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ABSTRAKT 

Analýza procesu závitování pažnicových trubek 

Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou způsobilosti procesu závitování 

pažnicových trubek. Cílem této analýzy je ověření statistické zvládnutosti a způsobilosti 

procesu závitování trubek na základě zvoleného jakostního parametru nejčastěji 

vyráběných rozměrů závitových trubek.   

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části této práce 

jsou popsány všeobecné postupy aplikace a vyhodnocení způsobilosti procesu. Dále je 

zde představena společnost ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. a charakteristiky 

její produkce, včetně procesu výroby trubek a procesu závitování pažnicových trubek. 

V praktické části je provedena analýza způsobilosti závitování pažnicových trubek 

a její vyhodnocení na základě zásadního jakostního parametru závitu, který má největší 

vliv na funkčnost spojení pažnicových trubek.  

Klíčová slova: statistická zvládnutost procesu, způsobilost procesu, indexy 

způsobilosti, proces závitování. 

ABSTRACT 

Capability Analysis of Casings Threading Process 

Submitted diploma thesis deals with capability analysis of threading process. The 

goal of the analysis is verification of process in control and pipe threading process 

capability regarding specific quality parameter of more often produced casing 

dimensions. 

The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part of 

the thesis are described general procedures of application and process capability 

evaluation. Afterwards there is presented company ArcelorMittal Tubular Products 

Ostrava a.s. and their production characteristics here, including pipe production process 

and casing threading process.  

In the practical part is performed capability analysis of casing threading process and 

its evaluation regarding basic quality parameter of thread what has greatest influence on 

functionality of casings connection. 

Key words: process in statistical control, process capability, capability indices, 

threading process. 
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Pojmy a definice 

AMTPO – ArcelorMittal Tubular Products Ostrava 

AMO – ArcelorMittal Ostrava 

API – Americký petrolejářský institut 

PLP – plynule litý předválek 

BTC – buttresový (lichoběžníkový) závit 

LTC – dlouhý oblý závit 

SPC – statistická regulace procesu
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Úvod 

Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu způsobilosti procesu závitování 

pažnicových trubek spojenou s ověřením statistické zvládnutosti procesu pomocí některého z 

Shewhartových regulačních diagramů měřením.  

Jelikož není momentálně ve společnosti AMTPO způsobilost tohoto procesu průběžně 

vyhodnocována, měl by výstup z této práce sloužit k ověření nastaveného procesu a zároveň 

jako podklad pro zavedení pravidelného vyhodnocování způsobilosti a kontrolu řídících prvků 

daného procesu v organizaci.  

 Vstupem do tohoto procesu jsou bezešvé ocelové trubky s hladkými konci, výstupem 

jsou pak trubky opatřené vnějšími závity na obou koncích a strojně utaženým nátrubkem 

(spojníkem s vnitřním závitem) na jedné straně.  Po strojním opracování konců pažnicových 

trubek následuje rozměrová kontrola, při které nejdůležitější geometrické parametry výrobků 

podléhají stoprocentní rozměrové kontrole, což není z ekonomického hlediska výhodné a 

zvyšují se tak náklady spojené s kontrolou. Je otázkou, zdali je stoprocentní kontrola těchto 

parametrů zcela nutná a není-li zde možnost snížení četnosti kontroly za předpokladu 

zachování odpovídající jakosti závitů trubek a s tím spojené splnění požadavků standardu a 

očekávání zákazníků. 

U procesu závitování není přesně definovaná frekvence výměny opotřebovaných 

závitových nožů za nové. Jednotlivé opracovávané materiály mají různé mechanické 

vlastnosti a hlavně tvrdost materiálů má podstatný vliv na opotřebení závitových nožů. 

Hlavně u jakostí trubek tepelně zpracovaných kalením a popouštěním je opotřebení nástrojů 

větší a výměna za nové je častější než u nižších jakostí trubek bez tepelného zpracování, u 

kterých může být zase častější výměna nožů zbytečná. Prozatím je výměna závitových nožů 

prováděna dle zkušeností každého operátora a rovněž na základě zpětných informací 

získaných od kontrolorů, kteří provádějí následnou vizuální a rozměrovou kontrolu 

vyrobených závitů ihned po opracování.  

Cílem  této diplomové práce by mělo být vyhodnocení způsobilosti procesu výroby 

dvou nejčastěji vyráběných závitů trubek (LTC a BTC) v závislosti na třech různých 

jakostních stupních opracovávaných materiálů trubek a dvou nejčastěji vyráběných vnějších 
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průměrů trubek. Následně na základě výsledků prováděné analýzy a potřeby pak stanovení 

opatření vedoucích ke zlepšení zkoumaného procesu. 
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1 Teorie problematiky analýzy a vyhodnocování způsobilosti procesu 

Obor statistiky se zabývá sběrem dat, prezentací, analýzou a použití dat vedoucích 

k rozhodnutí, řešení problému a navržení produktů a procesů. Protože mnoho aspektů 

technické praxe vyžaduje práci s daty, je znalost statistiky důležitá pro mnoho inženýrů. 

Speciálně statistické techniky mohou být výkonným pomocníkem při navrhování nových 

produktů a systémů, zlepšení stávajících návrhů a navrhování, vývoj a zlepšování výrobních 

procesů. 

Statistické metody jsou využívány, aby nám pomohly charakterizovat a porozumět 

variabilitě. Variabilitou je míněno postupné pozorování nějakého systému nebo jevu, který 

neprodukuje úplně stejné výsledky. Setkáváme se s variabilitou v našem všedním životě a 

statistické myšlení nám může dát užitečný způsob jak začlenit tuto variabilitu do našich 

modelově vytvořených procesů [1].  

Výsledkem využívání statistických metod, jejichž nedílnou součástí je ověření statistické 

zvládnutosti a vyhodnocování způsobilosti procesu, je samotná jakost takového procesu, který 

je schopen zajistit produkci dlouhodobě vyvážené vysoké jakosti. 

Pojem jakost lze charakterizovat a rozdělit podle dvou rozhodujících významů: 

a) Jakost znamená takové rysy produktu, které splňují očekávané potřeby zákazníka a 

tím zajišťují spokojenost zákazníka. V tomto vnímání je pojem jakost orientován na 

zisk. Účelem vysoké jakosti je zajištění větší spokojenosti zákazníka a předpokládaného 

zvýšení zisku. Nicméně zajištění více a/nebo lepších rysů jakosti obvykle vyžaduje 

investice a z tohoto důvodu zahrnutí navýšení v nákladech. Vyšší jakost v tomto smyslu 

obvykle „stojí více“[2]. 

b) Eliminace nedostatků – bezchybnost, která požaduje redukci opakované práce 

(přepracování), redukci dodatečné kontroly a zkoušení zapříčiněné  neúspěšnými 

provozními výsledky, nespokojenosti zákazníků, reklamací, zkrácení doby uvedení 

nového produktu na trh. Zabránění ztrátám znamená dosažení vyšší jakosti, která 

obvykle „stojí méně“ [2]. 

Jsou dva způsoby, kterými lze jakost produktu řídit: kontrolou produktu, který vychází 

z výrobních procesů nebo kontrolou procesů, kterými produkt prochází. Kontrola procesu 

závisí na kontrole řídících prvků procesu, zatímco kontrola produktu závisí na verifikaci 
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produktu jako výstupu z procesu. V praxi je to kombinace těchto dvou způsobů, která 

poskytuje výrobek odpovídající kvality.  

Jestliže se chceme zaměřit pouze na kontrolu výstupu z procesu, zjistíme, že je na 

základě této kontroly vysoká úroveň přepracování finálního produktu, který nesplňuje své 

požadavky. Jestliže se zaměříme na proces s využitím výsledků ověření produktu, budeme 

postupně snižovat přepracování, dokud nebude finální produkt odpovídající kvality a bude 

tudíž možné snižovat závislost na kontrole a zkoušení produktu [3].  

Odstraňování nedostatků v procesu výroby produktu je lepší a ekonomičtější řešení 

dosahování požadované jakosti a s tím spojené spokojenosti zákazníka za relativně nízkých 

nákladů výrobce.  

Významným faktorem určujícím jakost produktů je jakost procesů, kterými tyto 

produkty vznikají. Vhodným kritériem pro hodnocení jakosti procesů je jejich způsobilost, 

kterou lze charakterizovat jako schopnost procesu trvale poskytovat produkty splňující 

požadovaná kritéria jakosti [4].  

Analýzy způsobilosti procesů se provádějí již v průběhu plánování jakosti produktů. 

Jejich výsledky ověřují, zda navržený proces bude schopen trvale zajistit produkty 

požadované jakosti. Důležité je rovněž vyhodnocovat způsobilost již probíhajících procesů. 

Získané informace jsou důležitým podkladem pro zajištění požadované jakosti produktů a 

neustálé zlepšování. Informace o způsobilosti procesu představují cenné údaje jak pro 

výrobce, tak pro zákazníka, neboť poskytují důkazy o tom, zda produkty vznikají ve 

stabilních výrobních podmínkách zabezpečujících pravidelné dodržování předepsaných 

kritérií jakosti [5]. 

Analýzy způsobilosti procesů poskytují důležité informace pro plánování a řízení 

jakosti produktů. K hodnocení způsobilosti procesů se používají indexy způsobilosti, které 

porovnávají maximálně přípustnou variabilitu hodnot sledovaného znaku jakosti s jeho 

skutečnou variabilitou dosahovanou u statisticky zvládnutého procesu. Vyhodnocení 

způsobilosti procesů však nelze degradovat pouze na dosazení hodnot do příslušných vzorců 

pro výpočet indexů způsobilosti. Velice důležitý je zejména způsob shromažďování prvotních 

údajů a splnění omezujících podmínek. První základní podmínkou je, že hodnocený proces 

musí být ve statisticky zvládnutém stavu. Druhou základní podmínkou, která musí být splněna 

v případě měřitelných znaků jakosti při použití standardních vztahů pro výpočet indexů 
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způsobilosti, je to, že rozdělení sledovaného znaku jakosti musí odpovídat normálnímu 

rozdělení [6]. 

 Pro analýzu způsobilosti procesu na základě měřitelných znaků jakosti lze doporučit 

tento postup: 

1. volba znaku jakosti, 

2. analýza systému měření, 

3. shromáždění údajů, 

4. průzkumová analýza shromážděných údajů, 

5. ověření normality sledovaného znaku jakosti, 

6. posouzení statistické zvládnutosti procesu, 

7. výpočet indexů způsobilosti a jejich porovnání s požadovanými hodnotami 

1.1 Volba znaku jakosti 

Způsobilost procesu se hodnotí vzhledem k určitému znaku jakosti produktu, který je 

bezprostředním výsledkem posuzovaného procesu. Zvolený znak by měl odrážet úspěšnost 

sledovaného procesu. Nezbytným předpokladem pro hodnocení způsobilosti procesu je, aby 

pro daný znak byla předepsána kritéria jakosti, například toleranční meze. Součástí tohoto 

kroku by mělo být rovněž ověření správnosti předepsaných kritérií jakosti a jejich souladu 

s požadavky zákazníka. 

V případě, že u daného výrobku jsou předepsána kritéria pro několik znaků jakosti, je 

třeba způsobilost procesu vzhledem k jednotlivým znakům hodnotit samostatně [6]. 

1.2 Analýza systému měření 

Účelem měření je stanovit velikost měřené veličiny, charakterizující určitou specifickou 

vlastnost. Specifikace měřené veličiny může vyžadovat i údaje o dalších veličinách, jako jsou 

čas, teplota a tlak. Jednotlivá měření jsou obvykle zatížena celou řadou různých šumů, 

označených jako chyby. Výsledky měření jsou vyjádřeny pomocí vhodného odhadu střední 

hodnoty  a odpovídající nejistoty, související se šumem neboli modelem chyb [7]. 

Stanovení způsobilosti systému měření je důležitý aspekt mnoha aktivit zlepšování 

jakosti a procesu. Všeobecně jakékoliv činnosti zahrnující měření, můžou vykazovat 

podstatnou variabilitu a podíl této variability může mít za následek používaný systém měření. 

Systém měření se skládá (minimálně) z přístroje, měřidla a často i jiných aspektů, jako 
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operátorů, kteří je používají, jakož i podmínek při kterých je měřidlo používáno. Můžou zde 

být další faktory, které působí na provádění měření, jako seřízení a kalibrace [8]. 

Chyby měřících přístrojů 

Kvalita měřících přístrojů a výsledků měření se standardně vyjadřuje pomocí 

odpovídajících nepřesností, označených jako chyby. Chyby měření mohou být způsobeny 

řadou faktorů [7]. 

Dělení chyb. Obecně lze chyby rozdělit podle místa vzniku v měřícím řetězci do čtyř 

základních skupin. 

1. Instrumentální chyby jsou způsobeny konstrukcí měřicího přístroje a souvisí s jeho 

přesností. U řady přístrojů jsou identifikovány, ale také garantovány výrobcem. 

2. Metodické chyby souvisejí s použitou metodikou stanovení výsledků měření, jako je 

odečítání dat, organizace měření, eliminace vnějších vlivů atd. 

3. Teoretické chyby související s použitím postupu měření. Jde zejména o principy 

měření, fyzikální modely měření, použité parametry, fyzikální konstanty atd. 

4. Chyby zpracování dat jsou numerické chyby metody a chyby způsobené užitím 

nevhodného statistického vyhodnocení [7]. 

Podle příčin vzniku lze chyby rozdělit do tří skupin: 

1. Náhodné chyby, které kolísají při opakování měření náhodně co do velikosti i 

znaménka, působí nepředvídatelně a jsou popsány určitým pravděpodobnostním 

rozdělením. Jsou výsledkem vlivu celé řady příčin, které lze jen obtížně odstranit, 

popř. alespoň omezit. 

2. Systematické chyby působí na výsledek měření předvídatelným způsobem. Bývají 

funkcí času nebo parametrů měřícího procesu. Mívají stejná znaménka. Konstantní 

systematické chyby snižují nebo zvyšují numerický výsledek všech měření o stejnou 

velikost, často se navenek neprojevují a lze je odhalit až při porovnání s výsledky 

z jiného přístroje. Existují i systematické chyby s časovým trendem, způsobené 

stárnutím nebo opotřebením měřicího přístroje. Systematické chyby se dále dělí na 

aditivní (chyba nastavení nulové hodnoty) a multiplikativní (chyba citlivosti). Typ a 

velikost chyby přístroje bývá garantována výrobcem. 
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3. Hrubé chyby, označené jako vybočující, resp. odlehlé hodnoty, jsou způsobeny 

výjimečnou příčinou, náhlým selháním měřící aparatury, nesprávným záznamem 

výsledku. Způsobují, že se dané měření výrazně liší od ostatních [7]. 

Chyby se dále dělí na:  

a) chyby výsledků měření jako nejistoty hodnot výsledků měření, charakterizované 

například intervalem spolehlivosti, a 

b) chyby měřicího přístroje, resp. procesu měření, jako jedna z charakteristik kvality 

měření, udávající obyčejně přípustnou odchylku od skutečné hodnoty [7]. 

Chyba měřicího přístroje je pouze jednou součástí ovlivňující chybu výsledků měření a 

vhodnou volbou přesnosti měřicího přístroje se dá její vliv silně omezit. Pro stanovení chyb 

přístroje je nutné znát skutečnou hodnotu měřené veličiny , tzv. etalon, nebo mít k dispozici 

další, velmi přesný přístroj a získat odhad  velmi dokonalým měřením. V obou případech je 

k dispozici hodnota  nebo její odhad . Výsledky opakovaných měření pak umožňují určit 

míry přesnosti a správnosti měření [7].   

Vhodnost systému měření se posuzuje na základě vyhodnocení vybraných statistických 

vlastností systému měření jako je např. stabilita, strannost, shodnost, opakovatelnost, 

reprodukovatelnost a linearita [5]. 

 Stabilita je celková variabilita výsledků měření dosažena při měření stejného znaku 

jakosti v delším časovém období. 

 Strannost je rozdíl mezi zjištěným průměrem měření a referenční hodnotou. 

 Shodnost charakterizuje variabilitu výsledků opakovaného měření stejného znaku 

jakosti. Mírou shodnosti měření je obvykle jeho neshodnost, která se vyjadřuje 

pomocí směrodatné odchylky výsledků měření. Shodnost měření charakterizuje 

působení náhodných chyb měření. 

 Opakovatelnost je shodnost měření dosažená jedním kontrolorem používajícím jedno 

měřidlo pro měření identických znaků stejné součásti. 

 Reprodukovatelnost je odchylka v průměru měření zapříčiněná různými kontrolory 

používajícími stejné měřidlo pro měření identických znaků stejné součásti. 

 Linearita je rozdíl v hodnotách strannosti v očekávaném pracovním rozsahu měřidla 

[3]. 
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1.3 Shromáždění údajů 

Údaje o zvoleném znaku jakosti by měly být získávány z probíhajícího procesu 

v průběhu časového období, které by mělo být dostatečně dlouhé, aby se v něm projevily 

všechny běžné zdroje variability. V průběhu shromažďování údajů by mělo docházet 

k běžným změnám obsluhy, vlastností zpracovávaného materiálu, vlastností prostředí, 

technologických parametrů, k běžné údržbě a seřizování výrobního zařízení atd. V tomto 

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

určitý počet po sobě vyrobených výrobků (podskupiny) a zjišťují se hodnoty sledovaného 

znaku jakosti. Měly by být získány údaje alespoň o 25 takových podskupinách, přičemž 

doporučený rozsah podskupiny je v případě měřitelných znaků 4 nebo 5 výrobků [9]. 

1.4 Průzkumová analýza shromážděných údajů 

Shromážděné údaje by měly být podrobeny průzkumové analýze, která by měla být 

zaměřena zejména na identifikaci odlehlých hodnot, posouzení charakteru rozdělení 

sledovaného znaku a analýzu nezávislosti dat. 

Pro analýzu výskytu odlehlých hodnot je vhodné využít krabicového diagramu. Tento 

diagram graficky analyzuje pozice minimální hodnoty, dolního kvartilu, symetrii rozdělení 

sledovaného znaku jakosti a umožňuje identifikovat případné odlehlé hodnoty. Za odlehlé 

hodnoty jsou považovány ty hodnoty, jejichž vzdálenost od dolního nebo horního kvartilu je 

větší než 1,5 násobek kvartilového rozpětí. V případě, že se v souboru shromážděných údajů 

vyskytují odlehlé hodnoty, je třeba detailně analyzovat, zda nejsou způsobeny hrubou chybou 

měření. Pokud se to prokáže, měly by být z dalšího hodnocení vyloučeny. 

Shromážděné údaje by měly být vyhodnoceny pomocí histogramu (viz obr. 1), ve 

kterém je vhodné doplnit předepsané toleranční meze. Toto zobrazení poskytuje velice cenné 

informace o charakteru rozdělení sledovaného znaku, jeho poloze vůči tolerančním mezím, 

dosahované variabilitě a míře dodržování tolerančních mezí. Tyto informace jsou důležité pro 

další postup a jsou cenným doplňkem vyhodnocovaných indexů způsobilosti. 

Nezávislost dat je vhodné ověřit například pomocí znaménkového testu nebo na základě 

vyhodnocení autokorelačních koeficientů [6]. 
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1.5 Ověření normality sledovaného znaku jakosti 

Vzhledem k tomu, že standardně se k hodnocení způsobilosti používají indexy 

způsobilosti založené na předpokladu normálního rozdělení sledovaného znaku jakosti, je 

třeba před použitím příslušných vzorců splnění tohoto předpokladu ověřit. Normalitu je 

rovněž třeba ověřit před použitím některých typů regulačních diagramů pro analýzu statistické 

zvládnutosti procesu (například regulačního diagramu pro individuální hodnoty nebo 

regulačního diagramu pro medián). 

Velmi přibližné posouzení toho, zda rozdělení naměřených hodnot znaku jakosti lze 

aproximovat normálním rozdělením, je možno provést na základě sestrojeného histogramu. 

Exaktním způsobem ověření normality je použití některého z testů dobré shody, například 

testu  (chí-kvadrát), Kolmogorova-Smirnovova testu nebo testu založeného na vyhodnocení 

šikmosti a špičatosti zpracovaných hodnot. Případy, kdy rozdělení sledovaného znaku jakosti 

neodpovídá normálnímu rozdělení, lze řešit například transformací hodnot nebo nalezením 

jiného teoretického modelu rozdělení sledovaného znaku [6]. 

Normální rozdělení – nazývané též Gaussovo rozdělení je asi nejvíce používané 

rozdělení pro modelování náhodného chování proměnných v empirických vědách. Je tomu tak 

minimálně ze čtyř příčin: 

1. mnoho sledovaných proměnných můžeme aproximativně (tzn. s uspokojivým 

přiblížením) modelovat pomocí tohoto rozdělení, 

2. některé jiné proměnné lze převést jednoduchou transformací na proměnnou, jež má 

normální rozdělení, 

3. existuje mnoho statistických procedur, které byly v důsledku předchozích dvou bodů 

odvozeny pro toto rozdělení, 

4. protože platí centrální limitní teorém, lze často aproximativně použít procedury, jež 

byly na základě normálního rozdělení navrženy, také při statistickém hodnocení 

proměnných, které se tímto rozdělením vůbec neřídí [10]. 

Někdy proces vykazuje přibližně normální rozdělení, jindy normálního rozdělení může 

být dosaženo provedením matematické transformace dat nebo použitím průměrů. Funkce 

hustoty pravděpodobnosti pro normální rozdělení je dána vzorcem [11]: 

     (1) 
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Histogram - představuje grafické znázornění intervalového rozdělení četností (viz obr. 1).  

V oblasti jakosti jde například o zobrazení rozdělení četnosti hodnot znaku jakosti – rozměrů 

výrobků, chemického složení výrobku, pevnosti, napětí, výkonu apod. nebo hodnot výrobních 

činitelů ovlivňujících jakost výrobků – řezných rychlostí, tlaků, teploty apod. 

 

Obr. 1 Histogram včetně odhadů statistických ukazatelů [12] 

Histogram je sloupcový graf se sloupci většinou stejné šířky, kde základna jednotlivých 

sloupců odpovídá šířce třídního intervalu h a výška sloupců většinou vyjadřuje četnosti 

hodnot sledované veličiny. Každý interval je definován dolní a horní hranicí xD a xH. Díky 

přehlednosti a vcelku jednoduchému sestavení patří histogramy k nejznámějším a v praxi 

nejpoužívanějším jednoduchým statistickým nástrojům [6]. 

Tvar histogramu umožňuje: 

 Posoudit typ rozdělení (symetrické – konkrétně normální, asymetrické) viz obr. 2. 

 Posoudit působení identifikovatelných (vymezitelných) příčin variability. 

Je-li analýzou prokázáno, že sledovaný znak jakosti či parametr procesu má normální 

rozdělení, pak by histogram měl mít zvonovitý tvar, který signalizuje, že na proces 

působí pouze náhodné vlivy a že je ve statisticky zvládnutém stavu. Každá odchylka 

histogramu od tohoto tvaru pak signalizuje pravděpodobné působení 

identifikovatelných (vymezitelných) vlivů. Nejčastěji se vyskytující tvary histogramů 

včetně možných vymezitelných příčin jsou uvedeny v příloze 1 [12]. 
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Obr. 2 Ukázka histogramů zobrazujících symetrické a asymetrické rozdělení [12] 

 Provést odhad statistických ukazatelů polohy, variability viz obr. 1. 

 Provést prvotní analýzu způsobilosti procesu. 

Jsou-li do histogramu zakresleny specifikace (toleranční meze) USL a LSL a střed 

tolerančního pole T0, lze provést odhad způsobilosti procesu a v případě signalizujícím 

nezpůsobilý proces, zvážit možná řešení zvýšení způsobilosti. Možné situace a jejich 

řešení jsou uvedeny v příloze 2 [12]. 

1.6 Posouzení statistické zvládnutosti procesu 

Aby bylo možno hodnotit způsobilost procesu, musí být proces statisticky zvládnutý, to 

znamená, že variabilita sledovaného znaku jakosti musí být vyvolána pouze působením 

náhodných příčin. Jedině v tomto případě lze vyhodnotit „pravou“ způsobilost procesu, která 

charakterizuje jeho přirozené chování a je využitelná k predikci [6]. 

V první řadě proces musí být uveden do statisticky zvládnutého stavu tím, že jsou 

detekovány a posléze opatřeními eliminovány všechny zvláštní příčiny kolísání. Pak je 

výkonnost procesu predikována a může být odhadnuta jeho způsobilost plnit požadavky 

zákazníka dané specifikaci [14].  

Variabilita procesu  

Teorie statistické regulace procesu vychází z existence variability jako imanentní 

vlastnosti každého procesu, která způsobuje nedostatek jeho opakovatelnosti. I za relativně 

stálých podmínek působí na proces a jeho výstupy objektivně řada vlivů, které způsobují, že 

nelze vyprodukovat dva zcela totožné produkty. Je však možné tyto vlivy studovat a vytvářet 

podmínky, aby se variabilita procesu pohybovala ve svých přirozených mezích, byla stabilní a 
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aby bylo možné na základě znalostí přirozených mezí variability předvídat chování procesu v 

budoucnu [13]. 

Princip SPC vychází z členění variability na dva druhy: variabilitu vyvolanou 

náhodnými (přirozenými) příčinami a variabilitu vyvolanou příčinami vymezitelnými 

(identifikovatelnými). 

1. Náhodné příčiny (Random Causes) (obr. 3a) vytvářejí široký komplex jednotlivě 

neidentifikovatelných příčin, z nichž každá sama o sobě přispívá k celkové variabilitě 

malou měrou. Vyvolávají-li variabilitu procesu pouze tyto příčiny, lze ho 

charakterizovat následovně: 

 proces je reprodukovatelný a jakost jeho výstupů je předvídatelná 

 proces je ve statisticky stabilním stavu (norma ČSN ISO 8258) používá pojem 

„proces ve statisticky zvládnutém stavu“. Znamená to, že typ a parametry 

rozdělení znaku jakosti či parametru procesu, pomocí něhož hodnotíme variabilitu 

procesu, jsou známy a nemění se. 

Jako příklady náhodných příčin lze uvést chvění stroje, vlhkost v ovzduší, 

nestejnorodost materiálu, kolísání teploty chladicí kapaliny, nestejnoměrnost otáčení 

obrobku. 

2. Vymezitelné příčiny (Assignable Causes) (obr. 3b) představují vliv zdrojů variability, 

které za běžných podmínek na proces nepůsobí. Vyvolávají reálné změny procesu, 

projevující se v nepřirozeném kolísání údajů, pomocí nichž variabilitu procesu 

hodnotíme. Působí-li na proces i tyto příčiny, lze ho popsat takto: 

 proces není reprodukovatelný a jakost jeho výstupů není předvídatelná 

 proces není statisticky stabilní (není statisticky zvládnutý). To znamená, že typ a 

parametry rozdělení znaku jakosti či parametry procesu, pomocí něhož hodnotíme 

variabilitu procesu, se v čase mění. 

Odstranění vlivu těchto příčin vyžaduje obvykle pouze lokální zásah osoby přímo 

zodpovědné za provádění činnosti v rámci daného procesu. 
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Vymezitelné příčiny variability procesu se dále člení na dvě skupiny: 

a) příčiny sporadické – vznikají náhle, vyvolávají změnu procesu trvající krátkou 

dobu. Pak se ztrácejí a opět se mohou vyskytnout v budoucnu. Změny procesu 

vyvolané těmito příčinami bývají větší. 

b) přetrvávající příčiny – vyvolávají určitou dobu trvající odchylky 

v parametrech rozdělení regulované veličiny (znaku jakosti či technologického 

parametru), pomocí níž sledujeme a hodnotíme chování procesu. 

Jako příklady vymezitelných příčin mohou být uvedeny: poškození nástroje, změna 

seřízení stroje či nástroje, změna materiálu, nezaškolená obsluha stroje apod. [13]. 

 

Obr. 3 Náhodné a vymezitelné příčiny variability [12] 

Chceme-li realizovat neustálé zlepšování procesu, pak je nutné permanentně 

monitorovat chování procesu s cílem dosáhnout a udržovat statistický zvládnutý stav cestou 

zjišťování a odstraňování či alespoň částečné eliminace působení vymezitelných příčin. Pak 

jsou chování procesu a jakost jeho výstupů předvídatelné a je možné objektivně hodnotit 

schopnost plnit očekávání zákazníka a snižovat přirozenou variabilitu procesu vyvolanou 

působením náhodných příčin, tj. proces zlepšovat [13]. 

K ověření statistické zvládnutosti procesu se používají regulační diagramy, které 

umožňují odlišit změny znaku jakosti vyvolané vymezitelnými příčinami od změn 

vyvolaných náhodnými příčinami [13]. 
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Regulační diagram je grafický prostředek zobrazení vývoje variability procesu v čase 

využívající principů testování statistických hypotéz. Jednou z funkcí efektivního využití 

regulačních diagramů je poskytnout statistický signál, když začne působit vymezitelná příčina 

a vyhnout se zbytečnému signálu, když k žádné významné změně v procesu nedošlo. 

Rozhodnutí o statistické zvládnutosti procesu umožňují 3 základní čáry: CL, LCL a UCL. CL 

(Central Line) – centrální přímka odpovídá tzv. referenční (požadované) hodnotě používané 

znázorněné charakteristiky (viz obr. 4) [12]. 

 

Obr. 4 Základní struktura regulačního diagramu [12] 

Mezi nejčastěji používané regulační diagramy patří Shewhartovy regulační diagramy 

jejichž základním předpokladem pro využití je dostatečný počet výběrů, tzn. minimálně 20 až 

25 výběrů.  

Klasické regulační diagramy patří do skupiny regulačních diagramů bez paměti, neboť 

v aktuální hodnotě použitého testového kritéria nezohledňují jeho předchozí hodnoty. Proto se 

tyto diagramy hodí zejména pro odhalování větších sporadických odchylek v procesu 

(odchylek větších než 2  od požadované úrovně). Shewhartovy regulační diagramy členíme 

na regulační diagramy pro SPC měřením a srovnáváním (viz obr. 4). Pro SPC měřením 

existují 4 dvojice Shewhartových regulačních diagramů [12]. 
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Obr. 4 Shewhartovy regulační diagramy pro SPC měřením a srovnáváním [12] 

Při volbě správného Shewhartova regulačního diagramu se nejdříve ptáme, zda je 

sledovaný znak jakosti měřitelný nebo jde o počty neshod či neshodných jednotek. Jestliže 

máme měřitelný znak jakosti, vybíráme dvojici regulačních diagramů dle toho, jaká je 

velikost podskupiny (výběru) n. Pracujeme-li s atributy, je třeba nejdříve si odpovědět, zda 

počítáme neshody nebo neshodné jednotky. Správný diagram pak volíme podle toho, zda 

rozsah podskupiny (výběru) je nebo není konstantní (viz obr. 5) [12]. 

 

Obr. 5 Rozhodovací strom pro volbu klasického Shewhartova regulačního diagramu [12] 

Interpretace regulačního diagramu 

Pro interpretaci regulačního diagramu platí obecně základní pravidlo: 

a) Leží-li všechny body uvnitř UCL a LCL, je proces pokládán za statisticky zvládnutý a 

není vyžadován žádný zásah do procesu. 
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b) Leží-li některý bod mimo regulační mez UCL nebo LCL, je proces pokládán za 

statisticky nezvládnutý, je vyžadována identifikace vymezitelné příčiny této odchylky 

a přijetí opatření s cílem úplné či alespoň částečné eliminace vymezitelného vlivu. 

Použijí-li se i meze výstražné, mohou nastat kromě uvedené základní situace ještě další 

dvě situace: 

1.  Některý bod leží uvnitř výstražných mezí – lze předpokládat, že proces je ve staticky 

zvládnutém stavu a není třeba žádného zásahu. 

2. Některý bod leží mezi UWL a UCL, resp. mezi LWL a LCL. V této situaci se 

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

další výběr. Jestliže nový bod, odpovídající tomuto bezprostřednímu výběru, leží mezi 

výstražnými mezemi, není třeba do procesu zasahovat. Jestliže však i tento nový bod leží 

mimo výstražné meze, je to signál, že na proces s velkou pravděpodobností působí 

vymezitelná příčina a je nutné provést regulační zásah [13]. 

Pro původní Shewhartovy regulační diagramy byla vyvinuta ještě další kritéria pro 

rozhodnutí o působení vymezitelných příčin, a to tzv. testy nenáhodných seskupení. 

Vyskytují-li se v regulačním diagramu zvláštní seskupení bodů, je takovou situaci také třeba 

považovat za signál působení vymezitelné příčiny a učinit do procesu zásah. Přehled 

základních testů vymezitelných příčin pro Shewhartovy regulační diagramy ( , R) včetně 

možných vymezitelných příčin je uveden v příloze 3 [13]. 

Přítomnost neobvyklých seskupení nebo trendů, i když všechny body jsou uvnitř 

regulačních mezí, může být důkazem vlivu nějaké zvláštní příčiny v průběhu nenáhodného 

seskupení či trendu. To může být první varování o přítomnosti nepříznivých podmínek 

v procesu, které mají být napraveny. Naopak, určitá seskupení nebo trendy mohou mít 

příznivý vliv na proces a mají být analyzovány, aby se případně staly možným trvalým 

zlepšením procesu [14]. 

Na základě provedené analýzy statistické zvládnutosti procesu a ověření, že se proces 

nachází ve statisticky zvládnutém stavu, tzn. že, všechny body leží mezi regulačními mezemi 

a z regulačních diagramů nejsou zřejmá nenáhodná seskupení či trendy, je možno přistoupit 

k výpočtu indexů způsobilosti Cp a Cpk a stanovit míru způsobilosti zkoumaného procesu. 
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V případě, že analýza shromážděných údajů pomocí regulačního diagramu vede 

k závěru, že proces není statisticky zvládnutý, lze postupnou identifikací, analýzou a 

odstraňováním vymezitelných příčin statistické zvládnutosti procesu dosáhnout. V případech, 

kdy proces není statisticky zvládnutý a nejsou k dispozici informace pro analýzu a odstranění 

vymezitelných příčin, lze pomocí stejných vztahů jako pro výpočet indexů způsobilosti 

stanovit indexy „výkonnosti procesu s ohledem na dosahovanou jakost „ (process 

performance), které však pouze charakterizují momentální chování procesu a nelze je použít 

k predikci (indexy Pp, Ppk, Ppm,Ppm
*
, Ppmk) [5]. 

1.7 Výpočet indexů způsobilosti 

V případě, že byla ověřena normalita dat a analyzovaný proces je statisticky zvládnutý, 

lze podle standardních vztahů vyhodnotit indexy způsobilosti procesu. Nejčastěji jsou 

využívány indexy Cp a Cpk, které posuzují potencionální a skutečnou schopnost procesu trvale 

poskytovat výrobky vyhovující tolerančním mezím. V menší míře se zatím uplatňují indexy 

Cpm, C*pm, a Cpmk, které navíc posuzují schopnost procesu dosahovat cílové hodnoty 

sledovaného znaku jakosti [6]. 

Index způsobilosti Cp: 

Index způsobilosti Cp je mírou potencionální schopnosti procesu zajistit, aby sledovaný 

znak jakosti ležel uvnitř tolerančních mezí. Lze ho stanovit pouze v případech, kdy jsou 

specifikovány oboustranné toleranční meze. Hodnota indexu Cp je poměrem maximálně 

přípustné a skutečné variability hodnot znaku jakosti bez ohledu na jejich umístění 

v tolerančním poli. Index Cp tedy charakterizuje potencionální možnosti procesu dané jeho 

variabilitou (schopnost sledovaného znaku „vejít se“ do tolerance), ale již nic neříká o tom, 

jak jsou tyto možnosti ve skutečnosti využity (viz obr. 6) [6].  

Počítá se ze vztahu: 

Cp =     (2) 

USL – dolní toleranční mez, LSL – horní toleranční mez, σ – směrodatná odchylka 
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Index způsobilosti Cpk: 

Index způsobilosti Cpk na rozdíl od indexu Cp zohledňuje nejen variabilitu sledovaného 

znaku jakosti, ale i jeho polohu vůči tolerančním mezím. Index Cpk tedy charakterizuje 

skutečnou způsobilost procesu dodržovat předepsané toleranční meze. Tento index lze počítat 

jak v případě oboustranné, tak jednostranné tolerance [6].  

K příslušným výpočtům se využívá vztahů: 

1. jednostranná tolerance – předpis dolní toleranční meze 

Cpk = CpL =    (3) 

 2. jednostranná tolerance – předpis horní toleranční meze 

    Cpk = CpU =    (4) 

 3. oboustranná tolerance – předpis obou tolerančních mezí 

   Cpk = min { CpL ; CpU } =   (5) 

μ – střední hodnota sledovaného znaku jakosti 

V případech, kdy jsou předepsány obě toleranční meze, lze stanovit jak index Cp, tak 

index Cpk. Mezi jejich hodnotami lze odvodit vztah: 

    Cpk = Cp –    (6) 

 Z uvedeného vztahu je patrné, že mezi hodnotami indexů Cp a Cpk platí nerovnost: 

    Cpk ≤ Cp     (7) 

Hodnota indexu způsobilosti Cpk je tedy obecně menší a maximálně rovna hodnotě Cp. 

Rozdíl mezi hodnotami obou indexů je tím vyšší, čím více je střední hodnota sledovaného 

znaku vzdálena od středu tolerančního pole. Rovnosti obou těchto indexů způsobilosti je 

dosaženo pouze v případě, kdy střední hodnota sledovaného znaku jakosti leží právě ve středu 

tolerance. Tehdy je potencionální způsobilosti procesu dané variabilitou sledovaného znaku 

maximálně využito (viz obr. 7) [6]. 



19 

 

  

Obr. 6 Princip indexu Cp a  Cpk [12] 

 

Obr. 7 Vztahy mezi indexy Cp a  Cpk [12] 

Ukazatele Cp a Cpk se mají vyhodnocovat a analyzovat vždy současně. Hodnota 

ukazatele Cp větší nežli hodnota Cpk ukazuje příležitost ke zlepšení centrování procesu [14]. 

Index způsobilosti Cpm: 

  Index způsobilosti Cpm porovnává maximálně přípustnou variabilitu sledovaného 

znaku jakostnou danou šířkou tolerančního pole s jeho skutečnou variabilitou kolem cílové 

hodnoty T. Tento index tedy zohledňuje jak variabilitu sledovaného znaku jakosti, tak míru 

dosažení optimální hodnoty. Lze ho stanovit pouze v případech oboustranné tolerance a měl 

by být používán pouze tehdy, když cílová hodnota leží ve středu tolerančního pole.  

Index Cpm se počítá podle vztahu: 

Cpm =    (8) 

 Kde T – cílová hodnota. 
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Mezi hodnotami indexů způsobilosti Cpm a Cp platí nerovnost: 

    Cpm ≤ Cp    (9) 

Rovnosti příslušných indexů je dosaženo pouze v případě, kdy střední hodnota 

sledovaného znaku jakosti odpovídá cílové hodnotě [6]. 

Index způsobilosti C*pm 

Pro případy, kdy cílová hodnota neleží ve středu tolerančního pole nebo je 

specifikována jednostranná tolerance, je zaveden index C*pm. Tento index porovnává 

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

variability sledovaného znaku kolem této cílové hodnoty. 

Počítá se pomocí vztahu: 

C*pm = min  (10) 

V případě, že cílová hodnota leží ve středu tolerančního pole, odpovídá hodnota indexu 

C*pm hodnotě indexu Cpm [6]. 

Index způsobilosti Cpmk: 

Index způsobilosti Cpmk porovnává vzdálenost střední hodnoty sledovaného znaku 

jakosti k bližší toleranční mezi s polovinou variability znaku kolem cílové hodnoty. 

Cpmk = min  (11) 

V případě oboustranné tolerance, kdy se dají stanovit indexy Cp a Cpm, lze uvedený 

vztah převést na tvar: 

Cpmk =      (12) 

Index způsobilosti procesu Cpmk je tedy v podstatě kombinací některých výše uvedených 

indexů. Využívá dobrých vlastností indexu Cpk, zejména jeho schopnosti ohodnotit, zda 

hodnoty sledovaného znaku jakosti skutečně leží uvnitř tolerance, které kombinuje s mírou 

dosažení cílové hodnoty [6]. 
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Mezi hodnotami indexů způsobilosti Cpmk a Cpk platí nerovnost: 

Cpmk ≤ Cpk     (13) 

Rovnosti příslušných indexů je dosaženo pouze v případě, kdy střední hodnota 

sledovaného znaku jakosti odpovídá cílové hodnotě. 

Mezi hodnotami indexů způsobilosti Cpmk a Cpm platí nerovnost: 

Cpmk ≤ Cpm     (14) 

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

leží ve středu tolerančního pole [6]. 

Požadavky na způsobilost procesu se většinou vztahují k hodnotě indexu způsobilosti 

Cpk, který charakterizuje reálnou způsobilost procesu udržovat sledovaný znak jakosti 

v předepsaných tolerančních mezích. Minimální hodnota indexu Cpk, při které je proces 

považován za způsobilý, se s rozvojem technologií posouvá k vyšším hodnotám. V současné 

době se proces obvykle považuje za způsobilý v případě, kdy hodnota tohoto indexu 

způsobilosti dosahuje minimálně hodnoty 1,33 (Cpk ≥ 1,33). Tato hodnota představuje 

požadavek, aby střední hodnota sledovaného znaku jakosti ležela ve vzdálenosti nejméně 4σ 

od tolerančních mezí [6]. 

V případě zjištění, že proces není způsobilý, je třeba rozlišit případy, kdy nezpůsobilost 

je dána posunem hodnot vůči středu tolerančního pole (Cpk < 1,33, Cp ≥ 1,33), nebo vysokou 

variabilitou sledovaného znaku jakosti (Cpk < 1,33, Cp < 1,33) [6]. 

Na základě prostudování odborných zdrojů nebyly v popsaných postupech analýzy 

statistické zvládnutosti procesu pomocí Shewhartových regulačních diagramů a způsobilosti 

procesu na základě indexů způsobilosti shledány žádné výrazné odlišnosti. Některé zdroje se 

statistickou zvládnutosti a způsobilosti procesu zaobírají obšírněji, jiné zase okrajově, ale 

v základních fragmentech této analýzy je současný postup posouzení statistické zvládnutosti 

procesu a ověření způsobilosti procesu v podstatě totožný.  

Shewhartovy regulační diagramy patří mezi nejběžněji používané regulační diagramy 

pro monitorování nebo vyhodnocování procesu z hlediska jeho statistické zvládnutosti. 

Vzhledem k tomu, že tato práce vychází z analýzy založené na datech, která mají spojitý 
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charakter, v tomto případě průměr závitu pažnicových trubek, bude zde použita dvojice 

regulačních diagramů pro kvantitativní data, tzn. regulační diagramy při kontrole měřením a 

to konkrétně diagramy pro výběrový průměr ( ) a rozpětí (R). 

Rovněž je všeobecně v literatuře doporučováno pro analýzu způsobilosti procesu 

použití dvojice indexů způsobilosti Cp a Cpk, které jsou jedny z nejčastěji používaných indexů. 

 Tyto dva indexy způsobilosti procesu posuzují potencionální (v případě Cp) a 

skutečnou (v případě Cpk) schopnost procesu dlouhodobě vyrábět výrobky, které vyhovují 

požadovaným tolerančním mezím. Vzhledem k tomu, že způsobilost procesu závitování 

pažnicových trubek byla posuzována na základě roztečného průměru závitu, který má 

stanovené obě toleranční meze, lze kromě indexu Cpk použít rovněž i index Cp, který na rozdíl 

od indexu Cpk lze aplikovat jen v případě oboustranných tolerančních mezí. Tyto dva indexy, 

které jsou určeny pro predikované (statisticky zvládnuté) procesy by se měli vyhodnocovat a 

analyzovat současně a rozdíl mezi nimi, kdy hodnota Cp je větší než Cpk by nám měl 

poskytnout příležitost ke zlepšení centrování daného procesu. 

Další tři výše popsané indexy Cpm, C*pm a Cpmk jsou v praxi využívané v menší míře než 

je tomu u indexů Cp a Cpk. Tyto indexy jsou však navíc schopny detekovat kolísání procesu 

mezi jeho těžištěm a cílovou hodnotou, tzn., posuzují jak je daný proces schopen za podmínek 

jeho statistické zvládnutosti dosáhnout cílové hodnoty určené požadavkem standardu a 

zároveň splňující očekávání zákazníků. 

V prostudované literatuře jsem však došel k poněkud rozdílnému náhledu na využívání 

indexů výkonnosti procesu Pp a Ppk. Někde se autoři zmiňují, že je jedná o indexy, které 

neslouží k predikci procesu, ale že charakterizují momentální chování procesu. Používají se 

tehdy, když proces není statisticky zvládnutý a není možné analyzovat a odstranit vymezitelné 

příčiny variability procesu a tudíž použít indexy způsobilosti procesu Cp a Cpk. V tomto 

případě lze indexy Pp a Ppk využít k ověření momentálního chování procesu a určit výkonnost 

procesu s ohledem na dosahovanou jakost.  

Druhá strana pohledu odborníků je, popsána v příručce QS-9000: Statistická regulace 

procesů [14]. Poukazuje na to, že pouze málo reálných procesů zcela splňuje podmínky a 

předpoklady, za nichž došlo k navržení ukazatele Cpk. Doporučuje se vypočet všech čtyř 

ukazatelů (Cp, Cpk, Pp a Ppk) pomocí stejných dat z procesu. Porovnání vzájemných hodnot 

těchto ukazatelů může nabídnout pohled na potencionální problémy procesu a zároveň 
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naznačit cestu pro měření a hledání priorit pro zlepšení procesu v průběhu času. Uvádí se, že 

například nízké hodnoty indexů Cp a Cpk mohou indikovat problémy s variabilitou uvnitř 

podskupin, kdežto nízké hodnoty indexů Pp a Ppk mohou upozornit na problémy s celkovou 

variabilitou procesu. 
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2 Představení společnosti, popis procesů výroby a závitování 

pažnicových trubek 

V této části práce je představena rourovna ArcelorMittal Tubular Products Ostrava, a.s., 

kde byly získány informace pro samotnou analýzu způsobilosti procesu závitování 

pažnicových trubek uvedenou v praktické části této diplomové práce. 

2.1 Profil společnosti 

Rourovna ArcelorMittal Tubular Products Ostrava, a.s. (AMTPO) je součástí trubkové 

divize celosvětové ocelářské skupiny ArcelorMittal. AMTPO je dceřinou firmou společnosti 

ArcelorMittal Ostrava, a.s. (AMO) se kterou tvoří hutní kombinát s uzavřeným výrobním 

cyklem, od výroby metalurgického koksu a surového železa, přes výrobu oceli, až po výrobu 

válcovaného zboží – profilů, pásů, drátů a bezešvých a svařovaných trubek.  

AMTPO je největším výrobcem ocelových trubek v České republice, který dodává své 

výrobky zákazníkům do celého světa. 

2.2 Certifikace společnosti 

ArcelorMittal Ostrava, divize Tubular Products v roce 1992 úspěšně certifikovala systém 

jakosti podle normy EN ISO 9001 (viz příloha 4) jako první v České republice, systém 

environmentálního řízení podle normy EN ISO 14001 (viz příloha 5) byl poprvé certifikován 

v roce 1999. Firma rovněž získala certifikát OHSAS 18001 (viz příloha 6). 

AMTPO je rovněž držitelem certifikátů předních externích aprobačních společností 

Germanischer Lloyd, Lloyd's Register of Shipping, Bureau Veritas a Det Norske Veritas (viz 

příloha 7) a dalších. Bezešvé a spirálově svařované trubky určené pro tlaková zařízení jsou 

také certifikovány dle evropské směrnice 97/23/ES společností RW TÜV. 

2.3 Výrobkové portfolio 

Nosným výrobním programem závodu jsou bezešvé ocelové trubky válcované na dvou 

tratích Stiefel v provedení trubek hladkých, závitových, přírubových a olejářských. Trubky na 

tratích Stiefel (St 4-10“ a St 140 mm) jsou vyráběny z plynule odlévaných předlitků 

kruhového průřezu o rozměrech 160 a 210 mm (viz obr. 8) z ocelárny mateřské společnosti 

ArcelorMittal Ostrava, a.s.  
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Nejnáročnějším výrobkem AMTPO jsou bezešvé ocelové trubky olejářské - pažnicové, 

čerpací, vrtné a naftovodné, vyráběné podle standardů API (viz obr. 9).  

Od roku 1957 je závod oprávněn označovat olejářské trubky monogramem Amerického 

Petrolejářského Institutu – API (viz příloha 8). Kromě běžných API závitů dodává závod  

pažnicové a čerpací trubky i s plynotěsným závitovým spojem Hunting pro potřeby 

olejářského průmyslu k těžbě plynu a ropy.  

  

 

 

 

 

Obr. 8 Vstupní materiál - plynule odlévané předlitky a jejich nadělené části 

  

Obr. 9 Výrobky - pažnicové a naftovodné trubky 

 Z ocelového pásu válcovaného za tepla (viz obr. 10) jsou v provoze "Svařovna trub" 

vyráběny spirálově svařované trubky jak v provedení bez povrchové úpravy, tak pro potřeby 

plynárenství v provedení s třívrstvou izolací polyetylenem (PE) a polypropylenem (PP), (viz 

obr. 11), popř. vláknito-cementovou vnitřní i vnější izolací. Závod je vybaven nezbytnou 

kontrolní a zkušební technikou. Při kontrole jakosti se používá moderních nedestruktivních 

metod (ultrazvukové zkoušení, elektromagnetické zkoušení pomocí rozptylových toků nebo 
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vířivých proudů a RTG), které garantují požadovanou kvalitu dodávaných trubek z hlediska 

odhalení případného výskytu materiálových vad.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Vstupní materiál - ocelový pás válcovaný za tepla a jeho zpracování do trubky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Obr. 11 Výrobky – spirálově svařované trubky bez izolace a s PE izolací 

AMTPO  vyrábí bezešvé ocelové trubky o vnějším průměru 21,3 až 273 mm a trubky se 

svarem ve šroubovici o vnějším průměru 323,9 až 820 mm podle norem API, ASTM, EN, 

ČSN, DIN, GOST, NFA, UNI, PN případně dle sjednaných technických podmínek. Hlavní 

sortimentní skladba výrobků je rozdělena na spirálově svařované a bezešvé trubky, které se 

dále dělí na trubky hladké, závitové, přírubové a naftové (viz tab. 1).  
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Tab. 1 Sortiment výrobků vyráběných v AMTPO 

Trubky bezešvé 

(21 – 273 mm) 

Hladké (dle ČSN, DIN, ASTM, NFA, GOST, EN) 

Závitové (dle ČSN, DIN,  NFA, UNI, EN) 

Přírubové (dle ČSN) 

Naftové Pažnicové (dle API 5CT) 

Čerpací (dle API 5CT) 

Vrtné (dle API 5D) 

Naftovodné (dle API 5L) 

Trubky spirálově svařované (324 – 820 mm)  

(dle ČSN, DIN, ČSN EN, EN, API 5L, GOST, PN) 

Trubkové výrobky Stožáry na trakční vedení 

Ohýbané trubkové výrobky 

 

2.4 Popis procesů výroby a závitování pažnicových trubek 

Vstupním materiálem pro výrobu pažnicových trubek jsou plynule odlévané předlitky 

kruhového průřezu, které jsou po nadělení na přesné délky v závislosti na požadovaném 

průměru a tloušťce stěny výsledné trubky předehřívány v karuselové peci na tvářecí teplotu. 

Po dosažení tvářecí teploty projdou tyto předvalky děrovacími stroji, které je připraví pro 

následné válcování na automatiku, kde se předválek doválcuje do přibližně požadovaného 

rozměru. Vnější a vnitřní povrch takto vyválcovaných trubek je posléze vyhlazen na hladicích 

strojích a zároveň průchodem přes kalibrovací stroj je dosaženo výsledného vnějšího průměru 

a tloušťky stěny trubky. Následuje ochlazování trubek na vzduchu na pohyblivém chladníku a 

automatické měření tloušťky stěny každé trubky pomocí ultrazvukové metody. Dále jsou 

odřezány konce trubek a výsledkem je bezešvá ocelová trubka s hladkými konci. Takto 

vyrobené trubky se podrobují stoprocentní rozměrové kontrole a poté nedestruktivní kontrole 

pro identifikaci případných materiálových vad. V této fázi jsou trubky bez materiálových vad 

a s vyhovujícími rozměrovými parametry odeslány k závitování v případě nižších jakostních 

stupňů (J55 a K55) nebo jsou ještě před tím zušlechťovány kalením a popouštěním pro 

dosažení požadovaných mechanických vlastností vyšších jakostních stupňů (N80, L80, P110 

atd.). Celkový výrobní tok pažnicových trubek je graficky znázorněn v příloze 9. 

Takto vyrobené a prověřené trubky vstupují do procesu závitování, kde se provádí finální 

úprava konců řezáním závitů na obou koncích každé trubky. Závity jsou vyráběny na dvou 

protilehlých CNC strojích belgické firmy Colinet a to tak, že nejprve je závitován jeden 

konec, tzv. nátrubková strana a hned nato druhý konec, tzv. čepová strana (viz obr. 12).  
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Obr. 12 Pracoviště pro úpravu konců závitováním 

Na těchto strojích je zhotovován oblý (LTC) nebo lichoběžníkový (BTC) závit dle 

požadavků zákazníka (viz obr. 13). Tyto typy závitů jsou vyráběny v souladu s normou API 

Spec. 5B 15. vydání 2008, která popisuje požadavky na geometrické parametry závitů a jejich 

tolerance a rovněž postupy k jejich kontrole včetně definování měřidel pro konkrétní 

parametry závitů. 

 
 

  

Obr. 13 Závit BTC a LTC na čepové straně trubky 
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Kontrolní pracoviště je umístěno za oběma závitořeznými stroji, kde pracovník výrobní 

kontroly proměřuje veškeré parametry s různou četností určenou důležitostí určitého 

parametru závitu (viz obr. 14). Nejdůležitější parametry pro funkčnost závitu jako roztečný 

průměr a ovalita závitu jsou měřeny stoprocentně pomocí měřidla roztečného průměru (viz 

obr. 15) a tyto hodnoty jsou včetně hodnot ostatních parametrů zaznamenávány kontrolorem 

do záznamu o měření. Odchylky od středů tolerancí jednotlivých měřených parametrů hlásí 

kontrolor operátorovi závitovacího stroje pro potřeby korekcí nastavení stroje, či výměny 

opotřebovaných závitových nožů. 

 

Obr. 14 Měření stoupání a výšky a kuželovitosti závitu 

Po vizuální kontrole závitů a kontrole jejich geometrických parametrů je na jeden konec 

každé trubky po aplikaci maziva na závity našroubován a strojně utažen tzv. nátrubek, což je 

spojník s vnitřním závitem (viz obr. 15).   

 

 

   

 

Obr. 15 Strojní našroubování a utažení nátrubku na trubku 

Takto vyrobené trubky, které jsou opatřeny závity na obou stranách a s utaženými 

nátrubky na straně jedné, se nazývají pažnice. Postupným sešroubováním těchto pažnic 

dohromady a zapouštěním do vertikálního vrtu vzniká tzv. kolona pažnic, která slouží 

k pažení hloubkových vrtů a chrání samotný vrt proti zborcení okolní zeminy dovnitř vrtu. Do 

takto zabezpečeného vrtu se poté spouštějí tzv. čerpací trubky, které jsou vyráběny stejně jako 

pažnice, ovšem podstatně menších průměrů a tyto pak slouží k odčerpávání ložiska vrtu. 
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3 Analýza způsobilosti procesu závitování pažnicových trubek  

Pro potřebu analýzy procesu závitování byly zvoleny trubky dvou různých a nejčastěji 

vyráběných vnějších průměrů v kombinaci s různou tloušťkou stěny trubky, dvojím typem 

závitu a třemi různými jakostními stupni (značkami materiálu), které ovlivňují obtížnost 

strojního opracování konců trubek vzhledem k různé tvrdosti opracovávaných materiálů (viz 

tab. 2): 

Tab. 2 Druhy výrobků pro analýzu způsobilosti 

Označení 

výrobku 

Rozměr (mm) Jakostní stupeň Druh závitu Druh tepelného 

zpracování 

A 177,80 x 8,05 K55 BTC žádné 

B 177,80 x 11,51 P110 LTC kalení + popouštění 

C 244,48 x 8,94 K55 LTC žádné 

D 244,48 x 10,03 N80 BTC kalení + popouštění 

 

Analýza způsobilosti procesu závitování byla provedena na obou závitořezných strojích 

Colinet PT5 (označeno jako stroj 1 a 2). 

3.1 Volba znaku jakosti 

Za znak jakosti pro analýzu způsobilosti procesu závitování, byl zvolen roztečný průměr 

závitu. Tento parametr je jeden z nejdůležitějších parametrů, který ovlivňuje jak funkčnost 

spojení pažnic, tak je na tento parametr kladen důraz hlavně z hlediska únosnosti spojení 

pažnic. Jelikož jsou jednotlivé trubky spojovány dohromady a ve vertikální ose zapouštěny do 

vrtu, musí být každý jednotlivý závitový spoj schopen unést celkovou hmotnost kolony 

spojených pažnic do doby, než celá kolona dosedne na dno vrtu. 

Měření roztečného průměru závitu se provádí tak, že se pomocí měřidla, které je opatřeno 

protilehlými dotykovými ploškami a digitálním úchylkoměrem, pootáčí po celém obvodu 

závitu při rotaci trubky na polohovacím zařízení (viz obr. 16). Zjišťuje se minimální a 

maximální naměřená hodnota průměru po celém obvodu závitu. Tyto dvě hodnoty se pak 

zapíšou do kontrolního záznamu a zároveň se vypočítá a zaznamená průměrná hodnota těchto 

dvou odečtených hodnot, tzv. roztečný průměr závitu, který se má co nejvíce blížit nominální 

hodnotě. Nominální hodnota roztečného průměru má stanovené povolené toleranční odchylky 

uvedené v tabulce 3.  Tento geometrický parametr závitu je také do jisté míry ovlivněn tzv. 

ovalitou závitu, která limituje krajní hodnoty (minimum a maximum) průměru závitu.  



31 

 

Na rozdíl například od závitu šroubu, který má plný průřez a ovalita mimo jiných 

parametrů závitu je zde zásadním parametrem pro funkčnost spojení šroubu s maticí šroubu, 

má konec trubky opatřený závitem i s poměrně větší ovalitou schopnost dosáhnout 

požadované kruhovitosti po následném sešroubování závitu trubky s nátrubkem a zaručit tak 

funkčnost spojení. Proto je při měření roztečného průměru závitu brána v úvahu již zmíněná 

ovalita, jejíž tolerance je určena průměrem trubky. Jinak řečeno čím je větší průměr trubky, 

tím je i větší tolerance pro ovalitu závitu za podmínky dodržení tolerance pro průměr závitu 

trubky. 

 

Obr. 16 Rozměrová kontrola roztečného průměru závitu 

Výše popsaný typ měření daného parametru závitu se provádí ihned po strojním 

opracování konců trubek, kdy operátor závitořezného stroje posílá trubky s opracovanými 

konci na pracoviště kontroly umístěné za strojem. Zde dochází nejprve k očištění povrchu 

závitu od řezné kapaliny pomocí stlačeného vzduchu. Poté se provádí mimo jiných měření i 

samotná kontrola roztečného průměru s 100% četností.  

Nominální hodnoty roztečného průměru závitu a zároveň vzdálenost měření od čela 

trubky jsou určeny podle vnějšího rozměru trubky a typu závitu (LTC a BTC) [15]. 

 Stanovené nominální hodnoty znaku jakosti včetně jejich tolerancí v návaznosti na vnější 

průměr trubky a typ vyráběného závitu jsou uvedeny v tab. 3. 

 

 



32 

 

Tab. 3 Nominální hodnoty a tolerance roztečného průměru závitu 

Vnější průměr 
trubky Typ 

závitu 

Nominální 
hodnota 

Tolerance Min. hodnota Max. hodnota 

mm palce mm palce mm palce mm palce mm palce 

177,8  7 
LTC 177,08 6,9718 -/+0,1016 -/+0,004 176,98  6,9678 177,18  6,9758 

BTC 177,41 6,9848 -/+0,1016 -/+0,004 177,31  6,9808 177,51  6,9888 

244,48 9,625 
LTC 243,65 9,5926 -/+0,1016 -/+0,004 243,55  9,5886 243,75  9,5966 

BTC 244,08 9,6098 -/+0,1016 -/+0,004 243,98  9,6058 244,18  9,6138 

Výše uvedené hodnoty znaku jakosti a jejich tolerance jsou předepsány v manuálu 

Gagemaker, který vychází z rozměrů závitů předepsaných standardem API Spec 5B pro 

výrobu závitů. Tolerance daného znaku jakosti mohou být stanoveny rovněž na základě 

specifických požadavků zákazníků [16]. 

3.2 Analýza systému měření 

Samotný systém měření znaku jakosti může rovněž znamenat jeden ze zdrojů variability 

procesu, který může zapříčinit zkreslení údajů o způsobilosti procesu závitování.  

Pro verifikaci roztečného průměru závitu se používá měřidlo Gagemaker MRP 2003 (viz 

obr. 17), pomocí kterého se zjišťuje odchylka průměru závitu od nastavené nominální 

hodnoty. Toto měření je alternativou k měření dotahu závitu, které se provádí pomocí kalibru 

s vnitřním závitem, který se šroubuje na vnější závit trubky. Po dotažení kalibru se měří 

vzdálenost od čela trubky k čelu kalibru, která má stanovenou hodnotu včetně tolerancí. 

Nevýhodou měření dotahu závitu kalibrem je časté zadření (poškození) závitu kalibru a tudíž 

jeho častá oprava a rovněž jeho váha, která znesnadňuje kontrolorovi manipulaci s tímto 

měřidlem.  

Měřidlo používané k měření roztečného průměru závitů je v pravidelných intervalech 

kontrolováno pracovníky měrového střediska, kteří poté označí měřidlo nálepkou platnosti. O 

provedené periodické kalibraci měřidla pracovníky měrového střediska AMTPO je proveden 

záznam do informačního systému měrového střediska rourovny (viz obr. 18). Kalibraci 

pracovních etalonů (kalibrační tyčinky) provádí měrové středisko AMO a poté vystavuje 

kalibrační listy, které jsou zasílány do měrového střediska AMTPO (viz příloha č. 10).  

Dále pak pracovník používající toto měřidlo při rozměrové kontrole, provádí v průběhu 

pracovní směny ověření nastavení měřidla na nominální hodnotu pomocí dvou kalibračních 

tyčinek, na kterých nastavuje nominální hodnotu roztečného průměru a vzdálenost obou 
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dotykových plošek od dorazových ploch měřidla. Toto ověření nastavení měřidla se provádí 

po každých pěti kontrolovaných kusech a do kontrolního záznamu se uvede tato skutečnost. 

V případě sebemenší odchylky nastavení měřidla od nominální hodnoty stanovené kalibrem 

je pracovník povinen provést korekci nastavení měřidla a zároveň prověřit předcházející již 

jednou kontrolované závity trubek až po kus, u kterého se prováděla poslední kalibrace 

měřidla, zda nedošlo k chybnému odečtu naměřených hodnot.  

Zároveň jsou veškerá měřidla používaná kontrolorem během jeho kontrolní činnosti 

uložena v temperovaném boxu, který je udržuje na přibližně stejné teplotě jakou má teplota 

opracovaného povrchu závitu trubky, která opustí závitovací stroj. Toto opatření je důležité 

hlavně v zimních měsících k eliminaci výskytu rozdílných teplot kontrolovaného materiálu a 

měřící techniky a jejich vzájemného vlivu na přesnost měření. 

  

  

Obr. 17 Měřidlo roztečného průměru a jeho kalibrace pomocí kalibračních tyčinek 
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Obr. 18 Záznam o provedené kalibraci měřidla v informačním systému AMTPO 

Na základě výše uvedených skutečností a vzhledem k tomu, že hodnocení způsobilosti 

procesu závitování bylo prováděno na základě archivních hodnot získaných z výsledků 

kontroly uvedených v záznamech výstupní kontroly v průběhu třech měsíců, nebyla 

provedena celková analýza systému měření před samotnou průzkumovou analýzou 

shromážděných údajů a ověřením statistické zvládnutosti procesu závitování pažnicových 

trubek. 

Byla však provedena částečná analýza systému měření a to z hlediska dvou 

nejdůležitějších statistických vlastností a to strannosti a opakovatelnosti měření pomocí 

indexů způsobilosti Cg a Cgk, na základě kterých byla posouzena způsobilost systému měření.  

Posouzení strannosti a opakovatelnosti pomocí opakovaného měření roztečného průměru 

bylo prováděno na kruhovém kalibru, který má přesnou referenční hodnotu daného znaku 

jakosti po celém svém obvodu 176,56 mm. Tato analýza systému měření zaměřena na 

strannost a opakovatelnost měření byla provedena pomocí měřidla roztečného průměru, který 

se běžně používá pro provozní měření roztečného průměru závitů trubek. Bylo provedeno 

celkem 50 po sobě jdoucích měření v jednom místě kalibru, které prováděl pracovník 

měrového střediska AMTPO. Naměřené hodnoty byly zaznamenány a z nich vypočteny 

hodnoty strannosti, opakovatelnosti a indexy způsobilosti Cg a Cgk. 
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Výsledky strannosti a opakovatelnosti měření: 

Strannost měření -  míra jeho správnosti neboli systematická chyba měření vyjádřená 

rozdílem mezi referenční hodnotou kalibru a aritmetickým průměrem výsledků opakovaného 

měření daného znaku jakosti je 0,0152 mm. 

Opakovatelnost měření – míra shodnosti neboli také neshodnosti měření v podmínkách 

opakovatelnosti vyjádřená pomocí směrodatné odchylky charakterizující variabilitu výsledků 

opakovaného měření daného znaku jakosti je 0,000802.  

Výpočet indexů způsobilosti systému měření Cg a Cgk 

        (15) 

     (16) 

USL – horní toleranční mez 

LSL – dolní toleranční mez 

 – směrodatná odchylka naměřených hodnot 

 – přijatá referenční hodnota etalonu 

 – aritmetický průměr naměřených hodnot 

  

 
–

 

Vzhledem k dosaženému výsledku strannosti měření 0,0152 mm ve srovnání s velikosti 

stanovené tolerance pro měření roztečného průměru závitu +/- 0,1016 mm lze usuzovat, že 

tato statistická vlastnost nemá v tomto případě zásadní vliv na systém měření. Rovněž 

variabilita výsledků opakovaného měření daného znaku jakosti znázorněná směrodatnou 

odchylkou 0,000802 je na nízké úrovni. Způsobilost systému měření byla posouzena pomocí 

vypočtených indexů způsobilosti Cg = 8,45 a Cgk = 2,13. Hodnoty obou indexů jsou větší než 

hodnota 1,33 a lze tedy říci, že s ohledem na strannost a opakovatelnost měření je možno 

systém měření považovat za způsobilý. 
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3.3 Shromáždění údajů 

Všechny údaje o zkoumaném znaku jakosti pro analýzu způsobilosti procesu byly 

získávány z probíhajícího procesu v průběhu měření parametru roztečného průměru v období 

třech měsíců, které bylo dostatečně dlouhé pro případné projevení všech běžných zdrojů 

variability. Měření znaku jakosti prováděli tři kontroloři za každým ze dvou závitořezných 

strojů Colinet 1 a 2 v průběhu několika pracovních směn v závislosti na velikosti zakázek pro 

dané výrobky (A, B, C, D) cca v rozmezí dvou až třech týdnů. Každý ze dvou závitořezných 

strojů obsluhovali za stejné období rovněž tři různí operátoři. Během technologického procesu 

probíhala běžná údržba a seřizování výrobního zařízení a úprava technologických parametrů 

procesu závitování včetně výměny závitovacích nožů. 

Sběr dat pro potřebu ověření způsobilosti procesu závitování byl proveden tak, že se pro 

každý výrobek vytvořilo 25 podskupin po pěti po sobě jdoucích kusech. Těchto 25 podskupin 

bylo zvoleno rovnoměrně z celého průběhu výroby závitů daného výrobku se zohledněním 

všech běžných zdrojů variability. Tento výběr byl proveden pro oba závitovací stroje (Colinet 

1 a Colinet 2) zvlášť a pro všechny čtyři výše uvedené výrobky (A, B, C a D).  

3.4 Průzkumová analýza shromážděných údajů včetně ověření normality 

sledovaného znaku jakosti 

Pro potřeby analýzy shromážděných hodnot znaku jakosti (roztečný průměr závitu) a 

jejich ověření z hlediska normality dat, symetrie rozdělení, působení vymezitelných příčin 

variability a případného výskytu odlehlých hodnot bylo využito grafických metod a testů 

v statistickém programu Statgraphics Plus. 

3.4.1 Posouzení normality pomocí grafických metod – výrobek A 

Jako první byla posuzována normalita hodnot znaku jakosti – roztečného průměru 

závitu u výrobku A a to jak na stroji Colinet 1, tak i na stroji Colinet 2: 
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VÝROBEK A – stroj Colinet 1 

Histogram - vyrobek A, stroj Colinet 1
 LSL = 6,9808, Nominal = 6,9848, USL = 6,9888
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Obr. 19 Histogram a krabicový graf – výrobek A, stroj Colinet 1 

Hodnoty roztečného průměru závitu výrobku A produkovaného na stroji Colinet 1 jsou 

dle krabicového grafu mírně zešikmené doprava (viz obr. 19). Nejsou zde však vidět žádné 

podezřelé, natož odlehlé hodnoty. Podle histogramu doplněného tolerančními mezemi lze 

detekovat posunutí střední hodnoty od cílové hodnoty směrem k dolní toleranční mezi (viz 

obr. 19). Vzhledem k nižší variabilitě, tzn., menšímu rozptýlení hodnot, nezasahuje tento 

posun střední hodnoty od středu tolerančního pole do toleranční meze. Nicméně parametry 

polohy a rozptýlení vzájemně ovlivňují výrobu a jejich kombinace může vést k produkci 

závitů s geometrickými parametry mimo mezní hodnoty dané specifikací. Příčinou odklonu 

střední hodnoty sledovaného znaku jakosti od cílové hodnoty je, že většina hodnot roztečného 

průměru se nachází v záporných hodnotách než v kladných a bylo by žádoucí tento proces 

centrovat na střed tolerancí, tzn., že střední hodnota by měla být rovna nominální (cílové) 

hodnotě.  

VÝROBEK A – stroj Colinet 2 

Histogram - vyrobek A, stroj Colinet 2
 LSL = 6,9808, Nominal = 6,9848, USL = 6,9888
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Obr. 20 Histogram a krabicový graf – výrobek A, stroj Colinet 2 
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Hodnoty roztečného průměru výrobku A produkovaného na stroji Colinet 2 dle 

krabicového grafu nevykazují zešikmení jako v předešlém případě, ale zato lze z tohoto grafu 

vyčíst, že se zde vyskytují podezřelé hodnoty na obou stranách za stejně dlouhými úsečkami. 

Z histogramu lze vyčíst, že střední hodnota sledovaného znaku jakosti je přibližně na stejné 

úrovni jako cílová hodnota, tzn., že se nachází ve středu tolerančního pole (viz obr. 20). 

Z histogramu pro výrobek A na stroji Colinet 2 je patrné, že je střední hodnota 

v podstatě na úrovni cílové hodnoty a vykazuje lepší centrování procesu závitování než je to u 

procesu na stroji Colinet 1. Je zde ale zase vyšší variabilita než je tomu u histogramu pro stroj 

Colinet 1. Rozdíl mezi variabilitou naměřených hodnot mezi oběma stroji může být v častější 

korekci nastavení stroje Colinet 1 operátorem pro dosažení a udržování hodnot blížící se 

nominální hodnotě roztečného průměru závitu trubky. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o totožný výrobek stejného jakostního stupně, který se 

opracovává na obou strojích skoro současně, není možno hledat příčinu v rozdílnosti 

opracovávaného materiálu ani v podmínkách při kterých se materiál opracovává. Příčinou zde 

může být různé seřízení dvou strojů, rozdílná komunikace mezi dvojici kontrolorů a operátorů 

o naměřených hodnotách a následná včasnost korekcí nastavení parametrů strojů, či různá 

perioda výměny závitovacích nožů na obou strojích Colinet 1 a 2. 

Na základě výše znázorněných grafických metod (obr. 19, 20), lze interpretovat 

výsledky grafického posouzení normality a odlehlosti těchto dat, že hodnoty roztečného 

průměru výrobku A dosahované procesem závitování na strojích Colinet 1 a 2 znázorňují 

symetrické rozdělení, nevykazují vymezitelné příčiny a pravděpodobně pocházejí 

z normálního rozdělení.  

3.4.2 Ověření normality pomocí testů statistických hypotéz - výrobek A 

K ověření předpokladů, že analyzovaná data pocházejí z normálního rozdělení, bylo 

použito rovněž některých testů prováděných v programu Statgraphics Plus. Jedná se o dvě 

modifikace Chí-kvadrát testu, Shapiro-Wilkuv test, test výběrové šikmosti a test výběrové 

špičatosti viz tab. 4. 
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Tab. 4 Výsledky testů ověření předpokladu normality dat pro výrobek A 

Výrobek A – stroj Colinet 1 Výrobek A – stroj Colinet 2 

Computed Chi-Square goodness-of-fit statistic 
= 837,416  P-Value = 0,0 
 
Shapiro-Wilks W statistic = 0,895303 
P-Value = 1,49125E-12 
 
Z score for skewness = 1,40161 
P-Value = 0,16103 
 
Z score for kurtosis = 0,889774 
P-Value = 0,373586 
 
Chi-Square = 171,125 with 5 d.f.    
P-Value = 0,0 

Computed Chi-Square goodness-of-fit statistic 
= 423,912  P-Value = 0,0 
 
Shapiro-Wilks W statistic = 0,953055 
P-Value = 0,00117554 
 
Z score for skewness = 0,461008 
P-Value = 0,64479 
 
Z score for kurtosis = -0,677582 
P-Value = 0,498034 
 
Chi-Square = 59,2555 with 5 d.f.   
 P-Value = 1,73197E-11 

 Vyhodnocení testů uvedených v tab. 4 lze provést pomocí porovnávání p-hodnoty (P-

value) se zvolenou hladinou významnosti α = 0,05. Jestliže je p-hodnota je větší než hladina 

významnosti α, pak se přijímá hypotéza H0 a lze tvrdit, že data pocházejí z normálního 

rozdělení. V opačném případě se tato hypotéza zamítá a přijímá se alternativní hypotéza H1, 

která dává informaci, že data z normálního rozdělení nepocházejí. 

Z tab. 4 je zřejmé, že tři z pěti testů pro oba stroje Colinet 1 a 2 mají p-hodnotu menší 

než α = 0,05. Jedná se o Shapiro-Wilkův test a obě modifikace Chí-kvadrát testu. Na základě 

těchto testů by se mohlo o těchto datech tvrdit, že nepochází z normálního rozdělení. Naopak 

dva zbývající testy (test výběrové šikmosti a test výběrové špičatosti) vykazují p-hodnotu 

vyšší než hladina významnosti α a tedy zde můžeme zase tvrdit, že data naopak pocházejí 

z normálního rozdělení. 

Na základě úvahy, že pokud alespoň jeden z testů umožňuje přijmout nulovou 

hypotézu, která definuje, že data pocházejí z normálního rozdělení, je možno rozdělení 

sledovaného znaku jakosti pro výrobek A pro oba dva stroje popsat normálním rozdělením. 

3.4.3 Ověření normality pro zbývající výrobky B, C a D 

Obdobné ověřování normality sledovaného znaku jakosti – roztečného průměru závitu 

jako v případě výrobku A bylo provedeno i pro zbývající výrobky B, C a D. A to jak 

posouzením grafickými metodami, tak ověřením pomocí testů statistických hypotéz. 
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Na základě provedeného ověření normality dat pro výrobky B, C a D pro oba dva stroje 

Colinet 1 a 2 grafickými metodami a zároveň pomocí testů statistických hypotéz lze 

konstatovat, že i zde byla splněna podmínka normality dat sledovaného znaku jakosti. 

Výsledky grafického posouzení a ověření normality dat roztečného průměru výrobků B, C a 

D pomocí testů jsou uvedeny v příloze 11. 

3.5 Posouzení statistické zvládnutosti procesu 

Cílem posouzení statistické zvládnutosti procesu závitování trubek je ověření, zda 

proces neovlivňují nějaké vymezitelné příčiny variability. V případě, že se zde objeví 

vymezitelné příčiny je potřeba identifikovat tyto příčiny a odstranit je z procesu pro účely 

zabezpečování dlouhodobé udržitelnosti procesu na přípustné a stabilní úrovni a zároveň 

vytvořit podmínky, aby se působení vymezitelných příčin variability procesu nemohlo 

opakovat. Pro účely zjišťování statistické zvládnutosti se doporučuje použití regulačních 

diagramů, které mají za úkol detekovat případné vymezitelné vlivy v procesu. 

K ověření statistické stability procesu se nejčastěji využívají klasické Shewhartovy 

regulační diagramy. 

Používáme-li dvojici diagramů ( , R), je postup následující: 

1. Sestrojí se regulační diagramy. 

2. Provede se analýza regulačního diagramu ( ). Jsou-li v něm body mimo regulační 

meze nebo trendy či nenáhodná seskupení, provede se identifikace vymezitelných 

příčin a příjme se opatření proti jejich opakování. 

3. Z obou regulačních diagramů se vypustí podskupiny, kde byly signalizovány 

vymezitelné příčiny a znovu se přepočítají regulační meze jak pro diagram (R), tak pro 

diagram ( ). Postup v krocích 2 a 3 se opakuje tak dlouho, až je proces statisticky 

zvládnutý. Cílem není vyloučit nepohodlné hodnoty, ale stanovit regulační meze tak, 

aby co nejlépe vymezovaly pásmo působení pouze náhodných vlivů. 

4. Stejný postup se provede pro diagram (R) [6]. 

3.5.1 Volba typu regulačního diagramu 

Jelikož analyzovaný znak jakosti (roztečný průměr závitu) je měřitelný a rozsah výběru 

je 5, byl zvolen regulační diagram pro výběrový průměr a rozpětí R. Tato dvojice diagramů 

je vhodná pro malé rozsahy podskupin.  



41 

 

3.5.2 Postup sestrojení regulačních diagramů  a R  

Vstupní data pro hodnocení statistické zvládnutosti procesu představovala 25 logických 

podskupin, každé s rozsahem 5 měřených výrobků. Měřené hodnoty byly zaznamenány do 

přehledné tabulky s vypočtenými průměry a rozpětími podskupin (viz tab. 8, 9 a Příloha 12) 

Regulační diagram pro výběrové průměry ( ) 

Z naměřených hodnot vypočítáme pro jednotlivé podskupiny výběrové průměry  a 

výběrová rozpětí Rj. Testovým kritériem, jehož hodnoty se zakreslují do regulačního 

diagramu ( ), je výběrový průměr   z výběru o konstantním rozsahu n. Hodnota výběrového 

průměru v j-tém výběru   se vypočte dle vztahu: [13] 

  =       (17) 

 je i-tá naměřená hodnota regulované veličiny v j-tém výběru. 

Vypočítáme centrální přímku CL a regulační meze UCL a LCL pro diagram ( ) a 

zakreslíme je do diagramu společně s hodnotami   a vyhodnotíme, zda je proces z hlediska 

polohy statisticky zvládnutý [6]. 

CL =  =       (18) 

UCL =  + A2 .      (19) 

LCL =  - A2 .      (20) 

Regulační diagram pro výběrové průměry ( ) 

Stanovíme hodnotu centrální přímky CL a regulačních mezí LCL a UCL pro diagram 

(R), zakreslíme do diagramu společně s hodnotami Rj a zjistíme, zda je proces statisticky 

zvládnutý vzhledem k variabilitě [6]. 

CL =  =      (21) 

UCL = D4 .       (22) 

UCL = D3 .       (23) 
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Konstanty A2, D3 a D4 je možno nalézt v normě ČSN ISO 8258 – Tabulka 2 

Součinitelé pro výpočet přímek regulačních diagramů. Při řešení statistické stability byly 

hodnoty CL, LCL a UCL vypočítány v programu Statgraphics Plus. 

3.5.3 Regulační diagramy  a R - výrobek A 

Ke konstrukci těchto regulačních diagramů pro regulaci procesu závitování 

pažnicových trubek označených jako výrobek A na strojích Colinet 1 a 2 byl využit statistický 

program Statgraphics Plus.  

VÝROBEK A – stroj Colinet 1 

Tab. 8 Naměřené hodnoty roztečného průměru pro výrobek A – stroj Colinet 1 

Hodnoty - výrobek A, stroj Colinet 1 
podsk.č. x1 x2 x3 x4 x5  R 

1 6,9843 6,9848 6,9843 6,9843 6,9853 6,9846 0,0010 

2 6,9843 6,9838 6,9848 6,9853 6,9848 6,9846 0,0015 

3 6,9843 6,9843 6,9843 6,9848 6,9843 6,9844 0,0005 

4 6,9838 6,9848 6,9838 6,9838 6,9848 6,9841 0,0010 

5 6,9843 6,9848 6,9848 6,9843 6,9848 6,9846 0,0005 

6 6,9848 6,9843 6,9848 6,9843 6,9853 6,9846 0,0005 

7 6,9848 6,9833 6,9843 6,9853 6,9843 6,9844 0,0020 

8 6,9838 6,9843 6,9833 6,9843 6,9848 6,9839 0,0010 

9 6,9848 6,9843 6,9838 6,9853 6,9838 6,9846 0,0015 

10 6,9843 6,9848 6,9848 6,9843 6,9843 6,9846 0,0005 

11 6,9843 6,9848 6,9843 6,9853 6,9848 6,9847 0,0010 

12 6,9848 6,9848 6,9848 6,9843 6,9843 6,9847 0,0005 

13 6,9843 6,9843 6,9838 6,9843 6,9848 6,9842 0,0005 

14 6,9843 6,9843 6,9843 6,9838 6,9838 6,9842 0,0005 

15 6,9843 6,9838 6,9838 6,9843 6,9843 6,9841 0,0005 

16 6,9838 6,9858 6,9838 6,9848 6,9843 6,9846 0,0020 

17 6,9843 6,9843 6,9843 6,9838 6,9843 6,9842 0,0005 

18 6,9843 6,9843 6,9858 6,9843 6,9853 6,9847 0,0015 

19 6,9843 6,9848 6,9843 6,9838 6,9838 6,9843 0,0010 

20 6,9838 6,9838 6,9843 6,9838 6,9843 6,9839 0,0005 

21 6,9838 6,9843 6,9843 6,9843 6,9833 6,9842 0,0005 

22 6,9838 6,9838 6,9848 6,9853 6,9838 6,9844 0,0015 

23 6,9843 6,9833 6,9838 6,9843 6,9838 6,9839 0,0010 

24 6,9833 6,9843 6,9838 6,9838 6,9843 6,9838 0,0010 

25 6,9838 6,9838 6,9843 6,9838 6,9843 6,9839 0,0005 

     
Průměr 6,9843 0,0009 
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Regulacni diagram (R) - vyrobek A, stroj Colinet 1

podskupiny
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Obr. 21 Regulační diagram (R) – výrobek A, stroj Colinet 1 

Regulacni diagram (x s pruhem) - vyrobek A, stroj Colinet 1

podskupiny
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Obr. 22 Regulační diagram ( ) – výrobek A, stroj Colinet 1 

Jak je zřejmé z obou regulačních diagramů (obr. 21 a 22) pro výrobek A produkovaný 

na stroji Colinet 1, všechny body se nalézají mezi oběma regulačními mezemi (LCL a UCL). 

V regulačních diagramech nejsou patrné žádné trendy či nenáhodná seskupení bodů a na 

proces nepůsobí žádné vymezitelné příčiny variability procesu. Je tedy možno konstatovat, že 

proces je z hlediska variability a polohy pro výrobek A, stroj Colinet 1 statisticky zvládnutý. 
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VÝROBEK A – stroj Colinet 2 

Tab. 9 Naměřené hodnoty roztečného průměru pro výrobek A – stroj Colinet 2 

Hodnoty - výrobek A, stroj Colinet 2 
podsk.č. x1 x2 x3 x4 x5 x¯ R 

1 6,9858 6,9848 6,9843 6,9858 6,9853 6,9852 0,0015 

2 6,9868 6,9853 6,9848 6,9828 6,9848 6,9849 0,0040 

3 6,9848 6,9848 6,9843 6,9848 6,9858 6,9847 0,0005 

4 6,9843 6,9838 6,9848 6,9858 6,9853 6,9847 0,0020 

5 6,9828 6,9848 6,9853 6,9833 6,9853 6,9841 0,0025 

6 6,9848 6,9848 6,9853 6,9863 6,9853 6,9853 0,0015 

7 6,9853 6,9848 6,9833 6,9838 6,9848 6,9843 0,0020 

8 6,9858 6,9843 6,9863 6,9858 6,9858 6,9856 0,0020 

9 6,9833 6,9863 6,9838 6,9848 6,9848 6,9846 0,0030 

10 6,9848 6,9843 6,9833 6,9848 6,9843 6,9843 0,0015 

11 6,9853 6,9848 6,9853 6,9848 6,9843 6,9851 0,0005 

12 6,9853 6,9833 6,9853 6,9848 6,9848 6,9847 0,0020 

13 6,9838 6,9863 6,9848 6,9833 6,9838 6,9846 0,0030 

14 6,9853 6,9848 6,9858 6,9853 6,9848 6,9853 0,0010 

15 6,9843 6,9838 6,9853 6,9838 6,9858 6,9843 0,0015 

16 6,9858 6,9843 6,9838 6,9853 6,9858 6,9848 0,0020 

17 6,9858 6,9853 6,9843 6,9853 6,9843 6,9852 0,0015 

18 6,9853 6,9848 6,9848 6,9843 6,9843 6,9848 0,0010 

19 6,9838 6,9843 6,9848 6,9858 6,9858 6,9847 0,0020 

20 6,9868 6,9843 6,9833 6,9858 6,9848 6,9851 0,0035 

21 6,9853 6,9848 6,9843 6,9843 6,9843 6,9847 0,0010 

22 6,9838 6,9858 6,9858 6,9848 6,9863 6,9851 0,0020 

23 6,9853 6,9843 6,9838 6,9848 6,9858 6,9846 0,0015 

24 6,9853 6,9843 6,9843 6,9863 6,9858 6,9851 0,0020 

25 6,9848 6,9853 6,9843 6,9838 6,9858 6,9846 0,0015 

     
Průměr 6,9848 0,0019 

 

 

Regulacni diagram (R) - vyrobek A, stroj Colinet 2
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Obr. 23 Regulační diagram (R) – výrobek A, stroj Colinet 2 
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Regulacni diagram (x s pruhem) - vyrobek A, stroj Colinet 2
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Obr. 24 Regulační diagram ( ) – výrobek A, stroj Colinet 2 

Rovněž u obou regulačních diagramů (obr. 23 a 24) pro výrobek A produkovaném na 

stroji Colinet 2, se všechny body nalézají mezi oběma regulačními mezemi. Nevyskytují se 

zde žádná nenáhodná seskupení bodů, takže lze dospět k závěru, že na proces nepůsobí žádné 

vymezitelné příčiny variability procesu. Proces závitování na stroji Colinet 2 lze z hlediska 

variability a polohy pro výrobek A taky považovat za statisticky zvládnutý. 

3.5.4 Regulační diagramy  a R – výrobky B, C, D 

Hodnoty regulované veličiny pro výrobky B, C a D jsou uvedeny v příloze 12 včetně 

vypočtených výběrových průměrů a rozpětí pro jednotlivé podskupiny. Dvojice regulačních 

diagramů  a R pro výrobky B, C a D pro oba dva stroje Colinet 1 a 2 jsou prezentovány 

v příloze 13 včetně hodnot centrálních přímek a regulačních mezí v jednotlivých grafech. 

Body ve všech dvojicích diagramů v příloze 13 se nalézají mezi regulačními mezemi 

LCL a UCL. Ani v těchto regulačních diagramech se nenalézají nenáhodná seskupení a 

trendy, které by signalizovaly možné vymezitelné příčiny procesu závitování pažnicových 

trubek. Lze tedy tvrdit, že daný proces ovlivňují pouze náhodné vlivy variability, proces je 

tudíž považován za statisticky zvládnutý a je možno přistoupit k výpočtu indexů způsobilosti. 

3.6 Výpočet indexů způsobilosti a jejich porovnání s požadovanými hodnotami 

Podmínkou pro přikročení k samotné analýze způsobilosti procesu závitování 

pažnicových trubek s ohledem na nejdůležitější parametr - roztečný průměr závitu bylo 

splnění dvou základních předpokladů. Jednak byl ověřen předpoklad, že získané hodnoty 

zkoumaného znaku jakosti pocházejí z normálního rozdělení a nevykazují odlehlé hodnoty. 
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Zároveň bylo provedeno ověření statistické zvládnutosti procesu s ohledem na vyloučení 

výskytu vymezitelných příčin.  

Oba výše zmíněné předpoklady pro všechny analyzované výrobky na obou strojích byly 

ověřeny a splněny a bylo možno přistoupit k analýze způsobilosti procesu na základě výpočtu 

indexů způsobilosti Cp a Cpk. 

Indexy způsobilosti Cp a Cpk  

Pro posouzení způsobilosti procesu závitování pažnicových trubek byly vzhledem 

k zadaným oběma tolerančním mezím použity indexy způsobilosti Cp a Cpk, které jsou 

schopny posoudit potencionální a skutečnou schopnost procesu trvale poskytovat výrobky 

vyhovující tolerančním mezím.  

Pro výpočet těchto dvou indexů se vychází ze vzorců: 

Cp =       (24) 

Cpk = min { CpL ; CpU } =   (25) 

LSL - dolní toleranční mez 

USL - horní toleranční mez 

  - směrodatná odchylka 

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

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

odchylky doporučuje využít vztahů založených na průměrné variabilitě v podskupinách, které 

lépe charakterizují variabilitu vyvolanou náhodnými příčinami [6]. 

Vzhledem k tomu, že bylo pro ověření statistické zvládnutosti na základě parametru 

roztečného průměru závitu použito dvojice regulačních diagramů pro výběrový průměr ( )  

a variační rozpětí (R) byl odhad směrodatné odchylky stanoven dle vzorce: 

 =     (26) 

- průměrné variační rozpětí 

 – koeficient závislý na rozsahu podskupiny 
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Pro výpočty výše uvedených indexů byl využit program Statgraphics Plus a hodnoty 

obou indexů jsou včetně obou tolerančních mezí USL a LSL uvedeny v tabulce č. 10 a 

graficky znázorněny na obr. 25. 

Tab. 10 Hodnoty indexů Cp a Cpk včetně tolerančních mezí  

Výrobek Stroj Colinet LSL USL Cp Cpk 

A 1 6,9808 6,9888 3,10 2,73 

A 2 6,9808 6,9888 1,55 1,53 

B 1 6,9678 6,9758 1,78 1,74 

B 2 6,9678 6,9758 1,44 1,39 

C 1 9,5886 9,5966 1,63 1,63 

C 2 9,5886 9,5966 1,37 1,33 

D 1 9,6058 9,6138 1,58 1,57 

D 2 9,6058 9,6138 1,52 1,44 

 

 

Obr. 25 Hodnoty indexů Cp a Cpk 

Vztah mezi oběma indexy Cp a Cpk vyplývá z nerovnosti kdy Cpk ≤ Cp. Hodnota indexu 

způsobilosti Cpk  je tedy obecně menší a maximálně rovna hodnotě Cp. Rozdíl mezi hodnotami 

obou indexů je tím vyšší, čím více je střední hodnota sledovaného znaku vzdálena od středu 

tolerančního pole. Rovnosti obou těchto indexů způsobilosti je dosaženo pouze v případě, kdy 

střední hodnota sledovaného znaku jakosti leží právě ve středu tolerance. Tehdy je 

potencionální způsobilosti procesu dané variabilitou sledovaného znaku maximálně využito 

[6]. 
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4 Vyhodnocení způsobilosti procesu závitování pažnicových 

trubek 

Vzhledem k závěrům průzkumové analýzy shromážděných údajů hlavně s hlediska 

ověření normality dat, dále pak ověření statistické zvládnutosti procesu a výpočtu indexů 

způsobilosti je možné přistoupit k vyhodnocení procesu závitování pažnicových trubek na 

základě posouzení nejdůležitějšího znaku jakosti roztečného průměru závitu. 

4.1 Srovnání výsledků hodnot indexů způsobilosti 

Kritériem pro posouzení způsobilosti procesu na základě obou výše zmíněných indexů 

způsobilosti je minimální hodnota 1,33 a poskytuje informaci o tom, zdali je daný proces 

způsobilý či nikoliv. 

Vypočtené hodnoty indexů způsobilosti Cp a Cpk pro všechny analyzované výrobky 

vyráběné na obou strojích včetně tolerančních mezí znaku jakosti (roztečného průměru 

závitu), které jsou pro jednotlivé výrobky různé, jsou uvedené v tabulce 10 a zároveň jsou 

hodnoty indexů porovnány v sloupcovém grafu na obr. 25.  

Jak je zřejmé z výsledků hodnot indexů způsobilosti, většina těchto hodnot dosahuje 

vyšší hodnoty než předepsané minimální hodnoty 1,33. Pouze jediná hodnota Cpk (výrobek C, 

stroj Colinet 2) je rovná této hodnotě. Dále pak z hlediska rozdílu mezi hodnotami indexů Cp 

a Cpk , který charakterizuje vzdálenost střední hodnoty od středu tolerančního pole, tzn. od 

cílové hodnoty, jsou až na jeden případ hodnoty Cp a Cpk přibližně stejné. Toto nám dává 

informaci, že je proces závitování trubek s ohledem na roztečný průměr centrován na střed 

tolerance. Zároveň variabilita sledovaného znaku jakosti je nízká a proces je schopen zajistit, 

že se hodnoty vejdou s rezervou do tolerancí. 

Pouze hodnoty indexů způsobilosti pro hodnoty roztečného průměru výrobku A 

kontrolovaném za strojem Colinet 1 (Cp = 3,10 a Cpk = 2,73) vykazovaly větší rozdíl než 

v ostatních příkladech. Nicméně tento rozdíl, kdy je hodnota Cp větší než Cpk, nevykazuje 

žádnou nezpůsobilost, pouze nám dává informaci, že v tomto případě není proces seřízen na 

střed tolerančních mezí, jak je tomu v ostatních případech (viz tab. 10 a obr. 25), ale že se 

střední hodnota více blíží k jedné z tolerančních mezí. Konkrétně je střední hodnota blíže 

k dolní toleranční mezi LSL, což je patrné i z histogramu s tolerančními mezemi na obr. 19.  
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Příčina tohoto odklonu střední hodnoty od cílové hodnoty, kdy se většina naměřených 

hodnot nachází pod nominální hodnotou, může být například v ne zcela dobrém 

předávání informací mezi kontrolorem a operátorem stroje. Povinností kontrolora je na 

základě naměřených hodnot a zjištěného posunu od nominální hodnoty měřeného parametru 

neprodleně informovat operátora stroje, aby upravil nastavení řezného programu. V tomto 

případě zřejmě nebyly korekce programu prováděny v okamžiku zjištění odklonu od 

nominální hodnoty. Vyšší hodnoty indexů u tohoto výrobku nám, ale na druhé straně dávají 

informaci o velmi nízké variabilitě procesu závitování než u ostatních výrobků. Tento malý 

rozptyl hodnot mohl být dosažen například častější výměnou řezných nožů nebo dobrým 

počátečním seřízením závitořezného stroje při přestavbě z jiného rozměru výrobku a tím 

docílení stejnoměrnějších parametrů roztečného průměru závitu.  

Při zachování takového malého rozptylu naměřených hodnot a správným 

vycentrováním procesu na střed tolerancí by se jednalo o optimální nastavení procesu. Jak již 

bylo v této práci zmíněno je kombinace těchto dvou faktorů velmi důležitá pro nastavení 

dlouhodobé způsobilosti procesu poskytovat výrobky odpovídající jakosti. 

4.2 Vyhodnocení a návrh opatření 

Na základě dosažených výsledků analýzy způsobilosti procesu závitování pažnicových 

trubek je možné se domnívat, že tento proces vykazuje svoji způsobilost dlouhodobě vyrábět 

výrobky na požadované vysoké úrovni jakosti. Jestli však má být prokázána stoprocentní 

jistota, že tento proces je opravdu způsobilý, je potřeba prověřit způsobilost i s ohledem na 

ostatní geometrické parametry závitu, které jsou rovněž důležité pro funkci závitového 

spojení dvou pažnic. 

Vzhledem k tomu že analýza způsobilosti procesu závitování byla prováděna zvlášť na 

čtyřech různých výrobcích, kde určitou roli mohly hrát faktory jako různý průměr a stěna 

trubky, rozdílný jakostní stupeň a dva druhy závitu, neměly tyto faktory zásadní vliv na 

proces závitování z hlediska jeho způsobilosti. Všechny výše uvedené hodnoty indexů 

způsobilosti, vyjma hodnot těchto indexů pro výrobek A vyráběném na stroji Colinet 1, 

ukazují, že je celkový proces závitování trubek centrován přibližně na střed tolerancí bez 

ohledu na druh výrobku. 

Hodnocení způsobilosti závitování se vzhledem ke stoprocentní výstupní kontrole za 

závitořeznými stroji běžně v AMTPO neprovádí. Každý závit trubky je proměřen a pouze 
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výrobek splňující vysoké nároky na přesnost závitu je uvolněn k další operaci (utažení 

nátrubku a zkouška trubky vodním tlakem). Takovýto druh kontroly sebou však nese i 

negativa v podobě vysokých nákladů na kontrolu a samozřejmě není zárukou že, nebude 

výroben neshodný produkt. 

I když tato analýza na základě zvoleného znaku jakosti – roztečného průměru závitu 

prokázala způsobilost procesu závitování, bylo by vhodné zavést pravidelnou regulaci procesu 

a hodnocení způsobilosti procesu závitování v AMTPO, které by byly předpokladem k řízení 

a stabilizaci tohoto procesu a dosahování dlouhodobě dobrých výsledků na základě 

způsobilého procesu.  

Rovněž zavedení pravidelné analýzy systému měření k vyloučení dalších 

vymezitelných vlivů na variabilitu v důsledku vhodnosti používaného systému měření před 

samotnou analýzou způsobilosti by mělo být součástí posouzení způsobilosti procesu 

závitování pažnicových trubek. 

Pokud by společnost AMTPO přistoupila k zavedení výše uvedených opatření 

vedoucích k dlouhodobé stabilizaci procesu na základě provádění pravidelné regulace pomocí 

regulačních diagramů a analýzy způsobilosti procesu závitování, s největší pravděpodobností 

by se snížil i podíl výskytu neshodných produktů zapříčiněných odchylkami geometrických 

parametrů závitu od stanovených nominálních hodnot a tím by se docílilo i snížení nákladů 

spojených s opravami a přepracováváním těchto neshodných produktů. Zároveň by bylo 

možno redukovat četnost výstupní kontroly za závitořeznými stroji a tím pádem docílit 

snížení nákladů na kontrolu za podmínky zachování stejné úrovně jakosti výstupů z tohoto 

procesu. Výstupy z takto prováděné pravidelné analýzy by mohlo využívat i oddělení 

technologie AMTPO například k stanovení frekvence výměny závitořezných nožů. 

V neposlední řadě by zavedení statistické regulace procesu a pravidelné měření 

způsobilosti procesu mohlo pozitivně přispívat při prezentaci nastavených procesů a 

dosahovaných výsledků jejich výstupů během zákaznických auditů, kterých jsou ve 

společnosti AMTPO desítky v průběhu každého roku a jejich pozitivní výsledky jsou 

v mnohých případech podmínkou pro získání velkých kontraktů u nových a významných 

zákazníků.   
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5 Prezentace výsledků a závěr práce 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat a vyhodnotit způsobilost procesu závitování 

pažnicových trubek vyráběných ve společnosti ArcelorMittal Tubular Products Ostrava, a.s. 

Analýza probíhala na základě dosažených hodnot zvoleného znaku jakosti – roztečného 

průměru závitu během výroby závitů na vybraných čtyřech výrobcích skládajících se ze dvou 

nejvíce vyráběných vnějších průměrů trubek v kombinaci s různou tloušťkou stěny trubky, ve 

třech jakostních stupních, a dvou typů závitů vyráběných na dvou CNC strojích Colinet 1 a 2. 

V teoretické části této práce byla podrobně rozebrána problematika vyhodnocování 

statistické zvládnutosti a způsobilosti procesu včetně ověřovacích fází jako analýza systému 

měření a průzkumová analýza shromážděných údajů včetně ověření normality sledovaného 

znaku jakosti. Dále byl pak popsán proces výroby trubek včetně seznámení s procesem 

závitování konců trubek a finální výroby pažnic. 

V praktické části byla provedena vlastní analýza způsobilosti procesu na vybraných 

výrobcích na základě nejdůležitějšího parametru – roztečného průměru závitu. Hodnoty pro 

analyzování procesu byly získány z výsledků měření výstupní kontroly evidované 

v záznamech o naměřených hodnotách v průběhu třech měsíců. Dále byla provedena částečná 

analýza systému měření zaměřená na strannost a opakovatelnost měření s výpočtem indexů 

způsobilosti Cg a Cgk, která prokázala způsobilost používaného měřidla roztečného průměru 

závitů trubek. 

Vzhledem k tomu, že pro analýzu způsobilosti procesu se vychází z předpokladu, že data 

pocházejí z normálního rozdělení, bylo rozdělení získaných hodnot posouzeno pomocí 

grafických metod a ověřeno statistickými testy. Jak posouzení pomocí grafických metod, tak i 

výsledky ověření některých testů potvrdily předpoklad normality dat.  

V další fázi analýzy a zabezpečení statistické zvládnutosti procesu byla data zkoumaného 

znaku jakosti ověřena pomocí dvojice regulačních diagramů pro výběrový průměr a variační 

rozpětí ( , R). Z výsledku této analýzy vyplynulo, že daný proces se nachází ve statisticky 

zvládnutém stavu a bylo možno přikročit k fázi analýzy způsobilosti procesu. 

K posouzení způsobilosti procesu bylo vzhledem k oboustranným tolerančním mezím 

použito nejčastěji využívaných indexů způsobilosti Cp a Cpk. Požadavky na způsobilost 
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procesu se většinou vztahují k hodnotě indexu způsobilosti Cpk, který charakterizuje skutečnou 

způsobilost procesu udržovat sledovaný znak jakosti v předepsaných tolerančních mezích. 

Všechny hodnoty vypočteného indexu způsobilosti Cpk byly větší nebo rovny hodnotě 1,33, 

která je v současné době považována za minimální hodnotu, kdy je možno proces považovat 

za způsobilý.  

Vzhledem k dosaženým výsledkům hodnot obou indexů je možno tvrdit, že proces 

závitování pažnicových trubek na strojích Colinet 1 a 2 je způsobilý a nevykazuje žádné 

vymezitelné zdroje variability, které za běžných podmínek na proces nepůsobí. Proces je 

reprodukovatelný, jakost jeho výstupů je předvídatelná a je tedy schopen dlouhodobě 

poskytovat výrobky požadované jakosti a tím splňovat vysoké nároky na přesnost parametrů 

závitu pažnicových trubek a zároveň uspokojovat očekávání zákazníků společnosti 

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava, a.s. 
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Příloha č. 1 Tvary histogramů a možné vymezitelné příčiny jejich odchylek od zvonovitého 

tvaru 

 



57 

 

Příloha č. 2 Histogram a analýza způsobilosti procesu 
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Příloha č. 3 Nejčastěji používané testy vymezitelných příčin pro Shewhartovy regulační 

diagramy ( , R) 
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Příloha č. 4 Certifikát systému management dle EN ISO 9001: 2008 

 



60 

 

Příloha č. 5 Certifikát systému management dle EN ISO 14001: 2004 
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Příloha č. 6 Certifikát systému management dle BS OHSAS 18001:2007 
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Příloha č. 7 Aprobační certifikáty: Germanischer Lloyd, Det Norske Veritas, Lloyd’s Register   

a Bureau Veritas 
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Příloha č. 8 Certifikáty pro výrobu trubek podle API 5CT, 5L a 5D 
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Příloha č. 9 Popis technologického toku pažnicových a čerpacích trubek. 
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Příloha č. 10 Kalibrační list pracovních etalonů pro měřidlo roztečného průměru 
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Příloha č. 10 Kalibrační list pracovních etalonů pro měřidlo roztečného průměru 
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Příloha č. 11 Ověření normality dat pomocí grafů a statistických hypotéz  

VÝROBEK B – stroj Colinet 1 

 

Krabicovy graf - vyrobek B, stroj Colinet 1

znak jakosti

6970 6971 6972 6973 6974
(X 0,001)

 

 

VÝROBEK B – stroj Colinet 2 

 

Krabicovy graf - vyrobek B, stroj Colinet 2

znak jakosti

6969 6970 6971 6972 6973 6974
(X 0,001)

 
 

VÝROBEK B – stroj Colinet 1 VÝROBEK B – stroj Colinet 2 

Computed Chi-Square goodness-of-fit statistic = 
459,688   P-Value = 0,0 
 
Shapiro-Wilks W statistic = 0,927006 
P-Value = 2,3092E-7 
 
Z score for skewness = 0,41414 
P-Value = 0,678768 
 
Z score for kurtosis = -2,16731 
P-Value = 0,030211 
 
Chi-Square = 82,8077 with 5 d.f.    
P-Value = 2,22045E-16 

Computed Chi-Square goodness-of-fit statistic = 
384,808  P-Value = 0,0 
 
Shapiro-Wilks W statistic = 0,939555 
P-Value = 0,0000173015 
 
Z score for skewness = 0,397284 
P-Value = 0,691155 
 
Z score for kurtosis = -1,74711 
P-Value = 0,0806172 
 
Chi-Square = 50,8076 with 5 d.f.    
P-Value = 9,47019E-10 

Histogram - vyrobek B, stroj Colinet 1
 LSL = 6,9678, Nominal = 6,9718, USL = 6,9758
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Příloha č. 11 Ověření normality dat pomocí grafů a statistických hypotéz  

VÝROBEK C – stroj Colinet 1 

 

Krabicovy graf - vyrobek C, stroj Colinet 1

znak jakosti

9591 9592 9593 9594 9595
(X 0,001)

 

 

VÝROBEK C – stroj Colinet 2 

 

 

VÝROBEK C – stroj Colinet 1 VÝROBEK C – stroj Colinet 2 

Computed Chi-Square goodness-of-fit statistic = 
485,064  P-Value = 0,0 
 
Shapiro-Wilks W statistic = 0,93336 
P-Value = 0,00000213659 
 
Z score for skewness = 1,01682 
P-Value = 0,309239 
 
Z score for kurtosis = -0,34436 
P-Value = 0,730572 
 
Chi-Square = 10,2507 with 3 d.f.    
P-Value = 0,0165504 

Computed Chi-Square goodness-of-fit statistic = 
376,904  P-Value = 0,0 
 
Shapiro-Wilks W statistic = 0,947183 
P-Value = 0,000200362 
 
Z score for skewness = 0,00926433 
P-Value = 0,992602 
 
Z score for kurtosis = -1,02956 
P-Value = 0,303217 
 
Chi-Square = 6,66454 with 4 d.f.    
P-Value = 0,154714 

Histogram - vyrobek C, stroj Colinet 1
 LSL = 9,5886, Nominal = 9,5926, USL = 9,5966
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Krabicovy graf - vyrobek C, stroj Colinet 2

znak jakosti
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(X 0,001)
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Příloha č. 11 Ověření normality dat pomocí grafů a statistických hypotéz  

VÝROBEK D – stroj Colinet 1 

 

Krabicovy graf - vyrobek D, stroj Colinet 1

znak jakosti

9607 9608 9609 9610 9611 9612
(X 0,001)

 

 

VÝROBEK D – stroj Colinet 2 

 

Krabicovy graf - vyrobek D, stroj Colinet 2

znak jakosti

9607 9608 9609 9610 9611 9612
(X 0,001)

 
 

VÝROBEK D – stroj Colinet 1 VÝROBEK D – stroj Colinet 2 

Computed Chi-Square goodness-of-fit statistic = 
383,56  P-Value = 0,0 
 
Shapiro-Wilks W statistic = 0,950591 
P-Value = 0,000567119 
 
Z score for skewness = 0,466265 
P-Value = 0,641023 
 
Z score for kurtosis = -0,873924 
P-Value = 0,382158 
 
Chi-Square = 2,2226 with 4 d.f.    
P-Value = 0,694893 

Computed Chi-Square goodness-of-fit statistic = 
428,488  P-Value = 0,0 
 
Shapiro-Wilks W statistic = 0,946475 
P-Value = 0,00016065 
 
Z score for skewness = 0,358683 
P-Value = 0,719829 
 
Z score for kurtosis = 0,10865 
P-Value = 0,913475 
 
Chi-Square = 58,1035 with 5 d.f.    
P-Value = 2,99453E-11 

Histogram - vyrobek D, stroj Colinet 1
 LSL = 9,6058, Nominal = 9,6098, USL = 9,6138
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Příloha č. 12 Tabulky naměřených hodnot roztečného průměru pro výrobek B 

Hodnoty - výrobek B, stroj Colinet 1 
podsk.č. x1 x2 x3 x4 x5  R 

1 6,9708 6,9708 6,9728 6,9718 6,9713 6,9715 0,0020 

2 6,9728 6,9718 6,9713 6,9723 6,9718 6,9720 0,0015 

3 6,9733 6,9733 6,9713 6,9708 6,9733 6,9722 0,0025 

4 6,9713 6,9718 6,9733 6,9708 6,9713 6,9718 0,0025 

5 6,9728 6,9723 6,9718 6,9718 6,9708 6,9722 0,0010 

6 6,9723 6,9718 6,9703 6,9733 6,9733 6,9719 0,0030 

7 6,9728 6,9718 6,9708 6,9723 6,9733 6,9719 0,0020 

8 6,9723 6,9708 6,9723 6,9713 6,9708 6,9717 0,0015 

9 6,9733 6,9728 6,9718 6,9708 6,9718 6,9722 0,0025 

10 6,9728 6,9718 6,9713 6,9723 6,9728 6,9721 0,0015 

11 6,9713 6,9723 6,9733 6,9718 6,9713 6,9722 0,0020 

12 6,9718 6,9718 6,9733 6,9718 6,9713 6,9722 0,0015 

13 6,9718 6,9708 6,9713 6,9713 6,9713 6,9713 0,0010 

14 6,9718 6,9703 6,9713 6,9713 6,9708 6,9712 0,0015 

15 6,9713 6,9713 6,9718 6,9713 6,9718 6,9714 0,0005 

16 6,9723 6,9713 6,9718 6,9723 6,9723 6,9719 0,0010 

17 6,9718 6,9708 6,9703 6,9728 6,9718 6,9714 0,0025 

18 6,9723 6,9713 6,9728 6,9713 6,9728 6,9719 0,0015 

19 6,9723 6,9718 6,9728 6,9713 6,9718 6,9721 0,0015 

20 6,9718 6,9723 6,9723 6,9723 6,9718 6,9722 0,0005 

21 6,9728 6,9728 6,9718 6,9723 6,9713 6,9724 0,0010 

22 6,9713 6,9728 6,9718 6,9723 6,9708 6,9721 0,0015 

23 6,9713 6,9723 6,9723 6,9728 6,9718 6,9722 0,0015 

24 6,9728 6,9733 6,9718 6,9718 6,9723 6,9724 0,0015 

25 6,9708 6,9723 6,9723 6,9713 6,9718 6,9717 0,0015 

     
Průměr 6,9719 0,0016 

 

Hodnoty - výrobek B, stroj Colinet 2 
podsk.č. x1 x2 x3 x4 x5  R 

1 6,9703 6,9723 6,9703 6,9713 6,9708 6,9710 0,0020 

2 6,9723 6,9713 6,9728 6,9708 6,9723 6,9719 0,0020 

3 6,9713 6,9728 6,9713 6,9703 6,9728 6,9714 0,0025 

4 6,9713 6,9718 6,9733 6,9718 6,9718 6,9721 0,0020 

5 6,9708 6,9723 6,9733 6,9728 6,9723 6,9723 0,0025 

6 6,9713 6,9698 6,9718 6,9708 6,9733 6,9709 0,0020 

7 6,9728 6,9723 6,9728 6,9718 6,9713 6,9724 0,0010 

8 6,9723 6,9718 6,9708 6,9723 6,9723 6,9718 0,0015 

9 6,9703 6,9718 6,9708 6,9718 6,9728 6,9712 0,0015 

10 6,9728 6,9718 6,9723 6,9718 6,9708 6,9722 0,0010 

11 6,9723 6,9713 6,9718 6,9728 6,9708 6,9721 0,0015 

12 6,9713 6,9703 6,9718 6,9718 6,9713 6,9713 0,0015 

13 6,9713 6,9708 6,9718 6,9713 6,9718 6,9713 0,0010 

14 6,9723 6,9723 6,9718 6,9723 6,9698 6,9722 0,0005 

15 6,9723 6,9708 6,9723 6,9708 6,9718 6,9716 0,0015 

16 6,9703 6,9713 6,9718 6,9708 6,9728 6,9711 0,0015 

17 6,9713 6,9733 6,9718 6,9703 6,9713 6,9717 0,0030 

18 6,9708 6,9718 6,9718 6,9718 6,9728 6,9716 0,0010 

19 6,9698 6,9718 6,9713 6,9708 6,9703 6,9709 0,0020 

20 6,9733 6,9733 6,9723 6,9718 6,9708 6,9727 0,0015 

21 6,9723 6,9703 6,9713 6,9718 6,9718 6,9714 0,0020 

22 6,9728 6,9723 6,9713 6,9723 6,9718 6,9722 0,0015 

23 6,9723 6,9713 6,9713 6,9728 6,9703 6,9719 0,0015 

24 6,9713 6,9733 6,9733 6,9718 6,9698 6,9724 0,0020 

25 6,9718 6,9703 6,9723 6,9708 6,9718 6,9713 0,0020 

     
Průměr 6,9717 0,0017 
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Příloha č. 12 Tabulky naměřených hodnot roztečného průměru pro výrobek C 

Hodnoty - výrobek C, stroj Colinet 1 
podsk.č. x1 x2 x3 x4 x5  R 

1 9,5921 9,5926 9,5916 9,5936 9,5921 9,5924 0,0020 

2 9,5931 9,5926 9,5921 9,5931 9,5936 9,5929 0,0015 

3 9,5916 9,5941 9,5916 9,5936 9,5921 9,5927 0,0025 

4 9,5926 9,5921 9,5926 9,5946 9,5911 9,5930 0,0025 

5 9,5931 9,5916 9,5926 9,5921 9,5941 9,5924 0,0015 

6 9,5936 9,5921 9,5946 9,5921 9,5936 9,5931 0,0025 

7 9,5911 9,5936 9,5926 9,5926 9,5911 9,5925 0,0025 

8 9,5921 9,5926 9,5931 9,5921 9,5926 9,5925 0,0010 

9 9,5931 9,5921 9,5911 9,5926 9,5916 9,5922 0,0020 

10 9,5926 9,5936 9,5926 9,5941 9,5926 9,5932 0,0015 

11 9,5941 9,5921 9,5926 9,5926 9,5926 9,5929 0,0020 

12 9,5921 9,5936 9,5926 9,5936 9,5936 9,5930 0,0015 

13 9,5941 9,5926 9,5926 9,5926 9,5936 9,5930 0,0015 

14 9,5921 9,5921 9,5931 9,5921 9,5921 9,5924 0,0010 

15 9,5916 9,5926 9,5931 9,5926 9,5936 9,5925 0,0015 

16 9,5921 9,5911 9,5926 9,5926 9,5931 9,5921 0,0015 

17 9,5931 9,5911 9,5946 9,5926 9,5931 9,5929 0,0035 

18 9,5936 9,5926 9,5926 9,5921 9,5936 9,5927 0,0015 

19 9,5916 9,5921 9,5921 9,5921 9,5936 9,5920 0,0005 

20 9,5916 9,5921 9,5931 9,5921 9,5931 9,5922 0,0015 

21 9,5921 9,5921 9,5926 9,5931 9,5911 9,5925 0,0010 

22 9,5931 9,5916 9,5911 9,5916 9,5926 9,5919 0,0020 

23 9,5926 9,5921 9,5921 9,5926 9,5921 9,5924 0,0005 

24 9,5921 9,5921 9,5926 9,5926 9,5926 9,5924 0,0005 

25 9,5931 9,5926 9,5941 9,5916 9,5936 9,5929 0,0025 

     
Průměr 9,5926 0,0017 

 

Hodnoty - výrobek C, stroj Colinet 2 
podsk.č. x1 x2 x3 x4 x5  R 

1 9,5931 9,5926 9,5931 9,5926 9,5911 9,5925 0,0020 

2 9,5931 9,5936 9,5941 9,5926 9,5921 9,5931 0,0020 

3 9,5926 9,5931 9,5931 9,5946 9,5931 9,5934 0,0020 

4 9,5921 9,5931 9,5911 9,5946 9,5926 9,5927 0,0035 

5 9,5936 9,5926 9,5916 9,5926 9,5906 9,5926 0,0020 

6 9,5926 9,5921 9,5936 9,5941 9,5926 9,5931 0,0020 

7 9,5936 9,5926 9,5916 9,5926 9,5921 9,5926 0,0020 

8 9,5926 9,5941 9,5931 9,5916 9,5926 9,5929 0,0025 

9 9,5931 9,5921 9,5926 9,5921 9,5941 9,5925 0,0010 

10 9,5946 9,5946 9,5921 9,5946 9,5921 9,5940 0,0025 

11 9,5936 9,5946 9,5916 9,5921 9,5931 9,5930 0,0030 

12 9,5916 9,5926 9,5931 9,5921 9,5931 9,5924 0,0015 

13 9,5936 9,5926 9,5916 9,5916 9,5941 9,5924 0,0020 

14 9,5926 9,5921 9,5931 9,5926 9,5926 9,5926 0,0010 

15 9,5931 9,5926 9,5926 9,5926 9,5931 9,5927 0,0005 

16 9,5911 9,5931 9,5926 9,5916 9,5931 9,5921 0,0020 

17 9,5921 9,5916 9,5926 9,5936 9,5931 9,5925 0,0020 

18 9,5941 9,5936 9,5936 9,5941 9,5916 9,5939 0,0005 

19 9,5936 9,5926 9,5926 9,5911 9,5936 9,5925 0,0025 

20 9,5911 9,5926 9,5921 9,5936 9,5941 9,5924 0,0025 

21 9,5931 9,5916 9,5931 9,5931 9,5911 9,5927 0,0015 

22 9,5946 9,5931 9,5916 9,5926 9,5916 9,5930 0,0030 

23 9,5926 9,5916 9,5911 9,5931 9,5926 9,5921 0,0020 

24 9,5916 9,5931 9,5936 9,5931 9,5906 9,5929 0,0020 

25 9,5926 9,5911 9,5921 9,5936 9,5936 9,5924 0,0025 

     
Průměr 9,5927 0,0020 
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Příloha č. 12 Tabulky naměřených hodnot roztečného průměru pro výrobek D 

Hodnoty - výrobek D, stroj Colinet 1 
podsk.č. x1 x2 x3 x4 x5  R 

1 9,6103 9,6093 9,6113 9,6108 9,6113 9,6106 0,0020 

2 9,6108 9,6113 9,6078 9,6083 9,6103 9,6097 0,0035 

3 9,6093 9,6098 9,6103 9,6083 9,6078 9,6094 0,0020 

4 9,6103 9,6093 9,6108 9,6103 9,6108 9,6102 0,0015 

5 9,6108 9,6103 9,6098 9,6088 9,6093 9,6099 0,0020 

6 9,6093 9,6108 9,6098 9,6093 9,6108 9,6098 0,0015 

7 9,6113 9,6103 9,6103 9,6103 9,6113 9,6106 0,0010 

8 9,6103 9,6093 9,6108 9,6098 9,6113 9,6101 0,0015 

9 9,6098 9,6093 9,6103 9,6098 9,6108 9,6098 0,0010 

10 9,6103 9,6108 9,6093 9,6103 9,6098 9,6102 0,0015 

11 9,6108 9,6098 9,6103 9,6108 9,6103 9,6104 0,0010 

12 9,6088 9,6103 9,6098 9,6078 9,6098 9,6092 0,0025 

13 9,6088 9,6098 9,6088 9,6093 9,6098 9,6092 0,0010 

14 9,6093 9,6098 9,6113 9,6108 9,6108 9,6103 0,0020 

15 9,6098 9,6103 9,6103 9,6103 9,6088 9,6102 0,0005 

16 9,6098 9,6108 9,6088 9,6093 9,6093 9,6097 0,0020 

17 9,6113 9,6098 9,6083 9,6088 9,6098 9,6096 0,0030 

18 9,6093 9,6118 9,6093 9,6083 9,6098 9,6097 0,0035 

19 9,6108 9,6098 9,6098 9,6118 9,6098 9,6106 0,0020 

20 9,6093 9,6093 9,6098 9,6103 9,6098 9,6097 0,0010 

21 9,6098 9,6093 9,6093 9,6088 9,6093 9,6093 0,0010 

22 9,6093 9,6098 9,6103 9,6098 9,6093 9,6098 0,0010 

23 9,6098 9,6088 9,6108 9,6083 9,6093 9,6094 0,0025 

24 9,6093 9,6083 9,6088 9,6083 9,6113 9,6087 0,0010 

25 9,6108 9,6088 9,6078 9,6098 9,6093 9,6093 0,0030 

     
Průměr 9,6098 0,0018 

 

Hodnoty - výrobek D, stroj Colinet 2 
podsk.č. x1 x2 x3 x4 x5  R 

1 9,6098 9,6088 9,6083 9,6078 9,6083 9,6086 0,0020 

2 9,6088 9,6083 9,6093 9,6098 9,6103 9,6093 0,0020 

3 9,6098 9,6088 9,6103 9,6078 9,6103 9,6092 0,0025 

4 9,6083 9,6108 9,6088 9,6078 9,6098 9,6089 0,0030 

5 9,6098 9,6103 9,6093 9,6078 9,6098 9,6093 0,0025 

6 9,6108 9,6093 9,6113 9,6093 9,6098 9,6102 0,0020 

7 9,6098 9,6103 9,6098 9,6093 9,6088 9,6098 0,0010 

8 9,6093 9,6093 9,6093 9,6108 9,6098 9,6097 0,0015 

9 9,6103 9,6098 9,6093 9,6098 9,6078 9,6098 0,0010 

10 9,6093 9,6093 9,6103 9,6088 9,6103 9,6094 0,0015 

11 9,6103 9,6108 9,6098 9,6098 9,6103 9,6102 0,0010 

12 9,6093 9,6103 9,6098 9,6088 9,6078 9,6096 0,0015 

13 9,6088 9,6088 9,6093 9,6103 9,6098 9,6093 0,0015 

14 9,6093 9,6103 9,6103 9,6093 9,6093 9,6098 0,0010 

15 9,6093 9,6083 9,6103 9,6098 9,6098 9,6094 0,0020 

16 9,6093 9,6108 9,6093 9,6098 9,6108 9,6098 0,0015 

17 9,6098 9,6113 9,6088 9,6103 9,6103 9,6101 0,0025 

18 9,6098 9,6103 9,6098 9,6093 9,6118 9,6098 0,0010 

19 9,6103 9,6098 9,6088 9,6088 9,6093 9,6094 0,0015 

20 9,6098 9,6083 9,6108 9,6118 9,6093 9,6102 0,0035 

21 9,6108 9,6098 9,6093 9,6088 9,6108 9,6097 0,0020 

22 9,6078 9,6108 9,6098 9,6103 9,6098 9,6097 0,0030 

23 9,6088 9,6098 9,6093 9,6093 9,6098 9,6093 0,0010 

24 9,6093 9,6083 9,6088 9,6103 9,6108 9,6092 0,0020 

25 9,6098 9,6093 9,6078 9,6098 9,6093 9,6092 0,0020 

     
Průměr 9,6095 0,0018 
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Příloha č. 13 Regulační diagramy (R) a ( ) – výrobek B, stroj Colinet 1 a 2 

Regulacni diagram (R) - vyrobek B, stroj Colinet 1

podskupiny

R

CL = 0,0017

UCL = 0,0037

LCL = 0,0000
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(X 0,001)

 

Regulacni diagram (x s pruhem) - vyrobek B, stroj Colinet 1

podskupiny

x
 s
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e
m

CL = 6,9719

UCL = 6,9729

LCL = 6,9709
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Regulacni diagram (R) - vyrobek B, stroj Colinet 2

podskupiny

R

CL = 0,0022

UCL = 0,0046

LCL = 0,0000
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Regulacni diagram (x s pruhem) - vyrobek B, stroj Colinet 2

podskupiny

x
 s

 p
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h
e
m

CL = 6,9717

UCL = 6,9729

LCL = 6,9704
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Příloha č. 13 Regulační diagramy (R) a ( ) – výrobek C, stroj Colinet 1 a 2 

Regulacni diagram (R) - vyrobek C, stroj Colinet 1

podskupiny

R

CL = 0,0019

UCL = 0,0040

LCL = 0,0000
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Regulacni diagram (x s pruhem) - vyrobek C, stroj Colinet 1

podskupiny

x
 s
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m

CL = 9,5926

UCL = 9,5937

LCL = 9,5915
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Regulacni diagram (R) - vyrobek C, stroj Colinet 2

podskupiny

R

CL = 0,0023

UCL = 0,0048

LCL = 0,0000
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Regulacni diagram (x s pruhem) - vyrobek C, stroj Colinet 2

podskupiny

x
 s

 p
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h
e
m

CL = 9,5927

UCL = 9,5940

LCL = 9,5914

0 5 10 15 20 25

9591

9592

9593

9594

9595
(X 0,001)

 



75 

 

Příloha č. 13 Regulační diagramy (R) a ( ) – výrobek D, stroj Colinet 1 a 2 

Regulacni diagram (R) - vyrobek D, stroj Colinet 1

podskupiny

R

CL = 0,0020

UCL = 0,0041

LCL = 0,0000
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Regulacni diagram (x s pruhem) - vyrobek D, stroj Colinet 1

podskupiny
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CL = 9,6098

UCL = 9,6110

LCL = 9,6087
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Regulacni diagram (R) - vyrobek D, stroj Colinet 2

podskupiny

R

CL = 0,0020

UCL = 0,0043

LCL = 0,0000
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Regulacni diagram (x s pruhem) - vyrobek D, stroj Colinet 2

podskupiny

x
 s

 p
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h
e
m

CL = 9,6096

UCL = 9,6108

LCL = 9,6084

0 5 10 15 20 25

9608

9608,5

9609

9609,5

9610

9610,5

9611
(X 0,001)

 


