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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 Křevký, V. Měření složitých součástí.: Katedra obrábění a montáže, Fakulta strojní 

VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013, Bakalářská práce, vedoucí:  Doc. Ing. Vladimír 

Vrba, CSc. 

 Bakalářská práce byla řešena a realizována ve firmě fortell s.r.o. Zabývá se 

problematikou změny metodiky měření, pro statistická vyhodnocení způsobilosti procesu 

produktu    ,     , jednoho z SPC rozměrů kovového dílu. Statistickým ověřením MSA 

způsobilosti měřidla navrhované metodiky s měřením pomocí úchylkoměru Mitutoyo 

absolute digimatic ID-F, bylo měřidlo určeno za nezpůsobilé. Následně je stanovena nová 

metodika měření, pomocí měření na 3D dotykovém měřícím centru Wenzel LH65. 

 Po ověření způsobilosti měřidla dochází ke změně měřící metodiky zaručující 

podmínky pro vyhodnocení způsobilosti procesu produktu    ,     . Automatizací měření 

je proces zefektivněn. 

 

ANOTATIONS OF BACHELOR THESIS 

 Křevký, V. Measurement of complex parts.: Department of Machining and 

Assembly, Faculty of Mechanical Engineering - Technical University of Ostrava, 2013, 

Thesis, Supervisor: Doc. Ing. Vladimir Vrba, PhD. 

 This thesis was addressed and implemented in the company of fortell Ltd. It deals 

with the issue of change in measurement methodology for statistical evaluation of process 

and product    ,     , one of the SPC dimensions of metal parts. According to statistical 

verification of MSA instrument capability of the proposed methodology of measuring 

assistance gauge Mitutoyo absolute digimatic ID-F, the meter is determined to be 

ineligible. Next a new methodology for measurement is set by measuring on the 3D touch 

sensing center Wenzel LH65. 

 After verification of the meter there is a change in measuring methodology 

guaranteeing conditions for evaluating the process and product    ,     . The process is 

streamlined by automating of the measurement. 
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1 Úvod 

 

 Politika kvality patří mezi základní faktor určující úroveň podniku, stojí na ní 

rozvoj podniku a konkurence schopnost na trhu. Společnost fortell s.r.o. si určila svá 

kritéria, aby mohla svým zákazníkům plně vyhovět. Jejím cílem je dodávat kvalitní 

výrobky splňující požadavky konečného zákazníka, ve spotřebním, elektrotechnickém a v 

automobilovém průmyslu. Zavazuje se zajistit stabilní kvalitu všech produktů za 

konkurenčně a ekonomicky schopné ceny. Ověřovat kvalitu výrobků systémem kontrol, 

zajišťovat systém managementu kvality v souladu s normami ČSN EN ISO 9001:2009 a  

ČSN EN ISO 14001:2005, s ohledem být všemi svými výkony šetrná vůči životnímu 

prostředí [1]. 

 Cílem tohoto projektu je zajistit statistická vyhodnocení způsobilosti procesu 

produktu     a    , SPC rozměru kovového dílu se zaručením správných podmínek pro 

vyhodnocení zároveň se zefektivněním měření celého měřícího procesu. Měření 

statistických vyhodnocení způsobilosti procesu produktu předchází ověření MSA 

způsobilosti měřidla a     krátkodobé způsobilosti výrobního zařízení. Pomocí 

nevyhovujícím ověření MSA způsobilosti měřidla jsme byli nuceni zvolit novou měřící 

metodiku pomocí měření na 3D dotykovém měřícím centru Wenzel LH65, odpovídající 

požadavkům pro následná statistická vyhodnocení způsobilosti procesu produktu. Pomocí 

měření na 3D dotykovém měřícím centru Wenzel LH65 dochází k automatizaci měřícího 

procesu, které se stává efektivnější. 

 Po úvodu je v druhé částí práce představena společnost fortell s.r.o., rozdělení 

středisek a kontrola kvality. Následuje představení mého osobního postavení ve 

společnosti a uvedení konečných zákazníků. V třetí části práce je zhodnocen současný stav 

nároků na měření s pojetím kvality, představení norem řady ISO 9000 a 14001, 

strojírenská metrologie a problematika souřadnicových měřících strojů. Následuje 

problematika SPC rozměrů s nároky na statistická vyhodnocení procesních způsobilostí 

produktu    ,    , předcházejících měření způsobilosti měřidla MSA a způsobilosti 

výrobního zařízení    . V dalším bodu práce se seznámíme s měřeným dílem, výkresovou 

dokumentací, měřeným rozměrem a s problematikou vyhodnocení. S navržením metodiky 

měření a následnou změnou včetně popisu obou měřidel. V páté části diskuzí experimentů 

jsou popisována měření s vyhodnocením procesních způsobilostí se shrnutím experimentu. 

V šesté části proběhne technicko-ekonomické zhodnocení. Práce je ukončena závěrem. 
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2 Obecná charakteristika daného problému 

 

2.1 O společnosti forltell s.r.o. 

 Obr. 2.1 Logo společnosti fortell s.r.o.              

 V roce 1995 byla v Lanškrouně založena česká společnost fortell s.r.o. třemi 

pracovníky. Tato soukromá firma se zaměřením na konstrukční a obchodní činnost s 

původním stavem sedmi zaměstnanců a obratem 0,7 mil. Kč, zahájila v roce 1997 výrobu 

kovových výlisků. Zároveň se vznikem vlastní nástrojárny v roce 2000 firma získala první 

certifikát jakosti ČSN ISO 9001.  V roce 2003 pak následoval vznik lisovny plastů. Rok 

poté v roce 2004 firma zvítězila a získala cenu v soutěži DHL o nejlepšího exportéra mezi 

menšími a středními firmami v rámci celé ČR. V roce 2006 získává environmentální 

certifikaci ČSN ISO 14001. Mezi největší událost v historii firmy patří dokončení výstavby 

nového výrobního závodu v roce 2008 (Obr. 2.1.1). Od této doby proběhly zásadní 

investice do výrobních technologií a modernizace podniku. Nyní je aktuální stav 

společnosti 120 zaměstnanců s ročním obratem 182 mil. Kč [1]. 

    
                                    a)                                                                    b)  

 Obr. 2.1.1 Firma fortell s.r.o. (a- v popředí administrativní budova s výrobní halou, 

b- propojení administrativní budovy s výrobní halou) 

 

 V současné době se společnost fortell s.r.o. zabývá vývojem, konstrukcí, výrobou 

nástrojů na tváření kovů, vstřikovacích forem na plast a forem pro tlakové lití zinku. Dále 

se zabývá lisováním kovových dílu, vstřikováním plastových dílů především pro spotřební, 

elektrotechnický a automobilový průmysl. Společnost je schopna poskytovat svým 

zákazníkům komplexní služby pod jednou střechou co se týče dodávek plastových a 
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kovových dílů (Obr. 2.1.2). Její výhodou je kvalitní konstrukce, výroba forem a nástrojů ve 

vlastní nástrojárně, kde se provádí i jejich opravy. Všechny výrobní procesy podléhají 

systému řízení kvality a environmentu [1]. 

    

                
                                    a)                                                                    b) 

 Obr. 2.1.2 Vyráběné díly (a- plastový díl pro automobilový průmysl, b- kovový díl 

pro automobilový průmysl) 

 

2.1.1 Stř. 100 - administrativa 

 Středisko 100 - nachází se ve vlastní administrativní budově (Obr. 2.1.1), která je 

propojena průchodem s výrobní halou. Zajišťuje obchodní činnost v oblasti forem, 

nástrojů, aktivit spojených s výrobou, dodání dílů a správu společnosti. Pod toto středisko 

spadá také kontrola kvality, čímž se stává nezávislá, neovlivňována působením výroby na 

kvalitu [1]. 

 

2.1.2  Stř. 200, 300 - lisovna kovů 

 Lisovna kovů se dělí dle druhu výroby na lisech na dvě další střediska 200 a 300, 

kde se lisují kovové díly z oceli (vč. nerezové oceli), mědi, mosazi, bronzu, hliníku. V této 

oblasti je společnost fortell s.r.o. schopna nabídnout kompletní služby, od konstrukce 

nástrojů s jejich výrobou ve vlastní nástrojárně, po nalisování a dodání hotových kovových 

dílů včetně povrchových úprav [1]. 

 

  Středisko 200 - náplň práce je výroba kovových dílů, lisování na lisovacích 

automatech TPX a TALO 25 (Obr. 2.1.3). Tyto lisy nabízejí možnost používat vstupní 



11 
 

pásku materiálu do šíře 25 mm nebo drát. Dle potřeb a požadavků zákazníka jsou 

osazovány jednotkami pro střihání, ohýbání, závitování či svařovaní [1]. 

 

Obr. 2.1.3 Automatický lis TALO 25 

 

 Středisko 300 - lisování na excentrických lisech řady LEN a LEK (Burkhardt STA 

63/1000), (Obr. 2.1.4) o lisovací síle od 10 do 160 tun, jsou osazeny vzduchovým 

podáváním, odvíjecími a navíjecími stojany včetně rovnacího zařízení. V současnosti je 

maximální tloušťka podávaného plechu 4 mm a maximální šířka 150 mm. Technologicky 

náročnější výrobky se lisují pod chladící emulzí [1]. 

                                        
   a)                                                                    b) 

 Obr. 2.1.4 Lisovna kovů stř. 300 (a- výrobní hala lisovny, b- lis Burkhardt STA 

63/1000) 
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2.1.3  Stř. 400 - konstrukce, nástrojárna 

 Konstrukce a nástrojárna jsou zařazeny zároveň pod středisko 400, z důvodu své 

těsné spolupráce.  

  

 - Vývoj a konstrukce vstřikovacích forem, lisovacích nástrojů: 

 Konstrukce má dlouholeté zkušenosti s vývojem, konstrukcí vícenásobných forem s 

horkými systémy a studenými vtoky. Forem pro 2 K vstřikování, s hydraulickými, 

pneumatickými systémy, pro tenkostěnné výlisky a se zakládáním kovových zálisků. 

Kromě forem na výrobu plastových dílů zajišťuje vývoj, konstrukci pro tlakové lití 

(zinkových slitin) a lisovacích nástrojů na tváření kovů (postupové střižné nástroje, 

kombinované, blokové, ohýbací nástroje) [1]. 

 Pro vývoj a konstrukci konstruktéři používají CAD/CAM systém Unigraphics 

NX8.5, ve kterém modelují 3D modely složitých součástí (Obr. 2.1.5). Současně je pro 

vstřikování plastů umožněno provádět simulační analýzu, pomocí programu Cadmould od 

firmy SIMCON. Příprava pro elektroerozivní drátové řezání se provádí v systému PEPS. 

Pro výrobu forem a nástrojů se zejména používají normálie od firem Hasco, Meusburger, 

Strack, Steinel, DME, Fodesco, Eichler a horké systémy od firem Mold Master, 

Synventive, Günther, PSG, Incoe, Ewicon, Husky, Temec a další [1]. 

 Sehraný tým odborníků s dlouholetou zkušeností zároveň s moderním vybavením, 

jsou zárukou vysoké kvality vývojové konstrukce. 

    
   a)                                                                    b) 

 Obr. 2.1.5 Vývoj, konstrukce (a- konstrukce formy v systému Unigraphis NX8.5, b- 

model výlisku s vtokem) 
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 - Nástrojárna: 

 Disponuje pro výrobu lisovacích nástrojů a vstřikovacích forem tímto vybavením. 

 CNC obráběcí centra: 

- obráběcí centra MCFV 1060NT a MCV 750A, 

- tříosá vysokorychlostní centra FIDIA HS664. 

 Elektroerozivní stroje: 

- řezací stroj AgieCharmiles Cut 3000, 

- řezací stroje Agiecut Classic 2S, 

- hloubicí stroje Agietron Innovation 2, 

- hloubení startovacích otvorů Agiedrill. 

 

 Nástrojárna je také vybavena strojem pro laserové navařování na obnovu a úpravu 

funkčních částí forem, nástrojů a dalšími moderními stroji různých pracovních činností [1]. 

   
   a)                                                                    b) 

   
   c)                                                                    d) 

 Obr. 2.1.6 Strojová vybavenost nástrojárny (a- pohled na nástrojárnu, b- řezací stroj 

AgieCharmiles Cut 3000, c- hloubicí stroj Agietron Innovation 2, d- tříosé 

vysokorychlostní centrum FIDIA HS664) 
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2.1.4  Stř. 500 - Lisovna plastů 

 Lisovna plastů je vybavena nejmodernějšími elektrickými a hydraulickými 

vstřikovacími lisy pro lisování plastových výrobků od renomovaných firem Arburg a 

Wittmann Battenfeld o uzavírací síle 35 - 300 tun včetně robotického systému od firmy 

Wittmann.  Na vertikálních a horizontálních vstřikovacích lisech se dají lisovat i kovové 

zálisky. Zpracovávají se hlavně technické plasty (PP, PE, PS, SAN, ABS, PMMA, POM, 

PA PETP, PBTP, PUR, PEI, PC+ABS, TPE) a další dle specifikace zákazníka. Lisovna je 

schopna ve snaze nabídnout kompletní služby, kompletaci výrobků jednoúčelovými 

zařízeními včetně ultrazvukového sváření [1]. 

   
   a)                                                                    b) 

   
   c)                                                                    d) 

 Obr. 2.1.7 Strojová vybavenost lisovny plastů (a- pohled na lisovnu plastů, b- lis 

arbufg, c- robot , d- výlisek části chladiče k motoru automobilu) 

2.1.5  Kontrola kvality 

 V současnosti pracuje ve společnosti fortell s.r.o. na jednotlivých pracovištích 

kontroly kvality celkem 15 pracovníků, rozdělených pod jednotlivými středisky s ohledem 

na druh měření. Společnost disponuje dvěma plně klimatizovanými měřícími středisky, 
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v nichž je udržována stálá teplota 20 - 24°C. První středisko zahrnuje měření pro výrobu 

lisovny kovů a plastů, druhé zastává měření výroby nástrojárny. 

 Měřící střediska kontroly nástrojárny a lisovny kovů, plastů disponují širokou 

škálou měřícího a kontrolního vybavení. K základním měřidlům běžně používaných patří 

posuvné měřítka, mikrometry, výškoměry, hloubkoměry, koncové měrky, váhy, měřící 

přípravky. Každé z těchto pracovišť je vybaveno dotykovým měřícím centrem Wenzel, 

které je schopno měřit v 3D prostoru s porovnáním dat CAD modelu. Kontrola střediska 

nástrojárny je vybavena 3D dotykovým měřícím centrem Wenzel LH 87 a měřícím 

mikroskopem Mitutoyo MF1720 s datovým procesorem. Kontrola druhého střediska 3D 

dotykovým měřícím centrem Wenzel LH 65, měřícím mikroskopem Mitutoyo MF1020 a 

profilprojektorem Mitutoyo PJ-A 3010 F-200 s datovými procesory. Na tomto měrovém 

středisku jsou také vyhodnocovány způsobilosti procesů produktů, měřidel a výrobních 

zařízení ve statistickém softwaru Procella od firmy Q-DAS, s ohledem k požadavku na 

SPC řízení procesu důležitých znaků. Obě střediska jsou vybavena Data Logger S3120, 

digitálními teploměry s vlhkoměrem a záznamem dat pro sledování teploty, vlhkosti 

vzduchu v měřících místnostech. 

 Měřící a kontrolní vybavení je stále doplňováno a obměňováno s ohledem na 

zvyšující se nároky pro měření [1]. 

 

2.2 Osobní postavení ve firmě 

 Ve firmě fortell s.r.o. již pracuji osmým rokem jako pracovník kontroly kvality 

nástrojárny, na současné pozici metrologa, vedoucí kontrolor. Za tuto pracovní dobu v této 

společnosti jsem si prošel měřením na různých měřících přístrojích. Mezi ty hlavní bych 

zařadil měření na dílenském mikroskopu MF 1020 s datovým procesorem a na 3D 

dotykovém měřícím centru Wenzel LH78. Zkušenosti z měření se týkají vzorkováním 

prvních vzorků nalisovaných dílů, jak plastových tak kovových a měření mezioperační 

kontroly výroby v nástrojárně, kde je důležitou náplní měření tvarových částí v prostoru. 

Nyní je mojí hlavní náplní metrologie firmy, kdy zaštiťuji agendu metrologie, lhůty 

kalibrací a objednávky nových měřidel. Během těchto osmi let nabitých zkušenostmi s 

postupným rozvojem firmy, jsem schopen rozhodnout a určit vhodnou měřící techniku pro 

dané měření, což jsem nyní mohl využít při řešení této práce. 
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2.3 Zákazníci 

 Finální výrobky nacházejí uplatnění v automobilovém, elektrotechnickém a 

spotřebním průmyslu především v zahraničí, Německu, Velké Británii, Dánsku, Švédsku, 

Nizozemí, Finsku, Francii, Rakousku, Švýcarsku, Maďarsku, USA a Japonsku. 

 Podíl odbytu v elektrotechnickém průmyslu je 35%, k němuž se řadí zákazníci z 

AVX Kyocera, Siemens, Tyco Elektronics, Schott Electronic Packaging, OEZ, Apag 

Elektronik AG. V automobilovém průmyslu je podíl 30 % se zákazníky Audi, 

Volkswagen, Škoda, BMW, Fiat, Ford, Kia, Mercedes, Smart, Land Rover, Porsche, 

Volvo, Jaguar a spotřební průmysl s 20%, zákazníky Nokia, Trodat, Iiamo, Hunter 

Douglas, Hettich, Colop, Marklin, Jousi, Mould Group. Zbylých 15% spadá pod ostatní 

odbyt [1]. 
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3 Problematika měření složitých součástí 

 

 V současné době jsou ve strojírenství a v automobilovém průmyslu neustále 

zvyšovány požadavky na dodávané díly. Technický rozvoj je obrovský zároveň se 

stoupajícími nároky na kvalitu, produktivitu, flexibilitu ve výrobě a spolehlivé dodávky 

komponentů. Při výrobě forem a nástrojů pro lisování dílů pro automobilový průmysl je 

vyžadována vysoká přesnost měření v tisícinách milimetrů ve třírozměrném prostoru s 

ohledem na produktivitu měření. Jsou zvyšovány nároky lisování sériově vyráběných dílů, 

které musí být během výroby neustále kontrolovány a sledovány jejich kritické rozměry 

SPC se statistickým vyhodnocením procesní způsobilosti produktu. Měřící centra 

zastávající tyto podmínky měření jsou v současné době nutným vybavením nástrojáren. 

 

3.1 Současné pojetí kvality 

 Pojem kvalita představuje zjednodušeně úspěšnost podniku v náročném tržním 

prostředí, být v něm lepší než konkurence z hlediska kvality produktů, jejich ceny, 

rychlosti a spolehlivosti dodávek. Pojetí kvality je stupeň spokojenosti zákazníka, jeho 

vyřčené i nevyřčené požadavky vyvíjených postupně za společensko-ekonomických 

podmínek [2] [3]. 

 Kromě požadavků zákazníka jde v definici kvality ještě o další okruh subjektů 

mající zájem o kvalitu. Jedná se o zákazníky, zaměstnance, vlastníky, partnery, profesní 

svazy, věřitele a společnost, jež jsou tzv. zainteresované strany. Zajištění odpovídající 

kvality se týká jakéhokoliv výrobku složeného z části, nebo i ze zpracovaného materiálu. 

Kvalita je relativní kategorií, jež odráží požadavky a míru uspokojení zainteresovaných 

stran. Nelze vyloženě rozsoudit kvalitu výrobku nízkou nebo špičkovou, jelikož každý 

dodavatel může mít jiné nároky ke stejnému výrobku, jež může sloužit i k jiným účelům. 

Je proto k zabezpečení kvality nutno vědět, kdo je naším zákazníkem a zainteresované 

strany zároveň s jejími potřebami, požadavky a k čemu má produkt sloužit. Relativita má 

také vliv na časový rozměr, protože se nároky na kvalitu mohou lišit v závislosti na 

měnících se potřebách zákazníka, kupní síly, vlivem vědeckotechnického pokroku 

přinášející konkurence a změnami společensky uznávaných hodnot. Po celou dobu užívání 

výrobku a jeho likvidace je taktéž nutno zajistit soulad s požadavky. Jde o kvalitu po celou 

dobu užívání produktu [2] [3]. 
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3.1.1 ISO 9001, ISO 14001 

 

 V posledních letech došlo ve světové ekonomice k významným změnám, zejména z 

důvodu převyšující nabídky nad poptávkou, globalizací podnikatelského prostředí a rychle 

se šířících znalostí. Proto v celosvětovém měřítku význam jakosti stoupá [5] [2]. 

 V roce 1987 byly Mezinárodní organizací pro normalizaci ISO poprvé představeny 

normy, týkající se požadavky systému kvality a technickými nároky na výrobky. Rokem 

1994 byla jejich struktura a obsah revidovány. Normy řady ISO 9000 (9001, 9002, 9003) 

byly nezávazné, založené na modulárním systému. V roce 2000 dochází k druhé revizi a 

normy EN ISO 9001:1994, EN ISO 9002:1994, EN ISO 9003:1994, jsou nahrazeny 

normou ISO 9001:2000. Ta je založena na procesní orientaci systému managementu 

jakosti - soubor vzájemně působících nebo souvisejících činností využívajících zdrojů, 

přeměňujících vstupy a výstupy. Poslední revize normy ISO 9001:2000 proběhla v roce 

2008 a byla nahrazena mezinárodní normou EN ISO 9001:2008 [5] [2]. 

 Mezinárodní norma ISO 9001:2008 je jedna z nejvýznamnějších norem, která kdy 

byla schválena Českým normalizačním institutem v ČR s označením ČSN EN ISO 9001: 

2009. Soubor norem řady ISO 9000 s normou 9001:2008 (ČSN EN ISO 9001:2009) se 

zabývá systémem managementu jakosti SMJ nebo QMS převzato z anglického Quality 

Management Systems [5] [2]. 

 Normy řady 9000 poskytují návod pro vypracování efektivního systému 

management kvality, který vypracovala technická komise ISO/TC 176, Management 

jakosti a prokazování jakosti. Obsahují a doporučují soubor minimálních požadavků, s 

nutností zavedení do organizace. Aby byla firma úspěšná, musí mít produkt, který budou 

lidé kupovat a který předčí konkurenci, což je pro úspěch nedostačující. Dobré řízení musí 

zajistit schopnost fungování celého reprodukčního cyklu, všech článků ovlivňující 

spokojenost zákazníka, proto se normy zaměřují na způsob řízení celé organizace [5] [2]. 

 

 Efektivně účinný a kvalitně zavedený systém managementu jakosti dle ČSN EN 

ISO 9001:2009, by měl organizaci zajistit: 

- zvýšení kvality produktů, spokojenost zákazníka, prestiž firmy a postavení na trhu, 

- posílení důvěry, vztahů mezi zákazníkem a organizací, zkvalitnění fungování, 
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- zpřehlednění činností, snížení výskytu zmetků, zavedení řádu v organizaci, 

- vytvoření základu pro zlepšování kvality v organizaci pro úspěch v konkurenčním 

boji, 

- udržení podílu na trhu, otevření nových možností, 

- zlepšení produktivity a funkčnosti podnikání. 

   
   a)                                                                    b) 

 Obr. 3.1 Certifikace norem společnosti fortell s.r.o. (a- ČSN EN ISO 9001:2009, b- 

ČSN EN ISO 14001:2005) 

 

 Mezinárodní norma ISO 14001:2004 (ČSN EN ISO 14001:2005) své požadavky 

specifikuje na systém environmentálního managementu - systém životního prostředí. 

Norma je zpracována v kompatibilitě ISO 9001 a OHSAS 18001. Organizace vytvoří a 

zavede politiku se stanovenými cíly, zahrnující právní předpisy a jiné požadavky vztahující 

se na oblast ochrany životního prostředí [5] [2]. 

 Podle požadavků normy ISO 14001:2004 je systém environmentálního 

managementu určen všem organizacím, které si uvědomují svou odpovědnost vůči 

životnímu prostředí. Podporují tak  ochranu životního prostředí a znečištění v rovnováze s 

ekonomickými, sociálními potřebami a jejich prevenci[5] [2]. 
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 Norma je také určená pro organizace, které chtějí redukovat provozní náklady 

(např. energie, úspory využívaných surovin, úspory za poplatky a náklady spojené se 

znečišťováním prostředí), možnost získat při výběrových řízeních konkurenční výhody u 

veřejných zakázek, snížit riziko vlivu dopadu na životní prostředí, nebo se vyhnout 

nákladům, možným pokutám a sankcím, spojeným s poškozováním životního prostředí [5] 

[2]. 

 

3.1.2 Strojírenská metrologie 

 Strojírenská metrologie je nezastupitelná při kvantifikaci určitých parametrů 

jakosti, jak výroby, tak i výrobků nebo služeb. Požadovanou jakost výrobků, musí být 

výrobce schopen garantovat dle norem ISO řady 9000 [4]. 

  Metrologie je technická, vědní disciplína zabývající se poznatky a činnostmi o 

měření. Má ve své činnosti velký význam z pohledu technického rozvoje a zvyšování 

jakosti v průmyslové oblasti. Jejím základem je jednotné, přesné měření v oblastech vědy, 

státní správy, obrany, hospodářství, ochrany životního prostředí a zdraví, jako předpoklad 

pro vzájemnou důvěru při změně zboží. V systému řízení jakosti metrologii chápeme jako 

soubor činností spojených s udržováním, evidováním, kalibrováním a ověřováním měřidel. 

Vedení metrologie nám stanovuje metrologický řád vymezující práva a povinnosti všech 

zaměstnanců přicházejících jakýmkoliv způsobem do styku s měřidly, měřícím a 

kontrolním zařízením [4] [6].   

 Za zpracování, věcnou správnost a aktualizaci obsahu metrologického řádu v praxi 

je odpovědný metrolog. Kalibrací, ověřováním měřidel se potvrzuje a zjišťuje, zda má 

dané měřidlo požadované metrologické vlastnosti.  Postup ověření je stanoven vyhláškou 

ministerstva. Ověření, vydání ověřovacího listu stanoveného měřidla je vydáno 

autorizovaným metrologickým střediskem nebo Českým metrologickým institutem [4]. 

 Návazností měřidel je rozuměno zařazení určitých měřidel v posloupnosti 

přenášející hodnoty veličin, počínaje etalonem jako nejvyšší metrologická jakost pro daný 

účel, kromě pracovního měřidla zajišťující přesnost měření a jednotnost. Nejvyšší 

metrologickou jakost ve státě pro obor měření mají státní etalony, které schvaluje úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ÚNMZ. Stanovují způsob jejich 

tvorby, užívání a uchovávání. Státní etalony jsou uchovávány Českým metrologickým 
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institutem nebo oprávněným subjektem pověřeným ÚNMZ a navazují hlavně na 

mezinárodní etalony, uchovávané podle mezinárodních smluv [4].  

 Pomocí měřidel určujeme hodnoty měřené veličiny. Zároveň s pomocnými 

měřícími zařízeními se člení dle účelu: 

- Etalony - slouží k uchování a realizaci jednotky určité veličiny nebo stupnice, 

přenášející se na měřidla s nižší přesnosti. 

- Pracovní měřidla stanovená - tyto měřidla stanovuje Ministerstvo průmyslu a 

obchodu vyhláškou k povinnému ověřování, beroucí ohled na význam při ochraně 

zdraví, životního prostředí, bezpečnosti práce atd. 

- Pracovní měřidla nestanovená - nejsou stanoveným měřidlem ani etalonem. 

- Certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály - látky nebo 

materiály stanovených vlastností, složení, používaných při kalibrací nebo ověřování 

přístrojů, kvantitativní určování vlastností materiálu a vyhodnocení měřících metod 

[4]. 

  

3.1.3  Souřadnicové měřící stroje 

 V oblasti měření představují souřadnicové měřící stroje jednu z nejvýznamnějších 

inovací a jsou neodmyslitelnou součástí průmyslové praxe. Rozvoj souřadnicových strojů 

začal počátkem sedmdesátých let a jejich konstrukce byla vynucena nutností měření 

složitých součástí v automobilovém a leteckém průmyslu. Tento složitý měřící systém 

představuje měření v rovině nebo prostoru s možností automatického měření a 

vyhodnocení. Použitím odměřovacích systémů a počítačového zpracování naměřených 

údajů umožní vykonat komplexní měření zatížené velmi malou chybou [4] [6].   

 Měření na souřadnicových měřících strojích spočívá v tom, že je vhodně stanoven 

základní bod v prostoru, ke kterému jsou ostatní sejmuté body ze součásti určené v 

souřadnicích systému jednotlivých os X, Y, Z. Proti konvenčním metodám je možnost 

umístění základního bodu v pracovním prostoru stroje velkou výhodou. Měřením jsme 

schopni vyhodnotit geometrické prvky v prostoru ve všech třech osách X, Y, Z, nebo 

můžeme po vyrovnání součásti dle dat porovnávat odchylky od modelu. Získávají se 

parametry nepřímo z naměřených pravoúhlých souřadnic v rovině, prostoru s využitím 

analytické geometrie [4] [6]. 
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 Koncepce souřadnicových měřících strojů vychází ze základních čtyř typů (Obr. 

3.1.1): 

- Stojanový - vyznačuje se malými rozměry a je využíván hlavně jako laboratorní 

souřadnicový měřící stroj, který dosahuje největší přesnosti. 

- Výložníkový - vyznačuje se dobrou přístupností k měřené součástí. Osa Y je z 

důvodu tuhosti krátká, proto se hodí k měření dlouhých dílů. 

- Portálový - používá se při měření malých a středních rozsahů, zajišťují vysokou 

tuhost a přesnost měření. 

- Mostový - používá se pro měření největších rozsahů. Mohutně dimenzovány 

nosníky a sloupy zaručují tuhost konstrukce. Použití hlavně v automobilovém, 

leteckém průmyslu [4] [6]. 

                               
   a)                                                                    b) 

 

                    
   c)                                                                    d) 

 Obr. 3.1.1 Základní typy souřadnicových měřících strojů (a- stojanový, b- 

výložníkový, c- portálový, d- mostový) 
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 Rozdělení snímacích systému u souřadnicových měřících strojů dělíme na 

bezdotykové a dotykové (kontaktní): 

- bezdotykové systémy se u souřadnicových měřících strojů prakticky nepoužívají. 

Bylo pro ně vyvinuto snímání ve formě měřící laserové hlavy, řádkové kamery 

nebo pneumatické spínače, 

- dotykové (kontaktní) snímače mají pevné doteky ve tvaru koule, kužele apod. Na 

povel obsluhy stroje, zaregistruje řídící počítač v okamžiku doteku sejmutého bodu 

souřadnice a provede výpočet geometrických veličin. Při snímání nelze zaručit 

konstantní sílu snímání, což může mít za následek chybu v měření [4]. 

 U souřadnicových měřících strojů jsou nejrozšířenější elektrokontaktní snímací 

systémy dělící se na systémy spínacího typu a systémy měřícího typu. 

- u systému spínacího typu funguje hlava tak že je v okamžiku doteku vyslán signál k 

zastavení pohybu, dojde k odečtení souřadnic a ozve se zvukový signál. Tento 

systém pracuje v dynamickém režimu, pomocí kterého jsou získávány diskrétní 

hodnoty a kde není možno spojité snímání souřadnic (scanning), 

- systémy měřícího typu jsou konstrukčně složitější představující miniaturní 

souřadný měřící stroj s vazbou na měřící systémy jednotlivých souřadnic. Snímací 

hlava může pracovat jak ve statickém tak i v dynamickém režimu, tedy i ve 

spojitém snímání složitých tvarů - scanning, kde je dotyk v neustálém kontaktu s 

měřenou součástí. Docílí se tak elektronické regulace pohonů v zpětné vazbě na 

regulační systém pohybu pinoly [4]. 

 

3.2 Hodnocení způsobilosti procesů, měřidel a výrobních zařízení 

 Pro hodnocení jakosti procesu je způsobilost vhodným kritériem. Způsobilost 

představuje schopnost procesů, mezi něž patří schopnost měřidel, výrobních zařízení, 

předem trvale dosahovat stanovených kritérií jakosti [7]. 

 Hodnocením způsobilosti procesu je představen důkaz o vzniku výrobku za 

výrobních stabilních podmínek a zabezpečení pravidelného dodržování dopředu 

stanovených kritérií jakosti. Hodnocení způsobilosti také představuje rezervu ležící 

regulační meze ve středu pásma vymezeného specifikacemi, technickými mezemi. Pro 

výrobce je informace o znalosti způsobilosti procesu důležitou informací, která umožňuje 
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odhadnout vznikající rizika vzniku neshodných výrobků a vybrat hodící se proces pro 

výrobu výrobku [7]. 

 Způsobilost výrobního zařízení charakterizuje možnost výrobního zařízení, 

vhodným ukazatelem hodnocení při jeho nákupu, modernizacích, po opravách atd. Znalosti 

způsobilosti výrobního zařízení nebo způsobilosti procesu umožní posuzovat míru 

variability procesu pocházející z jiných zdrojů, jako je např. vliv obsluhy, materiálu, 

údržby zařízení atd. [7]. 

 Způsobilost měřidla, měřícího zařízení charakterizuje vhodnost měřidla pro měření 

daného znaku jakosti v určitém rozpětí. Úroveň způsobilosti měřidla může výrazné ovlivnit 

hodnověrnost informace o způsobilosti procesu i výrobního zařízení [7]. 

 V případě že je výrobní proces ovlivňován jen náhodnými vlivy, je výrobní proces 

charakterizován parametry normálního rozdělení: 

- Aritmetický průměr - představuje seřízení výrobního zařízení na obráběný 

rozměr. 

- Směrodatná odchylka - charakterizuje přesnost výrobního procesu, vyjadřuje 

rozptyl hodnot kontrolovaného parametru k střední hodnotě [7]. 

 V systému SPC (Statistic Process Control) obsahující charakteristiky hraje 

směrodatná odchylka důležitou roli. Jedná se o charakteristiku relativního variačního 

rozpětí     a charakteristiku   ,      [7]. 

 Relativní variační rozpětí    by nemělo být větší než 75% (60%) tolerance výrobku 

u kvantitativních (měřitelných) jakostních znaků a ne víc než 75% předepsaných 

jakostních požadavků u kvalitativních (vypočitatelných) jakostních znaků, jako je např. 

podíl nevyhovujících jednotek vztažných na jednu kontrolu, počet nevyhovujících výrobků 

atd. [7]. Grafické zobrazení rozptylu a výrobní tolerance viz (Obr. 3.2). 

Relativní variační rozpětí    vypočítáme dle vztahu:   

      
  

 
                 T ... výrobní tolerance výrobku 
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Obr. 3.2 Grafické zobrazení vztahu mezi velikosti výrobní tolerance a rozptylem 

[7] 

 

 Pro hodnocení způsobilosti procesu jsou používány indexy (ukazatelé) způsobilosti 

  ,      porovnávající předepsané přípustné variability hodnot určené tolerančními 

mezemi se skutečnou variabilitou sledovaného znaku jakosti dosahující u statisticky 

zvládnutého procesu [7]. 

 Doporučený postup pro hodnocení způsobilosti procesu je: 

- zvolení znaku jakosti, 

- shromažďování údajů, 

- statistické posouzení zvládnutelnosti procesu (např. dle regulačních diagramů), 

- ověření normality rozdělení sledovaného znaku jakosti, 

- výpočet indexů způsobilosti, porovnání jejich výpočtů s požadovanými hodnotami 

[7]. 

 Při volbě znaku jakosti by to měl být znak, jehož hodnota odráží úspěšnost 

sledovaného procesu. Znak je specifikován zákazníkem, nebo se jedná o znak zásadní z 

hlediska vlastnosti produktu, nebo navazující na další technologický postup. Je-li 

sledováno více znaků, je nutno způsobilost hodnotit pro každý znak zvlášť [7]. 

 Údaje by měly být shromažďovány v průběhu dostatečně dlouhého časového 

období, ve kterém by měly mít možnost projevit se všechny běžné zdroje variability 

ovlivňující proces. Jsou to vlastnosti materiálu, změny obsluhy, změny prostředí, změny 

technologickým materiálů, seřízení a údržba výrobního zařízení atd. Měl by být odebírán 

určitý počet po sobě vyrobených vzorků tvořící podskupiny v pravidelně dávkových nebo 
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časových intervalech výrobního procesu, kdy se následně zjišťují hodnoty sledovaného 

znaku jakosti. Podskupinu by mělo tvořit 4-5 výrobků se získanými údaji o 25 

podskupinách [7]. 

 Při posuzování statistické zvládnutelnosti procesu musí shromážděné údaje 

odpovídat statisticky zvládnutelnému procesu, stavu, ve kterém je variabilita sledovaného 

znaku vyvolána jen náhodnými příčinami. Za těchto podmínek se jedná o pravou 

způsobilost procesu. Pro ověření statistické zvládnutelnosti je používáno redukčních 

diagramů, umožňující odlišit vliv příčin náhodných od vymezitelných. Při procesu 

statisticky nezvládnutelném je možno postupnou analýzou vymezitelných příčin při 

odstranění nebo vyloučení určitých podskupin získat údaje odpovídající statisticky 

zvládnutelnému procesu. Jestliže nedojde k výrazné redukci údajů, využijí se zbylé 

hodnoty pro stanovení způsobilosti procesu [7]. 

 Pokud není předpoklad o normalitě rozdělení hodnot splněn a jsou pro výpočet 

indexů způsobilosti používány standardní znaky, získané znaky jsou bezcenné. Rozdělení 

hodnot přibližného posouzení normality je možno provézt na základě sestrojeného 

histogramu ve tvaru zvonu. Další možností je grafická metoda s využíváním sítě 

pravděpodobnosti, do které je transformována funkce distribučního normálového 

rozdělení. Vynášejí se do ní o relativní četnosti kumulativních hodnot posuzovaných, jak 

daleko vynášející body respektují přímou závislost odpovídající normálnímu rozdělení. Při 

exaktním způsobu ověření normality hodnot se používá některých testů dobré shody, např. 

testu, který je založen na vyhodnocení šikmosti, špičatosti zpracovaných hodnot [7]. 

 

3.2.1 Statistické řízení, zásady systému SPC 

 Výrobní proces jsou činnosti záměrně a uspořádaně měnící tvar, fyzikální vlastnosti 

rozměry atd. daného výrobku nebo součásti. Pro zajištění jakosti výrobního procesu je 

zajišťováno statisticko-matematické metody, využívající daných pravidel náhodných jevů a 

objektivních vědeckých postupů [7] [8]. 

Základní statistické metody při řízení a kontrole se člení do tří základních skupin: 

- statistická analýza výrobního procesu, 

- statistické řízení a regulace výrobního procesu (SPC), 

- statistická přejímka [7] [8]. 
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 Za cíl statistické analýzy výrobního procesu je posuzování shody procesu zadanými 

požadavky jakosti (výkresů, ve specifikacích, s technologickými parametry, se zkoušením 

výrobků atd.), při použití matematicko-statistických postupů vyhodnocování. Pro stanovení 

opravných opatření je výsledek výzkumu schopnosti procesu rozhodující. Význam úkolu 

výzkumu schopnosti procesu je v porovnání celého výrobního procesu výroby daného 

výrobku, jako např. působení pracovníku v kolektivu, výrobního zařízení, metody, 

okolních vlivů, materiálů atd. s kompletním posuzováním výrobku během použití 

matematických postupů statistiky včetně zadaných jakostních požadavků a provedení 

analýzy dat o schopnosti procesu. Při posuzování jednotlivých výrobních kroků může 

výzkum schopnosti stroje obsahovat také výpověď o schopnosti stroje. Na výzkum 

schopnosti stroje jsou vztahovány krátkodobé vlivy, kdežto na výzkum jakosti procesu se 

vztahuje dlouhodobé chování výrobního procesu [7] [8]. 

 Změny výrobních parametrů vyvolávají rušivé vlivy působící na výrobní proces. Při 

obrábění to může např. být opotřebení nástroje, chvění v soustavě stroj-nástroj-obrobek, 

změny v teplotě, homogenita materiálu obrobku a řezného nástroje apod. [7] [8]. 

Tři typy výrobního procesu z hlediska schopnosti procesu a regulace výroby: 

- Typ A - stabilní výrobní proces, schopný regulace. 

- Typ B - nestabilní výrobní proces, schopný regulace. 

- Typ C - nestabilní výrobní proces, neschopný regulace [7] [8]. 

 Vytvářet stabilní výrobní procesy typu A- stabilní, (schopné regulace), je hlavní cíl 

kontroly jakosti ve statistické regulaci. Jen krátkodobě lze zabezpečit požadovanou jakost 

při třídění součástí na špatné a dobré u procesu typu B. Zlepšení trvalé je nutno zajistit 

zjištěním příčiny a navrhnutím vhodného opatření s odstraněním vad. Lepšením v řízení se 

může nestabilní proces typu B převézt až do stabilního typu A. Nestabilní procesy typu C 

nelze v daném stavu regulovat a vyžadují energické řešení. Proto jsou nápravná opatření ve 

výrobním procesu perspektivní, protože předcházejí vzniku vad. Kdežto realizovaná 

opatření na výrobcích nejsou perspektivní, neboť jsou vztahovány k vadám dohotovených 

součástí [7] [8]. 

  



28 
 

3.2.2  MSA - Measurement System Analysis  

 MSA se zaměřuje na porozumění procesu měření s posouzením velikosti chyby a 

vhodnosti systému měření [9]. 

 Systém měření je soubor operací, měřidel, postupů, software a osob, používající 

přiřazení čísla zjišťující charakteristiky. Je to kompletní proces používající se pro získávání 

výsledku měření. Měření je jakýkoliv nástroj pro získávání údajů. Tento termín je 

vztahován i k prostředkům používaných na dílně, mezi něž patří i kalibry. Pro rozhodování 

o řízení např. výrobního procesu, slouží proces měření. Jde o vlastníka výrobního procesu, 

který chce s minimální námahou učinit správná rozhodnutí [9]. 

 Souhrnný důsledek všech zdrojů variability je nazýván chybou systému měření, 

nebo zkráceně jen chybou. Variabilita systému měření může mít při řízení produktu za 

následek, že bude dobrý díl označen za špatný, např. chyba 1. typu, zbytečný signál, riziko 

výrobce. Nebo může být špatný díl označen za dobrý, např. chyba 2. typu, chybějící signál, 

riziko odběratele. Při řízení procesu mohou nastat obdobné důsledky na variabilitu systému 

měření, např. označením zvláštní příčiny za náhodnou nebo označením náhodné příčiny za 

zvláštní [9]. 

 Kvalitu systému měření určují primárně statistické vlastnosti produkovaných údajů. 

V praxi jsou nejvíc používány dva ukazatelé, reprodukovatelnost a opakovatelnost, lidově 

řečeno měřidla R+R.  Na rozdíl od ostatních ukazatelů, zde nejsou potřeba nezbytné a 

hluboké znalosti statistiky [9]. 

- Opakovatelnost, rentability - je variabilita výsledků měření získaných z daného 

měřicího přístroje, které bylo použito jedním pracovníkem pro opakované měření 

stejné charakteristiky na určitém výrobku. 

- Reprodukovatelnost, reproducilibity - je variabilita průměru měření získaných 

od více pracovníků, používající stejné měřidlo k měření stejné charakteristiky na 

určitém výrobku. Tato variabilita systému měření je způsobena rozdílností 

hodnotitelů [9]. 

 R&R a další hodnoty ukazatelů se vypočítávají různými metodami s danými 

postupy i pro velikost vzorku: 

- Metoda napětí - vypočítávají se pouze hodnoty R&R, kde minimální velikost 

vzorků je 5ks výrobků a dva hodnotitelé měřící každý kus jednou. 
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- Metoda průměru a rozpětí - vypočítávají se všechny ukazatele krom interakce, 

při minimální velikosti vzorků 10ks s třemi hodnotiteli opakující každý měření 2x. 

- Metoda ANOVA - vypočítávají se všechny ukazatele včetně interakce, při 

minimální velikosti vzorků 10ks s třemi hodnotiteli opakující každý měření 2x [9]. 

 Opakovatelnost a reprodukovatelnost - metoda rozpětí. 

 Měříme určitý rozměr na daném výrobku pomocí dvou hodnotitelů, kteří měřili 

stejným měřidlem 5 výrobků. Viz (Tab. 3.2.1) jsou znázorněny výsledky měření a rozpětí 

pro každý kus výrobku. Toleranční pole je na požadavek zákazníka 18,2mm ±0,15mm [9]. 

 

Výrobek Hodnotitel A Hodnotitel B Rozpětí R 

1 18,209 18,200 0,009 

2 18,206 18,203 0,003 

3 18,203 18,208 0,005 

4 18,206 18,210 0,004 

5 18,208 18,203 0,005 

    

suma   0,026 

    

průměr   0,026/5= 

   =0,0052 

 

Tab. 3.2.1 Příklad vyhodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti 

 

R = (0,009 + 0,003 + ... + 0,005) / 5=0,0052           R&R = 
           

    
       

 Opakovatelnost a reprodukovatelnost tohoto měřícího systému spotřebovává 

0,023mm. Zákazníkem stanovené toleranční pole je 0,3mm, R&R je vyjádřeno v % z 

tolerance: 

R&R, tolerance = 
     

   
          

 7,7 %tolerance je spotřebováno nedostatkem opakovatelnosti a reprodukovatelnosti 

systému měření. 

 Závěr: Systém měření je způsobilý, protože R&R systému měření je nízké < 10 %. 
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 Obecně platí: 

- systém měření vyhovuje R&R < 10 %, 

- dle konkrétní aplikace může systém měření vyhovovat R&R ≥ 10% / R&R ≤ 30 %, 

- systém měření se nesmí používat!! R&R ≥ 30 % [9]. 

3.2.3      způsobilost výrobního zařízení 

 Je vztažená k opakovatelnosti produktu za vymezených podmínek, během kratší 

doby. Je obvykle prováděna před hodnocením způsobilosti procesu, cílem je dokázat že je 

výrobní zařízení schopno vyrábět v daných tolerancích [7]. 

 Způsobilost je obvykle prováděna [7]: 

- u výrobce před dodáním výrobního zařízení k zákazníkovi, 

- po instalaci výrobního zařízení u zákazníka, 

- v určitém časovém intervalu používání výrobního zařízení, 

- po opravě výrobního zařízení, 

- před zahájením výroby nového výrobku. 

 Po zajištění stabilních podmínek chodu (např. stejný materiál, obsluha, nastavení 

výrobních zařízení, stabilní provozní parametry) následuje vlastní shromažďování dat. 

Následně se za těchto podmínek se na zařízení vyrobí cca 50 ks výrobků na niž se proměří 

zvolený znak jakosti. Analýza slouží k odhalení trendů, nepravidelnosti nebo periodicity 

chodů zařízení. Potom jsou naměřené hodnoty rozděleny do podskupin po pěti a pomocí 

regulačního diagramu analyzovány, jestli je proces statisticky zvládnutelný. V případě 

nevyhovujících výsledků jsou analyzovány vymezitelné příčiny a až do dosažení statistické 

zvládnutelnosti jsou prováděna nápravná opatření. Před výpočtem je nutno ověřit 

normalitu naměřených hodnot, za kladných výsledků jsou indexy způsobilosti výrobního 

zařízení počítány dle vztahů pro indexy způsobilosti procesu. Indexy způsobilosti 

výrobního zařízení jsou označovány symboly   ,      Jestliže jsou výsledky hodnot 

indexů způsobilosti > 1,67, je výrobní zařízení obvykle požadováno za způsobilé [7]. 

 

3.2.4           indexy způsobilosti 

 Index způsobilosti    je míra schopnosti procesu zajistit polohu sledovaného znaku, 

aby ležel uvnitř tolerančního pole. Jsou-li stanoveny toleranční meze oboustranně, je 

možno index způsobilosti spočítat. Ten charakterizuje možnosti procesu dané jeho 
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variabilitou neříkajíc o možnostech využití, ale v úvahu bere jen rozptyl výrobního procesu 

a velikost výrobní tolerance [7]. 

 Hodnota 6σ vyjadřuje skutečnou variabilitu znaku jakosti: 

 

   
 

   
 

       

  
 

T ... výrobní tolerance znaku jakosti, 

USL (HMR) ... horní mezní rozměr znaku jakosti, 

LSL (DMR) ... dolní mezní rozměr znaku jakosti, 

σ ... směrodatná odchylka zaku jakosti. 

 

+ 

R ... průměrné rozpětí v podskupinách, 

s ... průmérná hodnota výběrových směrodatných odchylek v podskupinách, 

d2, C4 ... konstanty závislé na rozsahu podskupiny, 

sj ... výběrová směrodatná odchylka hodnot v j-té podskupině, 

k ... počet podskupin. 

 

Hodnota 6σ vyjadřuje skutečnou variabilitu znaku jakosti, která za podmínek 

normálního rozdělení vymezuje oblast kde z 99,7% pravděpodobnosti leží všechny 

hodnoty. Přesnost procesu je vyjádřena indexem způsobilosti     který neodhaluje polohu 

procesu vzhledem k tolerančnímu poli [7]. 

 Index způsobilosti     zohledňuje správnost nastavení, jak variabilitu tak umístění 

hodnot sledovaného znaku tolerančního pole. Charakterizuje také skutečnou způsobilost 

procesu dodržovat určené toleranční meze a polohu střední hodnoty, aritmetického 

průměru ke středu tolerančního pole T. Je také schopen poskytnout podrobné informace o 

procesu a kromě kolísání výrobního procesu pobírá i polohu střední hodnoty rozdělení 
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četnosti k specifikovaným hodnotám. Poskytuje nám také podrobnější informace o procesu 

a počítá se v případě jednostranných i oboustranných tolerančních mezí pomocí vztahu [7]: 

 

   
                 

 σ
 

USL (HMR) ... horní mezní rozměr znaku jakosti, 

LSL (DMR) ... dolní mezní rozměr znaku jakosti, 

σ ... odhad směrodatné odchylky, 

x ... aritmetický průměr. 

 

 Hodnota výrobního procesu μ je odhadována s pomocí aritmetického průměru 

naměřených hodnot výběru x. Nevýhoda při použití indexu     je ta, že při posuzování 

způsobilosti procesu může změna hodnot souviset se změnou variability, tak i se změnou 

polohy procesu (seřízením mimo střed tolerančního pole). Oba indexy způsobilosti je 

vhodné uvádět za případu, jestliže nezměněná hodnota indexu     souvisí se změnou 

proměnlivosti (variability) procesu a se změnou polohy procesu. Index způsobilosti 

    udává, jestli je proces seřízen na střed tolerančního pole (míry bezpečnosti pro 

překročení tolerančních mezí na straně neshodných výrobků). Dojde-li k nenastavení 

procesu na střed tolerančního pole, může i při relativně vysoké hodnotě    dojít k situaci, 

že může být vyráběno vysoké množství zmetků. Index způsobilosti      na rozdíl od 

indexu způsobilosti    může v případech, když je střední hodnota sledovaného znaku 

jakosti za jednou z předepsaných mezí, nabývat záporných hodnot. Způsobilost výrobního 

procesu je za podmínek:     ≥1,33 popř. 1,67 /     ≥ 1,33 popř. 1,67. Zvětšováním hodnot 

charakteristik    a     dochází k zvyšování výrobního procesu, čím je číslo vyšší je 

rozptyl výrobního procesu vzhledem k toleranci menší a rozměr je tak dodržován s 

rezervou. Jestliže je hodnota    = 1 znamená to, že je rozptyl výrobního procesu tak velký 

jako zadaná tolerance a když je hodnota menší než 1 je již nutno rozptyl regulovat z 

důvodu přesahu toleranční meze [7]. 
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4 Návrh metodiky měření vybraného dílu 

 

 Pro vyhodnocení měření jednoho z rozměrů kovového dílu Stanzteil, bylo nutné 

navrhnout vhodnou měřící metodiku zaručující důležitá kritéria. Mezi která patří rychlost, 

spolehlivost, jednoduchost a přesnost měření. Výsledky měření jsou podmíněny 

vyhodnocením SPC rozměru v souladu se způsobilostí procesu měřidla, výrobního zařízení 

a produktu. Z důvodu nevyhovující MSA způsobilosti měřidla, je původní metodika 

měření pomocí úchylkoměru Mitutoyo absolute digimatic ID-F nahrazena nově 

navrhnutou metodou, pomocí měření na 3D dotykovém měřícím centru Wenzel LH 65. 

Následně jsou obě tyto metodiky měření s její problematikou podrobně popsány v další 

částí této práce. 

 

4.1 Seznámení s dílem 

 Kovový díl Stanzteil SL 16.781.201 I (Obr. 4.1) má do budoucna patřit mezi hlavní 

náplň výroby lisovny kovů střediska 300, kde je tento díl lisován. V současnosti je tento díl 

pořád ve vývoji a jeho lisování v menších zakázkách slouží k montáži prototypových dílů. 

Jeho uplatnění se nachází v automobilovém průmyslu, jako součást čidla tlaku oleje v 

motoru. Vnější hrubé rozměry dílu jsou Ø 21,0 mm, výška kusu 4,5 mm a je vyroben z 

materiálu pod označením DC 04  1.0338. 

 

     
   a)                                                                    b) 

 Obr. 4.1 Kovový díl Stanzteil SL  16.781.201 I (a- pohled ze strany měřené části 

kusu, b- pohled z druhé strany kusu) 
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4.1.1  Výkresová dokumentace 

 Výkresová dokumentace měřeného kusu se skládá z výkresového listu (Obr. 4.1.1).  

Je vydán konstrukcí a předán na kontrolu, kde je dále zpracován přiřazením jednotlivých 

čísel k měřeným rozměrům. 

 

 

Obr. 4.1.1 Výkresová dokumentace dílu Stanzteil  SL 16.781.201 I 



35 
 

4.1.2 Měřený rozměr 

 Problematika metodiky měření se týká měření rozměru 0,09 ±0,02 mm označeným 

pozicí číslo 12 (Obr. 4.1.2). Jedná se o měření výšky čtyř výstupků od spodní plochy 

čtvercového vybrání nacházejících se uprostřed dílu. Označení jednotlivých výstupků 

písmeny A - D (Obr. 4.1.3) zajišťuje jejich přesné přiřazení k naměřeným hodnotám. 

 

Obr. 4.1.2 Pozice 12, měřený rozměr 0,09 ±0,02 mm 

 

 

Obr. 4.1.3 Označení jednotlivých měřených výstupků 
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4.1.3 Měřící přípravek 

 K zajištění správného měření je použito měřícího přípravku (Obr. 4.1.4), do kterého 

se díl upíná. V přípravku se díl vkládá do výřezu kopírující tvar měřeného kusu, opírá se o 

tři kolíčky zajišťující jeho správnou polohu naklonění vůči rovině v ose Z, jež je 

přitlačován shora. Správnou rotaci kusu nám v přípravku udávají výřezy pro dva zámky 

umístěné na obvodu měřícího kusu. Toto fixování kusu vždy do stejné polohy v přípravku 

eliminuje chyby měření a zajišťuje vhodnost měření jak na úchylkoměru Mitutoyo absolute 

digimatic ID-F, tak i pro 3D dotykové měřící centrum Wenzel LH65. Měřící přípravek 

disponuje dvěma upínacími místy, která nám zajišťují upnutí z jedné strany kusu a druhé 

místo z druhé strany kusu. 

 

   
   a)                                                                    b) 

Obr. 4.1.4 Měřící přípravek pro měřený díl Stanzteil SL 16.781.201 I (a- měřící 

přípravek, b- upnutí měřeného dílu ze strany pro měření výšek výstupků) 

 

4.1.4 Vyhodnocení měřeného rozměru 

 Měřený rozměr je na výkrese označen jako rozměr kritický s podmínkou 

vyhodnocení způsobilosti procesu produktu     = 1,33. Tento zákazníkem stanovený SPC 

rozměr je během výroby pravidelně kontrolován v určitých intervalech, které jsou udány v 

kontrolním plánu. Rozměr podléhá vyhodnocení měření SPC rozměru v souladu se 

způsobilostí procesu měřidla MSA, výrobního zařízení      a produktu    ,     . 

Statistická vyhodnocení způsobilostí procesů z měření, jsou pro úchylkoměr Mitutoyo 

absolute digimatic ID-F vyhodnocena ve statistickém programu Procella, z měření na 3D 

dotykovém měřícím centru Wenzel LH65 v jeho měřícím softwarovém programu Quartis. 
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4.2 Stanovení nové metodiky měření z původní metody 

 Z důvodu nevyhovující způsobilosti procesu měřidla MSA z původní metodiky 

měření, jsme byli nuceni určit novou metodiku měření. 

 

4.2.1 Původní nevyhovující metodika měření 

U prvotní navrhované metodiky měření začínající se výroby, byla stanovena 

metodika pomocí měření na úchylkoměru Mitutoyo absolute digimatic ID-F. Měřící kus 

byl pro zajištění upínán do měřícího přípravku (Obr. 4.1.4) na kterém pak byly měřeny 

výšky všech čtyř výstupků. Stanovení přesných kritérií pro měření bylo zapsáno v 

kontrolním plánu tohoto výrobku. Uprostřed dílu mezi čtyřmi výstupky se ručně sejmula v 

ose Z nula (Obr. 4.2) a dále byla pomocí úchylkoměru měřena, vyhodnocena odchylka 

každého výstupku v ose Z (Obr. 4.2.1) postupně dle označení těchto výstupků A - D. Tyto 

výsledky byly následně zapisovány ručně do počítače pro vyhodnocení ve statistickém 

programu Procella, kde byly zpracovány. 

 

    

                     Obr. 4.2 Nulování                           Obr. 4.2.1 Měření výšky výstupku 

 

 Při nevyhovujících výsledcích vyhodnocení procesní způsobilosti měřidla MSA, 

byla tato měřící metoda vyhodnocena jako nevyhovující.  Po následném zjištění, byla po 

měření zjištěna deformace čtyř měřených výstupků v ose Z se stanovením příčiny síly 

měřeného hrotu. Působením síly pod tlakem úchylkoměru se spuštěním hrotu obsluhou na 

výstupky dílu, byly tímto výstupky deformovány. Musela se určit nová metodika měření, 

zaručující kritéria pro vyhovující měření. 
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4.2.2 Úchylkoměr Mitutoyo absolute digimatic ID-F 

 

Úchylkoměr Mitutoyo absolute digimatic ID-F (Obr. 4.2.2) slouží k měření 

odchylek v ose Z. Jeho měřený číslicový krok zobrazený na displeji přístroje je v tisícinách 

milimetrů s rozsahem měření 50 mm. Má datový výstup pro možnost zapisování, 

vyhodnocování ve statistických programech v počítači a je napájený pomocí zdroje přímo 

ze sítě elektrického napětí. Japonský výrobce Mitutoyo se řadí mezi absolutní špičku v 

oblasti výroby těchto měřících přístrojů pro strojírenský průmysl, jež je jejich významným 

dodavatelem po celém světě. 

 

 

Obr. 4.2.2. Úchylkoměr Mitutoyo absolute digimatic ID-F se stojanem 
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4.2.3 Určení nové metodiky měření 

 Při určení nové měřící metody se bylo nutno vyvarovat působením tlaku na měřené 

výstupky, při němž dochází k jejich deformaci. Vzhledem k četnosti měření během výroby 

bylo také vhodné navrhnout metodiku měření, která by zaručovala určitou rychlost a 

přesnost měření. Další důležitou vlastností byla opakovatelnost a stabilita naměřených 

výsledků, neovlivněná lidským faktorem. Vzhledem těmto kritériím byla navržena metoda 

měření pomocí 3D dotykového měřícího centra, které je schopno měřit automaticky v 

CNC režimu pomocí vytvořeného programu. Velkou výhodou určením této metodiky je 

také možnost statistického vyhodnocení způsobilosti procesů přímo v měřícím programu 

3D měřícího centra. 

 

4.2.4 3D dotykové měřící centrum Wenzel LH65 

 Měření na 3D dotykovém měřícím centru Wenzel LH65 patří ke kontaktnímu 

měření, kde je měřený tvar výrobku snímán dotykem (Obr. 4.2.3). Měření se dá ovládat 

ručně posuvem ve třech osách pomocí joysticku, nebo lze měřit v CNC režimu pomocí 

vytvořeného programu. Tento CNC režim je vhodný pro měření velkosériové výroby, při 

časté opakovatelnosti měření. Měření ve 3D prostoru je možno provádět v porovnání dle 

dat s modelem výrobku, nebo vyhodnocením nasnímaných prvků. Německý výrobce a 

dodavatel měřících center Wenzel osazuje svá měřící centra měřícím softwarem Quartis 

vyvinutém ve Švýcarsku.  

 

  
   a)                                                                    b) 

Obr. 4.2.3 Měřící centrum LH65  (a- měřící centrum, b- snímání měřeného výstupku 

dotykovou sondou) 
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5 Diskuze experimentů 

 

 K zjištění o vhodnosti použití dané měřící metody s měřením pomocí úchylkoměru 

Mitutoyo absolute digimatic ID-F a následně s měřením pomocí 3D dotykového měřícího 

centra Wenzel LH65, si vyhodnocením prověříme výsledky procesní způsobilosti měřidla 

MSA a procesní způsobilosti výrobního zařízení    . Až po ověření způsobilosti měřidla a 

výrobního zařízení s určením o vhodnosti jejich použití můžeme vyhodnotit procesní 

způsobilost produktu krátkodobou    , dlouhodobou     . Měření a vyhodnocení 

procesních způsobilostí bylo provedeno na měřeném rozměru 0,09 ±0,02 mm označeným 

pozicí číslo 12. 

 

5.1 Měření pomocí úchylkoměru Mitutoyo absolute digimatic ID-F 

 Vyhodnocení procesní způsobilosti měřidla MSA, navrhované metodiky měření 

pomocí úchylkoměru Mitutoyo absolute digimatic ID-F. 

 

5.1.1 MSA ověření způsobilosti měřidla / MSA - Analysis R&R 

 K MSA ověření způsobilosti měřidla byli vybráni tři pracovníci kontroly. Každý 

pracovník měří 10 kusů, z toho každý kus výrobku 3x. Aby bylo zajištěno měření stejných 

kusů a jejich správného pořadí, je každý kus označen čísly 1 až 10.  Měřen je jen jeden 

určitý výstupek pod označením dle pozice 12-A. Tyto naměřené hodnoty jsou následně 

zapisovány do MSA-Analysis R&R protokolu o způsobilosti měřidla vytvořeném v Excel, 

kde jsou dle zapsaných hodnot vyhodnoceny, způsobilé / nezpůsobilé. Vyhodnocení je 

porovnáváno v % vzhledem k podmíněným procentuálním hodnotám R&R systému. Při 

hodnotě R&R systému s výsledkem ≤ 10 %, je systém měření způsobilý. Při hodnotách 

R&R systému nad 10 %, ≤ 30 % je nutno uvést zdůvodnění použití tohoto měřidla a při 

hodnotách nad 30 % systém měření není způsobilý. 

 Při ověření způsobilosti měřidla byla způsobilost vyhodnocena na hodnotě R&R 

systému 51,339 % (Obr. 5.1). Z důvodu nezpůsobilosti měřidla se tato měřící metoda stala 

nevyhovující. Následující vyhodnocení způsobilosti výrobního zařízení     a procesní 

způsobilosti produktu krátkodobé    , dlouhodobé      se již neprovádělo.  
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Obr. 5.1 MSA - protokol o způsobilosti měřidla / MSA-Analysis R&R – ověření 

způsobilosti měřidla úchylkoměru Mitutoyo absolute digimatic ID-F 
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5.2 Měření pomocí 3D dotykového měřícího centra Wenzel LH65 

 Z důvodu nevyhovujícího vyhodnocení MSA způsobilosti měřidla úchylkoměru 

Mitutoyo absolute digimatic ID-F se způsobilost výrobního zařízení     a procesní 

způsobilosti produktu krátkodobé    , dlouhodobé      již neprovádí. Měřící systém 

s měřením pomocí úchylkoměru Mitutoyo absolute digimatic ID-F byl stanoven za 

nezpůsobilý, proto je stanovena nová měřící metoda s měřením pomocí 3D dotykového 

měřícího centra Wenzel LH65. 

 

5.2.1 MSA ověření způsobilosti měřidla / MSA-Analysis R&R 

 K MSA ověření způsobilosti měřidla 3D dotykového měřícího centra Wenzel 

LH65, bylo prováděno za stejných podmínek jako u předešlé měřící metody s měřením 

pomocí úchylkoměru Mitutoyo absolute digimatic ID-F. Ověření způsobilosti měřidla s 

hodnotou 9,683 % (Obr. 5.1.1), byl určen za způsobilý s hodnotou do 10 % způsobilosti 

měřidla. Po vyhovujícím ověření způsobilosti měřidla nyní následuje vyhodnocení 

způsobilosti výrobního zařízení    . 

 

5.2.2      způsobilost výrobního zařízení 

 Způsobilost výrobního zařízení     je mírou skutečné jakosti stroje. Po seřízení 

stroje na střed tolerance měřeného rozměru se jednorázově odebralo 50 po sobě jdoucích 

lisovaných kusů, u kterých je požadovaná předběžná způsobilost stroje     ˃ než 2. Kusy 

byly následně změřeny na 3D dotykovém měřícím centru Wenzel LH65 a její naměřené 

hodnoty rozměru 0,9 ±0,02mm statisticky vyhodnoceny v programu Quartis. Byly 

změřeny všechny čtyři výstupky rozměru pozice 12A, 12B, 12C, 12D a každý z nich 

vyhodnocen zvlášť. Naměřené hodnoty    - kritického indexu schopnosti stroje (Tab. 

5.2), vyhovují s hodnotou > 2. Vyhodnocení v programu Quartis, viz příloha A, B, C, D. 

   - způsobilost výrobního 

zařízení 

pozice rozměr     

12A 0,09 ±0,02 9,21 

12B 0,09 ±0,02 6,70 

12C 0,09 ±0,02 7,20 

12D 0,09 ±0,02 5,89 

 

Tab. 5.2 Naměřené hodnoty     způsobilosti výrobního zařízení 
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Obr. 5.1.1 MSA - protokol o způsobilosti měřidla / MSA-Analysis R&R – ověření 

způsobilosti měřidla 3D dotykového měřícího centra Wenzel LH65. 
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5.2.3      krátkodobá procesní způsobilost produktu 

 Vyhodnocení    , procesní způsobilosti krátkodobé se provádělo během výroby. 

Dle zvážení všech možných rizik, která mohou nastat během výroby, je stanovena četnost 

měření uváděná v kontrolním plánu. K měření se vždy odebírá 5 kusů na začátku směny a 

následně při intervalech každých vyrobených 5 000 ks, nebo při nasazení nového pásu 

materiálu a vždy po opravě nástroje. Nový pás materiálu je nasazován přibližně po 

každých najetých 5 000 kusech, proto nasazování nového pásu nijak neovlivňuje intervaly 

měření najetých kusů a jejich měření, mimo nutnosti opravy nástroje. Interval najetí 5 000 

kusů je zhruba dvě hodiny pracovní doby a i s nasazováním pásu se měření provádí tři krát 

za směnu. Pro vyhodnocení procesní způsobilosti krátkodobé jsme za dvě směny provedli 

šest měření po pěti kusech, celkem z 30. kusů a statisticky vyhodnotili v programu Quartis, 

přímo na 3D dotykovém měřícím centrum. Smlouvou od zákazníka o kvalitě dodávek je 

dáno vyhodnocení procesní způsobilosti krátkodobé s hodnotou ≥ 1,67 z 30 vyráběných 

kusů. Naměřené hodnoty    , procesní způsobilosti krátkodobé (Tab. 5.2.1), vyhovující 

s hodnotou > 1,67. Vyhodnocení v programu Quartis, viz příloha E, F, G, H.  

 

   - procesní způsobilost produktu 

krátkodobá 

pozice rozměr     

12A 0,09 ±0,02 2,00 

12B 0,09 ±0,02 6,79 

12C 0,09 ±0,02 3,69 

12D 0,09 ±0,02 5,80 

 

Tab. 5.2.1 Naměřené hodnoty     krátkodobé procesní způsobilosti produktu 

 

5.2.4      dlouhodobá procesní způsobilost produktu 

 Vyhodnocení    , procesní způsobilosti dlouhodobé bylo provedeno z měření 60 

vyráběných kusů v intervalu 12. ti měření po pěti kusech celkem ze čtyř osmihodinových 

pracovních směn. Požadavek četnosti měření s podmínkou hodnoty 1,33 ≤ k dlouhodobé 

procesní způsobilosti produktu měření, je stanovená podmínkou zákazníka ve smlouvě o 

kvalitě dodávek. Výsledky s naměřenou vyhovující hodnotou > 1,33 (Tab. 5.2.2),     

procesní způsobilosti dlouhodobé, jsou vyhodnoceny v programu Quartis na 3D měřícím 

centru, viz příloha I, J, K, L. 
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   -procesní způsobilost produktu 

dlouhodobá 

pozice rozměr     

12A 0,09 ±0,02 1,84 

12B 0,09 ±0,02 7,08 

12C 0,09 ±0,02 4,17 

12D 0,09 ±0,02 9,56 

 

Tab. 5.2.2 Naměřené hodnoty     dlouhodobé procesní způsobilosti produktu 

 

5.3 Shrnutí experimentu 

 Při zjišťování použitelnosti původně navrhované metody, byla v první řadě ověřena 

způsobilost úchylkoměru Mitutoyo absolute digimatic ID-F. Vzhledem k nevyhovujícím 

výsledkům této způsobilosti MSA (Obr. 5.1), nebylo možno pokračovat v následných 

měřeních a bylo nutno stanovit měření pomocí jiného měřidla, určit jinou měřící metodu. 

 Způsobilost měřidla 3D dotykového měřícího centra Wenzel LH65, byla po 

vyhodnocení uznána za způsobilou metodu (Obr. 5.1.1). Mohlo se proto pokračovat v 

dalším ověření způsobilosti výrobního zařízení    , které bylo následně dle výsledků 

(Tab. 5.2) rovněž uznáno za způsobilé. Po těchto výsledcích vyhodnocení MSA o 

způsobilosti měřidla a     o způsobilosti výrobního zařízení, byla metodika měření 

pomocí 3D dotykového měřícího centra Wenzel LH65 odsouhlasená a mohlo se 

pokračovat ve vyhodnocení procesní způsobilosti produktu krátkodobé     (Tab. 5.2.1) a 

dlouhodobé     (Tab. 5.2.2). 

 V následující části práce technicko-ekonomického zhodnocení si rozvedeme 

zjištění původu příčiny o nevhodnosti použití nezpůsobilé metody měření s měřením 

pomocí úchylkoměru Mitutoyo absolute digimatic ID-F a možné výhody a nevýhody obou 

jednotlivých metodik měření dle použitých měřidel. 
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6 Technicko-ekonomické zhodnocení 

 

 Přínos určení metodiky měření pomocí měřícího centra z hlediska technického 

zhodnocení byl pro společnost Fortell s.r.o. nevyhnutelný. Při měření pomocí úchylkoměru 

Mitutoyo absolute digimatic ID-F bylo zjištěno, že při spuštění měřícího dotyku na měřené 

výstupky docházelo k deformaci měřeného dílu, čímž byl rozměr ovlivňován v závislosti 

na obsluze využívající během měření nestálou působící sílu. Návrh měření pomocí 

dotykového měřícího centra je vhodný z hlediska působení minimální síly na měřící kus, 

který není nijak ovlivňován možnou deformací. Z technicko-ekonomického hlediska došlo 

k automatizaci výroby. 

 Měření na dotykovém měřícím centru pomocí vytvořených měřících programů v 

CNC režimu stroje a jejich výhody: 

- urychlení měření využitelné zejména v sériové výrobě, 

- upínáním měřeného kusu na měřící přípravek vede k jednoduchosti zakládání 

pomocí paletového souřadného systému pro měření, 

- jednoduchost ve spouštění vytvořených programů vede k možnosti obsluhování 

stroje i méně kvalifikovaným personálem, 

- eliminování možných chyb vzniklých při měření působením lidského faktoru, 

- během měření je vždy využito stejné měřící síly působící na měřený kus, 

- přesnost měření stroje, 

- zapisování naměřených hodnot do počítače pomocí měřícího programu vede k 

vedení historie měření s možností vyhodnocení statistiky. 

 V rámci podobnosti dalších pěti projektů dochází k využitelnosti měřícího centra s 

jeho návratností investice. Obsluha stroje dokáže v krátké době změřit několik dílů 

různých projektů lisovaných během směny s možností využitím měření při řešení 

problémů, opravy nástroje a jejich jednotlivých dílů. 3D dotykové měřící centrum Wenzel 

LH65 je pro lisovnu kovů velkým přínosem, které je schopno v krátké době vyhodnotit 

sériovou výrobu jednotlivých dílů pomocí jedné obsluhy stroje.  Časová náročnost měření 

při pěti kusech dílů Stanzteil, rozměrů poz. 12 A, B, C, D 0,09 ±0,02 (Tab. 6.1). 

 

metoda měření pomocí měřidla časová náročnost měření 

 

úchylkoměr Mitutoyo dle obsluhy až 15 minut 

Tab. 6.1 měřící centrum Wenzel LH65 5 minut 
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7 Závěr 

 

 Cílem bakalářské práce je poskytnout koncepční řešení v rámci organizačních 

struktur společnosti fortell s.r.o., má za cíl z pohledu kvality uspokojit vzájemný chod 

jednotlivých procesů oddělení kvality s kontrolou a lisovnou kovů. Tato práce je zaměřena 

na vyhodnocení procesní způsobilosti produktu    ,    , SPC rozměru kovového dílu 

s předcházejícím ověřením MSA způsobilosti měřidla a vyhodnocení     způsobilosti 

výrobního zařízení. Proces vyhodnocení doprovází problematika změny metodiky měření 

na novou z původní nevyhovující z důvodu zjištění MSA nezpůsobilosti měřidla.  Z 

pohledu kontroly, oddělení kvality a lisovny kovů, je zde kladen důraz na statistická 

ověření MSA způsobilosti měřidel a     vyhodnocení způsobilosti stroje, jež je 

podmínkou pro vyhodnocení procesních způsobilostí produktu    ,    . Při návrhu nové 

metodiky měření jsou kladeny nároky na rychlost, spolehlivost, jednoduchost a stabilitu 

měření. 

Jednotlivá vyhodnocení s výsledky jsou v této bakalářské práci popsány a doloženy s 

těmito závěry: 

- kladením vysokých požadavků na přesnost, kvalitu a vyhodnocení rozměrů tvarově 

náročných dílů v automobilovém průmyslu sebou nese určité nároky. Měřící 

dotyková centra se stávají nepostradatelnou výbavou měřících středisek v 

nástrojárnách, která jsou schopna zautomatizovat měření zejména sériové výroby,  

- měřením pomocí 3D dotykového měřícího centra Wenzel LH65, byla zkrácena 

doba měření s vyhodnocením výsledku na třetinovou dobu, 

- dochází zproduktivnění metody se zvýšením přesnosti měření dílů s možností 

statistických vyhodnocení a vedením historie měření přímo na stroji. 
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Použité zkratky 

 

    – způsobilost procesu výrobního zařízení 

    – krátkodobá procesní způsobilosti produktu 

    – dlouhodobá procesní způsobilosti produktu 

MSA – způsobilost procesu měřidla 

SPC – statistické řízení procesů, sledování trendu vývoje tolerované veličiny 

R&R – hodnoty reprodukovatelnosti a opakovatelnosti ukazatelů systému pro vyhodnocení 

způsobilosti měřidla 

2 K – vstřikování více druhů plastů do jedné dutiny formy 

CAD/CAM – počítačem podporované navrhování/počítačem navrhované modelování 

CNC – číslicové řízení počítačem zejména u obráběcích strojů 

3D – trojdimenzionální, trojrozměrný, označuje prostor třemi rozměry (kartézská soustava) 

SMJ – systém managementu jakosti 

QMS – z anglického Quality Management Systems 

ÚNMZ – úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
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Seznam příloh 

 

A – vyhodnocení     způsobilosti výrobního zařízení rozměru pozice 12-A 

B – vyhodnocení     způsobilosti výrobního zařízení rozměru pozice 12-B 

C – vyhodnocení     způsobilosti výrobního zařízení rozměru pozice 12-C 

D – vyhodnocení     způsobilosti výrobního zařízení rozměru pozice 12-D 

E – vyhodnocení     procesní způsobilosti produktu rozměru pozice 12-A 

F – vyhodnocení     procesní způsobilosti produktu rozměru pozice 12-B 

G – vyhodnocení     procesní způsobilosti produktu rozměru pozice 12-C 

H – vyhodnocení     procesní způsobilosti produktu rozměru pozice 12-D 

I – vyhodnocení     procesní způsobilosti produktu rozměru pozice 12-A 

J – vyhodnocení     procesní způsobilosti produktu rozměru pozice 12-B 

K – vyhodnocení     procesní způsobilosti produktu rozměru pozice 12-C 

L – vyhodnocení     procesní způsobilosti produktu rozměru pozice 12-D 
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