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ANOTACE 
Téma bakalářské práce: Analýza možností zavedení SPC v konkrétním podniku 

 

Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současného stavu a možnosti zavedení statistické 

regulace procesu v podmínkách výrobce zdravotnických prostředků. Nejprve je pozornost 

soustředěna na teoretická východiska problematiky, následuje charakteristika společnosti 

ARROW International CR, a.s., výrobního programu a popisu současného stavu využití 

statistické regulace procesu v podniku. Praktická část obsahuje analýzu možností rozšíření 

statistické regulace na další výrobní oblasti a zejména aplikaci jednotlivých fází její 

implementace včetně hodnocení způsobilosti vybraného procesu. Závěrečná část je zaměřena 

na doporučení ke zlepšení procesů, kde je statistická regulace již zavedena nebo se teprve 

bude implementovat. 

 

Klíčová slova: Statistická regulace procesu, SPC, způsobilost procesu, zdravotnické 

prostředky, krimpování.  

 

 

ANNOTATION 
Bachelor Thesis Theme: Analysis of the Possibility of Introducing SPC in a Company 

 

Bachelor thesis focuses on analysis of present situation and possibility of statistical process 

control implementation in conditions of medical devices manufacturer. Firstly, the attention is 

concentrated on theoretical basis and specification of the ARROW International CR, a.s. 

company including its medical devices production program and description of using statistical 

process control. Practical part includes analysis of the possibility to expand statistical control 
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thesis focuses on recommendations how to improve processes where the statistical process 

control has already been implemented or where it will be established. 
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ÚVOD: 
 

Statistická regulace procesu je jedním ze základních moderních nástrojů řízení procesů. 

Jedná se o způsob využívající principů prevence, což by dnes mělo být jednoznačným cílem 

každé organizace, která chce v konkurenčním světě obstát díky jakosti vlastních produktů. 

Poznávacím znakem takové organizace je vysoká efektivita využití zdrojů v procesu při 

přeměně na výstupy, které budou pro zákazníka použitelné. K úspěchu vede poměrně dlouhá 

a občas i velmi spletitá cesta, díky níž takový přístup vyžaduje splnění několika důležitých 

předpokladů, jež budou zpracovány a zdůrazněny v následujícím textu. 

Statisticky regulovat znamená využít souboru několika statistických metod 

k monitorování a řízení procesu tak, aby se využil plný potenciál procesu produkovat shodné 

výrobky. V případě statistické stability procesu lze jeho chování předvídat a díky včasným 

zásahům eliminovat ztráty způsobené nízkou jakostí vyráběných produktů. V podstatě jde o 

naplnění pravidla udělat vše správně hned napoprvé, což přináší vyšší efektivitu práce 

s výslednou úsporou zdrojů. 

Protože pracuji ve výrobní organizaci, kde preventivní způsob řízení není preferován a 

většina problémů se řeší až po jejich vyplutí na povrch, je cílem této bakalářské práce pokusit 

se změnit přístup vlastníků procesů a ukázat jim efektivnější cestu, jak dosáhnout 

spokojenosti interních či externích zákazníků. Zjednodušeně lze říci, že záměrem je 

analyzovat možnosti zavedení statistické regulace v podmínkách výrobce zdravotnických 

prostředků a postupem času tak nahradit převládající 100% mezioperační i výstupní kontroly. 

Plánovaná změna by měla přinést významné zlepšení ukazatelů procesů a samozřejmě i 

rozšíření povědomosti o jejich chování zejména z pohledu působení příčin variability. Tímto 

směrem, tedy pomocí učení se a poznáváním inovačních postupů, jednoznačně vede cesta 

k dosažení vyšší úrovně celé organizace. 

Zároveň je záměrem této práce pokusit se aplikovat teoretické poznatky problematiky 

v praxi a implementovat SPC u zvoleného procesu. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PROBLEMATIKY 

1.1 Statistická regulace procesu (SPC) 
Hledá-li se efektivní metoda dohledu, zejména v sériové či hromadné výrobě, která 

umožňuje procesy nejen kontrolovat, ale i ovlivňovat jejich výstupy díky včasnému odhalení 

změn v chování sledovaných parametrů, musí volba padnout na statistickou regulaci procesu 

(Statistical Process Control – SPC). Ovlivňovat v tomto případě znamená operativně řídit a 

realizovat nápravu dříve, než bude ohrožen zájem zákazníka [1].  

Zároveň platí, že čím blíže je sledovaná charakteristika cílové hodnotě, tím kvalitnější je 

dodávaný produkt. Zjednodušeně lze tedy říci, že pomocí SPC neriskujeme nespokojenost 

zákazníka či dokonce jeho ztrátu.  

1.2 Cíle SPC 
Všeobecně platí, že přesvědčit vrcholové vedení organizace o výhodách daného záměru 

se stává první a zpravidla i nejobtížnější překážkou, která se musí překonat při cestě za 

realizací změny. Nejinak je tomu i v případě implementace statistické regulace procesu, neboť 

aby se tento záměr podařilo prosadit, musí existovat dostatečně přesvědčivé argumenty. Jak 

tedy na to? 

Samozřejmě existuje množství rozdílných metod, nicméně jedna všechny ostatní 

výrazně převyšuje. Vrcholoví manažeři nejraději mluví řečí peněz, neboť jde o jazyk, kterému 

všichni rozumí.  

I SPC lze vyjádřit tímto způsobem, neboť jeho princip jej předurčuje k předcházení 

zbytečnému vynakládání zdrojů díky nízké jakosti vlastních produktů. Další nezanedbatelnou 

součástí může být i četnost kontroly, protože v případě statistické regulace procesu se jedná o 

významnou úsporu nákladů původně vynaložených na 100% kontrolu každého vyrobeného 

kusu. Stabilní a statisticky zvládnutý proces určitě přinese i významnou úsporu materiálu, 

nižší režie v přepočtu na objem vyrobených kusů, vyšší produktivitu, nižší zmetkovitost apod.  

Ve výsledku stačí jen sumarizovat všechny položky konečné úspory a ve vhodné formě, 

která bude sama vypovídat o tom, jak přínosný bude tento krok pro danou společnost, 

představit vrcholovému vedení.  

Ekonomický přínos ale není jediným možným úhlem pohledu, i když se ve většině 

případů téměř všechny výhody projeví finanční úsporou, ač tak na první pohled vůbec 

nevypadají. 
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Podle [2] můžeme cíle SPC souhrnně formulovat takto: 

- umožnit dostat proces do statisticky stabilního (zvládnutého) stavu – viz obr. 1, 

- udržet proces na požadované a stabilní úrovni, 

- diferencovat mezi náhodnými a identifikovatelnými příčinami variability procesu, 

- předcházet neshodným produktům, 

- umožnit co nejrychlejší 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. 

 

 

Obr. 1 Statisticky stabilní a statisticky nestabilní proces [2] 
 

Proto, aby celá snaha o zavedení statistické regulace procesu nepřišla vniveč, musí 

všichni zainteresovaní poznat přínos takového kroku a napomáhat k jeho uskutečnění. Proto je 

jednou z klíčových záležitostí při implementaci SPC školení pro všechny úrovně v organizaci, 

od manažerů až po výrobní dělníky. Zisk totiž přináší každému. Například manažeři mohou 

statistické regulace využít jako záruku jakosti výrobků, marketingový nástroj při hledání 

nových zákazníků a v neposlední řadě i jako pomůcku pro generování úspor. Výrobní dělníci 

obdrží nástroj pro trvalé monitorování své práce, zlepšování jakosti výrobku a proces se stane 

jednodušším, čímž získají větší zručnost a uspokojení z dobře vykonané práce. Všichni 
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společně pak získávají možnost identifikovat zdroje možných problémů, tudíž se jedná i o 

nástroj trvalého zlepšování [3]. 

 

1.3 Postup v případě zavádění SPC 
Celý postup implementace lze podle [2] rozdělit do několika kroků, ve kterých se musí 

uskutečnit řada činností pro účinné zavedení a fungování statistické regulace procesu. 

1.3.1 Příprava 
Zahrnuje činnosti jako např.: 

- tvorba vhodného prostředí pro zavedení SPC, 

- definice procesu a jeho analýza (parametry procesu, druh a oblast působení příčin 

variability, dosahovaná přesnost výroby, způsob kontroly atd.), 

- přesné určení nejvhodnějšího místa pro zavedení SPC, 

- výběr znaku jakosti (zohlednění požadavků zákazníka, korelace mezi znaky jakosti, 

existujících či potenciálních problémů s jakostí), 

- definice způsobu sběru dat (určení odpovědnosti, kontrolního intervalu, velikosti 

podskupiny, kontrolních míst, počtu podskupin, vhodné metody zjišťování hodnot 

zvoleného znaku jakosti), 

- ověření způsobilosti měřícího systému, 

- volba vhodného regulačního diagramu, 

- příprava sběru a záznamu dat. 

1.3.2 Zabezpečování statistické stability procesu 
Po úspěšném provedení všech předcházejících činností nastává fáze, jejímž hlavním 

motivem je stanovit regulační meze tak, aby ve zvolených diagramech vymezovaly oblast, 

kde působí pouze náhodné příčiny variability. Využívá se následujícího postupu: 

- sestrojení regulačního diagramu a jeho analýza, 

- identifikace vymezitelných příčin (pokud diagram obsahuje body mimo regulační 

meze či nenáhodná uskupení), 

- přijetí opatření proti opakování vymezitelných příčin, 

- vypuštění podskupin, kde bylo signalizováno působení vymezitelných příčin, 

- přepočet regulačních mezí. 
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1.3.3 Analýza a zabezpečení způsobilosti procesu 
Získáme-li statisticky stabilní proces, můžeme přistoupit k dalšímu kroku, který 

zahrnuje ověření způsobilosti procesu trvale uspokojovat požadavky zákazníka. Detailní 

postup analýzy způsobilosti je popsán např. v [4]. 

1.3.4 Dlouhodobá regulace procesu 
Závěrečná fáze SPC se skládá z neustále se opakujících činností s cílem monitorovat 

proces, upozornit na možný problém, identifikovat jej a následně odstranit. Proces musí být 

udržován ve statisticky stabilním a způsobilém stavu. 

Jedná se o nekončící proces monitorování v pravidelných předem stanovených 

intervalech s cílem odhalit působení vymezitelné příčiny a realizaci opatření tak, aby se 

sledovaný znak co nejtěsněji blížil cílové hodnotě. 

 

1.4 Regulační diagram 
Celý postup statistické regulace procesu by nemohl fungovat, pokud by neexistoval 

nástroj, který umožňuje graficky znázornit vývoj variability procesu v čase. Regulační 

diagram (viz obr. 2) takový požadavek bez obtíží splňuje, a proto dnes tvoří komplexní a 

nerozlučnou dvojici s SPC. 

 

 

 
Obr. 2 Regulační diagram [2] 
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Hlavní přínosy regulačních diagramů jsou podle [5]: 

- účinný nástroj pro poznání kolísání procesu, 

- mají schopnost detekce přítomnosti vymezitelných příčin, 

- napomáhají k tomu, aby proces pracoval v souladu s požadavky a jeho chování bylo 

předvídatelné, 

- umožňují, aby proces dosáhl vyšší jakosti produktů při nižších nákladech, 

- poskytují zpětnou vazbu o efektu navrženého opatření, 

- představují objektivní nástroj pro porovnání výkonů procesů mezi směnami, linkami 

atd. 

1.4.1 Interpretace  regulačních diagramů 
Regulační meze v diagramu vymezují pásmo působení vymezitelných příčin. Proto je 

pro vyhodnocení chování procesu nejdůležitější fakt, zda-li všechny naměřené či vypočtené 

body leží uvnitř mezí.  

Pokud ano, pak prohlašujeme proces za statisticky zvládnutý a není nutné realizovat 

žádný zásah. 

Jestliže některý bod leží mimo regulační meze, proces se pokládá za nezvládnutý a musí 

se vyšetřit a identifikovat vlastní příčina odchylky. Následně se provede opatření, aby se 

zamezilo jejímu opakování.  

V případě použití výstražných mezí se navíc lze setkat i se situací, kdy některý bod leží 

v pásmu mezi výstražnou a regulační mezí. V takovém případě musí následovat další výběr, 

aby se zjistilo, zda je odchylka skutečně způsobena vymezitelnou příčinou nebo se jedná o 

chybu I. druhu (riziko zbytečného signálu) a k žádné významné změně procesu nedošlo. 

Pokud při následném výběru leží nový bod uvnitř výstražných mezí, pak není třeba realizovat 

zásah. V případě, kdy i nový bod leží v pásmu mezi výstražnou a regulační mezí, jde o signál, 

že na proces pravděpodobně působí vymezitelná příčina, kterou je třeba identifikovat a 

realizovat opatření [4]. 

Působení identifikovatelné příčiny lze zjistit i za stavu, kdy všechny body leží uvnitř 

regulačních či výstražných mezí. Využívá se tzv. testů nenáhodných seskupení, které 

identifikují shluky bodů, kde pravděpodobně působí vymezitelná příčina. Některé ze 

základních testů jsou znázorněny v tab. 1. 
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Tab. 1 Nejčastěji používané testy nenáhodných seskupení [4] 
 

Situace v regulačním diagramu Popis Možné vymezitelné příčiny 

 

Body mimo 
regulační 
meze 

Regulační diagram (R) 
- zvětšení rozptylu vlivem změny 

v prvcích procesu v daném 
okamžiku 

- změna měřidla, kontrolora 
- vylepšení dat 

Regulační diagram ( x ) 
- proces se posunul právě u dané 

podskupiny 
- změna měřícího systému 

 

9 bodů za 
sebou leží nad 
CL nebo pod 
CL 

Regulační diagram (R) 
- zvětšení (zmenšení) rozptylu 

vlivem změny v prvcích procesu 
- změna měřidla, kontrolora 
- vylepšení dat 

Regulační diagram ( x ) 
- změna měřidel, způsobu měření 
- změna prvků procesu 

 

6 bodů za 
sebou stoupá 
nebo klesá 
(trend) 

Regulační diagram (R) 
- zvětšení (zmenšení) rozptylu 

vlivem změny v prvcích procesu 
- změna měřidla, kontrolora 
- vylepšení dat 

Regulační diagram ( x ) 
- opotřebení nástroje 

 

15 bodů v řadě 
za sebou leží 
ve vnitřní 
třetině pásma 
mezi 
regulačními 
mezemi 

Oba regulační diagramy 
- nesprávně vypočtené meze 
- nesprávně zakreslené body 
- nesprávně kalibrované měřidlo 
- podskupiny obsahují výrobky ze 

dvou či více strojů 
- zlepšení procesu 

 

8 bodů za 
sebou leží na 
obou stranách 
CL, ale žádný 
ve vnitřní 
třetině pásma 
mezi 
regulačními 
mezemi 

Oba regulační diagramy 
- nesprávně vypočtené meze 
- nesprávně zakreslené body 
- nesprávně kalibrované měřidlo 
- podskupiny obsahují výrobky ze 

dvou či více strojů, v jednom 
výběru jsou výrobky z jednoho 
stroje 

- změny v procesu, v metodách 
měření 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU V PODNIKU ARROW 
INTERNATIONAL CR, A.S. 

2.1 Představení společnosti 
Společnost Arrow International se v počátcích minulého století zabývala v USA 

textilním průmyslem a až od 50.let minulého století zaměřila svou pozornost na výrobu 

zdravotnických potřeb a prostředků. Původně sídlila v městě Reading (stát Pennsylvania, 

USA) a do 31.8.2007 se skládala z 12 výrobních závodů. Sedm z nich se nacházelo v USA, tři 

v Mexiku a dva v České republice, závody Hradec Králové a Žďár nad Sázavou.  

ARROW International CR, a.s. Hradec Králové (obr. 3) byl až do roku 2007 největším 

výrobním závodem společnosti, a to nejen z pohledu zastavěné plochy či přibližně tisícem 

zaměstnanců. Se svými přibližně 3500 druhy finálních výrobků a 5500 komponenty tvořil 

významný podíl celkové produkce společnosti. 

 

 

Obr. 3 Sídlo společnosti ARROW International CR, a.s. v Hradci Králové 
 

K 31.8.2007 se majoritním vlastníkem celé společnosti Arrow International stala 

americká nadnárodní společnost Teleflex s výrobními závody ve 23 státech po celém světě a 

přibližně 19 000 zaměstnanci. V době fúze obou společností se Teleflex zaměřoval na čtyři 

hlavní obory podnikání a dělil své divize na oblast leteckého, lodního, automobilového a 

zdravotnického průmyslu. Zajímavostí je, že do konce měsíce září 2007 společnost prodala 

celou divizi automotive se všemi výrobními závody jen proto, aby se mohla soustředit na 

zdravotnický průmysl, kde byla očekávána větší perspektiva. Až dnes vidíme, jak šťastnou 
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ruku měli majitelé při tomto rozhodnutí, protože se nevědomky vyhnuli problémům 

ekonomické krize automobilového průmyslu na americkém trhu. 

Prodej výrobků je dnes organizován přes distribuční centra umístěná ve všech trvale 

osídlených světadílech. Mezi výhradní zákazníky patří zejména nemocnice, menší část 

produktů se prodává výzkumným a vzdělávacím ústavům po celém světě.  

V hradeckém závodě společnosti ARROW International CR, a.s. lze nalézt distribuční 

centrum pro střední a východní Evropu, servisní oddělení zajišťující služby pro všechny 

zákazníky ve stejné oblasti, vlastní vývoj a další procesy znamenající fakt, že tento výrobní 

závod by v případě odloučení od nadnárodní společnosti byl schopen samostatného života. 

 

2.2 Výrobní program 
Produkty vyráběné v závodě Hradec Králové dělíme podle počtu vnitřních dutin 

(příklady uspořádání na obr. 4) a finálního použití výrobků do 10 hlavních skupin: 

- Multilumenové (více dutinové) žilní katetry 

- Dialyzační katetry 

- Katetry s antiseptickou úpravou 

- Pružinové dráty 

- Epidurální katetry  

- Epidurální jehly 

- Stimulační katetry a jehly 

- Termodiluční katetry 

- Cardio Dynamic katetry 

- Balonové katetry pro podporu srdeční práce 

 

 

Obr. 4 Příklady uspořádání vnitřních dutin katetrů 
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Katetr různých tvarů a podob je hlavním produktem hradeckého závodu. Při operacích 

se zavádí do těla pacienta, aby došlo k dopravě léku či výživy na určené místo, k odběrům 

krve, měření srdečního výdeje, podpoře srdeční činnosti nebo zavedení dalších 

zdravotnických prostředků na určené místo. 

Základní části katetru jsou znázorněny na obr. 5. Tělo katetru a prodlužovací trubičky se 

vyrábí extrudováním z polyuretanového granulátu. Špička je spojena s tělem a tvarována 

formováním za tepla. Lisovaná centrální spojka propojuje dutiny těla katetru 

s prodlužovacími trubičkami. Konektor se lisuje na prodlužovací trubičku a slouží pro 

namontování nástavce pro injekční stříkačku či jiné příslušenství. Svorku umístěnou na 

prodlužovací trubičce používá lékař k zaškrcení trubičky, pokud nechce, aby aplikovaný lék 

přímo protékal do těla pacienta.  

 

 

Obr. 5 Základní části katetru 
 

2.3 Využití SPC v podniku = proces extrudování 
V současné době stojí využívání statistické regulace procesu v podniku ARROW 

International CR, a.s. na startovní čáře. Prakticky nelze nalézt proces, kde by bylo SPC 

úspěšně zavedeno a správně používáno. Ve většině případů se jedná o sběr dat zvolených 

znaků jakosti výrobků a monitorování trendů, ze kterých lze vidět, že na procesy opakovaně 

působí vymezitelné příčiny a proces není statisticky zvládnutý. Nelze tudíž ani mluvit o 

statistické regulaci procesu. 

První historický pokus o zavedení SPC byl v podniku proveden v roce 2007. Naneštěstí 

byl zvolen proces extrudování, tedy vytlačování trubičky o nekonečné délce, který má 

neustále problémy s působením vymezitelných příčin obdobného charakteru. V Ishikawově 

diagramu rybí kosti bychom takovou skupinu příčin označili jako materiál, neboť se ve 

většině případů jedná o problémy způsobené dodávaným polyuretanovým granulátem s velmi 

Špička katetru 

Tělo katetru 

Centrální spojka 

Prodlužovací trubička 

Svorka 

Konektor 
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proměnlivým složením a vlastnostmi. Díky nestabilním vstupům pak není možné zajistit, aby 

byl proces tzv. pod kontrolou. K neřešitelné situaci pak už stačí pouze skutečnost, že tento 

dodavatel je prakticky jediným svého druhu na světě. Vzniká tak velmi malý prostor pro 

manévrování a vyvinutí tlaku na poskytovatele suroviny s cílem zajistit stabilitu parametrů 

materiálu. 

Tento pokus o implementaci SPC je nutné prozatím, minimálně do doby vyřešení 

problémů se stabilitou vstupů, hodnotit jako neúspěšný, a proto se pozornost zainteresovaných 

stran musí zaměřit na jiné výrobní procesy, kde již probíhá sběr dat a monitorování trendů. 

 

3 ROZŠÍŘENÍ APLIKACE SPC NA DALŠÍ PROCESY 

3.1 Krimpování 
Krimpováním se nazývá technologie výroby lisovaného, a tedy pevného a 

nerozebíratelného spojení konektoru a elektrického vodiče, které se používá při výrobě 

stimulačních jehel a katetrů. Ty se používají pro detekci správného svazku nervů, aby se 

následně využilo jejich umrtvení a tím došlo k paralyzaci požadované části těla (např. dolních 

či horních končetin). Tento způsob umožní lékaři operovat při plném vědomí pacienta. 

Proces krimpování poskytuje dostatečný potenciál pro zavedení SPC. Jedná se o 

výrobu, která probíhá ve standardizovaných podmínkách se snahou o minimální vliv 

operátora na jakost finálního produktu.  

 

3.2 Výroba zaváděcích drátů 
Zaváděcí dráty (celosvětově nazývané SWG – Spring Wire Guide) jsou speciálně 

upravené prostředky pro zavedení katetru na určené místo. Jeden z možných postupů může 

být následující. Lékař pomocí jehly se stříkačkou napíchne požadované místo pro vstup do 

těla pacienta,  dutinou jehly prostrčí zaváděcí drát, vyjme jehlu, ale drát drží stále ve stejné 

pozici. Následně uchopí katetr, převlékne jej přes zaváděcí drát a posouváním dopraví na 

určené místo. Celý postup končí vyjmutím zaváděcího drátu a fixací (přišitím) katetru na 

určeném místě.  

Drát musí plnit několik základních požadavků, z nichž by měly být jmenovány zejména 

ty charakteristiky, bez nichž by daný postup nebyl účinný. Konkrétně se jedná o ohebnost, 

kdy produkt musí důsledně kopírovat cévu, do které se zavádí a nesmí poškodit její stěny. Na 

druhou stranu nemůže být ani příliš jemný, aby posunováním nedocházelo k jeho kroucení a 
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praskání. Těchto vlastností se dosahuje speciální konstrukcí, kdy základem všeho je tenký 

jádrový drát kruhového průřezu, okolo něhož se navíjí pružinka, která je na obou koncích 

k jádru spojena pomocí polokulového svaru. 

K tomu, aby produkt plnil očekávání při zamýšleném použití, nesmí dojít k rozpojení 

jádrového drátu a pružinky, což by mohlo ohrozit zdraví pacienta. Proto je velmi důležitým 

znakem pevnost.  

Celý proces se podařilo plně automatizovat a stabilizovat, nicméně zde stále přežívá 

uvolnění výroby založené na principu statistické přejímky. Z důvodu velikosti jednotlivých 

sérií by bylo vhodné zavést statistickou regulaci procesu, pružně reagovat na změny 

v procesu, a zároveň i snížit četnost prováděných kontrol. 

Rizikem mluvícím proti zavedení SPC zůstává věk a opotřebení výrobních zařízení, 

zejména pak brusek jádrových drátů. Proces se jeví jako statisticky stabilní, ale jeho 

způsobilost se blíží k hranici přijatelnosti a předpokládá se, že bez obměny stávajících strojů 

budou mít jeho výsledky klesající tendenci a postupem času pravděpodobně začne 

signifikantně působit vymezitelná příčina variability související s opotřebením. 

  

3.3 Tvarování špiček těl katetrů 
První částí katetru, která vstupuje do těla pacienta, je špička. Z toho vyplývá, že musí 

být dostatečně jemná, aby nezpůsobila pacientovi další zranění. Vyrábí se tvarováním za tepla 

tak, aby se docílilo požadovaného tvaru špičky, kde je důležité zejména zaoblení hran, aby 

nedošlo k poškození stěn cév.  

Jako klíčový znak jakosti se zde označuje pevnost spoje, protože v případě nízké 

hodnoty by mohlo dojít k oddělení špičky od těla a jejímu odplavení krevním řečištěm, což by 

způsobilo zdravotní komplikace stavu pacienta. 

Pevnost spoje se testuje, obdobně jako u procesu krimpování, zatížením závažím. 

Metoda kontroly není označena jako destruktivní, i když ve své podstatě částečně degraduje 

pevnost spoje.  

Pro případ zavedení statistické regulace procesu by bylo nutné nejprve věnovat 

pozornost vymezitelným příčinám, neboť z dlouhodobého sledování lze vypozorovat 

nestabilní chování procesu. Jedná se o prakticky totožný problém jako u procesu extrudování, 

neboť u obou se používá granulátu od stejného výrobce. 
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3.4 Lisování centrálních spojek 
Centrální spojka se lisuje za účelem spojení prodlužovacích trubiček a těla katetru. 

Kritéria hodnocení jakosti produktů jsou zejména průchodnost dutin centrální spojky, absence 

vad uvnitř i vně spojky, pevnost spoje apod.  

I zde se musí pozornost nejprve věnovat identifikaci vymezitelných příčin. Při lisování 

se projevuje nestabilita parametrů vstupních surovin, a zároveň i nedokonalost konstrukce 

lisovacích forem, kde se v nezanedbatelné míře může projevit vliv operátora na jakost 

výrobku. Z pohledu zákaznických reklamací je právě lidský faktor jednou z nejčastějších 

příčin. Před implementací SPC by tedy bylo nejlepší zaměřit se na konstrukci lisovacích 

nástrojů a vyloučit vliv operátora. 

 

4 ANALÝZA MOŽNOSTÍ ZAVEDENÍ SPC 
Pro analýzu možností zavedení SPC ve výrobním závodě společnosti ARROW 

International CR, a.s. v Hradci Králové využijeme SWOT analýzy.  

 

Zkratka SWOT pochází ze 4 anglických slov: 

- S = Strong Points (silné stránky) 

- W = Weaknesses (slabé stránky) 

- O = Opportunities (příležitosti) 

- T = Threats (hrozby) 

 

Jedná se o nástroj sloužící k poznání silných a slabých stránek dané problematiky. Dále 

umožňuje uvést i příležitosti, které se danému procesu nabízí, a hrozby, jež jej mohou 

ovlivnit. 

Pokud silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby výše jmenovaných procesů shrneme do 

tab. 2 a posoudíme, kde lze zavést SPC, pak z uvedené tabulky vyplývá, že nejvhodnější pro 

implementaci je proces krimpování. Ostatní oblasti vyžadují zaměřit se na identifikaci a 

odstranění vymezitelných příčin, zejména pak nestabilní parametry vstupních surovin, což je 

nejčastěji opakující se problém, který se vyskytuje u většiny uvedených procesů. Nutno uvést, 

že se u extrudování, tvarování špiček těl katetrů i lisování centrálních spojek jedná o materiál 

obdobného složení od stejného dodavatele. 
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Tab. 2 Přehled uvažovaných procesů pro implementaci SPC 
 

Proces S W O T 
Implementace 

SPC 

Extrudování 
Stálý objem a 
rozsah 
výroby 

Nestabilní 
parametry 
vstupní 
suroviny 
 
Stárnutí 
výrobku 

Zavést 
mezioperační 
kontroly 
suroviny 

Transfer 
výroby do 
jiného 
závodu 

Do vyřešení 
problému 
s nestabilními 
vstupy není 
možná 

Krimpování 

Stabilní 
proces 
 
Nízký vliv 
operátora při 
výrobě 

Vliv 
operátora při 
měření 
 
Naříznuté 
žíly vodičů a 
jejich 
ulamování 

Plná 
automatizace 
procesu 

Ukončení 
výroby 
z důvodu 
nízké 
poptávky 

Možná 

Výroba 
SWG 

Velký objem 
výroby 
 
Nepřetržitý 
proces 
 
Automatizace 
procesu 

Vysoké 
opotřebení 
strojů 

Rozšíření 
výrobkové 
řady 

Transfer 
výroby do 
jiného 
závodu 

Možná po 
obměně 
strojního 
zařízení 

Tvarování 
špiček těl 

katetrů 
Jednoduchost 

Nestabilní 
parametry 
vstupní 
suroviny 

Zrušení 
100% 
kontroly 

Změna 
konstrukce a 
technologie 
výroby 
špičky 

Do vyřešení 
problému 
s nestabilními 
vstupy není 
možná 

Lisování 
centrální 
spojky 

Velký objem 
výroby 

Nestabilní 
parametry 
vstupní 
suroviny 
 
Velké 
množství 
parametrů 
majících vliv 
na proces 
 
Vliv 
operátora na 
produkt 

Obměna 
strojů 

Změna 
konstrukce 
katetru 

Do vyřešení 
problému 
s nestabilními 
vstupy není 
možná 
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5 PŘÍPRAVA ZAVEDENÍ SPC U VYBRANÉHO PROCESU 

5.1 Tvorba vhodného prostředí 
Cílem regulace procesu je zajistit konzistenci vyráběných produktů, která přinese větší 

spokojenost interních i externích zákazníků, omezení počtu mezioperačních kontrol a snížení 

výskytu neshodných výrobků. 

Takové cíle vyžadují vlastnit proces, jehož potenciál umožňuje implementaci SPC. 

Musí se jednat o stabilní proces, kde výstupy sledovaného znaku jakosti budou pod kontrolou, 

vymezitelné příčiny budou identifikovány a maximálně eliminovány. K dispozici bude 

dostatečně kvalifikovaný personál, zařízení schopná plnit požadavky na ně kladená a 

v neposlední řadě i stabilita parametrů materiálů či surovin do procesu vstupujících. 

Jako nejvhodnější pro zavedení statistické regulace procesu z pohledu výše 

jmenovaných předpokladů a požadavků byl zvolen proces krimpování. 

 

5.2 Proces krimpování 
Krimpováním nazýváme výrobu pevného a nerozebíratelného spojení, které vzniká 

nalisováním konektoru na elektrický vodič, který je v místě styku zbaven izolace. Tato 

technologie se využívá již více než 50 let. Název pochází z celosvětově používaného 

anglického výrazu crimp connection, což znamená v překladu lisovaný spoj. Obr. 6 zobrazuje 

kompletní krimp se základním názvoslovím. 

 

  

Obr. 6 Zális konektoru do elektrického vodiče [12] 
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Jedná se o poloautomatický proces, kde pás s konektory se automaticky odvíjí z kola, na 

kterém je navinut a vždy na začátku pracovního cyklu je konektor připraven na spodní části 

nástroje, tzv. kovadlince. Operátor vkládá do hrdla konektoru odizolovaný vodič, stiskne 

nožní pedál, stroj automaticky spustí beran lisu a dojde k zalisování spoje. Na obr. 7 je 

znázorněn krimpovací lis s bočním podáváním konektorů navinutých na cívce. Pro pohyb 

beranů lisů se využívá různých druhů energií, nejčastější zastoupení mají ruční, elektrický, 

pneumatický a elektropneumatický pohon. 

 

 

Obr. 7 Krimpovací lis a cívka s navinutým pásem konektorů [12] 
 

Tvar konektoru a umístění elektrického vodiče v jeho hrdle znázorňuje obr. 8. Přesná 

poloha vodiče je velmi důležitá pro výslednou kvalitu spoje, proto musí být vodič neustále 

vkládán do stejné pozice. V radiálním směru definuje umístění tvar konektoru, v axiálním pak 

doraz umístěný na spodní části krimpovacího nástroje. 

 

 

 

Obr. 8 Komponenty pro krimpování [12]: 

 a) Odizolovaný elektrický vodič a jeho jednotlivé žíly 

 b) Konektor (šipka znázorňuje směr vložení vodiče) 

a) b) 
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Řez ideálně zalisovaného vodiče v konektoru vypadá tak, jak je vyobrazeno na obr. 9. 

Tento obrázek je velmi častou pomůckou pro vyhodnocení jakosti zálisu. Lze na něm totiž 

vypozorovat několik základních charakteristik, z nichž nejvýznamnější je tzv. stupeň 

deformace krimpovaného konektoru a stlačení vodiče na daný průměr, který se vyjadřuje 

koeficientem komprese.  

Při příliš vysokém stlačení vodiče uvnitř konektoru mají žíly vodiče tendenci se při 

namáhání zlomit, což má za následek nižší pevnost celého spoje. Naopak v případě, kdy není 

vodič zcela stlačen, může dojít k jeho vyklouznutí z konektoru a ztrátě funkce výrobku.  

Správné zalisování (stlačení) lze vizuálně hodnotit. Využívá se techniky výbrusu řezu 

konektoru v místě spojení vodiče s konektorem s cílem zjistit, zda mezi jednotlivými žilami, 

případně kolem celého jádra vodiče nejsou viditelné mezery.  

 

 
 

Obr. 9 Řez zálisu konektoru a elektrického vodiče [12] 
 

Z řezu zálisu se dají vizuálně vypozorovat některé vady, které upozorňují na konkrétní 

příčinu, jež je způsobuje. Příkladem mohou být: 

� Symetrie – vypovídá o tom, zda je výrobek správně v nástroji vycentrován, 

� Otřepy – signalizují opotřebení nástroje, 

� Mezery mezi žilami – upozorňují na příliš velkou výšku krimpu a malou pevnost 

spoje, 

� Příliš zploštělé žíly – ukazují na nadrcení jednotlivých žil, což znamená nižší 

pevnost, 

� Špičky konektoru se dotýkají jeho dna – nesprávně zvolený konektor pro danou 

velikost vodiče, 

� Vodič není zcela uzavřen v konektoru – příliš velký průměr vodiče pro danou 

velikost konektoru. 
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5.2.1 Parametry výrobku 
V hradeckém závodě společnosti ARROW International CR, a.s. se proces krimpování 

objevuje pouze v limitovaném množství, a to v případě výroby stimulačních katetrů a jehel. 

Typický představitel této skupiny produktů je znázorněn na obr. 10. Je určen k nalezení 

správného svazku nervů a dopravě látky, která jej paralyzuje. V podstatě tak nahrazuje použití 

dvou výrobků, klasického katetru a stimulační jehly. 

 

 

Obr. 10 Stimulační katetr s elektrickým konektorem 
 

Konektor, jehož krimpovaný spoj je uschován pod plastovým krytem, aby nedocházelo 

k poškození, slouží pro připojení ke zdroji elektrické energie, spojka pak pro napojení 

stříkačky s paralyzující látkou. Na vlastním těle katetru lze pozorovat černé značky, které 

slouží jako orientační body pro operatéra, jak hluboko již je zaveden uvnitř těla pacienta.  

Klíčové znaky jakosti stimulačního katetru mohou být rozděleny na pevnost, elektrický 

odpor konektoru a průtok medikamentu produktem. Z důvodu zamýšleného použití 

statistického regulace v procesu krimpování se zaměříme pouze na první dva výše jmenované.  

Nedostatečná pevnost může znamenat oddělení komponentu a ztrátu funkce výrobku. 

Pokud dojde k rozpojení vně těla pacienta, nehrozí žádné nebezpečí, pouze nastane zpoždění 

zavedení výrobku, protože je nutné vadný kus z rány vyjmout a nahradit jej novým. Když by 

se podařilo komponent katetru oddělit uvnitř těla, pak následky mohou být mnohonásobně 

vážnější. Taková situace ale nemůže nastat u krimpovaných spojů, neboť ty jsou po celou 

dobu operace vně pacienta.  

Změna elektrického odporu může mít za následek úplnou či částečnou nefunkčnost 

produktu, kdy se impulsy generované zdrojem nepřenáší adekvátně na stimulační jehlu či 

špičku katetru. Tehdy jsou reakce pacienta zkreslující a požadovaný svazek nervů nelze nalézt 

a paralyzovat. 

Spojka 

El.konektor 
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Elektrický odpor je samozřejmě ovlivněn i pevností spoje. Jestliže se nezdaří správně 

zalisovat konektor na vodič, mohou vznikat přechodové odpory, které významně ovlivní 

funkci výrobku. Lze tedy říci, že pozornost by se měla soustředit zejména na pevnost spoje, 

protože ta je rozhodujícím parametrem funkce produktu. 

5.2.2 Způsob kontroly jakosti 
V kapitole 5.2.1 byly definovány klíčové charakteristiky krimpovaného výrobku. Nyní 

se zaměříme na způsob jejich kontroly.  

Elektrický odpor se měří u každého kusu. Jde o 100% kontrolu měřením, která se ale 

hodnotí atributivně, neboť hodnota se měří, ale nezaznamenává, pouze se rozhoduje, zda daný 

výrobek vyhovuje či nevyhovuje specifikaci. 

Pevnost spoje konektoru a vodiče se obvykle zjišťuje pomocí měření tahové síly, kdy 

dochází k upnutí konektoru do nepohyblivé a vodiče do pohyblivé čelisti, která se oddaluje 

v axiálním směru od nepohyblivé čelisti. V procesu se ale často nahrazuje kontrolou, kdy 

každý vyrobený kus je zatížen závažím a testuje se, zda namáhání vydrží. Protože se jedná o 

destruktivní zkoušku, nahrazuje se v praxi měřením výšky krimpu, což je metoda, pomocí 

které se dá usuzovat, zda daný spoj vydrží limitní hodnotu stanovenou normou či nikoliv. 

Vztah mezi tahovou silou a výškou krimpu je znázorněn na obr. 11.  
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Obr. 11 Závislost tahové síly a výšky krimpu 
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Měření výšky krimpu se provádí třmenovým mikrometrem, jehož dotyky jsou buď 

nožové či hrotové. Toleranční meze pro tento způsob měření byly historicky stanoveny 

využitím metody DOE, kdy se hledalo optimální nastavení výšky tak, aby produkt spolehlivě 

plnil požadavek odolat působení tahové síly o velikosti 15N. Definované pole (0,9±0,04)mm 

bez obtíží limit plní, což potvrzuje i obr. 11.  

Přímo při krimpování probíhá i vyhodnocení tlakové síly, kterou působí beran na 

konektor. Lis je totiž vybaven senzory, které jsou schopny po připojení k počítači zobrazit 

křivku průběhu tlakové síly beranu při lisování. Na stroji pak lze nastavit toleranční pásmo 

kolem této křivky, které bude bráno jako rozmezí, ve kterém může vzniknout shodný 

výrobek. Pokud stroj vyhodnotí, že křivka konkrétního zálisu leží mimo toto pásmo, pak se 

zastaví a neumožní pokračovat ve výrobě, dokud operátor neodebere právě vzniklý vadný 

kus.  

Výbrus je další metodou posouzení jakosti krimpovaného spoje. Zalisovaný konektor se 

přibližně v polovině délky místa styku konektoru s vodičem příčně rozřízne, v místě řezu se 

vybrousí jemným smirkovým papírem a ponoří do roztoku dusičnanu stříbrného a kyseliny 

dusičné. Vybroušený konektor vložíme pod mikroskop, kde můžeme pozorovat řez podobný 

obr. 9 a usuzovat, zda jde o shodný výrobek či nikoliv. Pro zachování evidence o kontrole se 

obvykle provádí fotodokumentace daného výbrusu. 

5.2.3 Parametry procesu 
V předcházejících kapitolách bylo řečeno, že pevnost je nejvýznamnějším parametrem 

krimpovaného spoje. Jak jí ale docílit? 

Především je nutné zajistit stabilitu vstupního materiálu. V tomto případě se jedná 

zejména o pečlivost při odizolovávání vodičů, neboť nesprávné seřízení může způsobit 

zaříznutí žil, které následně neodolají působení tahové či smykové síly a lámou se.  

Ve vlastním procesu krimpování není příliš možností, kterými lze charakteristiky 

výrobku upravit. V podstatě jediná charakteristika, která přímo ovlivňuje výsledné parametry 

výrobku a můžeme ji regulovat, je výška krimpu vodiče (schematicky znázorněná na obr. 6). 

Nastavuje se mechanicky, přitažením či povolením dorazu beranu lisu.  

Rychlost posuvu pásu s konektory vysoce ovlivňuje jakost zálisů, zejména z pohledu 

symetrie. Při vyšší rychlosti často dochází k chybám, které jsou způsobeny nepřesným 

umístěním konektoru do správné pozice v nástroji v době, kdy se beran lisu nachází v dolní 

úvrati. Tato hodnota ale není měřena, pouze odhadována a její nastavení se provádí pouze při 

seřizování stroje.  
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5.2.4 Příčiny variability 
Každý výrobní proces a jeho výsledky zatěžují působením negativní vlivy. Obr. 12 

uvádí shrnutí možných příčin v případě krimpování. K jejich analýze se může využít známé 

Paretovy analýzy ke stanovení nejpravděpodobnějších vlivů, na které bychom se měli zaměřit 

a eliminovat je. 

 
 

Obr. 12 Ishikawův diagram příčin variability procesu krimpování 
 

5.3 Výběr znaku jakosti 
Znakem jakosti, který se bude na krimpovaném spoji sledovat, je výška krimpu, která se 

musí pohybovat v tolerančním poli (0,9±0,04)mm. Měření se bude provádět pomocí 

digitálního třmenového mikrometru s nožovými či hrotovými dotyky. 

 

5.4 Způsob sběru dat 
Naměřené hodnoty se do fáze analýzy způsobilosti budou zaznamenávat do papírového 

formuláře. Vyhodnocení proběhne v programu Statgraphics. 

V případě akceptovatelných výsledků a rozhodnutí o pokračování implementace SPC 

v procesu krimpování bude snaha o maximální eliminaci vlivu operátora, čehož se docílí 

připojením mikrometru přes sériový port do počítače a automatickým sběrem dat. 

Velikost podskupiny se stanovuje na 3 kusy krimpovaných spojů vyrobených za sebou. 

Odebírat se budou každou hodinu.  
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5.5 Analýza systému měření 
Vlastní implementaci SPC musí předcházet analýza systému měření, kde se ověří 

způsobilost zvoleného měřidla k vyhodnocení sledované veličiny či charakteristiky produktu. 

Sledují se statistické vlastnosti systému měření jako např. strannost, shodnost, opakovatelnost, 

reprodukovatelnost, stabilita a linearita. Jejich definice, popis a grafické znázornění jsou 

uvedeny v literatuře [7]. 

Pro vlastní analýzu systému měření využijeme metodu analýzy rozptylu ANOVA 

(Analysis of Variance), která na rozdíl od metody založené na průměru a rozpětí umožňuje 

stanovit interakce mezi měřidlem a operátory, pokud existují. Podle [8] lze rozptyl rozdělit do 

4 kategorií: 

• Díly 

• Operátoři 

• Interakce mezi díly a operátory 

• Chyba replikace způsobená měřidlem 

 

Klíčový pro správný postup provedení analýzy systému měření metodou ANOVA je 

způsob shromažďování dat, neboť pokud se nesbírají náhodně, mohou vzniknout stranné 

hodnoty.  

Pro analýzu systému měření výšky krimpu digitálním mikrometrem využijeme 3 

operátorů, z nichž každý bude třikrát měřit 10 výrobků v náhodném pořadí tak, aby nevěděl, 

který kus právě měří. Postupujeme následovně: 

a) vybereme 10 výrobků, které představují skutečné nebo očekávané rozmezí 

variability procesu 

b) označíme operátory (A, B, C) a výrobky (1,2,3,…,10) 

c) operátor A změří všech 10 výrobků v náhodném pořadí, zapíší se výsledky 

d) měří operátor B, následně i C 

e) všichni operátoři znovu opakují měření v jiném náhodném pořadí než původně, 

dokud nebudou mít všichni změřeny všechny výrobky třikrát 

f) díky složitosti výpočtů vyhodnocujeme pomocí počítače 

 

Tab. 3 uvádí naměřené hodnoty pro analýzu systému měření. Následně došlo k jejich 

zpracování v programu Statgraphics a vyhodnocení výsledků – viz tab. 4. 
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Tab. 3 Naměřené hodnoty pro analýzu systému měření (v mm) 
 

Výrobek 
Hodnotitel 

Pořadí 
měření 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0,929 0,892 0,937 0,894 0,879 0,92 0,869 0,889 0,903 0,935 

2 0,927 0,893 0,937 0,896 0,879 0,919 0,867 0,888 0,903 0,936 A 

3 0,927 0,893 0,937 0,896 0,879 0,919 0,867 0,888 0,903 0,936 

1 0,929 0,892 0,937 0,895 0,88 0,919 0,869 0,886 0,904 0,935 

2 0,927 0,893 0,938 0,896 0,881 0,92 0,869 0,886 0,902 0,935 B 

3 0,929 0,894 0,935 0,894 0,877 0,921 0,872 0,886 0,904 0,933 

1 0,929 0,895 0,937 0,894 0,882 0,918 0,866 0,89 0,905 0,935 

2 0,929 0,894 0,939 0,896 0,877 0,919 0,867 0,885 0,904 0,938 C 

3 0,928 0,893 0,934 0,898 0,877 0,923 0,869 0,886 0,902 0,936 

 

Tab. 4 Výsledky analýzy systému měření 
 

Metoda Směrodatná 
odchylka 

Procento 
celkové 

variability 

Rozptyl Procento 
příspěvku 

Procento 
R&R 

Opakovatelnost 0,00143352 5,91682 0,00000205499 0,350087 100,00 
Reprodukovatelnost 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

R & R 0,00143352 5,91682 0,00000205499 0,350087 100,00 
Výrobky 0,0241855 99,8248 0,000584938 99,6499  

Celková variabilita 0,0242279 100.0 0,000586993   
 

Nejdůležitějším údajem z výsledků je procento celkové variability R&R, tedy 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti, jejíž výsledek odpovídá hodnotě 5,91682%. O tom, 

zda dosažená hodnota splňuje požadavky a systém měření může být považován za přijatelný 

se rozhoduje pomocí tab. 5. 

 

Tab. 5 Kritéria přijatelnosti systému měření [7] 
 

% R&R ≤ 10 Systém měření je přijatelný 

10 < % R&R ≤ 30 
Systém měření může být přijatelný (podle důležitosti aplikace, nákladů 

na měřidlo, nákladů na opravy atd.) 

% R&R > 30 Systém měření je nutno zlepšit 

 

Celkový výsledek studie opakovatelnosti a reprodukovatelnosti může být považován za 

přijatelný, přičemž příspěvek opakovatelnosti k celkové hodnotě R&R je znatelnější. Pokud 

by se tedy rozhodlo o potřebě zlepšit daný systém měření, je nutné se zaměřit na stabilizaci 

podmínek opakovatelnosti či zlepšení metody měření. 



 24 

Vzájemné interakce mezi výrobky a operátory můžeme znázornit graficky na obr. 13. 

Protože jsou přímky všech operátorů rovnoběžné, můžeme tvrdit, že neexistuje žádná 

interakce mezi výrobky a operátory. Pokud by přímky nebyly rovnoběžné, mohla by interakce 

být významná, což by se potvrdilo F-testem [8]. 
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Obr. 13 Grafické znázornění interakcí 
 

5.6 Volba regulačního diagramu 
Předpokládá se, že naměřená data budou splňovat předpoklad normality, což bude 

otestováno při zjišťování statistické stability procesu, a proto se pro proces krimpování volí 

klasický Shewhartův regulační diagram ( Rx, ), který podle [6] vyhovuje zamýšlenému 

použití i z pohledu velikosti podskupiny.  

 

Výhody použití této dvojice jsou shrnuty v literatuře [9]: 

• Oddělují kolísání průměrné hodnoty od kolísání směrodatné odchylky. 

• Jsou nejrozšířenější ze všech používaných regulačních diagramů. 

• Jejich principy jsou použity jako základ pro vyspělejší regulační diagramy. 

 

Mezi nevýhody můžeme zařadit fakt, že každé sledované charakteristice musí náležet 

jiná dvojice regulačních diagramů, což se ale v tomto případě neprokazuje, neboť je záměrem 

monitorovat pouze jeden znak.  

Výrobek 

Průměr 
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6 ZABEZPEČOVÁNÍ STATISTICKÉ STABILITY PROCESU 

6.1 Sběr dat 
Naměřené hodnoty uvedené v tab. 6 pochází z výsledků mezioperační kontroly měřením 

výšky krimpu v období 4.1. – 11.1.2010. V procesu krimpování se nevyrábí nepřetržitě, a 

proto během zvolené časové periody vznikl dostatek příležitostí k projevu systematických 

vlivů. Došlo ke zpracování různých dávek (šarží) vodičů i konektorů, údržbě stroje a jeho 

opětovnému seřízení. Jak již bylo řečeno v kapitole 5.4, měřily se pokaždé 3 kusy výrobků 

každou hodinu, kdy se vyrábělo. 

 

Tab. 6 Naměřené hodnoty pro sestrojení regulačních diagramů [mm] 

Naměřená hodnota j 
1 2 3 jx  jR  

1 0,905 0,908 0,909 0,90733 0,004 
2 0,916 0,894 0,915 0,90833 0,022 
3 0,92 0,914 0,903 0,91233 0,017 
4 0,894 0,893 0,906 0,89767 0,013 
5 0,896 0,908 0,917 0,90700 0,021 
6 0,9 0,902 0,893 0,89833 0,009 
7 0,915 0,916 0,897 0,90933 0,019 
8 0,898 0,886 0,906 0,89667 0,02 
9 0,882 0,881 0,906 0,88967 0,025 

10 0,877 0,902 0,909 0,89600 0,032 
11 0,905 0,907 0,907 0,90633 0,002 
12 0,906 0,887 0,904 0,89900 0,019 
13 0,891 0,907 0,904 0,90067 0,016 
14 0,915 0,911 0,912 0,91267 0,004 
15 0,884 0,907 0,904 0,89833 0,023 
16 0,905 0,921 0,925 0,91700 0,02 
17 0,92 0,896 0,924 0,91333 0,028 
18 0,92 0,899 0,909 0,90933 0,021 
19 0,918 0,895 0,904 0,90567 0,023 
20 0,915 0,92 0,927 0,92067 0,012 
21 0,911 0,923 0,92 0,91800 0,012 
22 0,908 0,918 0,916 0,91400 0,01 
23 0,913 0,906 0,915 0,91133 0,009 
24 0,892 0,892 0,905 0,89633 0,013 
25 0,901 0,917 0,933 0,91700 0,032 
26 0,895 0,898 0,903 0,89867 0,008 
27 0,921 0,91 0,907 0,91267 0,014 
28 0,903 0,895 0,909 0,90233 0,014 
29 0,895 0,909 0,911 0,90500 0,016 
30 0,905 0,916 0,91 0,91033 0,011 
31 0,903 0,911 0,909 0,90767 0,008 
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Naměřená hodnota j 
1 2 3 jx  jR  

32 0,902 0,908 0,901 0,90367 0,007 
33 0,912 0,917 0,907 0,91200 0,01 
34 0,902 0,915 0,905 0,90733 0,013 
35 0,899 0,91 0,92 0,90967 0,021 
36 0,908 0,92 0,918 0,91533 0,012 
37 0,896 0,887 0,922 0,90167 0,035 
38 0,902 0,907 0,893 0,90067 0,014 
39 0,901 0,913 0,914 0,90933 0,013 
40 0,904 0,912 0,909 0,90833 0,008 

 

kde 

j – číslo podskupiny, 

jx  - výběrový průměr j-tého výběru, 

jR  - výběrové rozpětí v j-tém výběru. 

6.2 Ověření normality dat 
Ověření předpokladu normality dat se provedlo dvěma způsoby. Prvním bylo grafické 

zhodnocení pomocí histogramu. Výsledek můžeme vidět na obr. 14. 
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Obr. 14 Histogram naměřených hodnot 
 

Po posouzení histogramu se data jeví jako normální. Pro ověření předpokladu 

provedeme test shody empirického rozdělení s teoretickým (Shapiro – Wilkův test) 

v programu Stagraphics. 
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Tab. 7 Shapiro-Wilkův test 
 
Test P-Value 

Shapiro-Wilk 0,524213 
  

Výsledky Shapiro-Wilkova testu uvádí tab. 7. Můžeme je interpretovat tak, že P-

hodnota uvedená v tabulce je s pravděpodobností 95% větší než 0,05, proto přijímáme 

hypotézu H0 – data mají normální rozdělení. Postup provedení tohoto testu je uveden např. v 

[10]. 

 

6.3 Ověření nezávislosti dat 
Ověření nezávislosti dat provedeme graficky pomocí autokorelační funkce v programu 

Statgraphics. Obr. 15 ukazuje, že všechny hodnoty leží uvnitř intervalu spolehlivosti a 

můžeme tedy prohlásit data za nezávislá. 
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Obr. 15 Graf autokorelační funkce 
 

6.4 Sestrojení regulačního diagramu pro výběrová rozpětí R 
Před vlastním sestrojením regulačního diagramu pro výběrové rozpětí vypočteme jeho 

meze a centrální přímku podle vzorců uvedených v [4]. 

 

Výpočet centrální přímky (CL) 

k

R

RCL

k

j

j∑
=

==
1

 , (1) 
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kde Rj se vypočte dle vztahu: 

 

jjj xxR min,max, −=  , (2) 

 

kde  

k – počet výběrů  

Rj – výběrové rozpětí v j-tém výběru 

xmax, j – největší naměřená hodnota j-tého výběru 

xmin, j – nejmenší naměřená hodnota j-tého výběru 

 

Vypočtené hodnoty Rj podle vzorce (2) jsou uvedeny v tab. 6. Po dosazení do (1), platí: 

016,0
40

63,0
=== RCL  

 

Výpočet horní a dolní regulační meze 

Podle [11] je specifikace mezí jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, které se musí udělat 

při konstrukci regulačního diagramu. Pokud vzdalujeme regulační meze dále od centrální 

přímky, snižujeme riziko chyby 1.druhu, že se mimo limity dostane bod, kde nepůsobí 

vymezitelná příčina, ale zároveň zvyšujeme riziko chyby 2.druhu, což znamená naměřenou 

hodnotu uvnitř regulačních mezí, ale proces přitom v daný moment není pod kontrolou. 

Jestliže meze naopak posuneme blíže centrální přímce, je efekt opačný. 

 

Horní a dolní mez vypočteme podle vztahů: 

RDUCL ⋅= 4  , (3) 

RDLCL ⋅= 3  (4) 

 

Koeficienty D4 a D3 závisí na na velikosti podskupiny. Hodnoty jsou uvedeny v [6]. Pro 

velikost podskupiny n=3 odpovídá D4=2,574 a D3=0. 

 

Dosazením do vzorců (3) a (4) vypočteme horní (UCL) a dolní (LCL) regulační mez:  

0412,0016,0574,2 =⋅=UCL  

0016,00 =⋅=LCL  
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Nyní můžeme přistoupit ke konstrukci vlastního regulačního diagramu pro výběrová 

rozpětí. 

 

Konstrukce regulačního diagramu a jeho analýza 

Zobrazíme vypočtené meze a centrální přímku, a poté zakreslujeme výběrová rozpětí 

jednotlivých podskupin. Kompletní diagram podrobíme analýze.  
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Obr. 16 Regulační diagram pro výběrová rozpětí R 
 

Z obr. 16 vyplývá, že všechny hodnoty výběrových rozpětí jednotlivých podskupin leží 

uvnitř regulačních mezí a nevytváří žádná nenáhodná uskupení. Proto můžeme přistoupit 

k sestrojení regulačního diagramu pro výběrové průměry. 

 

6.5 Sestrojení regulačního diagramu pro výběrové průměry x  

Při tvorbě regulačního diagramu pro výběrové průměry postupujeme obdobně jako u 

regulačního diagramu pro výběrová rozpětí. Výpočtové vzorce pochází z literatury [4]. 

 

Výpočet centrální přímky 

k

x

xCL

k

j

j∑
=

==
1

 ,  (5) 

 

jR  
UCL 

LCL 

CL 
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kde jx  se vypočítá pomocí vzorce 

 

∑
=

=

n

i

ijj x
n

x
1

1
 ,  (6) 

 

kde  

k – počet výběrů 

jx  - výběrový průměr j-tého výběru 

n – rozsah výběru 

 

Vypočtené hodnoty jx podle vzorce (6) jsou uvedeny v tab. 6. Po dosazení do (5), platí: 

907,0
40

267,36
=== xCL  

 

Výpočet horní a dolní regulační meze 

RAxUCL ⋅+= 2  , (7) 

RAxLCL ⋅−= 2   (8) 

 

Koeficient A2 závisí na rozsahu podskupiny a je uveden v [6].  Pro velikost podskupiny n=3 

je A2=1,023. 

 

Dosazením do vzorců (7) a (8) vypočteme horní (UCL) a dolní (LCL) regulační mez: 

923,0016,0023,1907,0 =⋅+=UCL  

891,0016,0023,1907,0 =⋅−=LCL  

 

Konstrukce regulačního diagramu a jeho analýza 

Obr. 17 zobrazuje sestrojený regulační diagram pro výběrové průměry.  
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Obr. 17 Regulační diagram pro výběrové průměry 
 

Z diagramu vyplývá, že jedna hodnota leží mimo regulační meze. Dle pravidla, aby se 

v takovém případě identifikovala příčina, byly dva výrobky s nejnižší naměřenou hodnotou 

v podskupině č. 9 podrobeny zkoumání. Výbrusem se zjistilo, že oba vodiče mají méně žil 

než je standardní, což způsobilo nižší výšku zálisu po zakrimpování. Tato vada je způsobena 

nesprávně nastaveným průměrem při odizolování vodiče. Tehdy dochází k naříznutí 

jednotlivých žil a jejich odlomení ještě před operací krimpování. Protože příčina vady byla 

identifikována, můžeme celou podskupinu č. 9 z analýzy vyloučit a znovu přepočítat 

regulační meze pro diagramy výběrových rozpětí i výběrových průměrů.   

 

6.6 Přepočet regulačních mezí pro regulační diagramy výběrových 
rozpětí a výběrových průměrů a jejich analýza 

6.6.1 Regulační diagram pro výběrová rozpětí R po přepočtu regulačních 
mezí a centrální přímky 

 
Do vzorce (1) pro výpočet centrální přímky dosazujeme všechny hodnoty s výjimkou 

podskupiny č.9. Pak: 

 

 016,0
39

605,0
=== RCL  

 

jx

 

UCL 

LCL 

CL 
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Regulační meze přepočítáme podle vzorců (3) a (4): 

0412,0016,0574,2 =⋅=UCL  

0016,00 =⋅=LCL  

 

Centrální přímku a regulační meze znovu graficky zobrazíme.  
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Obr. 18 Regulační diagram pro výběrová rozpětí po přepočtu regulačních mezí 
 

Z obr. 18 vyplývá, že všechny hodnoty výběrových rozpětí jednotlivých podskupin leží 

uvnitř regulačních mezí a proces se jeví jako statisticky stabilní. Můžeme tedy přistoupit 

k přepočtu regulačních mezí a centrální přímky pro výběrové průměry. 

6.6.2 Regulační diagram pro výběrové průměry x  po přepočtu 
regulačních mezí a centrální přímky 

Do vzorce (5) pro výpočet centrální přímky dosazujeme všechny hodnoty s výjimkou 

podskupiny č.9. Pak: 

907,0
39

377,35
=== xCL  

 

Regulační meze přepočítáme podle vzorců (7) a (8): 

923,0016,0023,1907,02 =⋅+=⋅+= RAxUCL  

891,0016,0023,1907,02 =⋅−=⋅−= RAxLCL  

jR  

UCL 

LCL 

CL 
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Obr. 19 znázorňuje regulační diagram pro výběrové průměry po přepočtu mezí a 

centrální přímky.  
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Obr. 19 Regulační diagram pro výběrové průměry po přepočtu regulačních mezí 
 

Všechny hodnoty leží uvnitř regulačních mezí a nevytváří žádná nenáhodná uskupení. 

Můžeme tedy prohlásit, že proces krimpování je statisticky stabilní.  

 

7 ANALÝZA A ZABEZPEČENÍ ZPŮSOBILOSTI PROCESU 
Pro sledovaný proces je důležité znát míru schopnosti dosažení předem stanovených 

kritérií jakosti tak, aby bylo možné ji kvantifikovat. K tomu se využívá ukazatelů způsobilosti 

a sleduje se schopnost procesu dosahovat cílové hodnoty požadovaného znaku a míru jeho 

variability kolem této cílové hodnoty [4]. 

 

7.1 Předpoklady hodnocení způsobilosti 
Dle [4] je nutné před použitím jakéhokoliv ukazatele způsobilosti splnit tzv. obecné 

předpoklady: 

• Proces je stabilizován 

• Měření neobsahují odlehlá pozorování 

• Je správně stanovena tolerance 

 

jx

 

UCL 

LCL 

CL 
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7.2 Výpočet indexu způsobilosti Cp 
Index způsobilosti Cp vypovídá o potenciální schopnosti procesu ležet uvnitř 

tolerančních mezí sledovaného znaku jakosti a vypočte se jako poměr maximálně přípustné a 

skutečné variability hodnot bez ohledu na jejich umístění v tolerančním poli [7]. 

 

∧

∧

⋅

−
=

σ6

LSLUSL
C p  (9) 

 

∧

pC  - odhad indexu způsobilosti, 

USL – horní toleranční mez, 

LSL – dolní toleranční mez, 

∧

σ  – odhad směrodatné odchylky. 

 

Pro stanovení odhadu směrodatné odchylky použijeme vztah: 

 

2d

R
=

∧

σ  , (10) 

 

kde  

R  - průměrné výběrové rozpětí v podskupinách, 

2d  - Hartleyova konstanta závislá na rozsahu podskupiny, hodnota uvedena v [6]. Pro n = 3 

odpovídá d2 = 1,693. 

 

Po dosazení: 

00945,0
693,1

016,0
==

∧

σ  

41,1
00945,06

86,094,0
=

⋅

−
=

∧

pC  

 

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

znaku jakosti, ale i jeho polohu vůči tolerančním mezím [7]. Vypočte se dle vztahů: 
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∧

∧

∧

⋅

−
=

σ

µ

3

USL
C pU  (11) 

 

∧

∧

∧

⋅

−
=

σ

µ

3

LSL
C pL  (12) 

 









=

∧∧∧

pUpLpk CCC ,min  (13) 

 

kde 

∧

µ  - odhad střední hodnoty sledovaného znaku jakosti, v tomto případě x=
∧

µ  , 

x  - průměr všech výběrových průměrů. 

 

Po dosazení: 

16,1
00945,03

907,094,0
=

⋅

−
=

∧

pUC  

66,1
00945,03

86,0907,0
=

⋅

−
=

∧

pLC  

16,1=
∧

pkC  

 

Protože výsledky výpočtu způsobilosti nedosahují očekávaných hodnot, bylo 

rozhodnuto implementovat opatření, která sníží variabilitu procesu. Pro ověření domněnky, že 

nízkou způsobilost procesu ovlivňuje proměnlivý počet žil vodičů, byl sběr dat opakován a 

znovu se provedlo vyhodnocení. 

K domněnce o proměnlivém počtu žil vodičů vede fakt, že se jedná o opakovaný 

problém s nakupovanými, již odizolovanými vodiči. Tato skutečnost vedla k nákupu vlastního 

zařízení a zaměření se na přesné nastavení průměru odizolování konců vodičů. 

 

8 PROVEDENÍ OPATŘENÍ 

8.1 Opakování sběru dat 
Aby se omezilo působení vymezitelných příčin a zjistilo se, které mají největší vliv na 

způsobilost procesu, byla před sběrem dat provedena opatření tak, aby se odhalil vlastní 

potenciál procesu plnit požadavky na něj kladené. 
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Z množství příčin působících na proces byly vybrány dvě, u kterých panovalo největší 

podezření, že ovlivňují výsledek a provedla se opatření, aby se jim zamezilo. Přehled 

zobrazuje tab. 8. 

 

Tab. 8 Opatření provedená před sběrem dat 
 

Příčina Opatření 

Proměnlivý počet žil vodičů 

Krimpovat celou dávku z jedné dávky 
odizolovaných vodičů, u kterých se seřizovač 
zaměří na správné nastavení průměru vodiče 
při odizolování. 

Chyba operátora při měření Všechny výrobky bude měřit jediný operátor. 
 

Sběr dat probíhal v období 20.1. – 22.1.2010 a výsledky uvádí tab. 9. Interval odběru a 

rozsah velikosti podskupiny byl ponechán stejný jako původně. 

Protože se v tomto případě jedná pouze o zjištění potenciálu procesu, budeme vycházet 

z předpokladu, že plníme požadavky uvedené v kapitole 7.1. 

 

Tab. 9 Naměřené hodnoty výšky krimpu po provedení opatření [mm] 

Naměřená hodnota j 
1 2 3 jx  jR  

1 0,911 0,908 0,91 0,90967 0,003 
2 0,908 0,907 0,91 0,90833 0,003 
3 0,912 0,914 0,912 0,91267 0,002 
4 0,911 0,909 0,911 0,91033 0,002 
5 0,907 0,909 0,907 0,90767 0,002 
6 0,908 0,907 0,909 0,90800 0,002 
7 0,91 0,905 0,906 0,90700 0,005 
8 0,91 0,908 0,912 0,91000 0,004 
9 0,91 0,909 0,911 0,91000 0,002 
10 0,912 0,914 0,916 0,91400 0,004 
11 0,909 0,909 0,909 0,90900 0 
12 0,911 0,909 0,911 0,91033 0,002 
13 0,906 0,909 0,908 0,90767 0,003 
14 0,91 0,913 0,913 0,91200 0,003 
15 0,907 0,911 0,905 0,90767 0,006 
16 0,91 0,91 0,907 0,90900 0,003 
17 0,91 0,911 0,911 0,91067 0,001 
18 0,91 0,911 0,91 0,91033 0,001 
19 0,911 0,911 0,914 0,91200 0,003 
20 0,91 0,91 0,909 0,90967 0,001 
21 0,911 0,911 0,909 0,91033 0,002 
22 0,906 0,904 0,907 0,90567 0,003 
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Naměřená hodnota j 
1 2 3 jx  jR  

23 0,908 0,905 0,908 0,90700 0,003 
24 0,909 0,909 0,908 0,90867 0,001 
25 0,911 0,911 0,912 0,91133 0,001 
26 0,91 0,91 0,91 0,91000 0 
27 0,906 0,908 0,906 0,90667 0,002 
28 0,912 0,91 0,906 0,90933 0,006 
29 0,909 0,911 0,911 0,91033 0,002 
30 0,909 0,909 0,912 0,91000 0,003 
31 0,914 0,912 0,913 0,91300 0,002 
32 0,91 0,909 0,903 0,90733 0,007 
33 0,913 0,915 0,912 0,91333 0,003 
34 0,913 0,91 0,913 0,91200 0,003 
35 0,913 0,913 0,915 0,91367 0,002 
36 0,914 0,912 0,916 0,91400 0,004 
37 0,915 0,912 0,912 0,91300 0,003 
38 0,916 0,917 0,914 0,91567 0,003 
39 0,912 0,915 0,914 0,91367 0,003 
40 0,914 0,913 0,913 0,91333 0,001 

 

8.2 Ověření normality po opakovaném sběru dat 
Pro ověření normality opět použijeme analýzu pomocí histogramu a Shapiro-Wilkův 

test. Histogramem (obr. 20) zobrazená data po opakovaném sběru se jeví jako normální, což 

následně potvrdil i Shapiro-Wilkův test, jehož výsledek uvádí tab. 10. 
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Obr. 20 Histogram 
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Tab. 10 Shapiro-Wilkův test při opakovaném testu 
 
Test P-Value 

Shapiro-Wilk 0,316497 
 

P-hodnota uvedená v tabulce je vyšší než 0,05, proto přijímáme nulovou hypotézu, že 

data mají normální rozdělení. 

 

8.3 Vyhodnocení způsobilosti procesu 
Pro vyhodnocení způsobilosti procesu opět použijeme vzorce uvedené v kapitole 7.2 a 

7.3.  

 

Výpočet indexu Cp 

Dosadíme do vzorců (9) a (10), pak: 
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Výpočet indexu Cpk 

Pro výpočet využijeme vztahů (11), (12) a (13): 
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⋅
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=
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Z výsledků výpočtu způsobilosti vyplývá, že proces krimpování je schopen spolehlivě 

plnit požadavky, pokud udržíme úroveň stabilního vstupního materiálu a donutíme operátory, 

aby skutečně měřili a nezlepšovali výsledky procesu. Tato skutečnost je velmi důležitá pro 

společnost, neboť není třeba investovat další finanční prostředky do zlepšení technologie 

výroby, nýbrž bude dostatečné, pokud se odpovědní pracovníci zaměří na správné seřízení 

stroje pro odizolování vodičů a školení operátorů. 
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9 DOPORUČENÍ 

9.1 Procesy vhodné pro potenciální implementaci SPC 
V kapitole 4 byly vybrány procesy, které jsou vhodné pro potenciální zavedení 

statistické regulace. Díky provedené SWOT analýze není obtížné vymezit místa, která 

implementaci komplikují či ji dokonce brání.  

Na prvním místě musíme jmenovat stabilitu vstupních surovin či materiálu, neboť se 

jedná o nejčastěji opakující se problém u většiny procesů. Jako opatření ke zlepšení 

doporučuji: 

- dohodnout s dodavateli zúžené toleranční pásmo tak, aby umožnilo stabilizovat 

vlastní výrobu, 

- zainteresovat dodavatele do vlastních procesů, 

- zlepšit vzájemnou komunikaci, 

- smluvně ošetřit dodavatelské vztahy včetně případných postihů,  

- garanci dosahované způsobilosti u dodavatelů, 

- pravidelné audity u dodavatelů, 

- hledání alternativních dodavatelů. 

Každý malý úspěch při jednání s dodavatelem může přinést zlepšení. Proto se stává 

velmi důležitou každá maličkost, která může být opomenuta a způsobit negativní následky, 

jejichž náprava vyčerpá zdroje původně určené k jinému použití. 

Člověk se stává dalším častým jevem, který výrazně ovlivňuje stabilitu procesu. 

Nejlepším způsobem, jak jeho vliv na daný výrobek eliminovat, je vůbec nepřipustit možnost, 

aby jakost produktu mohl ovlivnit. Tedy vyvíjet a realizovat taková opatření, jež neumožní 

jiný způsob než právě ten správný, nejlepší. Příkladem může být například metoda poka-yoke. 

Často používané opatření, školení pracovníků, poskytuje pouze krátkodobý efekt, proto 

doporučuji každou příčinu variability, která se jeví jako vina operátora, důkladně prošetřit a 

zjistit, zda ji nelze potlačit realizací opatření technického rázu s dlouhodobým účinkem. 

V neposlední řadě je nutné klást důraz na pravidelnou údržbu a obměnu strojového 

parku. Každé zařízení má svou životnost, jejíž překročení znamená stále investovat prostředky 

do něčeho, co požadovanou stabilitu procesu nepřinese. 

 

9.2 Proces extrudování 
Pro proces extrudování platí stejná doporučení, jež byla vyjmenována v předcházející 

kapitole. Snad s výjimkou těch, která se týkají dodavatelů, protože v současné situaci je nelze 
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aplikovat. Dodavatelem polyuretanového granulátu je konkurencí prozatím neohrožený 

výrobce produkující nestabilní surovinu, která v průběhu času mění své parametry, zejména 

tzv. index toku. Vše samozřejmě není pouze vinou dodavatele, protože změna vlastností 

uvedeného materiálu souvisí s jeho přirozeným chováním daným chemickým složením.  

V současné době se provádí pouze vstupní kontrola této suroviny a po uplynutí určité 

doby hodnota indexu toku stále klesá, ale opakovaně se již neměří. Pak jakékoliv seřízení 

stroje se provádí odhadem, protože nastavení teplot a tlaků stroje by mělo korespondovat 

s vlastní hodnotou indexu toku, která ale v daný moment bohužel není známa. Proto 

doporučení míří na zvýšení četnosti kontroly a zavedení mezioperační kontroly indexu toku 

v předem stanoveném časovém intervalu, nejlépe při najíždění nové výrobní dávky 

konkrétního výrobku. 

Stejně jako surovina mění i výsledný produkt v určitém časovém rozmezí parametry. 

Zde se jedná o změnu rozměrů či tuhosti výrobku. Bezprostředně po extrudování tedy nelze 

s určitostí říci, jak bude výsledný výrobek vypadat po čtrnácti dnech. Měření po uplynutí této 

doby nepřináší efekt okamžitého zásahu a zaregulování procesu, tedy v tomto případě se 

prozatím nejedná o statistickou regulaci, nýbrž pouze o sběr dat a monitorování procesu 

s cílem odhalit vzájemné vztahy mezi čerstvě extrudovanými výrobky a produkty po stárnutí. 

Doporučení v tomto případě souvisí s grafickým zobrazením křivek stárnutí, tedy průběhu 

sledovaných znaků jakosti výrobku v čase tak, aby se v případě výroby stejného produktu dal 

v budoucnu předvídat jeho výsledný tvar a rozměry. 

 

9.3 Proces krimpování 
Proces krimpování je schopen dosahovat očekávaných výsledků, pokud dodržíme 

několik základních podmínek. Pro zajištění statisticky stabilního a způsobilého procesu je 

důležité zejména: 

• Pravidelně opakovat analýzu systému měření (MSA) 

• Popsat instrukce pro operátory 

• Pravidelně školit operátory 

• Zaměřit se na nastavení stroje při odizolování vodičů 

• Zavést a udržovat SPC 

• Data sbírat do počítače 

• Naměřenou hodnotu automaticky odesílat do PC, omezit vliv operátora 

• Pravidelně opakovat vyhodnocení způsobilosti procesu 



 41 

• Sestavit databázi vymezitelných příčin a opatření k zaregulování procesu (viz 

tab. 11) 

 

Tab. 11 Příklad databáze vymezitelných příčin a opatření k zaregulování procesu 
 

Problém Příčina Opatření 

Nedostatečná výška krimpu Nastavení větší výšky krimpu 
Nízká pevnost 

Nadrcení žil vodiče Nastavení nižší výšky krimpu 

Vodič s menším 

počtem žil 

Zaříznutí nožů při odizolování 

vodiče 

Nastavení většího průměru 

oříznutí 

Izolace neodstraněna při 

odizolování 

Nastavení menšího průměru 

oříznutí Zalisovaná izolace 

Nedostatečná délka odizolování Upravit délku odizolování 

 

Při úspěšném dodržení výše stanovených akcí vzniká poměrně vysoká 

pravděpodobnost, že zavedení SPC bude v případě procesu krimpování efektivní a projeví se 

významným přínosem v postoji zákazníka, finančních výsledcích, produktivitě práce, 

efektivním využívání zdrojů apod. 

 

ZÁVĚR: 
O SPC bylo již řečeno a napsáno mnoho. Existuje obrovské množství publikací, článků 

v odborných časopisech, internetových stránek či školení, které obdobně rozebírají přínosy 

zavedení statistické regulace procesu. Výsledky v tomto případě zcela jistě převáží náklady a 

zdroje potřebné pro úspěšnou implementaci. Bohužel ani to dnes v mnohých případech 

nestačí. Trend a konkurenční boj vede k pravidlu, aby se co nejrychleji přecházelo z metodiky 

kontroly k prevenci. Nižší náklady na výrobu přináší možnost snížit cenu produktu, a to je 

bohužel téměř jediné, co dnes zákazníka zajímá. Má totiž možnost vybírat si. Trh se plní 

levnými výrobky z východní Asie, a pokud chce dnes jakákoliv evropská společnost uspět, 

musí konkurenci předběhnout a nabídnout něco, co zákazníka zaujme. Prakticky existují jen 

dva možné způsoby. Cena a jakost produktu. Zde ale už dnes neexistuje rovnováha. Jakost 

výrobku se považuje za samozřejmost, tudíž musí být vyvíjen tlak na snížení cen vlastních 

produktů, aby byly konkurenceschopné. Zlevnění výrobku by se určitě nemělo realizovat 

nákupem levnějších surovin, a pokud ano tak pouze s garancí jakosti dodávek. Jinak se jedná 
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o cestu, která pravděpodobně přinese zhoršení vlastních výkonnostních ukazatelů poklesem 

produktivity. Zbývá tedy zaměřit se na konkrétní procesy a ušetřit zbytečně vynakládané 

prostředky na kontroly, produkci neshodných výrobků a ostatní promrhané finanční zdroje. 

Zde se otevírá příležitost pro zavedení SPC, neboť se jedná o program společnosti, který ve 

výsledku dokáže cenu produktu snížit. Proto dnes předchází či se stává součástí moderních 

metodik, jako jsou například principy štíhlé výroby nebo Six Sigma. 

Nápomocna měla být i tato bakalářská práce. Čas ukáže, zda ukázala jednoduchou a 

přímou cestu nesoucí zisk a otevřela vlastníkům procesů oči, aby viděli, kam kráčí 

budoucnost.  

První část práce nesoucí název Teoretická východiska problematiky si kladla za cíl 

seznámit pracovníky společnosti s tím, co vlastně je a co obnáší statistická regulace procesu. 

Nutno uvést, že se podílela pouze nepřímo, protože školení zainteresovaných stran probíhalo 

ústně s vizualizací obrázků uvedených v tomto dokumentu. Nicméně úspěch byl zcela jistě 

zaznamenán, neboť minimálně povědomost o SPC se určitě zvýšila na všech úrovních 

organizace. Manažeři dnes se zájmem sledují výkonnost procesů a poskytují podporu pro 

další rozšíření. Plně si uvědomují, že konkurence nespí a čeká na jakoukoliv příležitost, která 

se jim na trhu naskytne. 

Analýza současné situace společnosti ARROW International CR, a.s. bohužel 

nevykazuje příliš povzbudivé výsledky, protože doposud se pokusy o implementaci SPC příliš 

nedařily. Proces extrudování se dostal prozatím nejdále, ale pozitivní výsledky neustále sráží 

problémy s nestabilním vstupním materiálem. Prozatím nezbývá nic jiného než pokračovat 

v monitorování, sledovat nastavení strojů spolu s měřením rozměrů výrobku a vyvíjet tlak na 

dodavatele, aby napomohl ke zlepšení. 

Rozšíření na další výrobní procesy zcela jistě možné je, nicméně spousta práce musí být 

ještě udělána, aby se mohlo přejít od stávajících 100% kontrol k prevenci. Byly 

identifikovány procesy krimpování, výroby zaváděcích drátů, tvarování špiček těl katetrů a 

lisování centrálních spojek, kde lze SPC zavést v případě, pokud se podaří vyřešit problémy 

s působením vymezitelných příčin variability. Problémy s nestabilitou vstupních materiálů, 

vlivem člověka na jakost finálního produktu, stárnoucí výrobní zařízení a další možné příčiny 

uvedené ve SWOT analýze neposkytují prozatím příležitost pro komplexní přechod a zrušení 

100% kontrol, ale cesta už se rýsuje. 

Proces krimpování se jevil jako nejvhodnější pro pokus o implementaci SPC. To se také 

potvrdilo, protože proces je stabilní, i když doposud nedosahoval očekávaných výsledků 
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způsobilosti. Ale jak bylo ověřeno, potenciál zcela jistě má, tudíž je jen otázkou času, kdy 

bude zlepšení znatelné.  

Bakalářská práce obsahuje popis uvedené technologie, znaků jakosti produktů i 

charakteristiky procesu. Aby SPC fungovalo musí operátoři výrobu opravdu dobře znát, proto 

bylo popsáno vše výše uvedené s přídavkem Ishikawova diagramu zobrazujícím příčiny 

variability procesu krimpování. Sledovaným znakem se nakonec stala výška krimpu, neboť 

byla prokázána závislost mezi ní a pevností spoje, což je jeden ze dvou nejdůležitějších 

parametrů, které mohou ohrozit funkčnost výrobku. Tím druhým pak je elektrický odpor, ale 

tam se předpokládá, že se nadále musí sledovat každý vyrobený kus. 

Úspěšná analýza systému měření digitálním mikrometrem umožnila sběr dat, testování 

normality, nezávislosti dat, a následně i konstrukci regulačních diagramů, které prokázaly 

statistickou stabilitu procesu. Díky tomu se mohl provést i výpočet způsobilosti procesu, 

jehož výsledek ale nesplnil očekávání. 

Provedenými akcemi, použitím jedné dávky vodičů s garancí správného nastavení 

průměru odizolování a měřením pouze jedním operátorem, se prokázal potenciál procesu 

vysoce překračovat očekávání z hlediska způsobilosti procesu. Proto byl závěr práce věnován 

doporučením, co vše je nutné realizovat, aby nejen u procesu krimpování, ale i u ostatních 

výše jmenovaných výrobních činností došlo k úspěšnému zavedení statistické regulace 

procesu. 

Důležité je si uvědomit, že stále ještě není vyhráno a pořád je co zlepšovat. Společnost 

ARROW International CR, a.s. čeká ještě spousta práce, aby zvýšila výkonnost svých procesů 

a přežila nátlaky konkurence v tržním boji minimálně tak, jak se jí dařilo dosud. Dneškem nic 

nekončí. 
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