1200 Kč 

Hodnota použitých nástavců za rok 27 ⋅⋅⋅⋅ 1200 = 32 400 Kč 
 

 Náklady na použití trhačky jsou 350 Kč na hodinu. Provedení jedné zkoušky trvá 5 

minut. Doba provedení všech 1326 zkoušek činí 6630 minut, tedy 110,5 hodiny. Celkové 

náklady jsou propočteny v tabulce 26. 

Tab. 26 Náklady na využití trhačky 
Náklady na použití trhačky 350 Kč/hodina 
Provedení jedné zkoušky 5 minut 

Doba provedení všech zkoušek 1326 ⋅ 5 = 6630 minut = 110,5 hodiny 

Celkové náklady na využití trhačky 110,5 ⋅⋅⋅⋅ 350 = 38 675 Kč 
 

Celkový počet zkoušených dílů 1326 ks 
Hodnota 1 dílu 0,85 € = 21 Kč 

Náklady na zkoušky za rok 1326 ⋅⋅⋅⋅ 21 = 27 846 Kč 
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 Po sečtení všech nákladů nám vychází, že výdaje na provedení všech zkoušek za rok činí 

98 921 Kč (viz tab. 27). 

Tab. 27 Celkové náklady na zkoušky za rok 2011 
Náklady na zkoušky za rok 27 846 Kč 
Hodnota použitých nástavců za rok 32 400 Kč 

Celkové náklady na využití trhačky 38 675 Kč 

Celkové náklady na zkoušky za rok 2011 98 921 Kč 
 

 Po zavedení návrhu, kdy bylo sjednáno, že se zkoušky nebudou provádět co 4 hodiny 

výroby, ale jedenkrát za směnu by se počet zkoušek a tedy celkové náklady za rok snížily o 

polovinu, tj. o 49 461 Kč.  
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ZÁVĚR 

 

 Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda lze snížit frekvenci destruktivních 

zkoušek a tím snížit náklady nejen na zkoušku, ale také na výměnu zkušebních přípravků. 

 V teoretické části je proveden popis problematiky týkající se destruktivních zkoušek, 

statistické regulace procesu, analýzy systému měření u destruktivních zkoušek a nástrojů pro 

zjištění nejpravděpodobnějších a nejdůležitějších příčin analyzovaného efektu. 

 V další části byla popsána charakteristika produktu, jeho výroba a současný způsob 

provádění zkoušek. Mimo to byla provedena analýza výskytu neshodných výrobků. Další 

kapitola byla zaměřena na analýzu systému měření, která byla provedena pro skutečné tlaky, 

při kterých dochází k destrukci závitu. Systém měření byl podmínečně přijatelný, kde hodnota 

%GRR se blížila spíše ke spodní hranici intervalu přijatelnosti. Odběratel s tímto výsledkem 

souhlasil a nepožadoval žádná nápravná opatření. I přesto byla provedena základní opatření 

týkající se měřicího zařízení a používaných přípravků. Tato opatření byla začleněna do 

směrnice provádění zkoušek. Také statistická regulace procesu potvrdila, že stroj i příprava 

zkoušky operátory je v pořádku i v případě, kdy nedochází k úplné destrukci závitu, jak tomu 

bylo u analýzy systému měření. Data použitá při SPC byla také promítnuta do diagramu 

společně se skutečnou hodnotou tlakového zatížení, kterého jsme měli dosáhnout. Odchylky 

byly ve všech třech případech zanedbatelné a zopakovaly nám výsledek statistické regulace. 

 Na základě těchto vyhodnocení byl konzultován a následně přijat návrh, aby se 

zkoušky prováděly místo čtyřhodinového intervalu vždy po osmi hodinách na začátku směny 

každého operátora provádějícího zkoušku. Zkouška prováděná pracovníkem kvality jednou za 

směnu a zkoušky na začátku a na konci výrobní dávky byly nezměněny. Po zavedení návrhu 

byla odebrána nová data a provedena opětovná analýza dat a statistická regulace. I v tomto 

případě bylo výsledkem, že stroj i příprava zkoušky operátory je v pořádku i v případě, kdy 

nedochází k úplné destrukci závitu. 

 Ekonomické vyhodnocení návrhu nám ukázalo, že snížení počtu destruktivních 

zkoušek povede ke snížení nákladů o polovinu, tj. o 49 461 Kč. 
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