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Abstract 

Název bakalářské práce: Analýza stávajícího systému SPC v podmínkách výrobce pro 

automobilový průmysl. 

Cílem této Bakalářské práce je analýza stávajícího systému SPC v podmínkách 

výrobce pro automobilový průmysl. 

Nejprve je charakterizována mateřská společnost Behr a její závod Behr Ostrava s.r.o., 

pro který byla tato práce vytvořena. 

V následujících kapitolách jsou zpracována teoretická východiska statistické regulace 

procesu a provedena analýza stávajícího systému statistické regulace procesu v závodě. 

Z této analýzy vyplynula slabá místa, ke kterým byla navrţena nápravná opatření. 

Klíčová slova: Variabilita procesu; Statistická regulace procesu; Regulační diagram; 

Způsobilost procesu; Analýza systému měření. 

 

Abstract 

Bachelor Thesis: Analysis of SPC Systém in Condition of Producer for Automotive 

Industry. 

The Target of this bachelor’s thesis is an Analysis of existing SPC Systém in Therms 

of the manufacturer for Automotive industry. 

 First, it is characterized by the parent company Behr and her factory  

Behr Ostrava s.r.o., for which this work was created. 

In the following Chapter is elaborated the theoretical basis of statistical process control 

and analysis of the existing statistical process control in the factory. 

From this analysis revealed the weaknesses that have been proposed corrective 

actions. 

 

Keywords: Process Variability; Statistical process kontrol; Control chart; Capability 

process; Measurement Systém Analysis 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

%R&R procentické vyjádření podílu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti z celkové 

variability 

CL Central Line, střední přímka (ISO značení) 

FMEA Failure Mode and Effect Analysis, Analýza moţnosti vzniku vad a jejich 

následků 

LCL Lower Control Limit, dolní regulační mez (ISO značení) 

LSL Lower Specification Limit, dolní toleranční mez 

RD regulační diagram 

SC signifikantní charakteristika 

SPC Statistical Process Control, Statistická regulace procesu  

UCL Upper Control Limit, horní regulační mez (ISO značení) 

USL Upper Specificaion Limit, horní toleranční mez 

A  součinitel pro výpočet přímek regulačních diagramů 

A2 součinitel pro výpočet přímek regulačních diagramů 

A4 součinitel pro výpočet přímek regulačních diagramů 

Cp index způsobilosti Cp 

Cpk index způsobilosti Cpk 

CpL index způsobilosti Cpk pro dolní regulační mez 

CpU index způsobilosti Cpk pro horní regulační mez 

d2 Hartleyova konstanta 

D1 součinitel pro výpočet přímek regulačních diagramů 

D2 součinitel pro výpočet přímek regulačních diagramů 

D3 součinitel pro výpočet přímek regulačních diagramů 

D4 součinitel pro výpočet přímek regulačních diagramů 

μ cílová hodnota 

Me medián 

n velikost podskupiny 

np počet neshodných jednotek ve výběru 

p podíl neshodných jednotek 

Pp index výkonnosti procesu Pp 

Ppk index výkonnosti procesu Ppk 

PpL index výkonnosti procesu Ppk pro dolní toleranční mez 
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PpU index výkonnosti procesu Ppk pro horní toleranční mez 

Rkl klouzavé rozpětí 

              průměrné variační rozpětí v podskupinách 

σ             směrodatná odchylka regulované veličiny 

              odhad směrodatné odchylky regulované veličiny 

s   výběrová směrodatná odchylka 

              výběrový průměr 

               průměrná hodnota průměrů v podskupinách 

              individuální hodnot 
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Úvod 

V současné době kladou zákazníci v automobilovém průmyslu stále větší důraz na 

kvalitu a sniţování výrobních nákladů. Proto, chtějí-li automobiloví výrobci, dodavatelé 

a prodejní organizace uspět v dnešním ekonomickém klimatu, musí neustále hledat 

účinnější způsoby pr produkci výrobků a sluţeb. Musí se soustředit na veškeré 

zákazníky a jako prvořadý obchodní cíl povaţovat uspokojení zákazníka. 

K uspokojení tohoto cíle se musí všichni soustředit na zlepšování a vyuţívání 

účinnějších metod   

Zvýšení efektivity výroby lze podpořit vyuţitím statistické regulace procesu, jejíţ 

metody se nutně musely přizpůsobit novým trendům. 

Statistická regulace procesu je jedním ze základních moderních nástrojů řízení 

procesů.  

Jedná se o způsob vyuţívající principů prevence, coţ by dnes mělo být 

jednoznačným cílem kaţdé organizace, která chce v konkurenčním světě obstát díky 

jakosti vlastních produktů.  

Poznávacím znakem takové organizace je vysoká efektivita vyuţití zdrojů v 

procesu při přeměně na výstupy, které budou pro zákazníka pouţitelné.  

Statisticky regulovat znamená vyuţít souboru několika statistických metod k 

monitorování a řízení procesu tak, aby se vyuţil 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, coţ 

přináší vyšší efektivitu práce s výslednou úsporou zdrojů.  
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Představení společnosti 

Behrgroup 

Společnost, zaloţená v roce 1905 Juliem F. Behrem v německém Stuttgartu, patří 

dnes k nejúspěšnějším přímým dodavatelům v automobilovém průmyslu.  

Behr má více neţ stoletou tradici, je nepřetrţitě v rodinném vlastnictví a nezávislý. 

Působí po celém světě, má roční obrat více neţ tři miliardy EUR a ve svých hlavních 

oborech podnikání patří k předním světovým aktérům. 

Behr vyuţívá šance, které mu nabízejí trhy a je neustále ochoten se rozvíjet. 

Špičkové výkony v oblasti automobilové klimatizace a chlazení motoru – s tímto 

nárokem se Behr stal všude po světě ţádaným partnerem automobilového průmyslu. 

Jako systémový partner mezinárodního automobilového průmyslu sleduje Behr 

důsledně cíl potvrzovat nebo rozšiřovat špičkovou světovou pozici ve svých oblastech 

působení. 

Ve své více neţ stoleté historii se Behr vyvinul v globálního systémového partnera 

automobilového průmyslu a v dnešní době je zastoupen na všech klíčových trzích. Díky 

novým výrobním závodům na rostoucích trzích v Číně, Indii, Mexiku a východní 

Evropě síť Behru v poslední době ještě více zhoustla. 

Z malé dílny na automobilové chladiče v zadní části domu v ulici  

Neue Weinsteige 8 ve Stuttgartu se Behr vyvinul v podnik působící po celém světě, 

který patří k předním dodavatelům prvotních úprav u osobních a uţitkových vozidel. 

V oblastech obou výrobků, klimatizace vozidel a chlazení motorů, působí na všech 

stupních řetězce tvorby hodnot: v oblasti komponentů, modulů i celkových systémů 

jako frontem a cockpit. 

Klimatizační komponenty Behru regulují teplotu uvnitř vozidla a zajišťují optimální 

rozmísťování vzduchu. 
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 Physio-Control 

Regulace klimatizace třídy S Mercedes Benz nabízí kaţdému pasaţérovi moţnost 

nastavit si své vlastní klima, které mu nejvíce vyhovuje. 

 Komfortní tryska 

Řidič i spolujezdec mohou individuálně určovat jak směr, tak i typ proudícího 

vzduchu – coţ je světová novinka Behru. 

 Elektrické přitápění PTC 

Kdyţ motor nedodává dostatečné odpadní teplo, například při studeném startu, 

postará se přitápění PTC o čistá skla a teplo uvnitř vozu. 

 Střešní chladicí zařízení 

V transportérech zajišťuje volitelné střešní chladicí zařízení vysoký klimatický 

komfort i ve druhé a třetí řadě sedadel. 

 Moduly chlazení 

Obsahují komponenty pro chlazení motoru a kondenzátor. Jejich stavebnicový 

princip sniţuje náročnost na vývoj, výrobu a logistiku. 

 KOMO 2 

Je dále rozvinutý kondenzátor s plochými trubkami i s integrovaným jímačem a 

sušičem. Malá síla stěn podstatně sniţuje jeho hmotnost. 

 Visco-Lüfter 

Otáčky axiálního větráku závisejí na teplotě a orientují se podle potřeby chlazení 

motoru a klimatizace. Je tichý, lehký a výkonný. 

 Chladič výfukových plynů 

Ve vývoji EGR chladičů tepla zaujímá Behr přední místo. Tyto chladiče pomáhají 

plnit normy pro spaliny u osobních a uţitkových automobilů s naftovými motory. 
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V úspěšném joint venture intenzivně spolupracuje s renomovanými partnery. 

Například BEhr-Hella Thermocontrol je v Evropě jedničkou na trhu s elektronickými 

ovládacími a obsluţnými přístroji pro klimatizaci vozidel. HBPO se specializuje na 

vývoj koncepcí, konstrukci a integraci, montáţ a logistiku komplexních frontendových 

modulů. 

Spolupráce mezi Behr a společností Saia-Burgess, dodavatelem specializovaným na 

řešení automobilového řazení a subsystémů s hlavním sídlem ve Švýcarsku, byla 

zahájena v devadesátých letech. 

Cena Q1  

společnost získala také prestiţní ocenění od společnosti Ford Motor Company (FMC), 

cenu Q1. Toto ocenění znamená mimo jiné zvýšení prestiţe v rámci FMC, ve skupině 

Behr a v celém automobilovém průmyslu. 

Behr Ostrava s.r.o 

V červnu roku 2007 byl slavnostně otevřen nový závod společnosti Behr - Behr 

Ostrava, s r.o., který je umístěn v průmyslové zóně v Mošnově, na ulici  

Průmyslová 368. Vznikl zde moderní provoz pro výrobu komponentů pro chlazení 

motorů osobních automobilů. 

Mezi výrobky, které závod Behr Ostrava s.r.o. vyrábí, patří chladiče, chladicí 

moduly, kondenzátory a radiátory. 

Výroba je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu  

jakosti – Poţadavky, dle ISO/TS 16949:2002 – Systémy managementu jakosti – 

zvláštní poţadavky na pouţívání ISO 9001:2009 v organizacích zajišťujících sériovou 

výrobu a výrovu náhradních dílů, EN ISO 14001 Ţivotní prostředí, OHSAS 18001 

bezpečnost práce. 
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1. Teoretická východiska 

1.1 Variabilita procesu 

Variabilita je obecná vlastnost kaţdého procesu, která způsobuje nedostatek jeho 

opakovatelnosti.[13] 

Náhodné a vymezitelné příčiny variability 

V kaţdém výrobním procesu, bez ohledu na to, jak dobře je konstruován nebo 

pečlivě udrţován, bude vţdy existovat určitá číst vlastní nebo přirozené variability. Tato 

přirozená variabilita je kumulativní účinek mnoha malých, v podstatě nevyhnutelných 

příčin.[10] 

Náhodné příčiny kolísání se vztahují k mnoha zdrojům kolísání, které trvale působí 

na proces. Tento stav se nazývá „statistický zvládnutý stav procesu“. Náhodné příčiny 

se chovají jako stabilní systém náhodných příčin. Jsou-li přítomny pouze náhodné 

příčiny a nemění se, je výstup z procesu predikovatelný.[9] 

Příklady náhodných příčin – chvění stroje, nestejnorodost materiálu, kolísání 

teploty chladicí kapaliny, drobné výkyvy v elektrickém napětí, nestejnoměrnost otáčení 

obrobku.[13] 

Vymezitelné příčiny vyvolávají variabilitu, která vede k reálné změně výrobního 

procesu, jeţ se projeví změnou rozdělení sledovaného znaku jakosti. Vymezitelné 

příčiny lze v zásadě dále rozdělit na: 

 Nepředvídatelné 

 Předvídatelné 

 

Nepředvídatelné vymezitelné příčiny nepředstavují přirozené chování procesu. 

Měly by být proto odstraněny. Vzhledem k tomu, ţe vedou k reálné změně procesu, 

jsou většinou identifikovatelné a ve většině případů rovněţ odstranitelné. Pokud však 

nejsou realizována nápravná opatření trvalého rázu, mohou se tyto příčiny objevovat 

znovu.  
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Předvídatelné vymezitelné příčiny jsou příčiny, jejíchţ působení lze popsat pomocí 

fyzikálních zákonitostí a experimentálních zkoumání. Jedná se zejména o příčiny, 

jejíchţ působení je dáno fyzikální podstatou procesu. Působení těchto příčin lze do jisté 

míry omezit, ale nelze je zcela odstranit.[9] 

 

Příklady vymezitelných příčin – poškození nástroje, změna seřízení stroje, 

nástroje, změna materiálu, nezaškolená obsluha stroje.[13] 

Snížení variability procesu pak znamená: 

 stejnoměrnější výrobu 

 menší pravděpodobnost výskytu neshodných produktů 

 menší rozsah kontroly a niţší náklady na kontrolu a zkoušení 

 niţší náklady vyvolané poruchami procesu, produkováním odpadu a jednotek 

vyţadujících přepracování 

 více spokojených zákazníků[13] 

1.2 Statistická regulace procesu 

Kvalita má mnoho definic. Jedním ze způsobu pohledu na ní je: kvalita je tím, co 

definuje zákazník. Má-li být společnost konkurenceschopná, musí představu o kvalitě 

neustále definovat zákazník.  

Kvalita je v jistém smyslu dokonalost.[8] 

Je nepraktické kontrolovat kvalitu výrobku; výrobek musí být postaven hned 

napoprvé. Výrobní proces proto musí být stabilní a opakovatelný a schopný pracovat 

s malou variabilitou kolem cíle nebo nominálního rozměru.[12] 

Kaţdý proces má problémy, které je potřeba řešit, a SPC nástroje jsou univerzálně 

pouţitelné pro všechna pracovní místa – manaţer, operátor, sekretářka, chemik, inţenýr, 

cokoliv. [14] 

Statistická regulace procesu představuje systém zpětné vazby, jehoţ základním 

cílem je dosaţení a udrţení stavu, ve kterém proces probíhá na stabilní úrovni a trvale 

poskytuje výrobky, které vyhovují poţadovaným kritériím jakosti. 
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Statistická regulace procesu je zaloţena na strategii prevence, tedy na strategii, 

která předchází vzniku neshodných výrobků, neboť svoji pozornost soustřeďuje tam, 

kde jakost vzniká a lze ji ještě ovlivnit.  Strategie prevence výrazně sniţuje náklady na 

třídicí kontrolu, na materiál, čas a mzdy potřebné na výrobu neshodných výrobků a 

představuje zásadní posun oproti dříve prosazované strategii detekce, která se zejména 

soustředila na následnou kontrolu jiţ vyrobených výrobků.[2] 

Cílem jakéhokoliv typu analýzy je porozumět datům. Při shromaţďování údajů o 

výkonnosti procesu, můţeme vidět, ţe se tyto údaje liší. Informace o této změně je 

důleţitá pro pochopení toho, jak je tento proces výkonný a SPC je především nástrojem 

pro pochopení změny.  

SPC je definován jako systém, který pouţívá statistiky k identifikování zvláštní 

příčiny kolísání procesu. Jedna z variant označených SPC, záleţí na lidech, jak vyuţijí 

svou kreativitu a důvtip k nápravě těchto variant. SPC je pouţití statistiky na základě 

nástrojů a technik zejména pro řízení a zlepšování procesů. 

Hlavním nástrojem SPC je regulační diagram.[3][11] 

 

1.3 Regulační diagram 

Pojem regulační diagram byl zaveden Shewhartem pracujícím v Bellových 

laboratořích AT&T v letech 1924-1931. Regulační diagram má obecně slouţit jako 

diagnostický nástroj k posouzení, zda se sledovaný proces chová tak, jak 

očekáváme.[5][6] 

Regulační diagramy jsou silný statistický nástroj, který můţe mít mnoho různých 

aplikací. Například mohou být pouţity ke sledování klíčových produktů proměnných a 

parametrů procesu. Mohou být také pouţity při udrţování a řízení procesů při 

identifikaci speciálních a společných příčin variability. Kromě toho mohou být pouţity 

také pro zlepšení procesu tím, ţe ukazují dopady změn procesu.[1] 

Při zavádění regulačních diagramů v organizaci je důleţité určit oblast problémů a 

regulační diagramy, které budou zapotřebí. Problémy mohou být signalizovány 

kontrolním systémem pro sledování nákladů, z reklamací a stíţností zákazníků, 

z problémových míst organizace apod. [9] 

Shewhartův regulační diagram (Obr. 1) pracuje s údaji získanými z výrobního 

procesu v přibliţně pravidelných intervalech. Intervaly mohou být určeny v čase nebo v 
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mnoţství (kaţdá dávka). Skládá se z centrální přímky (CL), horní regulační meze 

(UCL) a dolní regulační meze (LCL).[1] 

 

Obr. 1: Náčrtek regulačního diagramu [1] 

Regulační meze na Shewhartově diagramu jsou ve vzdálenosti 3σ na kaţdou stranu 

od centrální přímky. Za předpokladu, ţe výrobní proces je ve statisticky zvládnutém 

stavu, meze 3σ ukazují, ţe uvnitř regulačních mezí bude přibliţně 99,7% hodnot 

příslušných podskupinám. Jinak interpretováno, existuje riziko 0,3% neboli v průměru 

tři případy z tisíce, ţe bod vynesený do diagramu bude leţet mimo horní nebo dolní 

regulační mez.[1] 

1.4 Typy regulačních diagramů 

V podstatě existují dva typy Shewhartových regulačních diagramů: regulační 

diagramy měřením a regulační diagramy srovnáváním.[1] 

1.4.1 Regulační diagramy měřením 

Regulační diagramy při kontrole měřením představují typickou aplikaci statistické 

regulace procesů, kde procesy a jejich výstupy lze charakterizovat hodnotami měření 

kvantitativního znaku.[9] 

Uvažují se následující regulační diagramy. 

1) diagram pro průměr (  ) a diagram pro rozpětí (R) nebo směrodatnou 

odchylku (s); 

 2) diagram pro individuální hodnoty (X) a diagram pro klouzavé rozpětí (R); 
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 3) diagram pro medián (Me) a diagram pro rozpětí (R)[1]. 

Regulační diagram pro výběrový průměr (  ) a regulační diagram pro výběrové 

rozpětí (R) nebo výběrovou směrodatnou odchylku (s) 

Regulační diagramy měřením mohou popisovat údaje výrobního procesu v pojmech 

jak jeho rozmezí, tak jeho polohy. Následkem toho jsou regulační diagramy měřením 

většinou vţdy připravovány a analyzovány ve dvojicích – jeden diagram pro polohu a 

druhý pro rozmezí výrobního procesu.  

Tabulka 1: Vzorce pro regulační meze Shewhartových regulačních diagramů měřením[1]. 

Hodnoty A2,A3,B4,B5,B6,D3,D4 nalezneme v literatuře[1] nebo také v příloze 1 

Regulační diagram pro individuální hodnoty (X) a klouzavé rozpětí (R) 

V některých situacích regulace výrobního procesu je zcela nemoţné, nebo 

neproveditelné vytvořit logické podskupiny. Doba potřebná k získání jediného 

pozorování je tak dlouhá, ţe pozorování nemohou být opakována. Takovým příkladem 

jsou nákladná měření (např. destruktivní zkouška) nebo výstup z výrobního procesu, 

který je stále poměrně homogenní. V jiných situacích existuje pouze jediná moţná 

hodnota jako např. čtení z měřicího zařízení nebo vlastnost vstupního materiálu v dávce.  

Klouzavé rozpětí je absolutní hodnota rozdílu dvojice měření, která jdou po sobě v 

řadě měření, tj. rozdílu mezi prvním a druhým měřením, potom mezi druhým a třetím 
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měřením atd. Z klouzavých rozpětí se vypočte průměrné klouzavé rozpětí měření    a 

pouţije se pro sestrojení regulačních mezí. Kromě toho ze všech údajů se vypočítá 

celkový průměr   .[1] 

 

Tabulka 2: Vzorce pro regulační meze regulačních diagramů pro individuální 

hodnoty [1] 

Regulační diagramy pro mediány (Me) 

Regulační diagram pro medián ukazuje rozmezí výrobního procesu na jeho výstupu 

a dává plynulý obraz o kolísání procesu.  

Regulační meze v diagramech pro medián se vypočítají dvojím způsobem: pomocí 

mediánu z posloupnosti příslušných mediánů v podskupinách a mediánu rozpětí; nebo 

pomocí průměru mediánu v podskupinách a průměrného rozpětí.  

Regulační meze se vypočtou následujícím způsobem.[9] 

diagram pro medián 

Centrální přímka =         průměr mediánů podskupin, 

                    (1.1) 

                    (1.2) 
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Diagram pro rozpětí se sestrojí stejným způsobem jako v případě diagramů pro    a R. 

Hodnoty konstanty    jsou uvedeny v tabulce 3. 

 

Tabulka 3: Hodnoty A4[1] 

Je třeba poznamenat, ţe diagram pro medián s regulačními mezemi 3σ je méně 

citlivý na podmínky, kdy výrobní proces je statisticky nezvládnutým, neţ diagram  

 pro     

Diagram pro rozpětí 

Centrální přímka =     průměrná hodnota pro rozpětí v podskupinách, 

           (1.3) 

          (1.4) 

Hodnoty konstant        jsou uvedeny v příloze č. 1 nebo v literatuře[1] 

1.4.2 Regulační diagramy srovnáváním 

Údaje obdrţené při kontrole srovnáváním představují pozorování získaná 

zaznamenáváním přítomnosti nebo nepřítomnosti určité vlastnosti (nebo znaku) na 

kaţdé z jednotek v uvaţované podskupině a dále načítání, kolik jednotek vykazuje nebo 

nevykazuje tento znak nebo kolik takových jevů se objevuje na jednotce, ve skupině 

nebo na ploše. Údaje se při kontrole srovnáváním obecně získávají rychle a poměrně 

levně a často bez poţadavku na specializovanou kvalifikaci.[1] 

Regulační diagram pro podíl neshodných jednotek 

Protoţe výpočet regulačních mezí je zaloţen na aproximaci vyuţívající normálního 

rozdělení, má být rozsah výběru takový, aby bylo      .[9] 
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Parametry diagramu: 

Centrální přímka 

CLp=    (1.5) 

Regulační meze  

           
        

  
         (1.6) 

           
        

  
         (1.7) 

Konstantní rozsah n podskupiny (výběru) 

Regulační meze  

          
        

 
         (1.8) 

          
        

 
         (1.9) 

Diagram pro p se pouţívá k posouzení průměrného procenta neshodných jednotek 

předloţených ke kontrole během určitého časového období. Upozorňuje obsluhu 

výrobního procesu a vedení na kaţdou změnu tohoto průměru.  

Leţí-li všechny výběrové body uvnitř experimentálních regulačních mezí, aniţ 

dochází k náznaku přítomnosti nějaké vymezitelné příčiny, povaţuje se takový výrobní 

proces za statisticky zvládnutý. V takovém případě se průměrný podíl p neshodných 

jednotek chápe jako základní hodnota p0 pro podíl neshodných jednotek.[1] 

Regulační diagram pro počet neshodných jednotek (np - diagram) 

Tento diagram vyţaduje konstantní rozsah podskupiny = n 

Protoţe výpočet regulačních mezí je zaloţen na aproximaci vyuţívající normálního 

rozdělení, má být rozsah výběru takový, aby bylo      .[9] 

Parametry diagramu: 

Centrální přímka 

            (1.10) 
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Regulační meze 

                        
      

 
                        (1.11) 

                        
      

 
                        (1.12) 

 

Regulační diagram pro počet neshod na jednotku 

Protoţe výpočet regulačních mezí je zaloţen na aproximaci vyuţívající normálního 

rozdělení, musí být rozsah podskupiny dostatečně veliký, aby počet podskupin s c = 0 

byl malý.[9] 

Parametry diagramu: 

Centrální přímka 

        (1.13) 

Regulační mez  

          
  

  
                    (1.14) 

          
  

  
                              (1.15) 

 

Regulační diagram pro počet neshod 

Tento diagram vyţaduje konstantní rozsah podskupiny = n 

Protoţe výpočet regulačních mezí je zaloţen na aproximaci vyuţívající normálního 

rozdělení, musí být rozsah podskupiny dostatečně veliký, aby počet podskupin s c = 0 

byl malý.[9] 

Parametry diagramu: 

Centrální přímka 

        (1.16) 

Regulační meze 
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              (1.17) 

              (1.18) 

1.5 Interpretace regulačních diagramů 

Při analýze regulačního diagramu posuzujeme polohu vůči střední přímce, horní 

resp. Dolní regulační mezi a stanovujeme závěr o stabilitě procesu. V případě, ţe 

všechny body leţí uvnitř regulačních mezí a nevytvářejí ţádné trendy nebo nenáhodná 

seskupení (Obrázek 2), hovoříme o procesu jako o statisticky stabilním a není nutný 

zásah do procesu.[7] 

Bod mimo regulační meze 

Přítomnost jednoho či více bodů mimo některé z regulačních mezí je hlavní důkaz 

přítomnosti zvláštní příčiny kolísání. Zvláštní příčina mohla nastat před tímto bodem.[9] 

Leţí-li některý bod regulované veličiny vně intervalu vymezeného akčními mezemi 

UCL a LCL, povaţuje se proces za statisticky nezvládnutý. V tomto případě se 

vyţaduje identifikace vymezitelné příčiny, která tuto odchylku způsobila a přijmutí 

opatření k jejímu odstranění.[13] 

Pouţívají-li se navíc výstraţné meze, mohou nastat další situace a to: 

 Leţí-li některý bod regulované veličiny uvnitř výstraţných mezí, lze předpokládat, ţe 

proces je ve statisticky zvládnutém stavu a není třeba ţádného zásahu do jeho průběhu. 

 Leţí-li některý bod regulované veličiny mezi mezemi UWL a UCL, resp. mezi mezemi 

LWL a LCL, pak se doporučuj následující zásah: bez ohledu na kontrolní interval se 

provede další výběr hodnot regulované veličiny. Jestliţe nový bod, odpovídající tomuto 

výběru, leţí mezi výstraţnými mezemi, není třeba do procesu zasahovat. Jestliţe i tento 

bod leţí vně výstraţných mezí, je to signál, ţe na proces působí s velkou 

pravděpodobností vymezitelná příčina a je nutné provést regulační zásah.[7][13] 

 



 

15 
 

Testy seskupení pro vymezitelné příčiny kolísání 

Na obrázku 2 je schematicky znázorněna skupina osmi doplňkových testů 

pouţitých pro interpretaci určitých seskupení v Shewhartových diagramech. 

Náznak jakéhokoliv stavu specifikovaného v těchto testech je určitou předzvěstí 

přítomnosti vymezitelných příčin kolísání, které musí být diagnostikovány a 

opraveny.[1] 
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Obr. 2 Testy vymezitelných příčin[1] 
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1.6 Hodnocení způsobilosti procesu 

Při hodnocení způsobilosti procesu měření nás zajímá variabilita naměřených 

hodnot. 

Mírami způsobilosti procesu měření jsou indexy způsobilosti C
P 

a C
PK

. Jedná se o 

způsobilost procesu, nikoliv o způsobilost měřidla.  

 

Index Cp vypočteme podle vztahu: 

   
       

   
, (1.19) 

Odhad směrodatné odchylky se vypočítá pomocí vzorce: 

    
  

  
    (1.20) 

   
  

  
    (1.21) 

    
   

  
   

 
                                                                                                                        (1.22) 

 

Index Cpk se vypočítá pomocí vzorce: 

                  
     

  
 
     

  
  (1.23) 

 

Odhad směrodatné odchylky se vypočítá pomocí vzorce (1.20) – (1,22). 

Index Cpm 

    
       

            
 (1.24) 
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Index Cpmk 

         
     

            
 

     

            
  (1.25) 

     
       

  
                                                                                            (1.26) 

 

 

Doporučené pořadí vyhodnocení indexů způsobilosti 

 

1. Stanovení indexu Cpk 

2. Stanovení indexu Cp 

3. Stanovení indexu Cpmk 

 

Možnosti dosažení způsobilosti procesu 

a) Cpk < 1,33 

Cp > 1,33 

Hodnoty sledovaného znaku se mohou s dostatečnou rezervou vejít do tolerance, tato 

moţnost však není vyuţita (neseřízený proces) 

Nápravné opatření: seřízení střední hodnoty sledovaného znaku nejlépe na střed 

tolerance. 

Cpk= Cp … proces bude způsobilý 

 

b) Cpk< 1,33 

Cp< 1,33 

Hodnoty sledovaného znaku se nemohou s dostatečnou rezervou vejít do tolerance. 

Nápravné opatření: sníţení variability sledovaného znaku (vhodné kombinovat se 

seřízením středové hodnoty sledovaného znaku na střed tolerance). [4]. 
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1.7 Hodnocení výkonnosti procesu 

V případech, kdy proces není statisticky stabilní, nelze hodnotit jeho způsobilost. Lze 

však hodnotit jeho skutečné chování, pro které byl zaveden termín "výkonnost" procesu. 

Charakterizuje pouze to, jaké výsledky proces poskytoval v minulosti. 

Výkonnost procesu = statistická míra výsledného výstupu znaku z procesu, o němţ 

nemusí být prokazováno, ţe je ve statisticky zvládnutém stavu[4]. 

Index Pp 

   
       

  
 (1.27) 

       
        

   
 
    (1.28) 

 

Index Ppk 

                   (1.29) 

     
      

  
 (1.30) 

     
      

  
 (1.31) 

                        
      

  
 
      

  
  (1.32) 

 

Index     

    
       

            
 (1.33) 

 

Index Ppmk 

         
     

            
 

     

            
  (1.34) 
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1.8 Analýza systému měření 

Při zkoumání systému měření naráţíme na dva problémy: 

a) Variabilita systému měření - R&R studie 

• Opakovatelnost - variabilita výsledků měření vyprodukovaná jedním měřícím 

přístrojem, pouţitým opakovaně jedním hodnotitelem měřícím jednu identickou 

charakteristiku na stejném výrobku 

• Reprodukovatelnost - variabilita v průměrech měření provedených různými 

hodnotiteli za pomocí stejného měřicího přístroje pro měření stejné charakteristiky na 

stejném výrobku (pokud máme více měřidel, můţeme hovořit o reprodukovatelnosti 

měřidel – místo operátora měníme měřidla. 

 

b) Poloha výsledků – studie linearity a strannosti (srovnání s etalony nebo o řád 

přesnějšími měřidly) 

• Přesnost – strannost (vychýlení) - rozdíl mezinapozorovaným průměrem a referenční 

hodnotou 

• Stabilita - celková variabilita v měřeních získaná měřícím systémem 

na stejném normálu nebo při měření jediné charakteristiky v delším časovém úseku. 

• Linearita - rozdíl mezi hodnotami strannosti v předpokládaném pracovním rozsahu 

měřidla. 

 

R&R studie 

Studie reprodukovatelnosti a opakovatelnosti měřidla umoţňuje stanovit, kolik 

pozorované variability procesu vzniká v důsledku variability systému měření tuto 

variabilitu dále klasifikuje. 
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Nejčastěji se používají následující dvě charakteristiky: 

      
                 

      
 - srovnání variability systému měření s celkovou 

variabilitou, 

 (1.39) 

 
   

                   

       
 - srovnání variability systému měření s tolerančním rozpětím.

 (1.40) 

 

Obecné směrnice pro výše uvedené charakteristiky: 

 

R&R% resp. P/T < 10% - systém měření je přípustný vzhledemk procesu resp. 

tolerančnímu rozpětí 

10% < R&R% resp. P/T < 30% - systém měření je podmíněněpřípustný vzhledem k 

procesu resp. tolerančnímu rozpětí, závisí napoměru ceny nápravy a významnosti 

sledované veličiny. 

R&R% resp. P/T > 30% - systém měření není přípustný vzhledem k procesu resp. 

tolerančnímu rozpětí[15][16]. 
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2. Analýza současného stavu v závodu Behr Ostrava s.r.o. 

Zákazníky společnosti jsou automobilové koncerny, které kladou vysoké poţadavky 

na kvalitu a společnost musí tyto poţadavky plnit v co největším rozsahu.  

Mezi zákazníky firmy Behr Ostrava patří Opel, Mercedes, Audi, BMW, 

Volkswagen, Porsche, Ford. 

2.1 Chladicí systém - struktura chladicího modulu 

Tento modul tvoří chladič pro chladicí kapalinu, chladič motorového oleje, modul 

kondenzátoru, chladič převodového oleje, chladič posilovače řízení a ventilátor 

kondenzátoru (viz. Obr. 4). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Chladicí modul 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Struktura chladicího modulu 
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V této práci jsem se zaměřila na analýzu SPC při výrobě vzduchového chladiče  

a radiátoru.  

 

2.1.1 Výrobní program 

Proces výroby je popsán výrobním a kontrolním postupem pomocí výkresů, 

kontrolních plánů. Postupy výroby jsou zaznamenány v pracovních návodech v databázi 

Behr Management Systém a BehrProduction Systém, ve výkresech, FMEA, kontrolních 

plánech. 

Mezi výrobky vyráběné firmou Behr Ostrava s.r.o. patří chladící moduly, chladiče, 

radiátory a kondenzátory. 

V následujících bodech se budeme věnovat těmto krokům: popíšeme, čeho bylo  

ve firmě dosaţeno a co důleţitého z hlediska správného fungování SPC bylo 

zapomenuto. 

Nejdříve se zaměříme na popis procesu, poté na jeho analýzu.  

Daný proces výroby je v této bakalářské práci popsán pomocí tabulky (viz. Tabulka 4). 
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Proces výroby vzduchového chladiče 

Tab. 4 Proces výroby vzduchového chladiče 

Vzduchový 

chladič 
Pracoviště Operace  Pouţívané statistické metody 

1 
Vstupní 

kontrola 

kontrola dodaného 

materiálu 
Hlídáno dodavatelem 

2 Kazetovačka Výroba ţebrování SPC          

    
Kontrola 

vyrobeného kusu 
SPC          

    Boční díly 

Hlídáno dodavatelem     Dna 

    Trubky 

3 Letovací pec Natavování pájky 
Pec řízena a kontrolována 

online - počítačem 

4 Vykládka pece   SPC          

5 

Destrukční 

zkouška - 

kontrola 

proletování 

Kontrola 

přiletovaných spojů 
Pouze záznamová karta 

6 Zavírání 
Zavírání a zk. 

Těsnosti 

U zkoušky těsnosti se hodnoty 

zaznamenávají do paměti 

počítače. Odtud se dají data 

pouţít pro různou statistiku 

  

7 Balení    
NE 

8 Expedice   
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Vzduchový chladič sestává z ţebrování, den, bočních dílů a trubek. 

Vstupním materiálem pro firmou vyráběné výrobky je hliníkový pás. Mezi hlavní 

dodavatele patří Hydro, SAPA, Al Invest. 

Vstupní kontrola je prováděna úsekem vstupní kontroly, ovšem neprovádí se u všech 

výrobků.  

U těch výrobků, u kterých se vstupní kontrola provádí, dochází ke kontrole 

variabilních a atributivních znaků. 

První operací při výrobě vzduchového chladiče je výroba ţebrování, které se vyrábí 

z hliníkového pásu na stroji zvaném kazetovačka, kde se hliníkový pás zohýbá  

a vyřeţou se z něj „okna“. Na tomto pracovišti se provádí kontrola prvního kusu, který 

slouţí pro porovnání s ostatními kusy v případě, ţe dojde k nalezení vady. 

Tzn., ţe se dle tohoto kusu posuzuje, jak a v čem se rozměry liší. 

 Obr. 5 Kazetovačka  Obr. 6 Ţebrování 

Kontrola tohoto prvního kusu se provádí pomocí různých měřidel, jako např. pomocí 

digitálního úchylkoměru, kterým se měří výška ţebrování. 

 Pomocí měrky se měří odstup ţebra ode dna. Pomocí digitální posuvky se měří 

délka bloku. U tohoto kusu se také měří hustota ţebrování, kdy se počítá počet vrcholů  

na dm
2
.  

Kontrola ţebrování se také provádí pomocí počítačové podpory zvané Jodon, kdy se 

z ţebra vystřihne „účko“ a měří se úhel ţebra, propustnost světla v %, tzv. fáze, coţ je 

postavení zubů proti sobě. Hodnoty se zaznamenávají do regulační karty. 
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Na ţebrování jsou postupně nasazovány další komponenty, jako dna a boční díly. 

Tyto komponenty si firma sama nevyrábí, ale jsou dodávány. Kontrola těchto 

komponentů se neprovádí. Jejich kvalita je hlídána dodavatelem. Mezi hlavní 

dodavatelé těchto komponentů patří opět Hydro, SAPA, Al Invest. 

Dojde-li při tomto sestavování dílu k jakékoli chybě, upozorní na ni operátora 

počítač, který se nachází na kaţdém pracovišti. 

Firma má svůj vlastní software k odhalení interních chyb i šrotu, opravených i 

vyrobených kusů. Tento počítačový software se nazývá Erfel. S jeho pomocí operátor 

na začátku kaţdé směny naskenuje výrobek, který se bude vyrábět. Skenování 

vyráběných kusů i vad probíhá pomocí čárových kódu vyvěšených nad monitorem. 

Pokud software odhalí chybu, např. při nasazování komponentu, naskenuje operátor 

tuto chybu pomocí čárového kódu do Erfelu. 

V případě, ţe se na obrazovce objeví 3 vady v průběhu sestavování dílů, obrazovka 

zeţloutne a je nutno zavolat mistra a seřídit stroj. 

V případě, ţe se na obrazovce objeví 4 vady, obrazovka zčervená a je nutno zavolat 

kvalitáře. V tomto případě dojde k zastavení výroby a kvalitář se snaţí odhalit příčiny 

problému. Příčiny problému se zjišťují pomocí Paretovy analýzy (viz příloha 4), 

Ishikawova diagramu, kdy se sejde tým kvalitářů, oddělení engineeringu a na základě 

zkušeností  

a znalostí daný problém analyzují. Tyto analýzy se pro přehled provádí denně, týdně a 

rovněţ pro srovnání měsíčně i ročně pro zjištění interních chyb a netěsností. K tomu 

slouţí počítačový systém, kde se zaznamená popis problému, vlastník procesu, který 

bude zodpovědný za nápravu. 

 

Další operace, která se na tomto výrobku provádí, je tzv. pájení, které probíhá 

v letovací peci.  

Při pájení je na trubkách a na dnech výrobku natavována pájka, která se taví  

při 590°C – 610°C, kdy se rozteče a nataví hliník. Dochází zde k difundací a vzniku 

spoje.  

Tato letovací pec je řízena pomocí počítače, který sleduje nahřívání pece ve všech 

jejich zónách, jako např. maštění, předehřívání. Při poruše se pec sama zastaví. 

Problém, který nastane a je počítačem zjištěn řeší operátor, případně mistr. 

Poté následuje vykládka pece, kde se měří délka bloku, hodnoty jsou zaznamenány  
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do regulační karty pro výběrový průměr a výběrové rozpětí. Poté následuje 

disfunkční zkouška pro letování, kde se počítají přiletované spoje. Následně dochází 

k zavírání, kdy je na blok připevněno gumové těsnění, které se pomocí stroje zaletuje.  

Na dalším pracovišti je prováděna zkouška těsnosti, kde je díl natlakován po určitou 

dobu. Zkouší se, zda tlak neklesá, je povolena určitá míra netěsnosti, tj. 4%. 

U zkoušky těsnosti se hodnoty zaznamenávají do paměti počítače, odkud se dají 

pouţít pro různou statistiku jako je analýza normality dat, analýza statistické stability  

a statistické způsobilosti procesu (viz. Obr. 8). 

V případě dobrého kusu se vytiskne štítek, kde je zobrazeno datum, čas, číslo dílu. 

V případě netěsného kusu se rozsvítí červená kontrolka a vše je naskenováno  

do počítačového softwaru Erfel. Netěsný kus se ponoří do vody, napojí se na stlačený 

vzduch a zjišťuje se, kudy vzduch uniká. Na tom také záleţí, zda netěsný kus  

lze opravit. 

 

Obr. 7 Stroj slouţící ke zkoušce těsnosti 

V případě, ţe výrobní proces není statisticky stabilní, zaţádá úsek kvality 

engineering o udělení odchylky a výrobek je označen zeleným štítkem jako dobrý kus.  

Mezioperační kontrolu provádí dělník kontrolou proletování, zkouškou těsnosti  

a mimo jiné i vizuální kontrolou. 

 

Výstupní kontrola se u výrobků neprovádí. Poslední kontrolou je zkouška těsnosti  

a vizuální kontrola na poslední operaci před balením dílů. 

Na kaţdém pracovišti je prováděna 100% kontrola, kdy se zaznamenává datum, 

hodina, kdo kontrolu prováděl, kolik bylo vyrobeno kusů a kolik z nich bylo vadných  



 

28 
 

a kolik dobrých. Vady se zaznamenávají dle katalogu vizuálních vad. 

 

Pokud se u finálního výrobku zjistí vada, zablokuje se expedice, aby se vadný 

výrobek nedostal k zákazníkovi. 

V případě, ţe je zákazník ochoten chybu akceptovat, zaţádá se u zákazníka 

o povolení odchylky a takovýto kus je zákazníkovi prodán. Zaznamená se čas, datum 

výroby na šarţi, kolik kusů se odeslalo. Tyto informace zároveň slouţí pro případné 

reklamace. 

Pokud ovšem zákazník chybu neakceptuje, hledá se příčina vady a tento vadný kus  

je vyhozen. 

 Balení dílů je prováděno operátorem na poslední operaci někdy skladníky, kdy  

se zaměstnanci soustředí na značení, nepoškozenost dílů, počet dílů v balení. 
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Obr. 8 Statistika zaznamenaných dat u zkoušky těsnosti 
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Proces výroby radiátoru 

Tab. 5 Proces výroby radiátoru 

 

Radiátor Pracoviště Operace  Pouţívané statistické metody 

1 
Vstupní 

kontrola 

kontrola dodaného 

materiálu 
Hlídáno dodavatelem 

2 Kazetovačka Výroba ţebrování SPC          

    
Kontrola 

vyrobeného kusu 
SPC          

    Boční díly 
Hlídáno dodavatelem 

    Dna 

3 válcovací stroj  
výroba skládaných 

trubek 
SPC          

4 Letovací pec Natavování pájky 
Pec řízena a kontrolována 

online - počítačem 

5 Vykládka pece   SPC          

6 

Destrukční 

zkouška - 

kontrola 

proletování 

Kontrola 

přiletovaných spojů 
Pouze záznamová karta 

7 Zavírání 
Zavírání a zk. 

Těsnosti 

U zkoušky těsnosti se hodnoty 

zaznamenávají do paměti 

počítače. Odtud se dají data 

pouţít pro různou statistiku 

8 Balení    
NE 

9 Expedice   
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Proces výroby radiátoru je obdobný jako u vzduchového chladiče, ovšem trubky jsou 

skládané a neobsahují turbulátor.  

Na kaţdém stanovišti se postupně nasazují komponenty. Pro správný výběr 

komponentů slouţí na kaţdém pracovišti počítače. 

Pro výrobu skládaných trubek (viz. Obr. 9) zde slouţí válcovací stroj (viz. Obr. 10).  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Skládaná trubka      Obr. 10 Válcovací stroj pro výrobu skládaných trubek 

 

2.2 Využití SPC v podniku 

SPC je ve firmě zavedeno jiţ od jejího vzniku v roce 2007 a to u výroby výměníků 

tepla pro osobní automobily, kde se vyskytuje SC znak. 

Podnik vyuţívá SPC na všech výrobních pracovištích. Ve většině případů se jedná  

o sběr dat zvolených znaků jakosti výrobků, jejich zaznamenání do regulační karty  

pro výběrový průměr a výběrové rozpětí a monitorování trendů, kdy dochází  

k analýzám, zda na procesy působí vymezitelné příčiny variability a tedy zda proces  

je či není statisticky stabilní. 

2.2.1 Sběr a zpracování shromážděných dat 

Na pracovišti, kde se vyrábí ţebrování, k němuţ se nasazují dna a boční díly,  
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se provádí kontrola vyrobeného ţebrování a kontrola sestaveného dílu. Při výrobě 

ţebrování se kaţdou směnu na začátku výroby nebo případně po zásahu do stroje 

zaznamenává na pěti vrcholech 21 náměrů do regulační karty pro výběrový průměr  

a výběrové rozpětí.  

Při kontrole sestaveného dílu se měří jeho délka. Náměry se provádí ve 4 bodech  

na výrobku (provádí se 4 náměry na kus). Tyto hodnoty se opět zaznamenávají  

do regulační karty pro výběrový průměr a výběrové rozpětí. 

Radiátor se oproti vzduchovému chladiči liší komponentem skládané trubky.  

Při její výrobě se provádí náměry kaţdou směnu, na začátku výroby, případně  

po zásahu do stroje, a to na 5 trubkách. Zde se měří delta rádius, délka, šířka, výška 

trubky atd. (viz. Příloha 2). Hodnoty jsou opět zaznamenávaný do regulační karty  

pro výběrový průměr a výběrové rozpětí. 

Na pracovišti výkladky pece, kde dochází k natavování pájky, se díly měří kaţdou 

směnu, na začátku výroby, případně po zásahu do stroje. Měří se délka chladiče,  

ve čtyřech bodech na výrobku. Hodnoty se opět zaznamenávají do regulační karty  

pro výběrový průměr a výběrové rozpětí. 

Z regulační karty je moţno zjistit, zda je proces výroby statisticky stabilní či nikoliv. 

Kontrolní karty jsou důleţité proto, aby se produkty nevyráběly mimo specifikace. 

Sdělují nám, kdy proces poklesl, takţe lze provést korekci dříve, neţ se budou vyrábět 

vadné výrobky. 

Stejně důleţité je to, ţe kontrolní karty také sdělují, kdy korigovat nesmíme. 

V případě ručního zápisu do regulační karty můţe docházet k chybnému zápisu. 

Pokud dojde během výrobní operace ke zjištění neshody, dojde k zastavení výroby, 

neţ se provede nápravné opatření. Zároveň se provedou záznamy o měření  

a o nápravném opatření. 

Pokud dojde k výskytu hodnoty mimo mez nebo se vyskytne trend, dochází na 

základě vyhodnocených dat ke zjištění příčin, které tyto skutečnosti zapříčiňují. 

V případě, ţe lze danou vadu hned odstranit, tak se tak učiní. Pokud vada odstranit 

nejde, zaţádá kontrolní pracovník o poskytnutí moţnosti posunout danou rozměrovou 

hranici, o čemţ rozhoduje oddělení engineeringu a oddělení kvality. 

V podniku jsou pouţívány regulační karty pouze pro výběrový průměr a výběrové 

rozpětí. 
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Kaţdá regulační karta (viz. Příloha 3) obsahuje regulační diagram pro výběrový 

průměr a výběrové rozpětí, zakreslené a zapsané regulační meze, krátký postup, tabulku 

pro zaznamenání důvodu měření, kdo měření prováděl, datum měření, u jaké směny 

bylo měření provedeno a také kolonku pro podpis. Druhá strana regulační karty slouţí 

jako průvodní list pro záznam o zásahu při překročení regulačních mezí,  

kde se zaznamenává datum, hodina, popis zásahu a podpis. 

 

Kromě ručně vyplňovaných regulačních karet se v podniku data vyhodnocují pomocí 

softwarové podpory PALSTAT, odkud získáme regulační diagram, histogram, indexy 

způsobilosti a výkonnosti (viz. Obr. 11) 

Výpočet regulačních mezí pro diagram byl proveden pracovníkem kvality pomocí 

SW modulu SPC od firmy PALSTAT s.r.o. V tomto programu je moţné si vybrat, jaký 

typ regulačních mezí bude pouţíván. Jsou zde: přirozené meze, technické meze nebo 

meze zadané pro Cpk. Ve firmě se pouţívají regulační meze pro daný index způsobilosti 

Cpk, který je zde nastaven na hodnotu 1,33. 

Při volbě tohoto způsobu výpočtu regulačních mezí se v programu do generátoru 

normálního rozdělení zadají následující hodnoty: jmenovitá hodnota, horní a dolní 

tolerance, velikost podskupiny a dále poţadována hodnota indexu způsobilosti Cpk. 

Pomocí těchto informací pak program vypočte regulační meze. 

Vypočtené regulační meze byly zaznamenány do regulačních karet pro ruční 

zpracování dat. 

Revize regulačních mezí, tedy ověření jejich správnosti, provedeno nebylo a to 

z důvodu, ţe meze jsou konstantní. Hodnoty regulačních mezí by se změnily pouze 

v případě, kdyţ by zákazník změnil své poţadavky. 

U naměřených hodnot, se kterými se pracuje, by měly být ověřeny předpoklady  

o datech pomocí testů statistických hypotéz. Při testování by měla být ověřena normalita 

rozdělení dat, konstantnost střední hodnoty procesu, konstantnost rozptylu dat, 

nezávislost dat a nepřítomnost vybočujících hodnot.  

Ve firmě byla ověřena pouze normalita rozdělení dat, a to při vyhodnocení dat 

pomocí počítačového softwaru PALSTAT, kde se nám normalita rozdělení dat 

vyhodnotí pomocí histogramu. 



 

34 
 

 

Obr. 11 Vyhodnocení shromáţděných údajů pomocí softwaru PALSTAT 

Z obrázku je patrné, ţe proces není statistický stabilní ani statistický způsobilý, neboť 

naměřené hodnoty přesahují regulační meze. V takovýchto případech oddělení kvality 

ţádá oddělení engineeringu o udělení odchylky, tedy o výjimku vyrábět mimo regulační 

meze. V případě, ţe odchylka bude schválena, výroba pokračuje. V záporném případě 
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dojde k zastavení výroby, k nalezení příčiny problému a takovýto vadný výrobek je 

vyhozen. 

2.2.2 Analýza systému měření 

Měřidla v podniku jsou evidována, řízená a kalibrována, kaţdé měřidlo je opatřeno 

kalibrační známkou. 

Způsobilost měřidla byla hodnocena pomocí opakovatelnosti a reprodukovatelnosti 

měřidla, pomocí metody průměru a rozpětí. 

Protokol o opakovatelnosti a reprodukovatelnosti byl v organizace zpracován pomocí 

softwarového modulu MSA od firmy Palstat s.r.o. 

Tato analýza by měla být prováděna pravidelně, abychom zjistili, zda se hodnota 

R&R nezvětšila. Naměřené údaje jsou základním podkladem pro rozhodování při 

statistické regulaci procesu a v případě nevyhovujících systému měření nemá statistická 

regulace dostatečnou vypovídací schopnost o procesu. 

2.2.3 Analýza způsobilosti procesu 

Součástí statistické regulace je tzv. analýza způsobilosti procesu. Způsobilostí 

procesu se rozumí jeho schopnost trvale dosahovat předem stanovených kritérií jakosti. 

V této fázi zkoumáme, zda statistický zvládnutý proces je také způsobilý plnit 

poţadavky zákazníků. Velice důleţitý je zejména způsob shromáţdění údajů a splnění 

obecných předpokladů. Mezi tyto předpoklady patří statistická stabilita procesu, 

rozdělení sledovaného znaku jakosti musí odpovídat normálnímu rozdělení.  

Způsobilost procesu se hodnotí vzhledem k určitému znaku jakosti výrobku, který  

je bezprostředním výsledkem posuzovaného procesu[4]. Tento znak jakosti je určen 

poţadavky zákazníků, konstrukcí a funkcí dílů. Nezbytným předpokladem  

pro hodnocení způsobilosti procesu je, aby pro daný znak byla předepsána kritéria 

jakosti, jako například toleranční meze doplněné o cílovou hodnotu. 

Před shromáţděním údajů je ţádoucí provést analýzu systému měření zvoleného 

znaku jakosti a ověřit jeho vhodnost[4]. 

Ve firmě je analýza systému měření prováděna při zavádění nových projektů a s tím 

souvisejíc pouţívání nového měřidla, dále při stěhování strojů, posunutí strojů v rámci 

výroby. 
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Reprodukovatelnost, opakovatelnost, linearita a stabilita se vyhodnocuje pomocí 

počítačového softwaru PALSTAT. 

Slabým místem je zde to, ţe se analýza systému měření provádí nepravidelně. 

 

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

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

projevily všechny běţné zdroje variability. V průběhu shromaţdování údajů by mělo 

docházet k běţným změnám obsluhy, vlastností zpracovávaného materiálu, vlastností 

prostředí, technologických parametrů, k běţné údrţbě a seřizování výrobního zařízení 

atd.[4] 

Údaje jsou ve firmě shromaţdovány kaţdou směnu vţdy na začátku výroby, po zásahu 

do stroje.  

Způsobilost procesu je analyzována pomocí indexů způsobilosti, které porovnávají 

předepsanou maximálně přípustnou variabilitu hodnot danou tolerančními mezemi  

se skutečnou variabilitou sledovaného znaku jakosti. 

Ve firmě se k hodnocení způsobilosti procesu pouţívají indexy způsobilosti Cp a Cpk. 

Index Cp vypočteme podle vztahu: 

   
       

   
, (2.41) 

Hodnota směrodatné odchylky σ je v softwaru PALSTAT získána odhadem: 

   
  

  
, (2.42) 

 

Index Cpk vypočteme podle vztahu: 

                     
     

   
 
     

   
 , (2.43) 

Hodnota směrodatné odchylky σ je v softwaru PALSTAT získána odhadem  

(viz. Vzorec (2.42)). 

 

Indexy způsobilosti Cp a Cpk jsou vyhodnocovány po provedení odběrů dat a to 

pomocí softwaru PALSTAT, kdy jsou získané hodnoty z ručně vyplněné regulační karty 

přepsány do počítače. 
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Slabým místem je zde to, ţe indexy způsobilosti jsou počítány i v případě, kdy proces 

není statisticky stabilní.  

Druhým slabým místem je zde to, ţe při přepisování dat můţe snadno dojít k chybě. 

Dalším slabým místem je zde to, ţe se indexy způsobilosti počítají pouze v případě 

zavádění nového projektu, při změně stroje, zařízení nebo po přemístění stroje. 

 

3. Souhrn slabých míst ve stávajícím způsobu provádění statistické 

regulace procesu a návrhy na jejich zlepšení 

V této kapitole jsou vypsána slabá místa a ke kaţdému slabému místu je navrţeno 

zlepšení. 

3.1 Záznam dat 

U některých částí výrobků dochází k záznamu malého mnoţství dat do regulační 

karty. Z tohoto záznamu nemůţe být patrný výskyt trendů nenáhodných seskupení. 

Aby se prokázalo, zda je proces výroby skutečně stabilní, je nutno do regulačního 

diagramu zaznamenat alespoň 4 skupiny hodnot, z nichţ kaţdá bude obsahovat hodnot 

alespoň 20. 

3.2 Analýza systému měření 

Analýza systému měření se provádí při zavádění nového projektu, kdy se pracuje 

s novým měřidlem, dále při stěhování stroje, posunutí stroje v rámci výroby a to 

nepravidelně. 

Tato analýza by měla být prováděna pravidelně, abychom zjistili, zda se hodnota 

R&R nezvětšila. Naměřené údaje jsou základním podkladem pro rozhodování při 

statistické regulaci procesu a v případě nevyhovujících systému měření nemá statistická 

regulace dostatečnou vypovídací schopnost o procesu. 
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3.3 Ověření předpokladů o datech 

Shewhartovy regulační diagramy předpokládají splnění následující poţadavků: 

normality rozdělení dat, konstantnosti střední hodnoty, konstantnosti rozptylu dat, 

nezávislosti dat a nepřítomnosti vybočujících dat. Tyto předpoklady je nutné otestovat. 

Ve firmě se ověřuje pouze normalita dat, a to pomocí histogramu vyhodnoceném 

softwarem od firmy PALSTAT s.r.o. (viz. Obr. 8, Obr. 11). 

Konstantnost střední hodnoty je moţno otestovat pomocí Studentova t-testu, 

konstantnost rozptylu pomocí Fisherova-Snedocorova F-testu, nezávislost dat pomocí 

Birghamova testu nezávislosti dat a odlehlé hodnoty pomocí Grubbsova testu odlehlých 

hodnot. 

Hodnocení způsobilosti procesu pomocí indexů Cp a Cpk poţaduje splnění 

následujících předpokladů: proces je stabilizován, měření neobsahují odlehlé hodnoty, 

je správně nastavena tolerance a sledovaný znak jakosti pochází z normálního rozdělení. 

Předpoklad, ţe se nevyskytují odlehlé hodnoty lze ověřit rovněţ pomocí Grubbsova 

testu odlehlých hodnot, zda sledovaný znak jakosti má normální rozdělení lze ověřit 

pomocí Chí-kvadrát testu a to zda je proces statistický stabilní lze ověřit pomocí 

regulačního diagramu. 

3.4 Hodnocení způsobilosti procesu a výrobních zařízení 

Indexy způsobilosti procesu jsou ve firmě vyhodnocovány pouze při zavádění nového 

projektu, při změně stroje, zařízení, výměny stroje. 

Analýza způsobilosti procesu a výrobních zařízení by měla být prováděna v průběhu 

kaţdé výroby. 

 

  



 

39 
 

Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo provést analýzu stávajícího systému statistické 

regulace procesu ve firmě Behr Ostrava s.r.o., identifikovat slabá místa a navrhnout pro 

ně vhodná nápravná opatření. 

Po stručné charakteristice organizace Behrgroup a závodu Behr Ostrava s.r.o. a 

zpracování teoretických východisek byla provedena analýza současného systému 

statistické regulace v procesu v podmínkách výrobce výměníků tepla pro automobilový 

průmysl. Z této analýzy vyplynula slabá místa, která jsou uvedena v kapitole 4. Ke 

kaţdému slabému místu byla navrţena vhodná nápravná opatření. 

Prvním slabým místem je zde záznam malého mnoţství dat do regulační karty. Aby se 

prokázalo, zda je proces výroby skutečně stabilní, je nutno do regulačního diagramu 

zaznamenat alespoň 4 skupiny hodnot, z nichţ kaţdá bude obsahovat hodnot  

alespoň 20. 

Druhým slabým místem je nepravidelně prováděna analýza systému měření. K tomuto 

slabému místu byla jako nápravné opatření navrţena pravidelnost provádění analýzy 

systému měření. 

Třetím slabým místem je provedení jen částečného ověření předpokladů o datech. Ke 

kaţdému předpokladu o datech byl navrţen odpovídající statistický test pro jeho 

ověření. 

Čtvrtým slabým místem je nepravidelné hodnocení způsobilosti procesu a výrobních 

zařízení. Jako nápravné opatření tohoto slabého místa bylo navrţeno, aby se analýza 

způsobilosti procesu a výrobních zařízení prováděla v průběhu kaţdé výroby. 
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Příloha 1: Součinitele pro výpočet přímek regulačních mezí[1] 



 

 
 

 

Příloha 2: Výkres skládané trubky



 

 
 

 

Středisko:                     SPC Kontrolní a záznamová karta délky  bloku  

Dokument č.:                             (regulační meze nastaveny na cp,cpk 1,33)

Verze:

strana 1/2

Operace: HTM = 666,5 HRM = 665,6 HRM = 1,8 počet naměřených hodnot  - 4

DTM = 663,5 DRM = 664,4 DRM = 0

Diagram rozpětí délky bloku R

2,0

1,9

HRM 1,8

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2 X

1,1 X X X X X

1,0 X X X

0,9 X X X

NOM 0,8 X

0,7 X X

0,6 X

0,5 X

0,4 X X

0,3 X X

0,2

0,1

DRM 0,0

Postup: Změřit 4x délku bloku. Vypočítat Rozpětí a Průměr z daných hodnot.

Pozn.: Vypočtené hodnoty rozpětí R (Max - Min) a průměru.(Součet/4) zaznamenat do diagramů křížkem.

Výpočet R: Rozdíl mezi maximální a minimální naměřenou hodnotou (Max - Min)

Výpočet        : Součet hodnot / počtem hodnot (4)

Diagram průměru délky bloku

665,8

665,7

HRM 665,6

665,5

665,4 X

665,3 X X

665,2 X X

665,1 X X X X X X X

NOM 665,0 X X

664,9 X X X

664,8 X X

664,7 X

664,6 X

664,5

DRM 664,4

664,3

664,2

Naměřené hodnoty

vzorek m. 1 m. 2 m. 3 m. 4 m.5 m. 6 m. 7 m. 8 m.9 m.10 m.11 m.12 m.13 m.14 m.15 m.16 m.17 m.18 m.19 m.20 m.21

1 665,3 665,2 665,2 665,2 665,4 664,4 664,6 665,3 665,6 665,3 665,4 664,6 664,4 664,6 664,7 664,8 664,9 665,2 665,3 664,8 664,9

2 664,4 664,6 664,4 665,2 665,3 665,5 665 664,4 664,4 664,6 665 665,3 665,5 665,6 664,4 664,6 664,8 665,6 665,3 665,2 664,9

3 665,2 665,2 665,5 665,6 665,3 665,3 664,4 664,4 664,4 665 665,2 665,3 665,3 664,6 664,4 665,2 665,3 665,3 665,6 665,2 665,1

4 665,6 665,3 665,2 665,1 665,6 665,2 664,4 664,8 664,9 665 665 664,4 665 665,6 665,5 665,6 664,4 664,6 664,8 664,9 664,8

1,2 0,7 1,1 0,5 0,3 1,1 0,6 0,9 1,1 0,7 0,4 0,9 1,1 1 1,1 1 0,9 1 0,8 0,4 0,3

665,125 665,075 665,075 665,275 665,4 665,1 664,6 664,785 664,8 664,975 665,15 664,9 665,05 665,1 664,75 665,05 664,85 665,175 665,25 665,025 664,925

Důvod měření: 1.pole A ZAČÁTEK SMĚNY D NEPLÁNOVANÝ PROSTOJ (PORUCHA) 2.pole S SEŘIZOVAČ

B ZMĚNA MODELU E Q-STOP (Kdo měřil) O OBSLUHA

C VÝMĚNA COILU F PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA K KONTROLA
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Příloha 3: Vyplněná firemní regulační karty pro výběrové průměry a výběrová rozpětí 

Podpis

Chladič CAC Audi B8 64 mm                                                      Ostrava

Hodina Popis zásahu

Záznam o zásahu při překročení regulačních mezí

2

122061

02350300



 

 
 

 

Příloha 4: Ukázka Paretovy analýzy 


