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Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá statistickou regulací procesu, regulačními diagramy a jejich
vyhodnocováním.
První část obsahuje zařazení statistické regulace procesu do systému managementu
kvality, její teoretická východiska, fáze a úskalí. Jsou zde rovněž i popsány příčiny
různorodosti výroby, typy regulačních diagramů a jejich interpretace.
Druhá část práce je zaměřena na analýzu stávající aplikace statistické regulace procesu
v konkrétních podmínkách společnosti Continental Automotive Systems Czech Republic
s.r.o. ve Frenštátě pod Radhoštěm a představení nápravných opatření zjištěných slabých míst.
Klíčová slova: Statistická regulace procesu, aplikace SPC, regulační diagram, vyhodnocování

Abstract
Bachelor thesis subject is statistical process control, control charts and their evaluation.
The first part represents putting statistical process control into quality management
system, its theoretical basis, phases, types of control charts and theirs interpretations.
The second part is focused on the analysis of application of statistical process control in
particular conditions at company Continental Automotive Systems Czech Republic Ltd. in
Frenštát pod Radhoštěm and representing corrective actions of discovered week points.
Key words: Statistical process control, SPC applications, control chart, evaluation
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ
ANOVA – Analysis of variance = analýza rozptylu
CL – Central line = střední přímka
DRM – Dolní regulační mez
DTM – Dolní toleranční mez
GAGE R&R – Analýza měřícího zařízení (opakovatelnost a reprodukovatelnost)
HRM – Horní regulační mez
HTM – Horní toleranční mez
JR – Jmenovitá hodnota
MSA - Measurement system analysis = analýza měřícího systému
OP – Operátor specialista
PCA - Process capability analysis = dlouhodobá analýza způsobilosti procesu
pPCA - Pre-process capability analysis = krátkodobá analýza způsobilosti procesu
PPM – parts per millon – počet neshodných jednotek na milion vyrobených kusů
QMPP – Quality manager for product and production = manažer kvality pro produkt a výrobu
RD – Regulační diagram
SPC – Statistical process control = statistická regulace procesu
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ÚVOD
Téma této bakalářské práce vzešlo z předchozí spolupráce se společností v rámci školní
praxe a vymezení určitých oblastí práce zpracovatelem.
Statistika, na jejímž základě je postavená SPC, budí v mnoha lidech obavy a zároveň
respekt. V oblasti kvality se však nelze statistice úplně vyhnout. Její základní aspekty
a chápání důležitých souvislostí jsou klíčové k úspěšné interpretaci chování sledovaných
charakteristik a k získání nadhledu.
SPC je však pouze z 20 % procent statistika. Tuto skutečnost si mnoho lidí neuvědomuje,
a proto bývá SPC často zanedbávána nebo dokonce i přehlížena.
Oblast SPC je velmi rozsáhlým a neustále se vyvíjejícím tématem. Často bývá SPC
zužováno na pouhé používání klasických regulačních diagramů, jejichž užívání je popsáno
v normě ČSN ISO 8258. Každý výrobní proces je však sám sobě unikátem a generické
regulační diagramy tak nemusí být dostatečné.
Správné využívání regulačních diagramů, jakožto nástroje SPC a prostředku k zajištění
statistické zvládnutosti, je klíčové ke zlepšování výrobních procesů. Toto zlepšování
nezvratně vede k včasnému odhalování nedostatků a tím pádem i ke snižování PPM. Snížení
PPM má za následek větší spokojenost zákazníků s kvalitou a nižší náklady z případných
reklamací.
Cílem této bakalářské práce je analýza stávající aplikace SPC ve společnosti Continental
Automotive Systems Czech Republic s.r.o. ve Frenštátě pod Radhoštěm a návrh případných
opatření ke zlepšení.
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1

TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY

1.1 Úvod do managementu kvality
Kvalitou se lidé zabývají už velmi dlouho. V průběhu času se vyskytly mnohé definice
tohoto pojmu. Například:
·

„Jakost je způsobilost pro užití. (Juran)

·

Jakost je shoda s požadavky. (Crosby)

·

Jakost je to, co za ni považuje zákazník. (Feibenbaum)

·

Jakost je minimum ztrát, které výrobek od okamžiku své expedice společnosti způsobí.
(Taguchi)“ [5]
Přestože pojem jakost i kvalita jsou na území České republiky synonyma, v současnosti

je preferován pojem kvalita, který vychází z anglického slova „Quality“. Tento pojem se
rovněž vyskytuje i v normách řady ISO 9000 [17; 18].
V této práci je dána přednost pojmu kvalita před pojmem jakost.
„Kvalita produktů a služeb zahrnuje nejen jejich zamýšlenou funkci a výkonnost, ale také
jejich vnímanou hodnotu a přínos pro zákazníka.“ [18] Podle staré normy je kvalita
definována jako: „Stupeň plnění požadavků souborem inherentních znaků“.
Plněním požadavků na kvalitu se zabývá část managementu kvality známá jako řízení
kvality.
Řízení kvality je jedním ze tří procesů Juranovy trilogie kvality [6]. Jehož cílem je
neustálé zlepšování, které má za důsledek nižší celkové náklady a vyšší produktivitu. Aby
řízení kvality bylo efektivní, mělo by ovlivňovat téměř všechny procesy firmy.

1.2 Nástroje managementu kvality
„Úspěšnost a efektivnost aktivit zlepšování se výrazně zvyšují díky použití vhodných
nástrojů a metod v jednotlivých krocích řešení. Každá z těchto metod a každý z těchto
nástrojů umožňuje jiný pohled na řešenou problematiku a poskytuje jiné spektrum informací“
[15].
K řízení kvality se využívá mimo jiné 7 „základních“ nástrojů managementu kvality a 7
„nových“ nástrojů managementu kvality. Zatímco „základní“ nástroje se využívají především
k řešení problémů, tedy operativnímu řízení, „nové“ nástroje mají své uplatnění při plánování
kvality.
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Mezi 7 základních nástrojů managementu kvality patří:
·

Kontrolní tabulky

·

Išikawův diagram

·

Histogram

·

Paretův diagram

·

Bodový graf

·

Vývojový diagram

·

Regulační diagram

Mezi 7 nových nástrojů managementu kvality patří:
·

Afinitní diagram

·

Diagram vzájemných vztahů

·

Systematický (stromový diagram)

·

Maticový diagram

·

Analýza údajů v matici

·

Diagram PDPC

·

Síťový graf

Všechny tyto nástroje tedy nachází své uplatnění v systému managementu kvality.

1.3 Statistická regulace procesu
Statistická regulace procesu neboli SPC (Statistical Process Control) je velmi efektivní
nástroj operativního řízení kvality. Je to v podstatě preventivní prostředek určený k řízení
procesu na základě statistického hodnocení. Umožňuje včasně odhalit významné odchylky od
předem stanovené úrovně a umožnit tak zásah do procesu [4].
„Význam SPC vyplývá ze skutečnosti, že kolísání a tedy výskyt odchylek od požadované
hodnoty je vlastní naprosto každému procesu. Nejsou-li odchylky pod kontrolou, mohou
způsobit, že výsledek procesu neodpovídá požadavkům zákazníka“ [7].
Cílem SPC je neustálé zlepšování celého systému, nejen výrobních aplikací a pouhého
sledování za účelem dosažení požadovaných specifikací. Kromě běžného sbírání dat a jejich
interpretací, poskytuje SPC základ pro objektivní a racionální rozhodování [8].
Cílem SPC je tedy:
·

dostat proces do statisticky zvládnutého (stabilního) stavu,

·

udržet proces na požadované a stabilní úrovni,
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·

diferencovat mezi náhodnými a identifikovatelnými příčinami variability
procesu,

·

předcházet neshodným produktům,

·

co nejrychleji umožnit zásah do procesu v případě působení identifikovatelných
příčin,

·

seřizovat proces jen v případě potřeby,

·

vytvořit podmínky pro hodnocení způsobilosti,

·

vytvořit podmínky pro další zlepšování procesu,

·

dokumentovat řízení procesu pro zákazníka,

·

umožnit omezení klasického způsobu kontroly [9].

Motivaci k zavedení SPC lze rozdělit do tří kategorií.
1) Provádí se proto, že na ní trvá zákazník.
2) Používá se ke zdokonalení kvality produktů a zefektivnění výrobních operací.
3) SPC je chápána jako součást filosofie TQM (Total Quality Management), která
zasahuje do všech částí činností společnosti [8].
Vést SPC jen proto, že na ní trvá zákazník a jinak s ní nepracovat, vede nezvratně pouze
k malým systémovým zlepšením. Nejlepší způsob je ten třetí, který má potenciál nejen zlepšit
kvalitu, produktivitu a mezilidské vztahy, ale rovněž i překonávat překážky, optimalizovat
pracovní náplň, snížit náklady a zajistit hladší průběh všech operací [8].
Je důležité mít na paměti, že aplikace SPC je z 20 % statistika, 10 % selský rozum a 70 %
technika. Úspěšná aplikace SPC tedy záleží na efektivním využití manažerských dovedností,
technologií, statistice a mezilidských vztazích [8].
Protože je SPC nástrojem řídícím, je nezbytně nutné, aby i management byl oddán jak
filosofii tak i provádění SPC. Pokud tedy SPC má být efektivní, musí se stát nedílnou součástí
managementu [8].

1.4 Variabilita procesu
Jak už je psáno výše, SPC se provádí na základě statistického hodnocení. K tomuto
hodnocení je třeba znát příčiny odchylek od specifikací. Tyto odchylky jsou způsobeny
proměnlivostí

procesu

označovanou jako

variabilita, proto princip

SPC

vychází

z jejího členění.
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Variabilitu lze dělit na dvě skupiny. První skupinou je variabilita způsobená působením
drobných náhodných příčin. Druhou skupinou je variabilita způsobená většími pravidelně
nebo sporadicky se objevujícími příčinami. Tyto příčiny způsobují takové změny, že je lze
poměrně snadno odhalit. V literatuře se proto potkáváme s názvem vymezitelné příčiny. [4; 7;
9; 15]
Abychom mohli variabilitu chápat, je důležité si nejprve uvědomit, že ač se snažíme
vyrábět produkty naprosto identické, tak nikdy nebudou úplně stejné. A právě variabilita
v tom hraje největší roli. Pro představu si uvedeme následující příklad. Představme si, že
vyrobíme dva produkty ve zlomku vteřiny. I když zlomek vteřiny je velmi krátká doba, budou
i tak mezi našimi produkty panovat jiné výrobní podmínky. Nelze totiž říct, že právě v tu
chvíli byla naprosto stejná teplota, vlhkost, tlak aj. A i kdyby byly (což ovšem kvůli
neustálému a neuspořádanému pohybu částic není možné), tak vlivem výroby prvního kusu se
změní parametry výrobního zařízení při výrobě druhého kusu. A to ještě ani nepřipouštíme
rozdílnosti vstupního materiálu. Samozřejmě, že tyto vlivy mohou působit jak spolu, tak
i samostatně, ale jsou tak malé, že je bez velkého úsilí nejsme schopni rozlišit. Všechny tyto
drobné vlivy jsou tedy náhodné1 příčiny variability. A všechny ty, které způsobují větší
změny a jsme schopni na ně přijít, tudíž je vymezit, nazýváme vymezitelné příčiny variability.
Variabilita nám tedy způsobuje rozdílnost výroby. Její snížení pak ve výsledku znamená:
·

stejnoměrnější výrobu,

·

menší pravděpodobnost výskytu neshodných produktů,

·

menší rozsah kontroly a nižší náklady na kontrolu a zkoušení,

·

nižší náklady vyvolané poruchami procesu, produkováním odpadu a jednotek
vyžadujících přepracování,

·

více spokojených zákazníků [9].

Je nutno poznamenat, že odchylky způsobené vymezitelnými příčinami nemusí být pouze
škodlivé. Mohou se vyskytnout i takové, které jsou prospěšné. Ty je důležité odhalit a vhodně
začlenit do procesu. Pro odhalování různých příčin se hodí jeden ze základních nástrojů
managementu kvality, konkrétně Ishikawův diagram.

1

Náhodnými jsou označovány právě proto, že všechny drobné neznámé vlivy mohou

nabývat různých hodnot. Tyto vlivy můžeme označit jako náhodnou veličinu. Ta má určitou
pravděpodobnost výskytu. A právě díky této pravděpodobnosti lze do jisté míry předvídat
budoucí chování procesu a vymezit meze působení oněch vlivů.
6

Statisticky zvládnutý (resp. stabilní) proces je proces, na který působí pouze náhodné
příčiny variability. „Znamená to, že typ a parametry rozdělení znaku kvality či parametru
procesu, pomocí něhož hodnotíme variabilitu, jsou známy a nemění se“ [9].
Prostředek, kterým zkoumáme právě statistickou zvládnutost procesu, je regulační
diagram. Ten je rovněž i jedním ze 7 základních nástrojů managementu kvality.

1.5 Regulační diagram
Regulační diagram je statistický nástroj určený ke grafickému zobrazení chování procesu
v čase. Obsahuje střední přímku, která většinou reprezentuje průměrnou hodnotu znaku
kvality vzhledem ke statisticky zvládnutému (stabilnímu) stavu. Rovněž obsahuje další dvě
horizontální čáry, nazývané horní regulační mez (neboli UCL – Upper Control Limit) a dolní
regulační mez (neboli LCL – Lower Control Limit). Když je proces ve statisticky zvládnutém
stavu, tak mezi těmito dvěma regulačními mezemi se nachází téměř všechny body. V tomto
případě je proces považován za statisticky zvládnutý a není třeba žádný zásah. Nicméně
pokud nějaký bod leží mimo regulační mez, je to považováno za známku statisticky
nezvládnutého procesu a je nezbytné zjistit příčinu a provést případné nápravné opatření [3].
Velmi důležitou součástí nápravných opatření je použití akčního plánu pro nezvládnutý
proces, tzv OCAP (out of control action plan). OCAP je v podstatě vývojový diagram nebo
klasický popis sledu činností, které se musí realizovat v případě objevení aktivující události.
Tou je většinou signalizace bodu mimo regulační diagram v SPC. OCAP se skládá z bodů,
které jsou potencionálními vymezitelnými příčinami a z opatření, které mají vyústit
k odstranění příčiny. Regulační diagram bez OCAPu není s velkou pravděpodobností
užitečným nástrojem ke zdokonalování procesu [3].
Často se stává, že regulační meze jsou zaměňovány za toleranční meze. V tabulce č. 1.1
jsou přehledně uvedeny rozdíly mezi tolerančními a regulačními mezemi, včetně jejich
zamýšlenému účelu použití.
Regulačním mezím se taktéž říká i akční meze, protože právě po jejich překročení je
nutný zásah do procesu, tedy nějaká akce.
Je zvykem, aby všechny body v regulačním diagramu byly vzájemně propojeny, aby si
šlo lépe představit, jak se posloupnost bodů vyvíjela v čase [3].
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Tabulka č. 1.1: Rozdíly mezi tolerančními a regulačními mezemi [14]
Regulační meze
Jsou

vypočítány

Toleranční meze
z dat Jsou dány ve výrobních pokynech, na

získaných z procesu,

výkresech, aj,

používají se k určení, zda používají se k určení, jestli zkoumaný kus
proces

je

nebo

není splňuje specifikace,

statisticky zvládnutý,
pro

procesu pro redukci nákladů výroby by měly být

regulaci

a způsobilost
regulační

musí

meze

být toleranční meze mimo regulační meze.

uvnitř Toto vede ke skutečnosti, že proces je
způsobilý produkovat výrobky splňující

tolerančních.

specifikace.
Pokud je zadávaný bod Pokud je zadávaný bod uvnitř regulačních
mimo regulační meze, je mezí, ale mimo toleranční meze, je to
to

známka

statisticky známka, že proces je statisticky zvládnutý,

nezvládnutého
a existence

procesu ale není způsobilý produkovat výrobky

vymezitelné splňující specifikace.

příčiny.
Regulační diagramy mají různé přínosy, například:
·

zaznamenávají přítomnost identifikovatelných příčin,

·

slouží k predikování procesu a pomáhají mu, aby pracoval v souladu
s požadavky,

·

rozpoznávají kolísání procesu,

·

umožňují dosáhnout vyšší kvalitě při nižších nákladech,

·

poskytují objektivní náhled na dopad navrženého opatření,

·

poskytují podklady pro srovnávání výkonů procesů mezi pracovníky, linkami
atd. [10].

1.6 Rozdělení regulačních diagramů
S pojmem „regulační diagram“ poprvé přišel W. A. Shewhart. A právě po něm jsou
pojmenovány klasické regulační diagramy.
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„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 2σ od požadované úrovně)“ [9].
Jejich podstata tkví v práci s údaji, které získáváme přímo z výrobního procesu
v přibližně pravidelných intervalech. „Intervaly mohou být určeny v čase (např. v hodinách)
nebo v množství (každá dávka). Obvykle se každá podskupina skládá ze stejného výrobku
nebo služby, které mají stejné měřitelné jednotky a stejný rozsah podskupiny. Z každé
podskupiny se získá jedna nebo více charakteristik podskupin jako např. průměr
!

podskupiny a rozpětí R podskupiny nebo směrodatná odchylka s podskupiny. Shewhartův
regulační diagram je graf hodnot dané charakteristiky podskupiny proti pořadovému číslu
podskupiny“ [12].
Shewhartovy regulační diagramy členíme na dvě kategorie podle způsobu, jakým
získáváme sledovaný znak kvality.
1.6.1 Shewhartovy regulační diagramy pro SPC měřením
Pro SPC měřením se používá dvojce regulačních diagramů. „První indikuje především
změny mezi jednotlivými podskupinami, kdežto druhý především změny a nestabilitu uvnitř
podskupiny“ [11].
Volba charakteristik závisí na počtu měření v podskupině neboli rozsahu výběru
označovaném jako n.
Pro velikost výběru n = 1 se používá ke sledování polohy regulační diagram pro
individuální hodnoty a ke sledování variability regulační diagram pro klouzavé rozpětí. Tato
dvojce diagramů se volí ve chvíli, kdy buď výrobní proces trvá dlouhou dobu, náklady na
kontrolu jsou příliš vysoké nebo je produkt vysoce homogenní [4].
V jiných případech by se této dvojici mělo vyhýbat, neboť digram pro individuální
hodnoty je velmi citlivý na odchylky od normálního rozdělení regulované veličiny, ale není
zase příliš citlivý na odchylky polohy. Rovněž se musí dávat pozor při interpretaci
nenáhodných seskupení regulačního diagramu pro klouzavé rozpětí, neboť jeho hodnoty jsou
vzájemně závislé (vždy 2 po sobě jdoucí) [4].
Pro rozsah výběru mezi 2-10 měřenými kusy je široký výběr použití možných
regulačních diagramů. Může se použít dvojce pro výběrový průměr a výběrové rozpětí,
výběrový průměr a výběrovou směrodatnou odchylku a pro medián a výběrové rozpětí.
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Poslední ze jmenovaných se využívá hlavně ve výrobě, kde není k dispozici výpočetní
technika. Pokud se zvolí n jako liché číslo, je stanovení mediánu jednoduché a použití
regulačního diagramu snazší oproti digramu pro výběrové průměry. Nevýhoda tohoto
diagramu tkví v širších akčních mezích a menší citlivosti na odchylky od parametrů rozdělení
regulované veličiny [4].
Asi nejpoužívanější dvojicí regulačních diagramů je dvojice pro výběrový průměr
a výběrové rozpětí. Hodí se především pro malé rozsahy podskupiny, neboť výpočet rozpětí je
velmi jednoduchý.
S rostoucí velikostí výběru je vhodnější využívat výběrovou směrodatnou odchylku pro
sledování variability. Hlavně protože se využívají informace z hodnot celé podskupiny a ne
jen ze dvou hodnot jako v případě výběrového rozpětí. Odhad směrodatné odchylky procesu
je tak v případě rostoucí velikostí výběru daleko přesnější. Velkou výhodou větší velikosti
výběru je výrazně lepší normalita dat z důvodu platnosti centrální limitní věty [4].
Všechny Shewhartovy regulační diagramy pro SPC měřením musí splňovat určité
předpoklady, těmi jsou:
·

„normalita rozdělení dat, symetrie,

·

konstantní střední hodnota procesu,

·

konstantní rozptyl (směrodatná odchylka) dat,

·

nezávislost, nekorelovanost dat,

·

nepřítomnost vybočujících hodnot“ [11].

1.6.2 Shewhartovy regulační diagramy pro SPC srovnáváním
Regulační diagramy srovnáváním se používají, je-li sledovaný parametr diskrétní
veličinou (tzv. atributem). Proto se jim také říká atributivní znaky kvality.
Výhodou atributivních znaků je, že jsou obecně rychleji posuzovány. Nicméně regulační
diagramy pro SPC srovnáváním nejsou tak citlivé jako diagramy pro SPC měřením, a tedy
detekce malých změn je méně spolehlivá [13].
Atributivní znaky kvality mohou být:
1) vyhovující, nebo nevyhovující jednotky, z nichž každá může být zcela popsána
jako selhávající, nebo neselhávající, přijatelná nebo vadná, přítomná, nebo
nepřítomná atd., např. kuličková ložiska, faktury/účty, pracovníci;
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2) shody, nebo neshody, které mohou být použity k popisu výrobku nebo služby,
např. počet závad, chyb, selhání, nebo pozitivní hodnoty, jako jsou obchodní
hovory, dopravní přeprava, počet vstřelených gólů [13].
Tyto dva typy atributivních dat vedou k použití dvou typů regulačních diagramů:
1) počtu neshodných jednotek (nebo vadných),
2) počtu neshod (nebo vad).
Každý z uvedených typů se ještě dále dělí podle konstantnosti velikosti výběru na:
1. a) počet neshodných jednotek (vadných) (np) diagram - pro konstantní velikost výběru,
b) podíl neshodných jednotek (vadných) (p) diagram – pro různou velikost výběru,
2. a) počet neshod (vad) (c) diagram - pro konstantní velikost výběru,
b) počet neshod (vad) na kus (u) diagram - pro různou velikost výběru [13].
Aby bylo možné použít správný typ diagramu, je potřeba si před zahájením SPC vyjasnit,
co představuje defekt, neshodu, vadu nebo chybu, atd [13].

1.7 Speciální případy seskupení bodů v regulačních diagramech
Ve statisticky zvládnutém (stabilním) procesu, se seskupení bodů v regulačním diagramu
jeví jako náhodné. Začne-li však na regulovaný proces působit zvláštní příčina, seskupení
bodů už nebude náhodné a bude vykazovat neobvyklé seskupení.
Tímto seskupením je důležité se zabývat, aby bylo možné co nejdříve přijít na onu
zvláštní příčinu. V ČSN ISO 8258 [12] je uvedena skupina 8 zvláštních seskupení, jejichž
výskyt indikuje působení vymezitelné příčiny.
Výčet těchto seskupení není konečný, další různé varianty jsou uvedeny například
v normách zabývajícími se speciálními výrobními odvětvími. Každý kdo se zabývá analýzou
regulačních diagramů, by měl vybrat a testovat takové seskupení, které mu budou vyhovovat.
V příloze č. 6 jsou uvedeny nejčastější nenáhodná seskupení, která se vykytují
v regulačních diagramech typu ! a R. Ke každé situaci v regulačním diagramu jsou uvedeny
i možné vymezitelné příčiny.
Další testy nenáhodných seskupení jsou uvedeny na obrázku 1.1.
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Čtrnáct bodů v řadě za sebou
pravidelně kolísá nahoru a dolů

Čtyři z pěti bodů za sebou leží
v zóně B nebo na ní

Dva ze tří bodů v řadě za sebou
leží v zóně A nebo na ní
Obrázek 1.1: Další testy nenáhodných seskupení [12]

1.8 Fáze SPC
Statistická regulace procesu není jen pouhé získávání údajů, jejich zakreslení
a vyhodnocení. Je to spousta činností, které se musí realizovat před započetím SPC a v jejím
průběhu. Tyto činnosti jsou rozděleny do tzv. fází SPC. Fáze SPC jsou celkem čtyři a jsou
rozděleny podle logických kroků.
První z nich je fáze přípravná. Zde se dělají kroky a rozhodnutí o aplikaci SPC. Nejprve
je nezbytné stanovit si, čeho chceme dosáhnout, tedy mít vytyčený cíl regulace. Poté
následuje volba znaku kvality či parametru procesu, stanovení kontrolních míst s ohledem na
co možná nejrychlejší odhalení případné odchylky a na minimalizaci nákladů případných
zásahů. Jakmile je toto rozhodnuto, je nezbytné zvolit vhodnou měřící metodu, stanovit délku
kontrolního intervalu s ohledem na charakteristiky procesu, zvolit vhodný rozsah podskupiny
s ohledem na skutečnost, jak moc chceme, aby byl regulační diagram citlivý a vybrat typ
vhodného regulačního diagramu. Možné typy regulačních diagramů jsou popsány v kapitole
1.6. Na konec je třeba ještě rozhodnout o počtu podskupin, doporučuje se minimálně 20-25
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podskupin. V poslední řadě zbývá už jen vytvořit vhodný formulář pro sběr dat a přejít do
druhé fáze [15].
Druhou fází SPC je zabezpečení statistické zvládnutosti. Zde je nutné zajistit, aby
variabilita byla způsobena pouze náhodnými příčinami. Jedině pak lze dále proces regulovat
a zkoumat jeho způsobilost. Cílem této fáze je tedy najít, odstranit a zamezit působení
případných vymezitelných vlivů. K tomu cíli se nejlépe hodí regulační diagram. Nejprve se
musí sestrojit a provést jeho analýza. Zkoumá se, jestli jsou všechny body uvnitř vypočtených
regulačních mezí, nebo jestli regulační diagram neobsahuje nějaké nenáhodné seskupení, viz
kapitola 1.7. Pokud se v regulačním diagramu něco takové vyskytuje, analyzujeme možné
vlivy, přijmeme opatření k zamezení jejich opětovnému výskytu a jednoduše vypustíme dané
podskupiny. Vypuštěním oněch podskupin se nechceme zbavit nepohodlných hodnot, ale
docílit co možná nejlepšího vytyčení pásma působení náhodných vlivů. Z tohoto důvodu je
nezbytné celou druhou fázi opakovat až do té doby, než bude zajištěna statistická stabilita
a proces bude statisticky zvládnutý. Tudíž se v regulačním diagramu nebude vyskytovat žádná
situace popsána v kapitole 1.7. Při SPC měřením, kdy se využívá dvojce regulačních
diagramů, se nejprve konstruuje a analyzuje regulační diagram zkoumající variabilitu, tedy
Rkl, R nebo s diagram [15].
Zabezpečení statistické zvládnutosti regulačním diagramem slouží ve své podstatě
především k analýze způsobilosti procesu. Tedy zjištění, že proces je schopen produkovat
výrobky splňující specifikace dané především zákazníkem. Třetí fází je právě ona analýza
způsobilosti procesu. K určení způsobilosti procesu se nejčastěji využívají indexy způsobilosti
Cp a Cpk. Proces můžeme považovat za způsobilý, je-li hodnota indexů způsobilosti alespoň
1,33. Maximální přípustná variabilita, dána tolerančními mezemi, je tak rovna skutečné
variabilitě procesu charakterizované osminásobkem směrodatné odchylky procesu. Velmi
často je však požadováno dosažení hodnoty 1,67, kde maximální přípustná variabilita
odpovídá desetinásobku směrodatné odchylky procesu [4]. Proces, který tedy nedokáže
účinně splňovat požadavky zákazníka, nemá smysl regulovat a vynakládat tak na jeho
regulaci další zdroje [15].
Poslední fází je fáze vlastní statistické regulace. Zde je cílem udržet proces ve statisticky
zvládnutém stavu. Toho je dosáhnuto sledováním regulačního diagramu, který signalizuje
případné působení vymezitelných příčin, a právě ty indikují poruchy ve stabilitě procesu.
V této fázi se využívá regulačních mezí vypočítaných ve fázi zabezpečení statistické
zvládnutosti a výsledků způsobilosti. Tedy alespoň do doby, než se proces změní [15].
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1.9 Úskalí aplikace SPC
Kritických oblastí aplikace SPC je hned několik. Může to být nedostatečná podpora
managementu, nevyužívání statistický programů, malá znalost SPC či nedostatek chuti a vůle
pracovat na zlepšeních.
Tato kapitola je však především věnována rizikovým oblastem z pohledu statistiky.
Jak zde již zaznělo, pásmo regulačních mezí vymezuje působení náhodných vlivů. Toto
pásmo je co do šířky rovno šesti směrodatným odchylkám. Z pohledu pravděpodobnosti se
zde nachází přibližně 99,73 % hodnot sledované charakteristiky.:
Tato skutečnost vede ke dvěma možným typům chyb:
1) chybě prvního druhu,
2) chybě druhé druhu.
Pravděpodobnost chyby prvního druhu bývá často označována jako riziko zbytečného
signálu, resp. riziko α. Chyba prvního druhu nastane ve chvíli, kdy je proces ve statisticky
zvládnutém stavu, ale hodnota dané výběrové charakteristiky leží mimo regulační mez [10].
Naopak pravděpodobnost chyby druhého druhu, často označovaná jako riziko
chybějícího signálu, resp. riziko β, nastane ve chvíli, kdy proces není statisticky zvládnutý, ale
hodnota dané výběrové charakteristiky leží uvnitř regulačních mezí [10].
„Se zmenšováním vzdáleností mezi regulačními mezemi při zachování rozsahu výběru n
riziko α stoupá. To může vést ke snaze mít pásmo mezi regulačními mezemi co nejširší.
Výsledkem však může být diagram nedostatečně citlivý na významné odchylky procesu
s vysokým rizikem chybějícího signálu β (riziko β roste se zvětšující se vzdáleností mezi
regulačními mezemi)“ [4].
Klasické Shewhartovy regulační diagramy zohledňují pouze riziko α [4]. Je-li
pravděpodobnost výskytu hodnoty sledované charakteristiky mezi regulačními mezemi
99,73 %, je riziko zbytečného signálu rovno doplňku do 100 %, tedy 0,27 %. V praxi to
znamená, že k překročení meze dojde v průměru 1 z 370 případů (1/0,0027=370). Máme-li
tedy jedno měření denně, tak jednou za rok [16].
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2

CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

2.1 Koncern Continental
Společnost Continental byla založena roku 1871 v německém Hannoveru jako akciová
společnost Continental-Caoutchouc und Gutta- Percha Compagnie. V té době vyráběli pouze
měkké pryže, pogumované textilie a pevné pneumatiky pro kočárky a jízdní kola.
V posledních desetiletích Continental výrazně rozšířil své portfolio výrobků a se svým
obratem 39,2 miliard eur se řadí mezi největší dodavatele v automobilovém průmyslu.
Koncern Continental je rozdělen do dvou částí a to Automotive group a Rubber group,
skládající se celkem z pěti výrobních divizí (Chassis & Safety, Powertrain, Interior, Tires,
ContiTech) [20].
1) Chassis & Safety se zaměřuje na moderní technologie pro aktivní i pasivní
bezpečnost a pro dynamiku vozidla.
2) Powertrain představuje inovativní a efektivní systémová řešení pro pohonné ústrojí
dnešních i budoucích vozidel všech kategorií.
3) Interior kombinuje všechny aktivity související s prezentací a správou informací ve
vozidle.
4) Tires nabízí pneumatiky pro každé použití - od osobních vozidel přes nákladní
automobily, autobusy a vozidla stavby až po zvláštní vozidla, jízdní kola
a motocykly.
5) ContiTech vyvíjí a vyrábí funkční části, komponenty a systémy pro automobilový
průmysl a další klíčová odvětví [20].
Na obrázku 2.1 jde vidět, jaký mají jednotlivé divize podíl na celkovém obratu.

Obrázek 2.1: Podíl jednotlivých divizí na celkovém obratu [19]

15

Celkem Continental zaměstnává více než 208 000 lidí na 430 místech v 55 zemích [19].
Své zastoupení má i v České republice a to hned v sedmi lokacích. Počty zaměstnanců
a výrobní zaměření znázorňuje obrázek 2.2.

Obrázek 2.2: Zastoupení společnosti Continental v České republice [19]

2.2 Závod ve Frenštátě pod Radhoštěm
V závodu ve Frenštátě pod Radhoštěm se vyrábí již od roku 1995. Nejprve tam měla
výrobu společnost Siemens VDO, která v roce 2007 prodala svou divizi Automotive právě
společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
Svou rozlohou závod zabírá 44 256 m2, z toho zabírají 46,4 % výrobní části, 13 % sklady
a 40,6 % kanceláře a ostatní. K březnu roku 2016 měl závod 2 862 zaměstnanců [19].
Závod ve Frenštátu pod Radhoštěm jako jediný z republiky vyrábí výrobky ze všech tří
výrobních divizí části Automotive group. Zastoupení jednotlivých výrobních segmentů
závodu znázorňuje obrázek 2.3. Na obrázku 2.3 lze rovněž pozorovat, že z větší části se
vyrábí produkty divize Powertrain, která se především zabývá pohonným ústrojím.
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Obrázek 2.3: Výrobní segmenty závodu [19]

Široký sortiment výrobků má odbyt u předních automobilek, ale i jejich dodavatelů či
subdodavatelů. Na tento odbyt pozitivně působí kvalita výrobků a snaha managementu
posouvat kvalitu stále více dopředu, což v roce 2008 vyústilo v první dosažení PPM v řádu
jednotek. Na obrázku 2.4 je znázorněn podíl prodeje deseti největších zákazníků.

Obrázek 2.4:podíl deseti největších zákazníků na celkovém prodeji [19]

17

2.2.1 Struktura závodu
Závod ve Frenštátě pod Radhoštěm má poněkud ojedinělou strukturu. Skládá se ze tří
výrobních částí, každá s jiným zaměřím, a z dalších podpůrných oddělení. Výrobní části se
nazývají Focus Factory (zkráceně FF), každá FF si sama hospodaří, má vlastní prostory
a management. V podstatě každá FF je závod uvnitř závodu.
Kromě FF má však závod i centrální oddělení, mezi něž patří například: centrální kvalita,
centrální logistika, controlling, prodej, IT, personální oddělení aj.
Představu o struktuře závodu si lze udělat z obrázku 2.5.

Obrázek 2.5: Struktura závodu [19]

Focus Factory 1 vyrábí především dveřní jednotky, klíčky, řídicí jednotky oken/střech,
řízení vytápění, aj. [19]
Focus Factory 2 se zaměřuje na výrobu řídicích jednotek motorů a převodovek,
speciálních a LC a posilovačů řízení [19].
Focus Factory 3 vyrábí senzory pro snímání teploty, rychlosti, výšky hladiny paliva
a inteligentní senzory baterií [19].
2.2.2 Focus Factory 1
Ze všech tří FF je Focus Factory 1 největší, patří jí totiž třípodlažní budova a na každém
podlaží se vyrábí. Jednotlivé podlaží jsou označeny písmenem C a číslem podlaží.
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StejnČ jako ostatní dvČ FF má i FF1 vlastní management. Na Ĝídící úrovni tak jsou
manažeĜi jednotlivých podlaží, údržby, kvality, logistiky, controllingu, aj.
Zajímavá je pak zejména struktura oddČlení kvality. Manažer kvality pro celou FF1 má
pod sebou tĜi tzv. group leaders, alias vedoucí skupiny [19]. Pod každého vedoucího skupiny
spadá cca deset lidí, kteĜí se starají o své pĜidČlené projekty.
V letech 2013 až 2015 se poþet vyrobených kusĤ ve FF1 každoroþnČ zvyšuje a pĜitom
PPM klesá. Na obrázku 2.6 lze pozorovat vývoj PPM, nechybí ani pĜedpovČć pro rok 2016
[19].
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Obrázek 2.6: Vývoj PPM [19]
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ANALÝZA STÁVAJÍCÍ APLIKACE SPC
Tato kapitola se zabývá, jakým způsobem společnost pracuje s jedním ze 7 základních

nástrojů managementu kvality. Celá problematika aplikace SPC je rozebrána z různých
hledisek. Nejprve bylo provedeno vlastní pozorování a byla prostudována interní
dokumentace. Následně byly sestaveny otázky pro interview s liniovými dělníky a manažery
kvality.
Vzhledem k rozmanitosti výroby a velké rozloze závodu je práce omezena pouze na
jednu výrobní část. Touto částí je FF1, konkrétně výroba C3 a posléze i na C2, viz popis
struktury závodu v kapitole 2.2.

3.1 Vlastní pozorování aplikace SPC
Společnost se zabývá výrobou různých produktů, tyto produkty jsou ve společnosti
označovány jako projekty. Důležitou informací je, že každý projekt má svého manažera
kvality, který je za něj zodpovědný. Každý manažer kvality má na starosti více projektů.
Všechny projekty se skládají z dílčích procesů a na některých je zavedena SPC.
Bylo zjištěno, že více než polovina procesů má SPC zavedeno jako podpůrný nástroj
k omezení výskytu neshodných jednotek, menší polovina je zpracovávána jako zákazníkův
požadavek.
Ve společnosti se vyskytují jak regulační karty se znaky kvality měřitelnými, tak i se
znaky kvality atributivními. Tato práce se zaměřuje na častější, náročnější a problematičtější
měřitelné znaky kvality.
Vlastní pozorování probíhalo v relativně pravidelných intervalech vždy 1x týdně,
výjimečně i 2x do týdne. Zpracovateli byl konzultantem přidělen specialista na SPC, který ho
provedl po výrobě a seznámil se základními aspekty výroby. Následně byl zpracovatel
seznámen s problémy v aplikaci SPC, které společnosti vadily a zavdaly tak důvod
ke zpracování této práce. K pochopení aplikace SPC byla poskytnuta interní dokumentace
a pro náhled na SPC karty byl poskytnut počítač s přístupem k úložišti. Při seznamování se
s interní dokumentací a stávajícími SPC kartami byl specialista na SPC dotazován na různé
nejasnosti.
Při prvotním průzkumu užívání SPC byla nalezena některá slabá místa v oblasti:
·

regulačních karet,

·

regulačních diagramů,

·

úložiště regulačních karet.
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3.1.2 Slabá místa v oblasti regulačních diagramů
K úspěšné regulaci procesu je nezbytná správná interpretace dat, k tomuto účelu slouží
prostředek pro analýzu statistické zvládnutosti procesu nazývaný regulační diagram.
Ve společnosti jsou využívány dvojice Shewhartových regulačních diagramů pro průměr
a rozpětí, ale i pro individuální hodnoty a klouzavá rozpětí. Jiné regulační karty pro měřitelné
znaky kvality ve společnosti nejsou využívány. Velikost výběru se liší proces od procesu.
Podle metodiky CAM je pro závod ve Frenštátě pod Radhoštěm doporučeno používání
Shewhartových regulačních diagramů o velikosti výběru 32. Ne u všech procesů je toto
doporučení splněno. Ve většině případů vzhledem k povaze výrobních procesů a charakteru
zkoušek (nedestruktivní měření), je možné toto doporučení splnit. Je nutno poznamenat, že
velikosti výběrů nejsou v rozporu s kontrolním plánem3 a tedy požadavky zákazníka.
Slabým místem se jeví používání tolerančních mezí v regulačních diagramech.
Přítomnost tolerančních mezí ukázaných na obrázku 3.1 je zavádějící. V případě, že průměr
podskupiny bude natolik velký, že překročí regulační mez, je zásah do procesu
bezpodmínečně nutný. A informace, že průměr překročil i toleranční mez, je neužitečná,
protože se může jednat o neshodu jen jednoho měření, které zvýšilo průměr podskupiny. Tak
jako tak překročí takový průměr regulační mez a je nutno zjistit příčiny. Případně rozhodnout,
zda se polotovar bude považovat za shodný nebo neshodný. Ale ani pro toto rozhodnutí není
nutné mít toleranční meze v regulačním diagramu.
Výjimkou může být regulační diagram pro individuální hodnoty, kde toleranční meze
mohou být nápomocny při určení, zda je měřený prvek shodný či neshodný. V jiných
případech toleranční meze snižují měřítko diagramu a zhoršují tak interpretaci chování
procesu.
Na obrázku 3.1 lze vidět, do jaké míry přítomnost tolerančních mezí zhoršuje interpretaci
naměřených dat. Na tomto obrázku jde i mimo jiné pozorovat neseřízený proces na střed
tolerančního pole.

2

Velikost výběru 3 není úplně ideální, v praxi by měla být velikost výběru co největší

z důvodu platnosti centrální limitní věty. Tato věta nám říká, že se zvětšující se velikostí
výběru konvergují průměry podskupin k přibližně normálnímu rozdělení s parametry N(0,1)
[4].
3

Kontrolní plán je dokument s požadavky zákazníka, parametry výrobního procesu, způsoby

a četnostmi kontroly.
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Obrázek 3.1: Přítomnost tolerančních mezí v regulačním diagramu

Přítomnost tolerančních mezí nejvíce pociťují operátoři provádějící měření při zapisování
do záznamové tabulky. Jelikož se neprovádí žádné testy porušení statistické stability, mají
právě oni za úkol rozhodnout, jestli regulační diagram obsahuje něco, co naznačuje narušení
statistické zvládnutosti procesu. Zmenšené měřítko vyvolané zakreslením regulačních mezí
pak může vést ke špatnému rozhodnutí.
Jak je napsáno výše, přítomnost tolerančních mezí je přípustná pouze v regulačním
diagramu pro individuální hodnoty. Tento případ je ukázán na obrázku 3.2.

Obrázek 3.2: Přítomnost tolerančních mezí v regulačním diagramu pro individuální hodnoty

Na obrázku 3.2 je vidět i další problematická oblast. Tou je nesprávně definovaná střední
přímka. Ta by měla být ve vzdálenosti tří směrodatných odchylek od obou regulačních mezí.
Tato skutečnost může vést k závěru, že proces není statisticky zvládnutý, protože se
v diagramu vyskytuje nenáhodné seskupení. Tím je více jak 8 bodů pod střední přímkou.
Tento test nenáhodného seskupení je uveden i v pracovním návodu PNQ. Operátoři by tak na
základě tohoto regulačního diagramu měli rozhodnout, že proces není statisticky zvládnutý
(v tomto případě z hlediska polohy). Nicméně tento stav nevede k žádnému zásahu.
Výše zmíněný odstavec vede k závěru, že minimálně jeden z testů nenáhodných
seskupení není dodržován. Toto tvrzení podporuje i obrázek 3.3, kde je vidět neplatnost
regulačních mezí. Tato neplatnost se projevuje jasným posunutím naměřených hodnot k jedné
23

z regulačních mezí (v tomto případě k dolní regulační mezi), z čehož vyplývá, že se v procesu
udála nějaká změna a regulační meze tak neodpovídají nově naměřeným údajům, tudíž nejsou
platné.
Při použití testu nenáhodného seskupení (8 bodů nad nebo pod střední přímkou) by se
z tohoto regulačního diagramu mělo vyvodit, že proces není statisticky zvládnutý (v tomto
případě z hlediska polohy).

Obrázek 3.3: Ukázka neplatnosti regulačních mezí

Další problémovou oblastí, znázorněnou na obrázku 3.4, je absence horní regulační meze
v diagramu pro průměr a v diagramu pro rozpětí.
Regulační mez nemusí být v regulačním diagramu pouze v případě, kdy z fyzikálního či
jiného pohledu není možné dosáhnout dané hodnoty (například záporná hmotnost, záporné
rozpětí). Obrázek 3.4 tímto případem není. Regulační diagram pro rozpětí nemá dokonce ani
jednu regulační mez. Je tedy zbytečné ho vést, když jeho jednotlivé hodnoty nejsou s ničím
srovnávány. Skutečnost, že se jeden z diagramů nevede, je možná jen v případech, kdy je
proces dlouhodobě regulován a v onom regulačním diagramu nedošlo k působení vymezitelné
příčiny resp. výskytu nenáhodného seskupení.
V poslední řadě bylo zjištěno i zaměňování tolerančních mezí za regulační. Jak obrázek
3.5 ukazuje, toleranční meze se rovnají regulačním. Vzhledem k tomu, že regulační meze jsou
stanovovány na základě vyhodnocení dat, je velmi málo pravděpodobné, že by byly shodné.
V případě obrázku 3.5 být shodné ani nemohou. Shoda je na obrázku vykreslena v červeném
oválu. Obrázek 3.5 je výňatkem z přílohy č. 1.
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Obrázek 3.4: Ukázka absence regulačních mezí

Obrázek 3.5: Shodné toleranční a regulační meze
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Co se týká zjištěné papírové regulační karty, která je vyobrazena v příloze č. 3, tak lze na
ní pozorovat špatně zvolený typ regulačních diagramů. Samotné regulační diagramy jsou
velmi primitivní a jednotlivé hodnoty nejsou ani vzájemně propojovány. Regulační diagram
pro rozpětí není využíván a variabilita tak není sledována.
Všechno zmíněné v této kapitole vede k závěrům, že:
·

QMPP (quality manager for product and production dříve označovaní jako
manažeři kvality) dostatečně nerozumí problematice SPC;

·

operátoři specialisté nerespektují minimálně jeden z testů nenáhodných seskupení;

·

regulační diagramy nejsou správně interpretovány;

·

regulační meze nejsou přepočítávány;

·

s informacemi o chování procesu, získanými z regulačních diagramů, se nepracuje
správně.

3.1.3 Slabá místa v oblasti úložiště regulačních karet
Prvním nedostatkem v této oblasti byla neorganizovanost ve složce určené k ukládání
a správě regulačních karet, nazývaným úložiště. Jak je uvedeno v úvodu kapitoly 3.1, každý
projekt se skládá z dílčích procesů. Proto je logické, aby všechny procesy, na kterých je
zavedena SPC, týkající se jednoho projektu, měly jednu složku s názvem projektu. Způsob
uložení informací v úložišti této logice odporoval, neboť kde není jasně daný řád a pořádek,
tam vznikají zmatky a neorganizovanost. Tato neorganizovanost zbytečně ztěžovala orientaci
a odporovala pracovnímu návodu PNQ. Správně by v úložišti mělo být tolik složek, kolik je
aktivních projektů, na jejichž procesech je zavedena SPC.
Představu jak úložiště vypadalo si lze udělat z obrázku 3.6.

Obrázek 3.6: Neorganizovanost v úložišti SPC karet
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Další nedodržení pracovního návodu, který se v části „Elektronická archivace“ zabývá
strukturou ukládání, se nacházelo v jednotlivých složkách projektů. Podle pracovního návodu
PNQ, který je více rozebírán v kapitole 3.2, má struktura složky každého projektu správně
obsahovat 3 další složky. Těmi složkami jsou: archív, prázdná SPC karta a rozpracované
karty. Je nutno poznamenat, že se v něm nepíše nic o případu, kdy má projekt více než jeden
proces, který má zavedenou SPC.
Cílem správné struktury uložení SPC karet je:
·

jednoduché nalezení,

·

jednoznačná cesta,

·

šetření času operátorů,

·

zamezení zaměnění jednotlivých regulačních karet.

Představu o tom, jak vypadala struktura jednotlivých projektů, dává obrázek 3.7. Na něm
lze vidět, jak moc se lišily složky projektů podle toho, kdo je má na starosti. Projekt na levé
straně obrázku 3.7 se svou strukturou blížil předepsané struktuře dle návodu PNQ. V tomto
případě se ovšem jedná o projekt, který má jen na jediném procesu zavedenou SPC. Na druhé
straně obrázku 3.7 je však vyobrazena situace, kdy projekt má zavedenu SPC na více
procesech.
Z pozorování vyplynulo, že když operátoři vyplní regulační kartu, přesunou kopii do
archívu a odstraní data v původním souboru. Tento přístup je velice neefektivní a operátoři
tak ztrácejí zbytečně čas odstraňováním dat. Jak je psáno výše, podle návodu PNQ má být
v projektu přítomna složka s prázdnou SPC kartou. Na obrázku 3.7 případ vlevo má složku
s prázdnou SPC kartou, případ vpravo ji nemá.

Obrázek 3.7: Příklady nedodržování struktury ukládání SPC karet
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3.2 Rozbor interní dokumentace určené ke správě SPC
Pro analýzu dosavadní aplikace SPC byly poskytnuty dva interní dokumenty. Prvním ze
zkoumaných dokumentů byl pracovní návod PNQ [1]. Tento návod se ale ukázal jako
nedostačující, nicméně mimo jiné odkazoval i na metodiku CAM [2], která se problematikou
SPC zabývala obecně. Rozbor dokumentů je zpracován podle základních a nejdůležitějších
oblastí. Obsahuje informace o dokumentu, cíl dokumentu, úvod (zde je popsán stručný
obsah), fáze SPC a odpovědnosti.
Bylo zjištěno, že pro závod ve Frenštátu pod Radhoštěm je směrodatný především
pracovní návod PNQ, který na rozdíl od metodiky CAM konkretizuje problematiku SPC
přímo na podmínky závodu.
3.2.1 Rozbor interní dokumentace CAM
Základní charakteristiky jednotlivých bodů jsou výňatkem z metodiky a shodují se
s literaturou (např. s [4]).
3.2.1.1 Základní informace o metodice
„Tato metodika popisuje principy a způsoby zavedení SPC do výroby. Zaměřuje se na
pravidla, která je nutné při používání SPC ve výrobě a ve výrobních kontrolách uplatňovat“
[2].
Dokument je platný od roku 2008.
3.2.1.2 Cíl metodiky
„Stanovení jednotného postupu implementace statistického řízení procesu ve FST4“[2].
3.2.1.3 Úvod do problematiky SPC
Metodika na úvod popisuje, k čemu SPC slouží a jaké kroky v rámci regulace procesu
jsou třeba provádět. Dále je zde rozebráno dělení variability, přínosy jejího snižování
a nechybí zde ani obrázek statisticky zvládnutého a nezvládnutého stavu (procesu). Jsou zde
i mimo jiné uvedeny přínosy SPC.
Další část metodiky je pak věnována implementaci SPC, kde jsou rozebrány fáze (viz
níže).

4

FST je označení závodu.
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Nemalá část metodiky se věnuje i nástrojům SPC, zejména regulačním diagramům
a regulačním kartám. Jsou zde uvedeny typy regulačních diagramů včetně jejich stručného
popisu a jejich interpretace. Za statisticky nezvládnutý proces je podle metodiky považováno
následující [2]:
·

bod mimo regulační mez,

·

7 bodů za sebou stoupá nebo klesá,

·

8 za sebou nad nebo pod střední čárou.

Co se týká regulační karty, tak v metodice jsou uvedeny části, ze kterých se má regulační
karta skládat a jsou uvedeny i příklady. Na závěr se ještě metodika krátce věnuje analýze
způsobilosti a případové studii zavedení SPC. Úplně na konci jsou ještě i výpočtové vzorce,
statistické tabulky a definice pojmů.
3.2.1.4 Fáze SPC podle metodiky
V rámci této kapitoly jsou popsány fáze tak, jak jsou napsány v metodice. Pod každým
popisem fáze se nachází poznámky autora této práce.
Fáze přípravná
„V rámci této fáze se realizuje několik zjištění resp. činností, na jejichž základě se
rozhoduje, jak bude daný proces regulován“ [2].
·

V metodice není zmínka o vytvoření vhodného prostředí pro zavedení SPC, nebo
alespoň jeho ověření.

·

V metodice schází požadavek na definování procesu a jeho analýza (rychlost
procesu, opakovatelnost, způsob kontroly, přesnost, aj.). O tomto (viz závorka) je
zmínka pouze v návaznosti na volbu vhodné délky kontrolního intervalu.

·

Součástí přípravné fáze by měla být i předběžná identifikace vymezitelných příčin
variability (analýza variability). Tento krok v metodice taktéž schází.

Kromě výše uvedených oblastí jsou kroky přípravné fáze napsány srozumitelně v logicky
navazujících krocích a shodují se s dostupnou literaturou (viz [4]).
Jako pozitivní je brána i tabulka, která může být použita k určení velikosti výběru
v návaznosti na výsledky způsobilosti resp. výkonnosti, viz tabulka č. 3.1.
Tabulka č. 3.1: Velikost výběru v návaznosti na výsledky způsobilosti [2]
Cp
n

… ≤ 1,33
10

1,33 < … ≤ 1,67
8

1,67 < … ≤ 2
5

…>2
3
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Fáze zabezpečování stavu statistické zvládnutosti procesu
„Cílem této fáze je identifikovat a minimalizovat, resp. odstranit působení vymezitelných
vlivů a vytvořit podmínky, aby se jejich působení nemohlo opakovat“ [2].
V metodice není tato fáze podrobněji popsána, dílčí kroky jsou až součástí případové
studie zavedení SPC do výroby.
Fáze analýzy a zabezpečení způsobilosti procesu
„Součástí této fáze je tzv. analýza způsobilosti procesu, ve které zkoumáme, zda proces,
který je po předchozím kroku statisticky zvládnutý, je schopen dosahovat požadavků
zákazníka, definovaných ve formě tolerančních mezí“ [2].
O způsobilosti procesu se krátce hovoří v jiné kapitole, avšak o jejím zabezpečení zde
není žádná zmínka. Analýze způsobilosti je věnována jiná metodika, na kterou však v textu
není odkaz, ten je až na konci metodiky v povinných odkazech.
Fáze vlastní statistické regulace procesu
„V této fázi je proces udržován ve stavu, kdy je statisticky zvládnutý a způsobilý. Cílem
je pomocí regulačního diagramu signalizovat poruchy ve stabilitě procesu, identifikovat je
a odstraňovat. Regulační diagramy pak pracují s regulačními mezemi stanovenými ve fázi
zajištění statistické zvládnutosti a se zohledněním výsledků analýzy způsobilosti procesu.
Tyto meze mají dlouhodobý charakter. Jejich platnost trvá do doby změny procesu, u nichž se
předpokládá, že bude působit i v budoucnu a jejichž příčinu jsme schopno identifikovat“ [2].
3.2.1.5 Členění regulačních diagramů
V metodice jsou uvedeny téměř všechny typy regulačních diagramů, včetně jejich
stručného popisu. Výjimkou je regulační diagram pro medián a výběrové rozpětí, ten se však
ve společnosti nevyužívá. Je zde uvedena i přehledná tabulka regulačních diagramů pro
měřitelné znaky kvality a jejich kombinací.
Metodika uvádí i doporučení využívat regulační diagram pro výběrový průměr
a výběrové rozpětí.
3.2.1.6 Odpovědnosti za činnosti v rámci SPC
V této metodice se odpovědnosti vůbec neřeší. Nikde o nich není zmínka.
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3.2.2 Rozbor interní dokumentace PNQ
3.2.2.1 Základní informace o pracovním návodu
„Tento pracovní návod platí pro všechna pracoviště FST, kde jsou regulační karty
připravovány, tištěny, vyplňovány a vyhodnocovány“[1].
Platný je od roku 2015
3.2.2.2 Cíl pracovního návodu
„Tento pracovní návod slouží jako pomůcka pro přípravu a práci s regulačními kartami“
[1].
3.2.2.3 Úvod do problematiky
Dá se říci, že tento pracovní návod se spíše zabývá fází vlastní statistické regulace
procesu. Věnuje se přípravě regulačních karet včetně jejich vzhledu, přípravě a řízení SPC
a zpracování údajů.
V rámci přípravy a řízení SPC je věnována pozornost přípravě pracoviště, zahájení SPC
a postupu výběrových kontrol včetně příkladů porušení statistické stability. Jako testy
nenáhodných seskupení v případě porušení statistické zvládnutosti procesu jsou uvedeny: bod
mimo regulační meze, 7 bodů za sebou stoupá nebo klesá, 8 bodů za sebou nad nebo pod
střední čárou. Na konci jsou pak uvedeny příklady regulačních karet.
3.2.2.4 Fáze
V rámci toho pracovního návodu se fáze neřeší.
3.2.2.5 Členění regulačních diagramů
Členění regulačních diagramů není uvedeno.
3.2.2.6 Odpovědnosti za činnosti v rámci SPC
Jednotlivé odpovědnosti jsou napsány u činností, které jsou popisovány. Chybí jejich
stručný přehled, například maticí odpovědnosti.
Pro přesnější představu kdo je za co zodpovědný, byly odpovědnosti vytaženy
z pracovního návodu [1].
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Manažer kvality je zodpovědný za:
·

přípravu regulačních karet,

·

vyhodnocení regulačních karet,

·

vyzvednutí regulační karty od operátorů (platí pouze pro papírové SPC karty)

·

formální a věcnou stránku SPC karty.

Operátor je zodpovědný za:
·

vyplňování regulačních karet,

·

informování manažerů kvality v případě problému s regulační kartou,

·

předání regulačních karet manažerům kvality (platí pouze pro papírové SPC
karty).

3.3 Interview s pracovníky o aplikaci SPC
Jako prostředek ke zjištění co nejvíce informací o průběhu a způsobu práce pracovníků,
kteří jsou zapojeni do realizace SPC, bylo zvoleno interview.
Otázky k interview byly sestaveny dle předchozího vlastního pozorování a po seznámení
se s interní dokumentací.
3.3.1 Interview s operátory
Pracovníci, kteří mají ve výrobě přímo na starosti SPC, se nazývají operátoři specialisté.
Pracují na dvousměnný provoz s krátkým a dlouhým týdnem. Na starosti mají uvolňování
výroby (spouštění), měření a záznam dat do SPC karty a vizuální hodnocení statistické
zvládnutosti procesu dle výsledků v regulačních diagramech (hodnocení probíhá podle testů
nenáhodných seskupení uvedených v pracovním návodu PNQ, který je popsán v kapitole
3.2.2).
Interview byli podrobeni pouze operátoři na C3. Celkem jsou čtyři, na každé směně
pouze jeden. Každý takový operátor specialista měří a vyhodnocuje různé znaky kvality podle
toho, co se právě vyrábí.
Pro měření mají k dispozici různé měřící prostředky například různé typy mikrometrů,
různé váhy, výškoměr, siloměr, vlhkoměr aj. Měří s přesností stanovenou rozsahem měřícího
prostředku, ve většině případů to je na setiny a tisíciny. Velmi výjimečně je přesnost měření
na desítitisíciny.
Kromě operátora specialisty č. 2 jsou na této pozici zaměstnány ženy. Pro jednoduchost
jsou dále operátoři specialisté (OP) označování jako OP1-OP4.
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Za účelem zjištění, co přesně dělají a jak jejich kontrola funguje, byl sestaven soubor
otevřených otázek. Bohužel kvůli bezpečnostním předpisům nebylo možné ptát se OP bez
přítomnosti QMPP (quality manager for produkt and production – manažer kvality pro
produkt a výrobu). Je tedy možné, že některé odpovědi neodpovídají skutečnosti a mají
sníženou vypovídací schopnost vlivem nervozity, strachu, aj.
V následující části jsou rozebírány jednotlivé otázky a vyhodnocení jejich odpovědí.
Dílčí odpovědi OP se nachází v příloze č. 4.
Téměř všichni OP pracují na současné pozici více než 3 roky, jediný OP3 pracuje na své
pozici 1,5 roku.
Otázka č. 1: Komunikujete s příslušným QMPP projektu? Jak?
Vyhodnocení odpovědí:

Ke správné aplikaci SPC je důležitá komunikace na všech úrovních hierarchie, od centrální
kvality5, přes QMPP projektů po samotné operátory. Cílem by mělo být předcházení
problémů a ne jejich řešení, až nastanou.
Otázka č. 2: Děláte nějaké úkony, které nejsou napsané v checklistu? Jaké?
Vyhodnocení odpovědí:

Otázky checklistu jsou sestaveny dle hlubší znalosti chodu procesu. V případě, že OP narazí
na činnost, která tam není a shledává ji prospěšnou, měl by tuto skutečnost nahlásit a počkat
na posouzení odpovědnou osobou.
Otázka č. 3: Máte absolvováno nějaké školení zaměřené na správné měření a zacházení
s měřícím zařízením? Jednorázové nebo opakující se?
Vyhodnocení odpovědí:

Bylo zjištěno, že ne všichni operátoři mají (nebo si nejsou vědomi) patřičné speciální školení
zaměřené na správné měření a zacházení s měřícím zařízením. Způsoby zacházení a měření
(co, kde, jak) mají v pracovních návodech a tyto zkušenosti se předávají při zaučování nového
operátora.

5

Centrální kvalita je útvar, který ve společnosti mimo jiné řeší školení týkající se oblastí

kvality.
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Otázka č. 4: Jakým způsobem víte, že měřící zařízení je správně nastaveno /
kalibrováno?
Vyhodnocení odpovědí:

Vzhledem k absenci školení se nabízí otázka, zda kalibrační protokol a pracovní návod jsou
dostačující k pochopení problematiky a zamezení případným nepřesnostem v měření.
Otázka č. 5: Probíhá nějaká komunikace s druhou směnou, co se týká SPC?
Vyhodnocení odpovědí:

Komunikace s druhou směnou je dostatečná. Bylo ověřeno její využívání v praxi.
Otázka č. 6: Máte nějaký pracovní návod pro práci s SPC? Jaký?
Vyhodnocení odpovědí:

Z odpovědí operátorů je patrné, že přesně nemají ponětí, jaký pracovní návod pro práci s SPC
používat. Vzhledem k větší míře pracovních návodů na pracovišti ani neví, co všechno tam
v nich mají.
Otázka č. 7: Kde máte pracovní návod zpřístupněný?
Vyhodnocení odpovědí:

Dostupnost materiálů a pracovních návodů je dostačující. Materiály jsou na lehce dostupném
a viditelném místě nad pracovním stolem.
Otázka č. 8: Chodíte na školení ohledně SPC? Jak často?
Vyhodnocení odpovědí:

Bylo zjištěno nepravidelné školení z centrální kvality. Bylo pouze jednou a před dlouhou
dobou. Toto tvrzení je ověřeno po komunikaci s centrální kvalitou.
Otázka č. 9: Stručně popište, jak pracujete s SPC kartami.
Vyhodnocení odpovědí:

V odpovědích operátorů chybí zmínka o vizuální kontrole statistické zvládnutosti. V tomhle
případě je dost pravděpodobné, že byli nervózní z přítomného QMPP a jednoduše zapomněli
na tak pro ně samozřejmou věc.
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Otázka č. 10: Víte tak přibližně, k čemu slouží SPC?
Vyhodnocení odpovědí:

V širším pojetí odpovědí se dá považovat, že jsou odpovědi dostačující. OP zhruba ví, k čemu
SPC slouží.
Otázka č. 11: Zapisujete data přímo do SPC karty? Pokud ne, tak jakým způsobem?
Vyhodnocení odpovědí:

Z odpovědí vyplývá, že OP zapisují data do regulační karty pro měřitelný znak kvality, která
je připravená v programu Microsoft Office Excel. K tomuto účelu využívají počítač, který
mají na svém pracovišti. Ne všechna měření však lze provádět na jejich pracovišti, a tak si
vypomáhají notesy/papíry. Bylo zjištěno, že v minulosti měl jeden ze zákazníků požadavek na
zavedení záznamových karet v těchto případech. U některých projektů byly záznamové karty
zjištěny.
Otázka č. 12: Jakým způsobem máte ošetřeno dodržování frekvence kontroly?
Vyhodnocení odpovědí:

Bylo zjištěno, že žádný výpis nebo přehled, kde by byla frekvence kontroly napsána,
neexistuje. Jelikož se každý den vyrábí různé polotovary a každý má v jiném místě
stanovenou kontrolu prostřednictvím SPC, je výhodné mít někde přehled všech procesů, kde
se provádí SPC i s velikostí výběru a frekvencí.
Otázka č. 13: V SPC kartě jsou určité grafy, který/které z nich považujete za
nejdůležitější? Resp. do kterého se díváte po zapsání dat do tabulky?
Vyhodnocení odpovědí:

Z odpovědí se dá vyvodit, že někteří OP nemají moc velké povědomí o tom, co který diagram
představuje.
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Otázka č. 14: Vnímáte nějakým způsobem přítomnost tolerančních mezí v regulačním
diagramu pro výběrové průměry? Jak?
Vyhodnocení odpovědí:

K signalizaci výskytu vymezitelné příčiny dochází při překročení regulačních mezí ne až
tolerančních, tudíž jejich přítomnost v regulačním diagramu není nutná a pro OP je spíše
matoucí. V odpovědích sami přiznávají, že je vnímají.
Otázka č. 15: Podle pracovního návodu PNQ mohou nastat v grafech tři stavy, kdy je
nutný zásah do procesu. Máte tyto stavy někde u svého pracoviště na viditelném místě?
Pokud ne, tak víte, kde je najít?
Vyhodnocení odpovědí:

Jak už bylo uvedeno v hodnocení jedné předchozí otázky, všechny pracovní návody mají na
pracovišti a v případě potřeby ví, že tam někde je. Nicméně je potvrzeno nerespektování
alespoň jednoho ze tří stavů. Tudíž můžeme tvrdit, že se s nimi moc nepracuje.
Otázka č. 16: Stalo se Vám někdy, že jeden ze tří stavů nastal?
Vyhodnocení odpovědí:

Při průzkumu starších regulačních karet, bylo zjištěno nerespektování trendů u některých
projektů. Lze tedy usoudit, že zmíněné odpovědi operátorů se vtahují pouze na stav
překročení regulační meze.
Otázka č. 17: V případě, že jeden ze tří stavů nastane, co z Vaší strany následuje?
Vyhodnocení odpovědí:

V odpovědích schází zapsání problému do průvodního listu procesu. U téhle otázky znovu
mohlo jít o nervozitu způsobenou přítomností QMPP. V minulosti byl s tímto problém a
v roce 2015 na toto téma proběhlo školení.
Otázka č. 18: V případě bodu mimo regulační mez, přeměřujete vybrané vzorky znovu?
Vyhodnocení odpovědí:

Odpověď na tuto otázku by měla být vždy ano, aby se vyloučila hrubá chyba měření.
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Shrnutí zjištěných slabých míst z interview
Na základě odpovědí OP z interview bylo zjištěno následující:
1) přemíra pracovních návodů na pracovišti,
2) absence školení zaměřené na měřící zařízení a měření,
3) nedostatečná komunikace s QMPP,
4) nepravidelné/nedostatečné školení na problematiku SPC,
5) chybějící přehled frekvence kontroly u jednotlivých procesů,
6) slabá podpora od QMPP, kteří mají na starosti formální a věcnou stránku regulační
karty (přítomnost tolerančních mezí, neplatné regulační meze → nesledování trendů
operátory)
3.3.2 Interview s QMPP
QMPP (quality manager for produkt and production – manažer kvality pro produkt
a výrobu) dříve označovaný jako manažer kvality, je osoba, která má na starosti vždy daný
projekt a jeho dílčí procesy. QMPP jsou odpovědní za formální a věcnou stránky regulační
karty a její následné vyhodnocení.
Za účelem detailního zjištění prováděných činností QMPP v rámci SPC, byl sestaven
soubor otevřených otázek.
Interview proběhlo bez jakékoliv intervence v klidném prostředí v jedné z meetingových
místností. Interview se účastnil jen tazatel a dotazovaný.
Celkem bylo dotazováno pět QMPP, jejich výběr proběhl na základě vlastního
pozorování.
V následující části jsou rozebírány jednotlivé otázky a vyhodnocení jejich odpovědí.
Dílčí odpovědi QMPP se nachází v příloze č. 5. Pro zjednodušení jsou QMPP označováni
čísly 1-5.
Otázka č. 1: Jak dlouho pracujete na současné pozici?
Vyhodnocení odpovědí:

Vzhledem k zjištěné velké fluktuaci zaměstnanců na této pozici bylo pro tazatele důležité
vědět, do jaké míry má délka pracovního poměru vliv na znalost chápání problematiky SPC.
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Otázka č. 2: Kolik projektů máte celkem na starosti?
Vyhodnocení odpovědí:

Na této pozici je v současné době ve společnosti podstav, pracovníci tak mají na starosti
hodně projektů. Jelikož každý den musí řešit hodně věcí ke každému projektu a jsou v časové
tísni, tak tazatele zajímalo, jak počet projektů má vliv na znalosti problematiky SPC, viz
odpovědi na další otázky.
Otázka č. 3: Jak dlouho máte na starosti tento projekt?
Vyhodnocení odpovědí:

Tazatele zajímalo, jaký vliv na odpovědi má kombinace délky pracovního poměru a délky
správy projektu.
Otázka č. 4: Existuje dokument se záznamem charakteristik procesu? (rychlost procesu,
délka výrobního intervalu, opakovatelnost, přesnosti měření, apod.)
Vyhodnocení odpovědí:

Z odpovědí vyplývá, že neexistuje jeden dokument s charakteristikami procesu. Tyto
charakteristiky jsou roztroušeny v různých jiných dokumentech. Vzhledem k velké fluktuaci
zaměstnanců je výhodné mít všechny informace o procesu na jednom místě, usnadní to
chápání funkce procesu.
Otázka č. 5: Jak často komunikujete s operátory specialisty?
Vyhodnocení odpovědí:

Z interview s operátory specialisty vyplynulo, že komunikace s QMPP je nepravidelná.
V ideálním případě by QMPP měli s OP komunikovat každý den, kdy je projekt realizován.
Otázka č. 6: Při jakých příležitostech s nimi komunikujete?
Vyhodnocení odpovědí:

QMPP si jsou vědomi, při jakých příležitostech s OP komunikovat. Nicméně OP preventivní
a průběžnou komunikaci nevnímají (viz příloha č. 4 - otázka č. 1).
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Otázka č. 7: Jak velkou důvěru máte ve správnost měření prováděné operátory? Malou,
střední, velkou? Svou odpověď zdůvodněte.
Vyhodnocení odpovědí:

Správnost měření prováděné OP, je QMPP zpochybňována. Důvodem může být absence
školení v této oblasti a nízký dohled nad prací OP.
Otázka č. 8: Jak moc si myslíte, že operátoři dodržují pracovní návod? Málo, středně,
hodně? Proč?
Vyhodnocení odpovědí:

Ze zdůvodnění odpovědí se dá vyvodit, že QMPP mají spíše důvěru v systém než v samotné
dodržování pracovních návodů. Systémem jsou myšlena taková opatření, která detekují
významné odchylky od pracovních návodů.
Otázka č. 9: Účastníte se nějakých školení/porad v oblasti SPC/způsobilosti?
Vyhodnocení odpovědí:

Pokud jsou tvrzení všech QMPP pravdivá, tzn. QMPP absolvují vstupní školení a opakované
každoroční školení, je frekvence školení dostačující.
Otázka č. 10: Podle kterého/kterých návodů se řídíte při práci s SPC?
Vyhodnocení odpovědí:

QMPP si přesně nepamatují pracovní návody pro správu SPC, ale vzhledem k rozsahu
pracovních povinností a s tím spojené dokumentace, je znalost o umístění oněch návodů
dostačující.
Otázka č. 11: Jaké činnosti provádíte v rámci SPC?
Vyhodnocení odpovědí:

V rámci kapitoly 3.2.2.6 zabývající se odpovědností, vyplývají z pracovního návodu jisté
povinnosti. Z odpovědí QMPP není patrné ošetření povinností za přípravu regulačních karet
a formální a věcnou stránku regulačních karet.
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Otázka č. 12: Co všechno je součástí dlouhodobé analýzy způsobilosti procesu? Pokud si
nemůžete vzpomenout, víte alespoň, kde najít pokyny/pracovní návod?
Vyhodnocení odpovědí:

Tazatele více než jednotlivé činnosti a obsah zajímalo splnění předpokladů pro analýzu
způsobilosti. QMPP vědí, jaké jsou požadavky na data, aby mohla být zkoumána způsobilost
procesu. Nicméně z vlastního pozorování (viz kapitola 3.1) vyplynulo, že se s výsledky
dlouhodobé způsobilosti procesu moc nepracuje.
Otázka č. 13: Jak často vyhodnocujete dlouhodobou způsobilost procesu?
Vyhodnocení odpovědí:

Vyhodnocování způsobilosti 1x ročně je nedostatečné. Důvodem tohoto tvrzení jsou slabá
místa v oblasti regulačních diagramů, viz kapitola 3.1.2.
Otázka č. 14: Sledujete trend dlouhodobé způsobilosti procesu?
Vyhodnocení odpovědí:

Podle metodiky CAM se mají regulační meze přepočítat ve chvíli, kdy je znatelný trend
způsobilosti. Pokud se sledování způsobilosti neprovádí, nebo je jen jednou za dlouhou dobu,
tak QMPP si nemusí být vědom případných změn v procesu.
Otázka č. 15: Jak často se díváte na rozpracovanou/vyplněnou regulační kartu?
Případně proč se nedíváte?
Vyhodnocení odpovědí:

V rámci dohledu nad OP a přehledu o chování procesu je nezbytné kontrolovat regulační
karty v pravidelných intervalech. V ideálním případě by QMPP měli regulační kartu sledovat
každý den, co je projekt a tedy i SPC kontrola realizována, včetně komunikace OP.
Otázka č. 16: Vedete nějaký záznam o přijatých nápravných opatření při porušení
statistické stability?
Vyhodnocení odpovědí:

Vedení záznamu o přijatých nápravných opatřeních pouze v jednotlivých regulačních kartách
je nedostačující. Neexistuje OCAP (out of control action plan) viz zdroj [3]. Podle něj je
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rozvoj účinného systému pro přijetí nápravných opatření, nezbytnou součástí účinného
provádění SPC.
Otázka č. 17: Přepočítával jste někdy regulační meze? Případně víte o tom, že byly
někdy Vaším předchůdcem přepočítávány?
Vyhodnocení odpovědí:

Tato otázka se váže na otázku č. 14, podle metodiky CAM se mají regulační meze
přepočítávat ve chvíli, kdy je znatelný trend dlouhodobé způsobilosti procesu. QMPP 2
a QMPP 5si jsou této skutečnosti vědomi, o ostatních se to s jistotou nedá tvrdit, kvůli
krátkému působení ve společnosti.
Otázka č. 18: Víte, podle čeho byly regulační meze původně sestaveny?
Vyhodnocení odpovědí:

QMPP mají ponětí, že původní regulační meze byly nastaveny dle chování procesu
v ověřovací sérii v rámci pPCA. Tazatel chtěl poukázat na propojení otázek č. 13, 14 a 17
a rozdíly mezi krátkodobou způsobilostí (pPCA) a dlouhodobou způsobilosti (PCA).
Otázka č. 19: K čemu podle Vás slouží checklist?
Vyhodnocení odpovědí:

Každá výrobní jednotka/zařízení je pro správnou funkci třeba nastavit a zkontrolovat. Tato
kontrola je ve společnosti realizována prostřednictvím checklistu. Z odpovědí nevyplývá, že
otázky v checklistu můžou sloužit i k odstranění vymezitelných příčin variability.
Otázka č. 20: Jak jsou v checklistu pro uvolnění zařízení a procesu zohledněny výsledky
SPC?
Vyhodnocení odpovědí:

Předmětem zájmu tazatele bylo zohlednění provedených nápravných opatření opakujících se
příčin porušení statistické stability. Viz vyhodnocení odpovědí otázky č. 16 absence OCAP.
Podle QMPP checklist nenavazuje na zjištění z SPC.
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Otázka č. 21: Jsou nebo byly v minulosti s checklistem problémy? Jaké?
Vyhodnocení odpovědí:

Princip neustálého zlepšování není žádnou novinkou a neměl by být ani při práci
s checklistem. Podle QMPP2, který je ve společnosti nejdéle, se checklist upravuje tak, aby
chápání jednotlivých jeho otázek bylo srozumitelné. Tento fakt potvrzuje i QMPP4.
Otázka č. 22: Myslíte, že operátoři vyplňují checklist svědomitě? Svou odpověď
zdůvodněte.
Vyhodnocení odpovědí:

Většina dotazovaných QMPP úplně nevěří ve svědomité vyplňování checklistu operátory.
Otázka č. 23: Sestavoval jste otázky checklistu sám? Případně kdo?
Vyhodnocení odpovědí:

Sestavení otázek checklistu vyžaduje hluboké pochopení procesu a jeho vazby na další
procesy. Pouze QMPP2 je dostatečně dlouho zaměstnancem společnosti, aby věděl jak
správně s otázkami zacházet.
Otázka č. 24: Shledával jste nějaké nedostatky ve staré SPC kartě? Jaké?
Vyhodnocení odpovědí:

Staré SPC karty měly spoustu nedostatků, viz kapitoly 3.1.1 a 3.1.2. QMPP o některých ví.
Otázka č. 25: Jaký vidíte hlavní přínos nové SPC karty?
Vyhodnocení odpovědí:

Z odpovědí se dá vyvodit, že nová SPC karta je vnímána jako pozitivní změna k lepšímu.
Nová SPC karta má spoustu výrazných vylepšení, viz kapitola 5.
Otázka č. 26: Má podle Vás nová SPC karta nějaké nedostatky nebo problémová místa?
Vyhodnocení odpovědí:

Z odpovědí vyplývá, že žádný z QMPP si ještě detailně novou regulační kartu neprošel. Ve
vzoru, podle kterého jsou všechny karty zpracovány, se vyskytla chyba. Tato chyba ve
výsledku znamená, že regulační karta neplní všechny své funkce (např. test odlehlých hodnot,
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test normality, regulační diagram pro individuální hodnoty, histogram), plní pouze ty
základní.
Otázka č. 27: Proč se podle Vás tak dlouho používaly staré SPC karty?
Vyhodnocení odpovědí:

Na všech odpovědích vyjma QMPP3 je kousek pravdy.
Celkové zhodnocení slabých míst z odpovědí v interview
Délka pracovního poměru má výrazný vliv na znalosti problematiky SPC v konkrétních
podmínkách společnosti.
Při rozboru odpovědí QMPP z interview bylo zjištěno následující:
1) Absence jednoho dokumentu s charakteristikami procesu.
2) Nepravidelná komunikace některých QMPP s OP a s tím spojena malá nedůvěra ve
správnost měření a dodržování pracovních návodů.
3) Málo časté vyhodnocování dlouhodobé způsobilosti procesu a s tím spojené sledování
trendu.
4) Nízký dohled na chování procesů některými QMPP.
5) Nevedení záznamů o přijatých nápravných opatřeních, například formou OCAP.
6) Výsledky SPC nejsou zohledněny v checklistu.

3.4 Souhrn slabých míst aplikace SPC
V této kapitole jsou bodově shrnuta všechna slabá místa vyplývající přímo i nepřímo
z předchozích kapitol 3.1 – 3.3 Tato slabá místa jsou uspořádaná podle sledu kapitol v této
práci.
1) Různorodost formální stránky regulačních karet.
2) Nejednoznačné názvy regulačních karet.
3) Používání primitivních papírových regulačních karet.
4) Nerespektování doporučení o velikosti výběru z metodiky CAM.
5) Přítomnost tolerančních mezí v regulačním diagramu.
6) Neaktuálnost regulačních mezí.
7) Zaměňování tolerančních mezí za regulační.
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8) Absence regulačních mezí v regulačních diagramech.
9) Nepořádek v úložišti.
10) Nedodržování struktury ukládání SPC karet.
11) Nedostatečně rozpracované fáze SPC v metodice CAM.
12) Pracovní návod PNQ není aktualizovaný na práci s SPC v elektronické podobě.
13) Struktura ukládání SPC karet není v pracovním návodu PNQ dostatečně zpracována.
14) V pracovním návodu PNQ chybí přehledně napsané odpovědnosti.
15) Absence přehledu pracovních návodů na pracovišti OP.
16) Absence školení OP zaměřené na správné měření a zacházení s měřícím zařízením.
17) Nepravidelné školení OP na problematiku SPC.
18) Chybí přehled frekvence kontroly jednotlivých procesů v projektech včetně velikostí
výběru.
19) Nerespektování trendů OP.
20) Nedostatečná komunikace QMPP – OP.
21) Absence jednoho dokumentu obsahujícího charakteristiky procesu.
22) Málo časté vyhodnocování dlouhodobé způsobilosti procesu a s tím spojené sledování
trendu.
23) Nevedení záznamu o přijatých nápravných opatřeních.
24) Nedostatečná práce s výsledky SPC.
25) Chybějící výčet projektů a jejich odpovědných QMPP v úložišti pro SPC karty.
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4

NÁVRHY ŘEŠENÍ SLABÝCH MÍST APLIKACE SPC
Tato kapitola představuje návrhy řešení slabých míst zjištěných v kapitole 3 včetně

hodnocení potencionálních přínosů. Kvůli provázanosti jednotlivých slabých míst se
společnosti doporučuje zaměřit se na pro ně následující oblasti, tím by se mohly vyřešit i jiná
slabá místa.
Návrh č. 1:
Revize interní dokumentace zaměřená na body:
·

Fáze SPC v metodice CAM, hlavně fáze 2-4.

·

Vytvoření ukázek jednotlivých modelových situací v pracovním návodu PNQ
s informacemi o chování procesu vyvozených z oněch modelových situací. V ideálním
případě přímo z vlastní výroby.

·

Přidání kapitoly zabývající se správným pojmenováním SPC karty.

·

Celkové přepracování postupu výběrových kontrol v pracovním návodu PNQ tak, aby
odpovídal i práci s elektronicky vedenou SPC.

·

Jednoznačné stanovení odpovědností za činnosti v pracovním návodu PNQ formou
matice odpovědnosti.

·

Rozšíření definované struktury ukládání SPC karet v pracovním návodu PNQ
o projekty s více procesy. Například podle obrázku 4.1.

Obrázek 4.1: Návrh struktury ukládání SPC karet

Potencionální přínosy návrhu:

Vhodně zpracovaná dokumentace je základním předpokladem úspěšné práce s SPC na
všech jejích úrovních.
V případě ukládání SPC karet podle definované struktury je přínosem jednoznačná,
rychlá a jednoduchá identifikace a nalezení karty, tyto přínosy ušetří čas a usnadní práci OP.
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Dostatečně zpracované fáze dávají čtenáři náhled na SPC od jejího začátku až po její
konec resp. další začátek. Náhled na SPC vede k jejímu bližšímu chápání a tedy i čtenářově
lepší práci.
Řešené modelové situace různých chování procesu poskytnou QMPP základní znalosti
o možnostech interpretace výsledků v regulačních diagramech.
Správné pojmenování regulačních karet bude mít za následek jednoznačnou identifikaci
v případě tisku.
Návrh č. 2:
Průběžné sledování dodržování pracovních návodů a dokumentace spojené s SPC
v pravidelně stanovených intervalech formou zpětné vazby na všech úrovních hierarchie
společnosti. Důležitou podmínkou tohoto návrhu je podpora managementu.
Potencionální přínosy návrhu:

Průběžné sledování dodržování pracovních návodů a dokumentace bude vést k rychlejším
úpravám podle stanovené dokumentace a tím zlepšení celkové aplikace SPC na všech
úrovních hierarchie.
Návrh č. 3:
Vytvoření dokumentu, kde budou jasně vypsány všechny projekty, včetně jejich procesů, na
kterých probíhá SPC a k nim přiřazený zodpovědný QMPP. V ideálním případě i s uvedením
jejich nadřízených. Následně uložení tohoto dokumentu v úložišti pro SPC karty.
Potencionální přínosy návrhu:

Hlavním přínosem tohoto návrhu je přehled pro všechny zainteresované strany.
Vzhledem k velké fluktuaci zaměstnanců na pozicích QMPP a s tím spojené změny za
odpovědnost jednotlivých projektů, je výhodou mít takový přehled k dispozici.
Jeho uložením do úložiště, kde mají přístup i OP, se usnadní a urychlí komunikace mezi
QMPP a OP.
Návrh č. 4:
Používaní jednotného vzoru SPC karty pro všechny měřitelné znaky kvality včetně používání
pouze regulačních mezí s výjimkou regulačních diagramů pro individuální hodnoty. Tento
vzor by měl být dostatečně sofistikovaný, aby jej v dohledné době nebylo třeba měnit.
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Tento vzor nové SPC karty by měl umět následující:
·

Označovat hodnoty v tabulce, které jsou mimo regulační meze.

·

Při zapisování do tabulky varovat, že zadaná hodnota je mimo toleranční mez.

·

Automaticky zakreslovat hodnoty do regulačních diagramů.

·

Provést ověření předpokladů pro výpočet způsobilosti, například box-plot pro test
odlehlých

hodnot,

histogramem

k určení

přibližného

tvaru

rozdělení

pravděpodobnosti, Q-Q graf pro test normality, aj.
·

Výpočet indexů způsobilosti/výkonnosti.

Potencionální přínosy návrhu:

Jedním z nejdůležitějších přínosů toho návrhu jsou funkce, které nová SPC karta bude
umět. Tyto funkce podstatně zjednoduší vyhodnocování a další práci s daty. Tím ušetří čas
QMPP, který mohou věnovat interpretaci zjištěných výsledků. Rovněž informace získané
z těchto funkcí poskytnou důležité poznatky o chování procesu už v průběhu vyplňování
a budou dostupné okamžitě a komukoliv.
Další nemalý přínos nového vzoru tkví ve standardizaci formální stránky SPC karet.
Návrh č. 5:
Častější sledování dlouhodobé způsobilosti procesu a s tím spojené sledování trendu této
způsobilosti.
Potencionální přínosy návrhu:

Častějším vyhodnocováním dlouhodobé způsobilosti procesu a sledováním jejího trendu,
budou mít QMPP přehled o platnosti regulačních mezí. Rovněž získají podklady pro další
zlepšování procesu.
Návrh č. 6:
Pravidelné a důkladné školení OP i QMPP alespoň 1x ročně. Samostatné školení zaměřené na
problematiku SPC pro OP i QMPP, včetně ukázek a řešení modelových situací přímo
z určitých situací ve společnosti. Samostatné školení zaměřené na správné měření a zacházení
s měřícím zařízením pro OP.
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Potencionální přínosy návrhu:

Větší pochopení školené problematiky a zajištění dodržování postupů stanovených
v interní dokumentaci.
Návrh č. 7:
Vytvoření následujících dokumentů pro OP a jejich umístění na pracoviště:
·

Přehled pracovních návodů na pracovišti.

·

Přehled frekvence kontroly a velikosti výběru jednotlivých procesů v projektech.

Potencionální přínosy návrhu:

Lepší orientace pro OP jak v dokumentaci, tak i SPC kontrolách.
Návrh č. 8:
Vytvoření dokumentu, který bude obsahovat všechny charakteristiky daného procesu včetně
jeho slabých míst a problémových oblastí.
Potencionální přínosy návrhu:

Vytvoření takového dokumentu usnadní a urychlí QMPP získávání znalostí o procesu, na
jejichž základě pak stanovují důležitá rozhodnutí.
Návrh č. 9:
Vedení záznamu o přijatých nápravných opatřeních při porušení statistické stability procesu
formou OCAP nebo alespoň přehledovou tabulkou, která není pouze v jednotlivých
regulačních kartách procesu.
Potencionální přínosy návrhu:

Přehled, který vede ke stanovení takových dlouhodobých opatření, aby se zamezilo
vzniku příčiny porušení statistické stability.
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5

ZAVEDENÁ OPATŘENÍ
V této kapitole jsou představena některá nápravná opatření, která již byla zrealizována.

Veškeré provedené změny vedou k optimalizaci práce s SPC a k její jednodušší správě.
Nápravná opatření byla zavedena hlavně v oblasti regulačních karet a jejich úložiště.
Rovněž došlo k částečné standardizaci velikosti výběrů na hodnotu doporučenou v metodice
CAM.

5.1 Opatření v oblasti regulačních karet
Všechny stávající regulační karty, uvedené v tabulce č. 3.1, byly přepracovány na nový
vzor zpracovaný podle vzoru používaného specialistou na SPC. Nová SPC karta tak zvládá
provádět téměř všechno zmíněné v návrhu č. 4. kapitoly 4. Jediné co nová SPC karta
neprovádí, je varovat, že zadávaná hodnota v tabulce překračuje toleranční mez.
Celá nová SPC karta se nachází v příloze č. 7 a č. 8. Její jednotlivé části s popisem funkce
jsou představeny níže.
Data, ze kterých vychází následující obrázky, pochází z generátoru náhodných čísel.
Neodpovídají tak skutečnému procesu.
Na obrázku 5.1 je představeno záhlaví nové regulační karty. Toto záhlaví slouží
k jednoznačné identifikaci procesu, projektu, měřidla, aj. důležitých věcí.

Obrázek 5.1: Záhlaví nové SPC karty

Nová SPC karta stejně jako její předchozí verze obsahuje kontrolní tabulku, která se
skládá ze dvou částí. První část zaručuje jednoznačnou identifikaci výrobní verze, data a času
výběru. Druhá část je určena pro samotný záznam naměřených údajů a výpočet průměru
a rozpětí. Obě části jsou ukázány na obrázku 5.2.
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Obrázek 5.2: Kontrolní tabulka nové SPC karty

Co se týká regulačních diagramů, tak nová SPC karta má oproti staré SPC kartě větší
možnosti. Umožňuje rozlišovat mezi tolerančními a regulačními mezemi, stejně tak jako mezi
střední přímkou a jmenovitou hodnotou. Oba regulační diagramy jsou ukázány na obrázku
5.3. Data, ze kterých jsou následující obrázky, neodpovídají skutečně naměřeným údajům.
Jsou to náhodně zapsané hodnoty, které měly za úkol otestovat funkčnost regulační karty.

Obrázek 5.3: Regulační diagramy nové SPC karty

Jak kontrolní tabulka, tak regulační diagram jsou nastaveny až na 150 podskupin. Sice se
tím značně omezily možnosti tisku, ale v dnešní digitální době to zase tak velké omezení není.
Ony nevýhody totiž předčí možnost sledovat proces dlouhodobě a jednoduše tak
z naměřených údajů stanovit indexy způsobilosti.
Další nedílnou součástí SPC karty je tabulka s nápravnými opatřeními a průvodní list
procesu. Tyto dvě věci jsou ve všech předchozích verzích stejné. Není tomu jinak ani
v případě nové SPC karty.
V kapitole 3.1.1 je napsáno, co všechno regulační karta musí obsahovat. Nová regulační
karta, která prošla revizí na útvaru centrální kvality. Nově neobsahuje záznam o uvolnění
výroby, který se nacházel pod nápravnými opatřeními.
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Výše zmíněné úpravy jsou považovány za základní věci, které by regulační karta měla
mít. Největší plus nové SPC karty se však skrývá v jejich rozšířených možnostech.
Hned vedle záhlaví regulační karty můžeme najít vysvětlivky k jednotlivým popiskům na
regulačním diagramu, včetně jejich barevného odlišení, viz obrázek 5.4.

Obrázek 5.4: Vysvětlivky k popiskům na regulačním diagramu

Největší výhodu nové SPC karty přináší počet podskupin, který umožňuje jednoduše jen
z jedné či dvou karet vypočítat dlouhodobou způsobilost procesu. K tomu slouží výpočtová
tabulka umístěná hned vedle vysvětlivek. Jak je vidět na obrázku 5.5, výpočtová tabulka umí
vypočítat všechny známé typy indexů způsobilosti a mimo jiné přepočítává i regulační meze.
Pro ještě větší usnadnění práce QMPP by mohly být jednotlivé indexy vysvětleny například
v komentářích. Na obrázku 5.5 je vidět i tabulka se součiniteli pro výpočet regulačních
diagramů odpovídající velikosti výběru. Ve vzoru jsou uvedeny součinitele i pro jiné velikosti
výběru, viz obrázek 5.6.

Obrázek 5.5: Výpočtová tabulka s indexy způsobilosti
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Obrázek 5.6: Součinitele pro výpočet regulačních diagramů

V neposlední řadě vzorové SPC karty uvádí výpočtové vzorce indexů způsobilosti,
střední přímky a regulačních mezí jak pro regulační diagram pro rozpětí, tak i pro regulační
diagram pro průměr. Viz obrázek 5.7.

Obrázek 5.7: Výpočtové vzorce

Další nedílnou součástí nové SPC karty je i ověřování určitých předpokladů. Tyto
výpočty a grafy jsou skryty před OP a chráněny heslem.
Regulační karta umožňuje provádět výpočty pro krabicový graf, Q-Q graf i histogram,
viz obrázky 5.8, 5.9, 5.10.
Nr.

Verze

Čas

Datum

X1

HRM(X) DRM(X) HTM(X) DTM(X)

T(X)

Data

Number

Propa

Z Value

Box-plot

1

763

5.5.2015

17:05

1,53

1,729

1,391

1,860

1,460

1,660

1,530

1,000

0,001

-3,05747

Minimum

1

763

5.5.2015

17:05

1,54

1,729

1,391

1,860

1,460

1,660

1,540

2,000

0,003

-2,71158

Q1-Min

1

763

5.5.2015

17:05

1,54

1,729

1,391

1,860

1,460

1,660

1,540

3,000

0,006

-2,53763

Med-Q1

1,54

2

763

6.5.2015

17:06

1,52

1,729

1,391

1,860

1,460

1,660

1,520

4,000

0,008

-2,41756

Q3-Med

1,596

2

763

6.5.2015

17:06

1,54

1,729

1,391

1,860

1,460

1,660

1,540

5,000

0,010

-2,32468

Max-Q3

1,691

Počet

2

763

6.5.2015

17:06

1,55

1,729

1,391

1,860

1,460

1,660

1,550

6,000

0,012

-2,24835

3

763

7.5.2015

17:07

1,5

1,729

1,391

1,860

1,460

1,660

1,5

7,000

0,015

-2,18324

3

763

7.5.2015

17:07

1,53

1,729

1,391

1,860

1,460

1,660

1,53

8,000

0,017

-2,12625

1,4
1,49

448

Obrázek 5.8: Tabulka s daty + Q-Q grafu + krabicovému grafu.
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Obrázek 5.9: Histogram

Obrázek 5.10: Q-Q graf

Všechny uvedené výpočty a grafy se dělají automaticky po zadání naměřených údajů.
Nová SPC karta tak velice usnadňuje práci QMPP.
Úplně nakonec je u histogramu a Q-Q grafu zobrazen i regulační diagram pro
individuální hodnoty. Viz obrázek 5.11.

53

Obrázek 5.11: Regulační diagram pro individuální hodnoty

Svou sofistikovaností nová SPC karta předčí všechny své předchůdce a šetří čas QMPP.

5.2 Opatření v oblasti regulačních diagramů
Se změnou regulační karty byly provedeny i měny v oblasti regulačních diagramů. Tyto
změny se týkaly jen velikostí výběru a odstranění tolerančních mezí některých procesů.
Celkem na sedmi projektech (16 regulačních kartách z cca 60) byla změněna velikost
výběru. Tato velikost výběru je upravena tak, aby splňovala velikost výběru doporučenou
v metodice CAM. Zbylé neupravené velikosti výběru buď splňovaly doporučení metodiky
CAM, nebo je jejich velikost rovna jedné, kvůli způsobu získávání měřené veličiny.
Další zavedenou změnou v oblasti regulačních diagramů bylo odstranění tolerančních
mezí u vybraných procesů. Po dohodě s QMPP zůstaly toleranční meze pouze u některých
procesů6. Jedná se především o procesy, kde se na projektu měří SC znaky (significant
characteristics – významné znaky). Celkem se jedná o devět projektů (22 regulačních karet
z cca 60).

5.3 Opatření v oblasti úložiště SPC karet
Prvním z provedených opatření v oblasti úložiště SPC karet bylo sloučení některých
složek tak, aby v úložišti byla vždy jen jedna složka projektu. Na toto opatření se následně
váže vytvoření struktury tak, jak je to ukázáno na obrázku 4.1.
U některých procesů byla vytvořena složka s prázdnou SPC kartou, kde byl vložen vzor
nové SPC karty upravený tak, aby byl specifický pro daný proces.
Z obrázků 5.12 a 5.13si lze představit výše zmíněné úpravy. V porovnání s obrázky 3.6
a 3.7 jde o znatelnou změnu.

6

Jelikož se u téměř všech procesů používá velikost výběru 3, nemají být tyto toleranční meze

v regulačním diagramu přítomny. Nicméně QMPP na přítomnosti tolerančních mezí trval.
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Obrázek 5.12: Úložiště SPC karet po úpravě

Obrázek 5.13: Ukázka upravené struktury ukládání SPC karet na vybraném projektu
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ZÁVĚR
Hlavním cílem práce byla analýza stávající aplikace SPC ve společnosti Continental
Automotive Systems Czech Republic s.r.o. ve Frenštátě pod Radhoštěm a návrh nápravných
opatření. Cíle práce byly naplněny jednak vlastním pozorováním a rozborem podnikových
směrnic, tak i prostřednictvím interwiev se zaměstnanci.
V teoretické části jsou popsány základní informace o SPC a jejím zařazení v systému
managementu kvality. Nechybí ani seznámení se s hlavní příčinou různorodosti výroby a
s regulačními diagramy jakožto nástroji SPC. Na závěr teoretické části jsou uvedeny kroky
vedoucí k úspěšnému zavedení SPC včetně možných rizik.
V praktické části jsou představena slabá místa aplikace SPC v jejích různých aspektech.
Slabá místa byla zjištěna v oblasti regulačních karet, regulačních diagramů, úložiště
regulačních karet, interní dokumentace a lidského faktoru. Všechna zjištěná slabá místa jsou
přehledně popsána v příslušných kapitolách. Souhrn slabých míst ze všech oblastí aplikace
SPC je popsán v kapitole 3.4.
Posledním cílem práce byl návrh nápravných opatření ke zlepšení dosavadní aplikace
SPC včetně definování jejich potencionálních přínosů. Celkem je v práci navrženo devět
nápravných opatření, která by měla vyřešit všech dvacet pět zjištěných slabých míst.
Na závěr je nad rámec cílů této práce přidána kapitola s již zavedenými opatřeními,
jejichž cílem je optimalizace práce s SPC a jednodušší správě.
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Příloha č. 2: Používaná regulační karta 2

Příloha č. 3: Papírová regulační karta

Otázka č. 1: Komunikujete s příslušným QMPP projektu? Jak?
OP1: Ne.
OP2: Při problému nebo na popud manažera kvality.
OP3: Jen když je problém nebo QMPP něco chce.
OP4: Spíše ne, když už ano tak skrze vedoucího nebo při nejasnostech.
Otázka č. 2: Děláte nějaké úkony, které nejsou napsané v checklistu? Jaké?
OP1: NE
OP2: Ano, vybírám odkapávací nádržky.
OP3: NE
OP4: NE
Otázka č. 3: Máte absolvováno nějaké školení zaměřené na správné měření a zacházení
s měřícím zařízením? Jednorázové nebo opakující se?
OP1: Ano, co 2 roky v rámci školení o SPC.
OP2: V rámci školení s SPC. Jednorázové cca 2 roky zpět.
OP3: Ne.
OP4: Ne.
Otázka č. 4: Jakým způsobem víte, že měřící zařízení je správně nastaveno / kalibrováno?
OP1: Sama kalibruji, podle kalibračního protokolu. Měřidla se co rok kontrolují.
OP2: Sám kalibruji podle návodu při každém měření.
OP3: Sama kalibruji podle měrek.
OP4: Sama kalibruji, podle kalibračních vzorků.
Otázka č. 5: Probíhá nějaká komunikace s druhou směnou, co se týká SPC?
OP1: Ústní komunikace.
OP2: Při předávání směny, ústně. Výjimečně mailem.
OP3: Ano, ústně při předávání směny.
OP4: Ano, spíše ústně při předávání směny, výjimečně mailem.
Příloha č. 4/1: Odpovědi operátorů na otázky v rámci interview

Otázka č. 6: Máte nějaký pracovní návod pro práci s SPC? Jaký?
OP1: Ano, různé pracovní návody pro dané projekty, kde jsou návody jak a kde měřit daný
znak.
OP2: Ano, na všechno je návod. Jsou různé pro každý projekt.
OP3: Ano nějaký tu někde je.
OP4: Ano.
Otázka č. 7: Kde máte pracovní návod zpřístupněný?
OP1: U pracovního stolu spolu s dalšími návody.
OP2: Na pracovišti.
OP3: Mezi ostatními návody u pracovního stolu.
OP4: Na pracovišti u stolu.
Otázka č. 8: Chodíte na školení ohledně SPC? Jak často?
OP1: Ano, co 2 roky.
OP2: Byl jsem jednou, asi 2 roky zpátky.
OP3: Ano, byla jsem jen jednou asi po půl roce ve funkci.
OP4: Ano, ale ne pravidelně, pouze když je problém.
Otázka č. 9: Stručně popište, jak pracujete s SPC kartami.
OP1: Najdu si příslušnou kartu, zapíšu datum, čas a naměřené hodnoty.
OP2: Změřím, zapíšu, podívám se na výsledky.
OP3: Změřím, najdu kartu, zapíšu, uložím a zavřu.
OP4: Najdu kartu, zapíšu data, uložím. V případě měření mimo pracovní stůl naměřím data,
zapíšu bokem a hned jdu zapsat do karty.
Otázka č. 10: Víte tak přibližně, k čemu slouží SPC?
OP1: Hodnota pro zákazníka, ke kontrole pro zákazníky, ve smyslu dosahování požadavků
pro zákazníka.
OP2: Monitorování průběhu výroby, kontrola pro zákazníka.
Příloha č. 4/2: Odpovědi operátorů na otázky v rámci interview

OP3: Přehled fungování výroby.
OP4: Sledování průběhu výroby, aby byla zákazníkovi dodána kvalita.
Otázka č. 11: Zapisujete data přímo do SPC karty? Pokud ne, tak jakým způsobem?
OP1: Přímo do karty hned jak je to možné, pokud měřím jinde než u svého pracovního stolu,
tak na papír a pak až jak je to možné do karty.
OP2: Ano, ale když nejsem u PC, tak na papír.
OP3: Ano pokud je to možné, jinak co nejdříve to jde.
OP4: Přímo do karty, v případě měření mimi pracoviště kde není PC, tak na papír a pak hned
do PC.
Otázka č. 12: Jakým způsobem máte ošetřeno dodržování frekvence kontroly?
OP1: Naučený postup – podle toho co se zrovna vyrábí.
OP2: Dívám se do SPC karty.
OP3: Z hlavy vím, mám to naučené od předchůdců při zaučování.
OP4: Podle zkušeností – předávají se od předchůdců.
Otázka č. 13: V SPC kartě jsou určité grafy, který/které z nich považujete za
nejdůležitější? Resp. do kterého se díváte po zapsání dat do tabulky?
OP1: Všechny, ale pro individuální hodnoty moc nevnímám.
OP2: Všechny jsou důležité.
OP3: Všechny.
OP4: Nejvíce ten pro individuální hodnoty, pro rozpětí skoro vůbec.
Otázka č. 14: Vnímáte nějakým způsobem přítomnost tolerančních mezí v regulačním
diagramu pro výběrové průměry? Jak?
OP1: Ano, kontrola pro zákazníka ať se k němu nedostanou neshodné produkty.
OP2: Vnímám regulační, na toleranční se nedívám.
OP3: Ano, jsou nápomocná.
OP4: Ano vnímám je, ale nejsou rušivé.
Příloha č. 4/3: Odpovědi operátorů na otázky v rámci interview

Otázka č. 15: Podle PNQ12006 mohou nastat v grafech 3 stavy, kdy je nutný zásah do
procesu. Máte tyto stavy někde u svého pracoviště na viditelném místě? Pokud ne, tak
víte kde je najít?
OP1: Ano, někde jsou.
OP2: Ano asi tam jsou.
OP3: Ano u pracoviště.
OP4: Ano.
Otázka č. 16: Stalo se Vám někdy, že 1 ze 3 stavů nastal?
OP1: Ano.
OP2: Ano.
OP3: NE
OP4: Ano.
Otázka č. 17: V případě, že 1 ze 3 stavů nastane, co z Vaší strany následuje?
OP1: Zapíšu to do tabulky a informuje se předák.
OP2: Zavolá se údržba nebo systémák a zapíše se to poznámky.
OP3: Kontaktuju systémáka, zastaví se výroba a řeší se to.
OP4: Jdu za vedoucím směny, ten kontaktuje QMPP a řeší se to.
Otázka č. 18: V případě bodu mimo regulační mez, přeměřujete vybrané vzorky znovu?
OP1: Občas podle povahy procesu, většinou ale ne. Znovu se měří až po nějakém opatření.
OP2: Ano přeměřuji.
OP3: Ano asi bych měřila znovu.
OP4: Ano, i když s očekávaným výsledkem, ještě předtím než kontaktuji vedoucího.

Příloha č. 4/4: Odpovědi operátorů na otázky v rámci interview

Otázka č. 1: Jak dlouho pracujete na současné pozici?
QMPP1: ¾ roku.
QMPP2: 9 let.
QMPP3: 4,5 měsíce.
QMPP4: ¾ roku.
QMPP5: 6 let.
Otázka č. 2: Kolik projektů máte celkem na starosti?
QMPP1: 3
QMPP2: 6
QMPP3: 4
QMPP4: 5
QMPP5: 3
Otázka č. 3: Jak dlouho máte na starosti tento projekt?
QMPP1: ¾ roku.
QMPP2: 6 měsíců.
QMPP3: 1,5 měsíce.
QMPP4: 3 měsíce.
QMPP5: 3 roky.
Otázka č. 4: Existuje dokument se záznamem charakteristik procesu? (rychlost procesu,
délka výrobního intervalu, opakovatelnost, přesnosti měření, apod.)
QMPP1: Existuje hromada různých dokumentů, jak uvolnit linku, chybový katalog, kontrolní
plán, něco má plánování výroby.
QMPP2: Všude různě, například v kontrol plánu něco je.
QMPP3: Všude různě, dají se dohledat jednotlivé věci, možná jeden existuje.

Příloha č. 5/1: Odpovědi QMPP na otázky v rámci interview

QMPP4: Plánovač výroby má většinou tyto věci, já je k dispozici nemám, ale můžu se na ně
podívat.
QMPP5: Ne neexistuje, informace jsou rozděleny do více pracovních návodů.
Otázka č. 5: Jak často komunikujete s operátory specialisty?
QMPP1: Nijak pravidelně.
QMPP2: V podstatě každý den.
QMPP3: 3x do měsíce, v případě problémů častěji.
QMPP4: Skoro vůbec. Nebyl zatím žádný problém. Zaznamenala jsem, že proběhlo měření
a nikdo mě neinformoval, že by byl nějaký problém.
QMPP5: V případě, že se vyskytne problém.
Otázka č. 6: Při jakých příležitostech s nimi komunikujete?
QMPP1: Při potencionálních problémech.
QMPP2: Při prověřování karet nebo v případě potřeby měření navíc.
QMPP3: Preventivně a při problémech.
QMPP4: Při problému nebo nějaké změně.
QMPP5: Kontrola aktuálního stavu výroby, kvalitativní problémy, měření vzorků, ….
Otázka č. 7: Jak velkou důvěru máte ve správnost měření prováděné operátory? Malou,
střední, velkou? Svou odpověď zdůvodněte.
QMPP1: Střední – mám malou důvěru v systém měření.
QMPP2: Střední – nemyslím si, že vždy dodržují správný postup.
QMPP3: Střední až velkou – zatím nezavdali důvod o nich pochybovat.
QMPP4: Velkou – jsou vytrénovaní. Ví, že se na problém přijde.
QMPP5: Velkou - jsou proškolení.

Příloha č. 5/2: Odpovědi QMPP na otázky v rámci interview

Otázka č. 8: Jak moc si myslíte, že operátoři dodržují pracovní návod? Málo, středně,
hodně? Proč?
QMPP1: Hodně – protože se brzo na jejich chybu přijde, proto pracují svědomitě.
QMPP2: Středně až hodně – když jsou nehlídáni, tak není zajištěno přesně dodržení postupů.
QMPP3: Středně – záleží jak kdo, vlastní zkušenost říká, že ho hodně nedodržují.
QMPP4: Středně – po čase zapomínají. Taky na ně působí okolní informační šum.
QMPP5: Středně až hodně – vědí, že v případě nedodržení pracovního návodu se jedná
o porušení pracovní kázně, za což je postih.
Otázka č. 9: Účastníte se nějakých školení/porad v oblasti SPC/způsobilosti?
QMPP1: V rámci zaškolení bylo MSA, pPCA, PCA.
QMPP2: Jedenkrát ročně.
QMPP3: Pouze vstupní školení na toto téma.
QMPP4: Ne.
QMPP5: Ano, školení na SPC.
Otázka č. 10: Podle kterého/kterých návodů se řídíte při práci s SPC?
QMPP1: Podle různých.
QMPP2: Nějaké návody jsou, v případě potřeby vím kde je najít.
QMPP3: Zatím jsem se k nim nedostala, vím ale kde je najít.
QMPP4: Nevím. Vím ale, kde je v knihovně standardů najít.
QMPP5: Podle PNQ.
Otázka č. 11: Jaké činnosti provádíte v rámci SPC?
QMPP1: MSA, pPCA, PCA
QMPP2: Definuji, jak se má měřit, kontroluji karty, posílám vyhodnocení na centrální kvalitu
v rámci pPCA a PCA.
QMPP3: Zatím jen kontrola karet, nic jiného za tu dobu co tu jsem nebylo třeba.

Příloha č. 5/3: Odpovědi QMPP na otázky v rámci interview

QMPP4: Zatím jsem žádné neprováděla.
QMPP5: Kontrola uvolnění procesu v checklistu, kontrola SPC karet, zpětná kontrola SPC
v případě reklamace od zákazníka.
Otázka č. 12: Co všechno je součástí dlouhodobé analýzy způsobilosti procesu? Pokud si
nemůžete vzpomenout, víte alespoň, kde najít pokyny/pracovní návod?
QMPP1: PCA, MSA, ANOVA, GAUGE R&R, testy normality, stability, způsobilosti.
QMPP2: PCA, stabilita, normalita, homogenita, indexy způsobilosti.
QMPP3: Zatím jsem tu krátce, takže jsem to nedělala.
QMPP4: MSA, ANOVA.
QMPP5: Minimálně 125 hodnot v časovém období minimálně 1 měsíc, Cpk 1,33.
Otázka č. 13: Jak často vyhodnocujete dlouhodobou způsobilost procesu?
QMPP1: 1x ročně.
QMPP2: 1x ročně.
QMPP3: Zatím jsem nevyhodnocovala.
QMPP4: Zatím jsem nevyhodnocovala, byla jsem seznámena se zprávami od předchůdců.
QMPP5: Minimálně 1x ročně.
Otázka č. 14: Sledujete trend dlouhodobé způsobilosti procesu?
QMPP1: Ne, jsem tu krátce.
QMPP2: Ano, v systému PQR.
QMPP3: Ne, jsem tu krátce, je možné že předchůdce to sledoval.
QMPP4: Já ne, předchůdce snad ano.
QMPP5: Do jisté míry ano, ve starých kartách to šlo obtížně, v nových je to jednodušší.
Otázka č. 15: Jak často se díváte na rozpracovanou/vyplněnou regulační kartu?
Případně proč se nedíváte?
QMPP1: Při potížích, případně 1x za 2 měsíce.
QMPP2: Každý den.
Příloha č. 5/4: Odpovědi QMPP na otázky v rámci interview

QMPP3: Snažím se 1x týdně nebo když je třeba.
QMPP4: Téměř vůbec, není tam problém.
QMPP5: 1x týdně, v případě problémů častěji.
Otázka č. 16: Vedete nějaký záznam o přijatých nápravných opatření při porušení
statistické stability?
QMPP1: Ne.
QMPP2: V regulační kartě se vedou záznamy, jinak ne.
QMPP3: Ne, jsem tu krátce.
QMPP4: Ne, zatím se mi nestalo.
QMPP5: Ve spolupráci s operátorem specialistou v rámci regulační karty.
Otázka č. 17: Přepočítával jste někdy regulační meze? Případně víte o tom, že byly
někdy Vaším předchůdcem přepočítávány?
QMPP1: Nějaká úprava tam asi byla, ale přepočet nejspíše ne.
QMPP2: Ano, na základě způsobilosti.
QMPP3: Předchůdce asi ano.
QMPP4: Já ne, předchůdce nevím.
QMPP5: Vím, že se mají přepočítávat, jsou ale přejaty od předchůdce.
Otázka č. 18: Víte, podle čeho byly regulační meze původně sestaveny?
QMPP1: Na základě měření.
QMPP2: Na základě pPCA, vyhodnocují se přes centrální kvalitu.
QMPP3: Měřením asi v rámci pPCA.
QMPP4: Nevím, snad v rámci pPCA.
QMPP5: Ne.
Otázka č. 19: K čemu podle Vás slouží checklist?
QMPP1: Uvolnění procesu při rozjedu linky.
QMPP2: Ke správnému uvolnění výroby.
Příloha č. 5/5: Odpovědi QMPP na otázky v rámci interview

QMPP3: Ke kontrole zařízení, uvolňování výroby/zařízení.
QMPP4: Má kontrolovat, jestli je provedena posloupnost kroků, aby bylo zařízení uvedeno do
správného nastavení.
QMPP5: Ke kontrole správného uvolnění procesu.
Otázka č. 20: Jak jsou v checklistu pro uvolnění zařízení a procesu zohledněny výsledky
SPC?
QMPP1: Moc to není propojeno, v checklistu jsou otázky zaměřené na uvolnění.
QMPP2: Nejsou.
QMPP3: Nejsou.
QMPP4: Myslím, že nejsou. Asi kdyby byl problém, tak jedno z řešení tam snad bude
zohledněno.
QMPP5: Zaškrtnutím políčka, že hodnoty jsou OK.
Otázka č. 21: Jsou nebo byly v minulosti s checklistem problémy? Jaké?
QMPP1: Ano občas, ale taky se obnovuje při potřebě. Je možné, že prochází pravidelnou
revizí, jsem tu krátce na to, abych to mohla posoudit.
QMPP2: Vylepšovaly se otázky, aby nedošlo k desinterpretaci.
QMPP3: Ne.
QMPP4: Na jiných projektech jsou. Například není dokonale formulována otázka, takže z ní
není jasné, co se má dělat. Je to kvůli rozdílu VŠ a SŠ vzdělání.
QMPP5: Upravovaly se, aby byly reprezentativnější.
Otázka č. 22: Myslíte, že operátoři vyplňují checklist svědomitě? Svou odpověď
zdůvodněte.
QMPP1: Ne. Stalo se, že na otázku, která byla zaškrtnutá, nešlo odpovědět. Při dotazu někdy
ani neví, jak se co uvolňuje.
QMPP2: Ano, myslím si, že není důvod tam nic falšovat.
QMPP3: Snad ano, nejde nijak ověřit nepravdivost, spoléhá se na to, co napíšou.

Příloha č. 5/6: Odpovědi QMPP na otázky v rámci interview

QMPP4: Ruku do ohně bych za ně nedala. Po čase se stává, že checklist je rutina a je
vyplňován automaticky až po provedení jeho obsahu.
QMPP5: Někdy operátoři vyplňují automaticky a nečtou přesně otázky
Otázka č. 23: Sestavoval jste otázky checklistu sám? Případně kdo?
QMPP1: Asi předchůdce, já jsem jen upravovala spíše obsah než samy otázky.
QMPP2: Ano ve spolupráci s centrální kvalitou.
QMPP3: Asi předchůdce.
QMPP4: Ne, snad předchůdce.
QMPP5: Ne, oddělení centrální kvality.
Otázka č. 24: Shledával jste nějaké nedostatky ve staré SPC kartě? Jaké?
QMPP1: Ano nějaká chyba tam byla, moc dobře se s ní nepracovalo, nebyla úplně přátelská.
QMPP2: Nebyla tam signalizace dat mimo limity a nepočítala indexy způsobilosti.
QMPP3: Nepracovala jsem s nimi.
QMPP4: Nepracovala jsem s ní.
QMPP5: Staré logo, chybějící informace o nápravných opatřeních, naměřené hodnoty se
obtížně kopírovaly do Minitabu.
Otázka č. 25: Jaký vidíte hlavní přínos nové SPC karty?
QMPP1: Přehlednost, rychlejší orientace, lepší vyhodnocení a práce s daty.
QMPP2: Vizualizace kusů mimo limity, výpočty indexů způsobilosti
QMPP3: Jednoduchá orientace a dostupnost.
QMPP4: Přehlednější, lépe reportovatelná (data se vybírají lépe). Je prostě přátelská.
QMPP5: Přehledná, více hodnot, lze sledovat trend.
Otázka č. 26: Má podle Vás nová SPC karta nějaké nedostatky nebo problémová místa?
QMPP1: Zatím jsem na nic nepřišla.
QMPP2: Zatím žádné, nebyl čas na prostudování.

Příloha č. 5/7: Odpovědi QMPP na otázky v rámci interview

QMPP3: Zatím nedokážu říct.
QMPP4: Zatím nevím.
QMPP5: Zatím o žádných nevím.
Otázka č. 27: Proč se podle Vás tak dlouho používaly staré SPC karty?
QMPP1: Nebyl nikdo, kdo by je mohl vylepšit, všichni jsme přetíženi, tudíž co může počkat,
tak čeká.
QMPP2: Nikdo neshledával důvod, nic v těch kartách asi nechybělo.
QMPP3: Nevím nedokážu říct, nejsem tu dlouho.
QMPP4: Asi protože byly dostatečné a nebyl prostor a lidi na nějakou změnu.
QMPP5: Nikdo neměl čas vytvořit univerzální SPC a zavést ji na všechny projekty.

Příloha č. 5/8: Odpovědi QMPP na otázky v rámci interview

Situace v regul. diagramu

Popis

Možné vymezitelné příčiny

Body mimo regulační Regulační diagram (R)
- zvětšení rozptylu vlivem změny
meze
v prvcích procesu
- změna měřidla, kontrolora
- vylepšení dat
Regulační diagram ( ! )
- proces se posunul právě u dané
podskupiny
- změna měřícího systému
9 bodů za sebou leží Regulační diagram (R)
nad CL nebo pod CL - zvětšení (zmenšení) rozptylu
vlivem změny v prvcích procesu
- změna měřidla, kontrolora
- vylepšení dat
Regulační diagram ( ! )
- změna měřidel, způsobů měření
- změna prvků procesu
6 bodů za sebou Regulační diagram (R)
stoupá nebo klesá - zvětšení (zmenšení) rozptylu
vlivem změny v prvcích procesu
(trend)
- změna měřidla, kontrolora
- vylepšení dat
Regulační diagram ( ! )
- opotřebení nástroje
Oba regulační diagramy
15 bodů v řadě za
- nesprávně vypočtené regulační
sebou leží ve vnitřní
meze
třetině pásma mezi
- nesprávně zakreslené body
regulačními mezemi
- nesprávně kalibrované měřidlo
- podskupiny obsahují výrovky ze
dvou či více strojů s různou úrovní
procesu
- zlepšení procesu
8 bodů za sebou leží Oba regulační diagramy
na obou stranách CL, - nesprávně vypočtené regulační
ale žádný ve vnitřní meze
třetině pásma mezi - nesprávně zakreslené body
- nesprávně kalibrované měřidlo
regulačními mezemi
- podskupiny obsahují výrovky ze
dvou či více strojů s různou úrovní
procesu, v jednom výběru jsou
výrobky z jednoho stroje
- změny v procesu, v metodách
měření
Příloha č. 6: Nejčastější testy nenáhodných seskupení pro dvojici RD "#, R [4]

M Created by Martin Bažant

Pouze orientační výpočet způsobilosti a regulačních limitů

Označení regulační karty

Regulační karta
Měřitelný znak jakosti
Proces:

Pořadové číslo:

Prac./Zařízení

Výrobní hala

Konečná montáž

1

7053522

705 (932)

Měřidlo

Kontolovaný znak jakosti

Jednotka:

Výrobek / Produkt:

Výškoměr / height gauge

[mm]

Frekvence kontroly :

Kontrola výběru:

HTM(x):

1,86

HRM:

1,729

HRM:

0,207

x=
1,66
Regulační meze (X)
CL:

1,541

DTM(x):

1,46

DRM:

1,391

DRM:

0,000

Regulační meze (R)

Typ RD :

1

Velikost výběru:

HTM/UTL

horní toleranční mez / Upper tolerance limit

HRM/UCL

horní regulační mez / Upper control limit

Toleranční meze

RD (X, R)

CL:

0,054

x/CL:

průměrná hodnota / Central limit

T

definovaná hodnota

DRM/LCL

dolní regulační mez / lower control limit

DTM/LTL

dolní toleranční mez /low toleranc limit

Pořadí měření
v dané
kontrole

1
763
05.05.15
17:05

X1
X2
X3

R

2
763
06.05.15
17:06

3
763
07.05.15
17:07

4
763
08.05.15
17:08

5
763
09.05.15
17:09

6
763
10.05.15
17:10

7
763
11.05.15
17:11

8
763
12.05.15
17:12

9
763
13.05.15
17:13

10
763
14.05.15
17:14

11
763
15.05.15
17:15

12
763
16.05.15
17:16

13
763
17.05.15
17:17

14
763
18.05.15
17:18

15
763
19.05.15
17:19

16
763
20.05.15
17:20

17
763
21.05.15
17:21

18
763
22.05.15
17:22

19
763
23.05.15
17:23

20
763
24.05.15
17:24

21
763
25.05.15
17:25

22
763
26.05.15
17:26

23
763
27.05.15
17:27

24
763
28.05.15
17:28

25
763
29.05.15
17:29

1,6740

HRMX

1,6362

E2(3)

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Min

1,4600

CLX

1,5410

D4 (3)

2,574

E2

2,660

1,772

1,457

1,290

1,184

0,214

DRMX

1,446

D3 (3)

0,000

D4

3,267

2,574

2,282

2,114

Cp 1,10595198

HRMR

0,138

d2 (3)

1,693

D3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Cpk 0,44803344

CLR

0,0537

d2

1,128

1,693

2,059

2,326

2,534

Cpm 0,49983697

DRMR

0,000

Cpm* 0,49983697
Cpmk 0,20248951

!!! V PŘÍPADĚ HODNOT MIMO LIMITY INFORMOVAT IHNED NADŘÍZENÉHO!!!
Číslo kontroly
Výrobní verze:
Datum kontroly
Poč. čas kontroly

Max

Rozsah

26
763
30.05.15
17:30

1,772

n

1,000

2,004

s 0,06027989
Počet

450

Makra: Přepsat na nove regulacni meze CTRL+SHIFT+B (Bazant)
27
28
29
30
31
32
763
763
763
763
763
763
31.05.15
01.06.15
02.06.15
03.06.15
04.06.15
05.06.15
17:31
17:32
17:33
17:34
17:35
17:36

33
763
06.06.15
17:37

34
763
07.06.15
17:38

35
763
08.06.15
17:39

36
763
09.06.15
17:40

37
763
10.06.15
17:41

38
763
11.06.15
17:42

39
763
12.06.15
17:43

40
763
13.06.15
17:44

41
763
14.06.15
17:45

42
763
15.06.15
17:46

43
763
16.06.15
17:47

44
763
17.06.15
17:48

45
763
18.06.15
17:49

46
763
19.06.15
17:50

47
763
20.06.15
17:51

48
763
21.06.15
17:52

49
763
22.06.15
17:53

50
763
23.06.15
17:54

51
763
24.06.15
17:55

52
763
25.06.15
17:56

53
763
26.06.15
17:57

1,530
1,540
1,540

1,520
1,540
1,550

1,500
1,530
1,570

1,530
1,540
1,560

1,500
1,540
1,520

1,540
1,580
1,580

1,490
1,490
1,500

1,544
1,521
1,552

1,490
1,500
1,500

1,514
1,545
1,627

1,520
1,530
1,540

1,547
1,543
1,585

1,498
1,497
1,537

1,460
1,460
1,460

1,524
1,519
1,562

1,516
1,562
1,552

1,606
1,613
1,679

1,674
1,652
1,691

1,589
1,594
1,620

1,600
1,613
1,654

1,520
1,540
1,550

1,620
1,610
1,620

1,610
1,610
1,620

1,610
1,610
1,630

1,620
1,550
1,620

1,590
1,600
1,610

1,610
1,630
1,640

1,610
1,620
1,640

1,630
1,650
1,660

1,520
1,500
1,500

1,500
1,480
1,480

1,530
1,480
1,480

1,500
1,480
1,480

1,540
1,500
1,500

1,490
1,500
1,500

1,544
1,440
1,440

1,490
1,481
1,481

1,514
1,450
1,450

1,520
1,507
1,507

1,547
1,460
1,460

1,498
1,492
1,492

1,460
1,470
1,470

1,524
1,400
1,400

1,516
1,473
1,473

1,606
1,485
1,485

1,674
1,612
1,612

1,589
1,596
1,596

1,600
1,565
1,565

1,520
1,583
1,583

1,620
1,480
1,480

1,610
1,570
1,570

1,610
1,560
1,560

1,620
1,570
1,570

1,537

1,537

1,533

1,543

1,520

1,567

1,493

1,539

1,497

1,562

1,530

1,558

1,511

1,460

1,535

1,543

1,633

1,672

1,601

1,622

1,537

1,617

1,613

1,617

1,597

1,600

1,627

1,623

1,647

1,507

1,487
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