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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality připojení vodičů nízkonapěťových ovládacích 

obvodů s důrazem kladeným na zajištění kvality nepájených zamačkávaných spojů. V práci 

byla zpracována analýza možných způsobů kontroly kvality včetně mapy daného procesu 

ručního zamačkávaní. Dále je v práci uveden návrh na zlepšení původního systému ve 

spolupracující firmě. Hlavním přínosem práce je zpracovaný návrh nedestruktivního systému 

kontroly ručně zamačkaných spojů. V závěru jsou shrnuty získané poznatky v oblasti kontroly 

kvality zamačkávaných spojů, včetně doporučení pro praxi. 

ABSTRACT 

This master’s thesis deals with evaluation of quality of the connection of low-voltage control 

circuit cables, with the emphasis on quality assurance of crimps. An analysis of possible quality 

control methods, including a map of the crimping process, was created. Further, the thesis 

includes proposals for improvement of the original system. Furthermore, a proposal of non-

destructive inspection system was produced. The conclusion summarizes the knowledge gained 

in quality control of crimping, including practical recommendations. 
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1 ÚVOD 

Kvalitou výrobku se v nejobecnějším smyslu rozumí stupeň splnění požadavků souborem jeho 

inherentních znaků. Jakost je tedy vždy spojena se specifikovanými nebo zákazníkem 

předpokládanými a očekávanými požadavky. To platí stejnou mírou pro výrobky i pro služby. 

Inherentní (vlastní) znak představuje rozlišující kvalitativní nebo kvantitativní vlastnost, např. 

rychlost, výkon, hmotnost, bezporuchovost, pohotovost, bezpečnost atd. [6] 

Předložená diplomová práce řeší problematiku spojů nízkonapěťových ovládacích 

obvodů, která je zaměřena především na praktické problémy nepájených ručně zamačkávaných 

spojů.  

Vodiče nízkonapěťových spojů jsou na svém konci opatřeny ochranou proti třepení,  

a to koncovkou, tzv. „krimpem“. Tento spoj je posléze připojen do svorkovnice, případně do 

svorky. Dle normy [3] se spoje koncovky a vodiče označují jako nepájené zamačkávané spoje.  

Proces zamačkávání (lisování) koncovek byl vyvinut jako náhrada místo pájení konců 

vodičů, která má zajistit kvalitní a relativně levné spojení mezi vodičem a svorkou. Kvůli 

zajištění kvality tohoto procesu lze využít vhodné metody statistického řízení procesu. Pro 

konzistentní kvalitu je nutné hlubšímu porozumění vzájemných vztahů a faktorů, která tato 

technologie zahrnuje. Třemi klíčovými prvky procesu zamačkávání jsou koncovka, vodič  

a nástroj. [22] 

Při nedostatečném zamáčknutí koncovky spoj nedosáhne požadovaných minimálních 

mechanických vlastností. Po připojení do svorkovnice dochází velmi často k uvolnění izolace 

nebo k uvolnění celého vodiče z koncovky. 

Dle analýzy zadání diplomové práce a v souladu s pokyny vedoucího byla diplomová 

práce rozdělena na šest kapitol a závěr. 

Ve druhé kapitole je uvedena motivace k předložené práci, která doplňuje zadání  

o podrobné cíle. Součástí kapitoly je i stručné představení spolupracující firmy ABB EPMV 

Brno (dále jen „firma ABB“). 

Třetí kapitola obsahuje vybrané definice a formulace požadavků vztahujících se  

k problematice připojení vodičů s důrazem na nepájené zamačkávané spoje.  

Čtvrtá kapitola práce představuje vlastní proces zamačkávání spojů, a to včetně popisu 

a rozdělení zamačkávaných koncovek. Dále je v kapitole zanalyzován celkový proces 

zamačkávání spojů. 

V páté kapitole jsou popsány možné způsoby a metodiky hodnocení kvality 

zamačkávaných spojů. Důraz je kladen na vizuální kontrolu, mikrofotografii, měření geometrie 

spoje a měření výtržné síly. V této části je rovněž popsaný původní systém kontroly 

spolupracující firmy ABB.  

V úvodu šesté kapitoly práce jsou stručně charakterizovány vybrané nástroje 

statistického řízení procesu, které jsou poté realizovány pro zlepšení původního systému 

kontroly zamačkávaných spojů. Následně je v kapitole navržen nový nedestruktivní systém 

kontroly ručně zamačkávaných spojů. Pro řešení dané problematiky byla v nezbytné míře 

využita data a dokumentace firmy ABB bez uvedení chráněných údajů. 

Závěr této práce obsahuje shrnutí získaných poznatků včetně doporučení pro praxi. 
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2 MOTIVACE 

Při výrobě rozvaděčů, přístrojů vysokého napětí, přístrojových transformátorů a obdobných 

elektrických zařízení se hromadně využívá nepájený zamačkávaný spoj (dále jen „zamačkávaný 

spoj“). Jeho nekvalita může zásadním způsobem ohrozit funkčnost, spolehlivost a bezpečnost 

uvedených výrobků.  

Ve firemní praxi se dnes již běžně používají automatické nebo poloautomatické stroje pro 

tvorbu zamačkávaných spojů. Přesto doposud existuje značný podíl manuálního zamačkávaní spojů 

pomocí speciálních kleští. Při ruční výrobě mohou vznikat nekvalitní spoje, které jsou způsobené 

špatným postupem při zamačkávání nebo nesprávným nastavením speciálním kleští, případně 

nekvalitním materiálem. Často je však tento problém odhalen až při finálním zkoušení nebo 

výjimečně po expedici hotových výrobků u zákazníka.  

Problematice zamačkávaných spojů se věnuje relativně malé množství technické literatury. 

Obecné pojmy a základní požadavky jsou formulovány v technických normách [3-6]. V dalších 

veřejně dostupných pramenech je pouze obecně řešeno hodnocení možných závad spojů (například 

[18], [20], [21], [22]) s absencí nebo jen minimem praktického návodu pro zajišťování kvality ručně 

mačkaných spojů.  

 

Na základě analýzy zadání a po seznámení s aktuální situací u spolupracují firmy byly 

v souladu s pokyny vedoucího pro tuto diplomovou práci stanoveny následující cíle: 

1. Definovat vybrané termíny a zformulovat požadavky, které jsou kladeny na připojení 

vodiče při manuálním zamačkávání. 

2. Zpracovat klasifikaci zamačkávaných spojů dle různých kritérií v souladu 

s českou normou [3]. 

3. Zpracovat analýzu procesu ručního zamačkávání spoje a vytvořit procesní mapu 

pro spolupracující firmu ABB.  

4. Provést analýzu možných způsobů kontroly kvality zamačkávaného spoje s důrazem 

na vizuální kontrolu, mikrofotografii, měření geometrie spoje a měření síly potřebné 

k vytažení.   

5. Analyzovat původní systém zajišťování kvality ručně mačkaných spojů 

ve spolupracující firmě ABB. 

6. Zpracovat návrh na zlepšení původního systému zajišťování kvality mačkaných spojů. 

7. Vypracovat návrh nového systému pro řízení kvality ručně mačkaných spojů založený 

na nedestruktivním postupu kontroly.  

8. Doporučení pro praxi zpracovat s důrazem na vytvoření systému, který zabezpečí 

nepřetržitou (každodenní) kontrolu požadované kvality ručně zamačkávaného spoje, a 

to nedestruktivní cestou.  
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2.1 ABB EPMV - Brno 

ABB (Asea Brown Boveri) (obr. 2.1) je švédsko-švýcarská nadnárodní korporace se sídlem 

v Curychu, která se zabývá především elektrotechnikou, automatizací a energetikou. 

Společnost je rozšířená ve sto zemích, zaměstnává zhruba 160 000 zaměstnanců. [1] 

 ABB vznikla v roce 1988 spojením švédské společnosti Allmänna Svenska Elektriska 

Aktiebolaget (ASEA) a švýcarské společnosti Brown, Boveri & Cie (BBC). [1] 

V roce 1992 vzniká společnost ABB v České republice. V Brně na ulici Vídeňská byla 

v roce 1993 prodána firma silnoproudé techniky Julia Fučíka se značkou EJF korporaci ABB a 

tím vzniká ABB EJF, a.s. Firma se zabývala výrobou rozvaděčů, přístrojů VN a přístrojových 

transformátorů. V roce 2001 již společnost vystupuje pod názvem ABB PPMV (Power Product 

Medium Voltage), která se zabývá výzkumem a výrobou přístrojových transformátorů a 

senzorů VN; následně jsou k tomu připojeny i rozvaděče VN. V roce 2016 dochází ke změně 

struktury ABB v Evropě i v České republice, kdy v současné době firma vystupuje jako ABB 

EPMV – Brno, Vídeňská – výroba rozvaděčů VN a VVN, výroba transformátorů VN a VVN, 

servis výrobků (obr. 2.2) (dále jen „firma ABB“). Od roku 2018 dochází k velké reorganizaci 

celé korporace. [8] 

 

 

Obr. 2.1 Logo ABB [1] 

 

 

 

Obr. 2.2 ABB EPMV– Brno, Vídeňská [1] 
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3 FORMULACE POŽADAVKŮ NA PŘIPOJENÍ 

VODIČE 

V první části následující podkapitoly (3.1) jsou uvedeny a objasněny vybrané termíny a 

definice, které jsou vztažené k problematice připojení vodičů.   

Části 3.2 a 3.3 popisují elektrické a mechanické požadavky na zamačkávané spoje. 

Poslední části kapitoly 3.4 a 3.5 shrnují požadavky norem a celkové požadavky na 

kvalitu zamačkávaných spojů. 

3.1 Termíny a definice  

Kapitola obsahuje popis vybraných termínů vztahujících se k problematiky připojení vodičů 

nízkonapěťových ovládacích obvodů a procesu zamačkáváni. Pro tento proces jsou klíčovými 

prvky koncovka, vodič a nástroj. [22] 

3.1.1 Zamačkávaný spoj 

Technologie nalisování/zamáčknutí koncovky na vodič se v průmyslové praxi často označuje 

jako „krimpování“ (anglicky crimping) sloužící k vytvoření spoje, tzv. „krimpu“. Dle normy 

[5] je označován jako nepájený zamačkávaný spoj (dále jen „zamačkávaný spoj“), který na 

konci vodiče slouží jako ochrana proti třepení a je součástí připojení vodičů. Jedná se o plastické 

přetváření materiálů (deformaci ohybem). [22]  

Zamačkávaný spoj (obr. 3.1.1) zajišťuje elektrické i mechanické spojení. Mírou kvality 

elektrického spojení je elektrická vodivost. Kvalita mechanické části spoje je především 

stanovena jak sílou potřebnou k vytržení vodiče, tak geometrií koncovky. [18] 

Výsledkem procesu zamačkávání je trvalá a plastická deformace předem upraveného 

materiálu zamačkávaných koncovek. Vodič se uzavře a současně plasticky přetváří tak, že na 

kontaktních plochách mezi materiálem plného vodiče a materiálem zamačkávaného kontaktu 

vznikne plynotěsné a elektricky vysoce kvalitní spojení. Tento spoj je odolný vůči stárnutí, 

s těsností na vodu, vzduch a plyn. [18] 

S ohledem na průmyslovou praxi je v této práci jako „krimp“ označovaný hotový 

zamačkávaný spoj koncovky a vodiče, a jako pojem „krimpování“ je označen vlastní proces 

zamačkávání koncovky na vodič. 

  

Obr. 3.1.1 Zamačkávané spoje [18] 
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3.1.2 Koncovky pro elektrická zařízení 

V praxi se často objevuje pojem „krimpovací“ koncovky nebo konektory (anglicky crimping 

terminal). Norma [3] je uvádí jako konektory pro elektrická zařízení (obr. 3.1.2). Tato koncovka 

je nalisována na konec vodiče a tvoří tak jeho zakončení; v praxi je tento spoj často označovaný 

jako „krimp“. [22] 

 

 

Obr. 3.1.2 Příklady koncovek před zamáčknutím [20]  

3.1.3 Vodiče nízkého napětí 

Vodič (anglicky wire) slouží k vedení elektrického proudu na základě vodivého materiálu. 

Skládá se z vodivých jader a izolace, ale vodič může být i holý (neizolovaný). Existuje velké 

množství druhů vodičů (obr. 3.1.3), které lze dělit například dle izolace, materiálu, průřezu nebo 

skladby jader. [22] 

 

 

Obr. 3.1.3 Různé druhy vodičů [23] 
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3.1.4 Nástroj pro zamačkávaní koncovek 

Nástroje pro vytvoření zamačkávaného spoje (anglicky crimping tools) lze rozdělit dle těchto 

účelů: na nástroje určené k nastřihnutí (anglicky cutting) izolace vodiče, k jejímu stáhnutí 

(anglicky stripping) (obr. 3.1.4) nebo k vlastnímu zamačkávání spoje („krimpování“) (obr. 

3.1.5).  

 

Obr. 3.1.4 Nástroj pro nastřihnutí a stáhnutí izolace vodiče [23] 

 

 

Obr. 3.1.5 Mačkací kleště pro zamačkávání spojů [23] 
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Vlastní nástroje mohou různě kombinovat požadované funkce (nastřihnutí, stáhnutí 

izolace a zamačkávání) dle své konstrukce. Nástroje existují ruční (označované jako mačkací 

kleště, nebo „krimpovací“ kleště), hydraulické, pneumatické (obr. 3.1.6), poloautomatické a 

automatické. [18] 

 

Obr. 3.1.6 Pneumatický nástroj KS-2003-BR01-1 [13] 

3.1.5 Nízkonapěťové spoje 

Na spoj lze v užším pojetí pohlížet jako na spojení vodiče a zamačkávané koncovky. V širším 

pojetí lze ovšem nahlížet na nízkonapěťový spoj jako na spojení vodiče se zamačkávanou 

koncovkou a svorkovnicí (obr. 3.1.7). 

 

 

Obr. 3.1.7 Nízkonapěťový spoj v širším pojetí (upraveno dle [3]) 
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Svorkovnice slouží k rozebíratelnému a dlouhodobému spojení vodičů (obr. 3.1.8). Lze ji také 

popsat jako mechanicky a elektricky izolované spojení svorek1. Svorkovnice lze rozdělit dle 

způsobů připojování vodičů následovně: se šroubovými svorkami, s pružinovými svorkami, 

s plochými kolíky a na svorkovnice pájecí a zářezové. [15] 

 

 

 

Obr. 3.1.8 Spojení vodičů ve svorkovnici 

3.2 Požadavky na elektrické vlastnosti zamačkávaného spoje 

Hlavní požadavek elektrických vlastností je kladený na hodnotu elektrické vodivosti, která je 

závislá na výšce zamáčknutého spoje (dále jen „výška spoje“). Ta je též označována jako výška 

lemování (obr. 3.2.1, kde bod E znázorňuje ideální hodnotu vodivosti). [21] 

 

  

Obr. 3.2.1 Graf závislosti výšky spoje a hodnoty vodivosti [21] 

 

                                                 
1 Část elektrického přístroje určená pro připojení přívodního vodiče [15] 
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3.3 Požadavky na mechanické vlastnosti zamačkávaného spoje 

Nejstěžejnější požadavek je kladen na sílu potřebnou k vytržení, která je jako elektrická 

vodivost také závislá na výšce spoje (obr. 3.3.1, kde bod M znázorňuje ideální hodnotu síly 

potřebné k vytržení). [21] 

 

Obr. 3.3.1 Graf závislosti výšky spoje a síly potřebné k vytržení [21] 

 

Vzhledem ke společné závislosti vodivosti a síly potřebné k vytržení se usiluje 

o kompromis, který je vztažen k určení ideální výšky spoje (obr. 3.3.2). [21]  

 

Obr. 3.3.2. Graf společné závislosti hodnoty vodivosti a síly potřebné k vytržený na výšce spoje [21] 
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3.4 Požadavky norem 

Zamačkávanými spoji se zabývá norma ČSN EN 60352-2 a normy ČSN EN 60512, přehled 

ČSN norem je zpracovaný v tabulce 3.4.1. [2] Dalšími normami, které se zabývají danou 

problematikou jsou například normy DIN 41611 část 3, IEC 48 nebo armádní norma MIL-

TL 2520G. [18] 

 Významní výrobci automobilů, domácích spotřebičů, zařízeních pro zpracování dat atd. 

mají vyvinuty své vlastní předpisy pro zamačkávané spoje. [18] 

 

 

Tabulka 3.4.1 Přehled ČSN norem pro zamačkávané spoje [2] 

Označení normy Název normy 

ČSN EN 60352-2 
Nepájené spoje - Část 2: Zamačkávané spoje - Všeobecné 

požadavky, zkušební metody a praktický návod 

ČSN EN 60512-1 
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1: 

Všeobecně 

ČSN EN 60512-1-1 
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-

1: Všeobecné zkoušky - Zkouška 1a: Vizuální kontrola 

ČSN EN 60512-1-2 

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-

2: Všeobecné zkoušky - Zkouška 1b: Kontrola rozměrů a 

hmotnosti 

ČSN EN 60512-16-4 

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 

16-4: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16d: 

Pevnost v tahu (zamačkávané spoje). 

ČSN EN 60512-16-7 

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 

16-7: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16g: 

Měření deformace kontaktů po zamáčknutí 

ČSN EN 60512-16-8 

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 

16-8: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16h: 

Účinnost uchycení izolace (zamačkávané spoje) 

ČSN EN 61076-4-107 

Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-107: Konektory se 

stanovenou jakostí pro desky s plošnými spoji - Předmětová 

specifikace pro stíněné nepřímé konektory pro desky s plošnými 

spoji se základní sítí 2,0 mm, pevný díl s pájenými a 

zalisovanými zakončeními a volný díl s nepřístupnými 

zakončeními typu zařezávané a zamačkávané spoje 
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3.5 Souhrn požadavků na připojení vodiče 

Kvalitou výrobku se v nejobecnějším významu rozumí stupeň splnění požadavků souborem 

jeho inherentních znaků. [6] 

 Kvalitu připojení vodičů lze tedy definovat jako splnění požadavků (obr. 3.5.1), které 

jsou kladeny na zamačkávané spoje.  

  

 

 

Obr. 3.5.1 Požadavky kladeny na zamačkávané spoje 
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4 ANALÝZA PROCESU PŘIPOJOVÁNÍ VODIČE 

V první části kapitoly (4.1) je popsaný vlastní proces zamačkávaní spojů a rozdělení koncovek 

včetně jejich popisu. 

Druhá část kapitoly (4.2) obsahuje analýzu ručního zamačkávaní spojů formou procesní 

mapy. 

Poslední část kapitoly (4.3) obsahuje shrnutí získaným poznatkům.  

4.1 Proces zamačkávání spojů 

Účelem procesu je vytvoření spoje vodiče a koncovky, která je zamačkávána, tzv. se „krimpuje“ 

(obr. 4.1.1). Vlastnímu zamačkávání spojů předchází příprava vodiče, která se skládá 

z nastřihnutí a stáhnutí izolace vodiče. Norma [3] uvádí typické vady (příloha č. 1), které 

vznikají při této části procesu.  

 

Obr. 4.1.1 Proces zamačkávání (upraveno dle [3]) 
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4.1.1 Rozdělení zamačkávaných koncovek 

Zamačkávané koncovky lze rozdělit dle několika kritérií normy [3], například podle jejich tvaru 

koncovky před vlastním zamačkáváním, izolace nebo tvaru spoje (obr. 4.1.2). 

 

 

 

Obr. 4.1.2 Schéma rozdělení zamačkávaných koncovek 

  

Rozdělení 
zamačkaných 

koncovek

Dle tvaru před 
zamačkaváním

Otevřené 
koncovky

S úchytem izolace

Bez úchytu izolace

Uzavřené 
koncovky

Dle izolace

S izolací

Bez izolace

Dle tvaru 
koncovky

Oka

Vidlice

Dutinky

Dle provedení

"B"

"D"

"Překrytí"

"R"
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Otevřené zamačkávané koncovky (obr. 4.1.3), mají před vlastním zamáčknutím 

otevřená křidélka, která jsou následně zamáčknuta. Tyto koncovky lze dále rozdělit s úchytem 

izolace nebo bez něj. Typické vady vzniklé při zamačkávání těchto koncovek (příloha č. 2) 

uvádí norma [3]. 

 

 

Obr. 4.1.3 Přiklad otevřených zamačkávaných koncovek (upraveno dle [3]) 

 

Uzavřené zamačkávané koncovky (obr. 4.1.4) jsou uzavřené již před vlastním 

zamačkáváním. Vodič je vložen do koncovky, nejčastěji se jedná o dutinku, a následně je spoj 

zamáčknut. Typické vady při zamačkávání těchto koncovek (příloha č. 3) uvádí norma [3]. 

 

 

Obr. 4.1.4 Příklad uzavřených zamačkávaných koncovek (upraveno dle [3]) 
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Izolované a neizolované koncovky (obr. 4.1.5) představují další možně dělení 

zamačkávaných spojů, kde na vlastní koncovce může být přidána izolace, typicky vyrobena 

z PVC2 nebo PA3 nebo má pouze kovové části. [18] 

 

 

Obr. 4.1.5 Zamačkávané koncovky dle izolace (upraveno dle [3]) 

 

Zamačkávané koncovky lze dělit dle vlastního tvaru (obr. 4.1.6), který je dán výrobou 

na základě určeného připojení do svorky (oka, dutinky, vidličky, …). Daný tvar se během 

procesu zamačkávání nepřetváří. [6] 

 

Obr. 4.1.6 Příklad zamačkávaných koncovek dle vlastního tvaru [12] 

  

                                                 
2 Polyvinylchlorid – polymer  
3 Polyamid – polymer, běžně nazývaný jako „nylon“ 
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Jedním z dalších přístupů rozdělení zamačkávaných spojů je dělení dle provedení, tedy 

podle tvaru, který spoj získá vlastním zamáčknutím (obr. 4.1.7). [18] 

 

Obr. 4.1.7 Přiklad rozdělení zamačkávaných spojů dle provedení (upraveno dle [18]) 

(a) Provedení „B“ (b) Provedení „D“ 

(c) Provedení „Překrytí“ (d) Provedení „R“ 

 

4.1.2 Popis zamačkávaného spoje 

Hlavními částmi zamačkávaného spoje je vodič a vlastní koncovka, která se dále skládá 

z jednotlivých částí. Popis nejobecnějšího typu koncovky se nachází na obr. 4.1.8 a popis jedné 

z nejběžnějších koncovek vodičů je na obr. 4.1.9.  

 Zamačkávaný spoj je určen především svou výškou v zamáčknutém (zalisovaném) 

stavu (dále jen „výška spoje“). Na této hodnotě je také závislá hodnota síly, která je potřebná 

pro vytržení spoje. [21] 
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Obr. 4.1.8 Popis zamačkávaného spoje (upraveno dle [22]) 

 

 

Obr. 4.1.9 Popis zamačkávaného spoje – oka (upraveno dle [7]) 
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4.2 Analýza procesu  

4.2.1 Procesní mapa  

Celý proces, jak je ve firmě ABB prováděný, byl zanalyzován a je znázorněn ve vývojovém 

diagramu (obr. 4.2.1). 

 

Obr. 4.2.1 Procesní mapa vytváření nízkonapěťových spojů  
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4.3 Závěr k získaným poznatkům 
 

Na základě analýzy, lze konstatovat, že největší vliv na výslednou kvalitu připojení má vlastní 

proces zamačkávání koncovek na vodič. Kvalitu vlastní svorky zajišťuje daný dodavatel, 

možnosti vzniku „nekvality“ při připojování vodiče do svorky je možnou volbou nesprávného 

utahovacího momentu, jak příliš velkého, tak i příliš malého.  

 

5 HODNOCENÍ KVALITY PŘIPOJENÍ 

V první části kapitoly (5.1) jsou popsány možné způsoby kontroly kvality zamačkávaných 

spojů, které jsou zaměřeny na zajištění mechanických vlastností spojů.  

 Druhá část (5.2) kapitoly popisuje systém zajištění kvality danou firmou.  

 Poslední část (5.3) obsahuje dílčí závěr k získaným poznatkům  

5.1 Kontrola kvality zamačkávaného spoje 

Pro zajištění kvality se zavádí systém kontrol mechanických a elektrických zkoušek. Na 

výslednou kvalitu zamačkávaných spojů má nejzásadnější vliv zajištění mechanických 

vlastností. Každá firma si zavadí dle svých potřeb svůj vlastní systém kontrol a zkoušek spojů 

(obr. 5.1.1). 

 

Obr. 5.1.1 Schéma možností kontrol a zkoušek mechanických vlastností zamačkávaného spoje 
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5.1.1 Vizuální kontrola zamačkávaného spoje 

Následující obecné body se kontrolují pro zajištění kvality zamačkávaného spoje (obr. 5.1.2). 

[18] 

 

Obr. 5.1.2 Schéma vizuální kontroly zamačkávaného spoje 

 

Izolace – kontroluje se možné poškození izolace 

Zalemování – musí být viditelné a nesmí přesahovat danou délku 

Zamáčknutí izolace – u některých druhů spojů by měly šablony vniknout do izolace, avšak ne 

jí proniknout; u jiných spojů musí přiléhat aspoň ve třech bodech 

Kontrolní okénko – musí být viditelná jak izolace, tak i vlastní vodič nezávisle na druhu vodiče 

Zvonové ústí – musí být viditelný přechodový kužel mezi zamačkávaným drátem 

a nezdeformovaným vodičem 

Zamačkávaný drát – zamačkávání musí být stejnosměrné a musí odpovídat předepsaným 

rozměrům; nepřipouští se trhliny a jiné poškození 

Tvoření otřepů – tvoření otřepů nesmí být zjevné, výrazné a nesmí dosahovat tloušťky 

materiálu 

Konce vodičů – zamačkávané konce vodičů nesmí vyčnívat vně koncovky 

Přechodová část – přechodová část mezi zamačkávaným vodičem a kontaktem nesmí být 

poškozena a nesmí vykazovat žádné trhlinky 

Dutinka kontaktu – nesmí dojít k deformaci nebo k poškození 

Ústí dutinky – nesmí být patrná deformace nebo poškození 

Odtah – nesmí dojít k vytažení nebo vytrhnutí vodiče z koncovky 

Prohnutí – nesmí dojít k prohnutí většímu, než je dovolené 

Zkroucení – nesmí dojít k prohnutí nad předepsanou dovolenou hodnotu 
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5.1.2 Měření geometrie zamačkávaného spoje 

Pro vyhodnocení kvality zamačkávaného spoje lze měřit jeho výšku, případně šířku (obr. 5.1.3). 

Dle norem [3] jsou na výšce zamáčknutí přímo závislé hodnoty elektrické vodivosti a síly nutné 

k vytržení. Hlavní výhodou hodnocení kvality zamačkávaného spoje dle geometrie je 

nedestruktivní povaha metody.  

 
 

Obr. 5.1.3 Znázornění výšky a šířky zamačkávaného spoje (upraveno dle [3]) 

 

 Norma [3] doporučuje pro měření rozměrů koncovky použití mikrometru. V normě lze 

také nalézt schéma měření podle tvaru koncovky (obr. 5.1.4).  

 

 

Obr. 5.1.4 Schéma měření výšky zamačkávaného spoje (upraveno dle [3]) 
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5.1.3 Měření síly potřebné k vytažení 

Požadavek na výtržnou sílu se kontroluje pomocí trhací zkoušky dle normy [3]. Tato norma 

uvádí minimální pevnosti tahu podle průřezu vodiče (příloha č. 4).    

Trhací zkouška (obr. 5.1.5) je rychlou, ale destruktivní metodou pro hodnocení 

mechanických vlastností zamačkávaného spoje. [22] 

 

 

Obr. 5.1.5 Schéma trhací zkoušky (upraveno dle [22]) 

 

Při nedostatečném nebo příliš velkém zamáčknutí nedosáhne spoj požadovaných 

mechanických vlastností a z toho důvodu může docházet po připojení do svorkovnice 

k uvolnění izolace nebo celého vodiče z koncovky (obr. 5.1.6). 

 

 

Obr. 5.1.6 Nekvalita zamačkávaného spoje – samovolné uvolnění spoje 
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5.1.4 Hodnocení kvality pomocí mikrofotografie 

Jedná se o další možný způsob hodnocení kvality zamačkávaného spoje. Nevýhodou této 

metody je destruktivní a pomalá povaha kontroly. Metoda je založena na rozříznutí vlastní 

koncovky, následného výbrusu plochy, leštění a v konečném důsledku na vlastním 

vyhodnocení pomocí mikrofotografie (obr. 5.1.7).  

 

 

Obr. 5.1.7 Mikrofotografie řezu zamačkávaného spoje [18] 

 

Obecně lze vyjmenovat následujících devět bodů kontroly (obr. 5.1.8), které jsou zásadní 

pro zajištění kvality zamačkávaného spoje. [18] Další příklady jak vyhovujícího, tak 

nevyhovujícího spoje jsou uvedené příloze č. 5. 

 

Obr 5.1.8 Schéma hodnocení kvality zamačkávaných spojů pomocí mikrofotografie 
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Vizuální vyhodnocení mikrofotografie (obr. 5.1.9). Celý obvod zamačkávaného spoje 

„B“ musí být viditelný. Je třeba, aby všechny žíly byly zachované a rozlišitelné. Je nutné, aby 

byl viditelný a dobře definovaný okraj koncovky. [18] 

 

 

Obr. 5.1.9 Vizuální hodnocení mikrofotografie (upraveno dle [18]) 

 

Kontrola výšky a šířky zamačkávaného spoje (obr. 5.1.10).  Je nutné, aby výška 

a šířka spoje odpovídaly své specifikaci. Výška zamáčknutí nesmí překročit spodní ani horní 

mez specifikace. [18] 

 

Obr. 5.1.10 Kontrola výšky a šířky zamačkávaného spoje (upraveno dle [18]) 

 

Hodnocení „štěrbiny“ (obr. 5.1.11). Štěrbina není povolena pro kvalitu spoje. Připouští 

se hodnota zamáčknutí, která štěrbinu uzavře. [18] 

 

Obr. 5.1.11 Hodnocení „štěrbiny“ (upraveno dle [18]) 
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Hodnocení „nejhlubšího poklesu“ (obr. 5.1.12). Hodnota zamáčknutí spoje nesmí 

přesáhnout dovolenou mez. [18] 

 

Obr. 5.1.12 Hodnocení „nejhlubšího poklesu“ (upraveno dle [18]) 

 

Hodnocení „transformace“ (obr. 5.1.13). U všech pramenů jader vodiče je třeba, aby 

byla patrná „transformace“ (zmačknutí). [18] 

 

Obr. 5.1.13 Hodnocení „transformace“ (upraveno dle [18]) 

 

Kontrola lemování a přetečení (obr. 5.1.14). Jsou kontrolovány hrany zamačkávaného 

spoje, zdali nedošlo k nepřípustné deformaci koncovky. [18] 

 

Obr. 5.1.14 Kontrola lemování a přetečení (upraveno dle [18]) 
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Hodnocení procenta komprese (obr. 5.1.15). Vyhodnocuje se, jestli procento 

komprese odpovídá dané specifikaci. Na pramenech vodiče musí být patrná komprese (přiklad 

specifikace je 15-20 % požadované komprese). [18] 

 

Obr. 5.1.15 Hodnocení procenta komprese (upraveno dle [18]) 

 

Kontrola oblasti největších dutin (obr. 5.1.16). Vyhodnocují se oblasti, kde jsou 

patrné dutiny uvnitř spoje. Výsledná hodnota nesmí překročit danou mez. [18] 

 

Obr. 5.1.16 Kontrola oblasti největších dutin (upraveno dle [18]) 

 

Kontrola stěn na praskliny (obr. 5.1.17). Nejsou přípustné praskliny na stěnách 

zamáčknutého spoje. [18] 

 

Obr. 5.1.17 Kontrola stěn na praskliny (upraveno dle [18]) 
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5.1.5 Nejběžnější chyby zamačkávaní spojů 

Nekvalita zamačkávaných spojů může být způsobena špatným postupem při zamačkávání. 

Obecně je možné vyjmenovat třináct nejčastějších chyb (obr. 5.1.18), kterým je třeba v praxi 

účinně předcházet. [18] 

 

 

 

Obr. 5.1.18 Schéma nejběžnějších chyb zamačkávaní spojů 
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Výška zamačkávání je moc nízká nebo velká (obr. 5.1.19). Výška spoje je 

nejdůležitější charakteristikou vlastního spoje. Výrobce stanovuje výšku zamáčknutí podle 

velikosti vodiče, pro který byla koncovka navržena. Výška spoje, která je buď příliš nízká nebo 

příliš vysoká nezabezpečuje specifickou pevnost spoje (pevnost spojení mezi vodičem a 

koncovkou) a z toho důvodu se spoj může v mezním případě samovolně vytrhnout. Nízká výška 

spoje (obr. 5.1.19 vlevo) snižuje sílu, která je potřebná k vytržení vodiče, též zmenšuje velikost 

proudu a obecně takový spoj způsobí redukci výkonu za jinak normálních provozních 

podmínek. Výška zamáčknutí, která je příliš nízká, může mít za následek přeseknutí vláken 

vodiče nebo rovněž způsobit zlomení kovových části vodiče v zamáčknutých částech. [18] 

Pokud je výška spoje příliš vysoká (obr. 5.1.19 vpravo), nedojde k řádnému stlačení 

pramenů vodiče. Tímto dochází k netěsnostem, protože chybí přímý kontakt kovu na kov mezi 

jednotlivými prameny vodiče a kovem koncovky. [18] 

 

Obr. 5.1.19 Moc malá nebo velká výška spoje (upraveno dle [18]) 

(a) Nevyhovující spoj (b) Dobrý spoj 

 

Zamačkávání izolace je příliš malé nebo velké (obr. 5.1.20). Výrobci koncovek 

zpravidla neudávají požadavek výšky zamáčknutí pro izolaci z důvodu mnoha typů a tloušťky 

izolace. Zamáčknutá izolace zajišťuje pro vodič v části zamáčknutí deformační profil, tudíž 

když se vodič ohýbá, jednotlivé žíly vodiče se nelámou. [18] 

Zamačkávaná část izolace, která je příliš malá, může způsobit přílišné namáhání kovu 

v zamačkávací části izolace a tím oslabovat funkci deformačního profilu. Většina typů 

mačkacích nástrojů umožňuje nastavení výšky zamáčknutí izolace, a to nezávisle na výšce 

zamáčknutí vodiče. [18] 

Správné nastavení umožní, aby koncovka obepnula izolaci alespoň na 180°, aniž by do 

ní pronikla. [18] 
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Obr. 5.1.20 Moc malé nebo velké zamáčknutí izolace (upraveno dle [18]) 

(a) Nevyhovující spoj (b) Dobrý spoj 

 

Uvolnění některých pramenů vodiče (obr. 5.1.21). Volné prameny vodiče patří mezi 

časté příčiny problémů zamačkávaní spojů. Když nejsou všechny prameny vodiče zachyceny 

v části zamáčknutí, dochází k výraznému snížení jak pevnosti zamačkávaní, tak kapacity 

přenášeného proudu. [18] 

Některé prameny vodiče mohou být nedopatřením odděleny během manipulace nebo 

svazkování, a to pokud se odizolování vodiče provádí jako samostatná operace. [18] 

Obecné řešení problému volných pramenů vodiče lze řešit opakovaným sevřením 

pramenů do svazku a následným zamáčknutím. [18] 

 

 

Obr. 5.1.21 Volné prameny vodiče (upraveno dle [18]) 

(a) Nevyhovující spoj (b) Dobrý spoj 
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Délka odizolovaného vodiče je příliš krátká (obr. 5.1.22). Pokud je tato délka moc 

krátká nebo pokud není vodič zcela zasunut do části zamáčknutí vodiče, nemusí spoj splnit 

požadavek na pevnost v tahu, protože je omezen kontakt kov na kov mezi vodičem a 

koncovkou. [18] 

Obecným řešením je zvětšení délky odizolování, aby vyhovovalo požadavku dané 

koncovky. [18] 

 

Obr. 5.1.22 Moc krátká délka odizolovaného vodiče (upraveno dle [18]) 

(a) Nevyhovující spoj (b) Dobrý spoj 

 

Vložený vodič je příliš krátký (obr. 5.1.23). Možný problém s příliš krátkou délkou 

odizolování vodiče vzniká tehdy, když je vodič vložen velmi daleko do zamačkávací části. 

Izolace je příliš vysunuta do části zamačkávání izolace a vodič přesahuje do přechodové části. 

To může způsobit snížení proudu a snížení hodnoty síly potřebné k vytržení. V extrémních 

případech může být koncovka vysunuta ven z pouzdra, ačkoliv byla dobře usazena. [18] 

 

Obr. 5.1.23 Vložený vodič je moc krátký (upraveno dle [18]) 

(a) Nevyhovující spoj (b) Dobrý spoj 
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Příliš ohnutá koncovka – efekt „banán“ (obr. 5.1.24). Častým problémem 

zamačkávaných spojů je efekt "banán", který znesnadňuje vkládání koncovky do svorky. [18] 

 

Obr. 5.1.24 Příliš ohnutá koncovka – efekt „banán“ (upraveno dle [18]) 

(a) Nevyhovující spoj(b) Dobrý spoj 

 

 

 Zamáčknutí spoje je posunuto příliš dopředu (obr. 5.1.25). Jedním z nejzřetelnějších 

problémů bývá poškození přechodové části. Na svorce je vidět, že vyčnívající zarážka je 

úmyslně navržená a nazývá se "terminal stop". Její funkce spočívá v tom, aby koncovka nebyla 

vložena příliš hluboko do pouzdra. Pokud je tento doraz vážně poškozen, může být koncovka 

zcela zatlačena až do pouzdra. [18] 

 

 
Obr. 5.1.25 Spoj je posunut příliš dopředu (upraveno dle [18]) 

(a) Nevyhovující spoj (b) Dobrý spoj 
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 Malé (poddimenzované) zvonové ústí (obr. 5.1.26). Správná velikost pro zvonové ústí 

představuje dvojnásobnou tloušťku materiálu, ze kterého je zhotovena koncovka. Pokud je tato 

velikost menší, může se zvýšit riziko přeseknutí pramenů vodiče. [18] 

 

 
Obr. 5.1.26 Malé zvonové ústí (upraveno dle [18]) 

(a) Nevyhovující spoj (b) Dobrý spoj 

 

 

Velké (předimenzované) zvonové ústí/hrdlo (obr. 5.1.27). V případě velkého 

zvonového ústí se zredukuje celková kontaktní plocha mezi zamačkávací částí koncovky a 

vodičem. Pokud je výška zamáčknutí v pořádku, pak problém spočívá pravděpodobně 

v opotřebeném nástroji, který by měl být vyměněn. [18] 

 
Obr. 5.1.27 Velké zvonové ústí (upraveno dle [18]) 

(a) Nevyhovující spoj (b) Dobrý spoj 
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Držák (nosič) je odstřižen na moc velkou délku (obr. 5.1.28) Nosný pásek je 

odstřižen/odseknut z koncovky během procesu zamačkávání. Je-li tento odstřižený zbytek příliš 

dlouhý, mohou nastat problémy. Tento přebytečný kousek kovu může vyčnívat ze zadní části 

konektoru, když je koncovka vkládána do pouzdra a způsobit tak elektrický oblouk mezi 

přiléhajícími kontakty, je-li použito vyšší napětí. [18] 

 

 
 

Obr. 5.1.28 Držák je odstřižen na moc velkou délku (upraveno dle [18]) 

(a) Nevyhovující spoj (b) Dobrý spoj 

 

Ohnuté uzavírací jazýčky (obr. 5.1.29). Uzavírací/uzamykací jazýčky mohou být příliš 

ohnuty buď směrem dovnitř nebo ven, což má za následek snížení schopnosti svorky/koncovky 

zapadnout zcela do zářezu v pouzdře, které je navrženo pro tento účel. [18] 

 

 
Obr. 5.1.29 Ohnuté uzavírací jazýčky (upraveno dle [18]) 

(a) Nevyhovující spoj (b) Dobrý spoj 
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5.2  Hodnocení kvality zamačkávaných spojů firmou ABB 

Původní systém zajištění kvality zamačkávaných spojů byl prováděn pravidelnou kontrolou 

mačkacích kleští s pevně danou lhůtou do další kontroly. Kvalita konektorů se zajišťuje pomocí 

vzorkového řízení.  

 

5.2.1 Původní systém kontroly mačkacích kleští  

Kontrola mačkacích kleští byla realizována pomocí trhací zkoušky (obr. 5.2.1). V daném 

termínu bylo vytvořeno deset vzorků zamačkávaných spojů (obr. 5.2.2), které byly následně 

podrobeny trhací zkoušce. Podle průměrné hodnoty výtržné síly bylo buď rozhodnuto o udělení 

kontrolní známky, seřízení a nové kontroly nebo o vyřazení kleští.  

Dle zákona o metrologii [24] je trhačka pracovní měřidlo nestanovené, tudíž musí být 

pravidelně kalibrována. 

 

 

Obr. 5.2.1 Pracoviště trhací zkoušky 

 

 

Obr. 5.2.2 Vzorky připravené pro trhací zkoušku 
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Pro zpracování naměřených dat byl využit tabulkový software Excel, který byl nastaven 

pro snadný zápis hodnot a výpočet průměrné hodnoty (obr. 5.2.3). Tento software také 

stanovoval termín další kontroly, případně seřízení dle datumu předchozí kontroly.  

 

 

Obr. 5.2.3 Zapsané a vyhodnocené hodnoty trhací zkoušky 

 

5.2.2 Vzorkové řízení zamačkávaných koncovek 

Na základě požadavku zavedení nových zamačkávaných koncovek do výroby je vedeno 

vzorkové řízení. Na základě zkušeností s nekvalitou je rozhodnuto o daném počtu vzorků, které 

jsou následně vyzkoušeny na trhací zkoušce. Interní směrnice [9] stanovuje hodnotu 131 N pro 

průřez drátu 1,5 mm2 a hodnotu 230 N pro průřez 2,5 mm2. Vzorky jsou vyhotoveny pomocí 

různých ručních kleští, které jsou náhodně vybrány z pracoviště, kde budou dané koncovky 

používány.  

5.3 Závěr k získaným poznatkům 

Metodika původního systému, která je založena pouze na vyhodnocování průměrné hodnoty 

výtržné síly je nedokonalá, protože nezohledňuje variabilitu naměřených dat.  

Na základě provedené rešerše v oblasti zamačkávaných spojů, možných způsobů 

hodnocení jejich kvality a poznatků získaných z analýzy původního systému hodnocení firmou, 

v souladu s pokyny vedoucího práce a na žádost firmy bylo rozhodnuto, že praktická část práce 

bude zaměřena především na zajištění a realizaci možných kroků pro zajištění kvality 

zamačkávaných spojů. 

  

Měř č.1 Měř č.2 Měř č.3 Měř č.4 Měř č.5 Měř č.6 Měř č.7 Měř č.8 Měř č.9 Měř. č.10 Ø1 [N]
Datum 

měření 

109,2 171,2 123,6 144,4 118,6 133,2 127,8 137,0 164,2 111,0 141,0 1.2.2011

279,6 307,2 267,0 239,2 281,2 288,0 284,0 281,2 299,8 293,8
282,1

16.3.2016

303,2 222,2 278,6 248,2 278,8 286,4 306,8 286,2 291,2 273,0
277,5 23.1.2011

317,6 306,6 316,0 301,6 281,8 324,0 332,6 326,8 344,2 303,0 315,4 14.12.2016

134,0 135,8 149,4 165,2 108,6 109,2 141,2 127,6 151,0 139,6
127,8

1.2.2011

312,8 317 303,0 316,2 278,4 283,8 300,0 255,0 286,4 262,0 291,5 26.2.2015

221 261 275,0 298,0 193,0 215,0 172,0 203,0 268,0 302,0 240,8 17.1.2017

114,2 156,2 120,2 164,4 135,0 118,2 125,0 176,4 130,2 111,6 143,6 1.2.2011

166,6 137,2 147,4 140,4 189,0 177,2 166,4 240,2 170,4 139,2 159,4 14.12.2011

195,8 196 186,0 170,2 183,0 188,8 207,2 187,2 181,8 201,6 189,8 11.3.2016

150,6 138,6 132,2 162,4 133,4 132,8 193,4 133,0 175,6 137,4 144,7 1.2.2011

190,8 156,4 140,6 151,6 168,8 155,0 224,8 213,6 178,2 188,6
177,3 1.2.2011

139,6 147,0 179,8 82,0 137,0 138,2 184,0 125,0 127,2 102,4

135,7
1.2.2011

247 220 215,0 235,0 202,0 217,0 197,0 212,0 278,0 251,0 227,4 17.1.2017

238,8 221,8 219,0 198,8 202,6 195,2 211,2 208,2 208,0 241,4
214,5

17.1.2017

315,2 279,4 286,2 287,0 306,6 279,4 249,2 270,2 241,8 208,6 272,4 11.3.2016

340,2 282,2 290,6 353,6 472,4 479,2 486,6 356,8 468,6 419,4
395,0

5.6.2017
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6 NÁVRH A REALIZACE OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ 

KVALITY PŘIPOJENÍ VODIČE 

Na základě analýzy původního stavu ve spolupracující firmě ABB a rešerše literatury 

k problematice kvality zamačkávaných spojů je doporučeno využití vybraných nástrojů kvality. 

V první podkapitole (6.1) jsou představeny a popsány uvažované nástroje statistického 

řízení procesů pro problematiku ručně zamačkávaných spojů. 

Druhá část kapitoly (6.2) se zabývá analýzou příčin a následků pomocí Ishikawového 

diagramu.  

Ve třetí části (6.3) je zpracován návrh pro zlepšení současného systému řízení kvality 

ručně zamačkávaných spojů.  

Čtvrtá část (6.4) představuje návrh nového nedestruktivního systému kontroly kvality 

ručně zamačkávaných spojů.  

6.1 Statistické řízení procesů 

Jedná se o nástroje řízení procesů, metody systémové a statistické analýzy, které se běžně 

označuje SPC4 nebo též nástroje kvality, kdy se využívá identifikace procesů, statistické znaky, 

analýza způsobilosti procesů, statistická pozorování, histogramy, analýza příčin variability, 

analýza příčin a následků (Ishikawův diagram), regulace procesů, regulační diagramy měřením 

a srovnáváním, index způsobilosti procesu, regresní a korelační analýza, určování identifikátorů 

procesů, aplikace pravděpodobnostních modelů apod. [11] 

 Pro proces zamačkávání lze SPC využít především v měření výšky koncovky 

a vyhodnocení dat získaných trhací zkouškou.  

 

6.1.1 SPC trhací zkoušky 

Pro vyhodnocování výsledků trhací zkoušky je využitelná regulace pro dolní toleranční mez 

(LSL5). Hodnotu této meze stanovuje norma, případně ji pro zajištění kvality zpřísňuje interní 

směrnice firmy. Při výskytu vady při trhací zkoušce lze využít metodiku možných příčin 

i možných řešení daného problému uvedenou v tabulce 6.1.1. 

  

                                                 
4 Z anglického Statistical Process Control (statistické řízení procesu) 
5 Z anglického Lower Specification Limit (dolní toleranční mez) 
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Tab. 6.1.1 Možné vady objevené při trhací zkoušce (upraveno dle [22]) 

Vada Možná příčina Možné řešení 

Vodič se utrhl při nízké 

trhací síle 

Nařezané nebo prořezané 

prameny vodiče 

Kontrola procesu nastřižení 

a stáhnutí izolace vodiče 

Malá výška zamáčknutí Úprava výšky spoje 

Malé nebo žádné hrdlo 

koncovky 
Úprava dráhy nástroje 

Zamáčknutí koncovky skrze 

izolaci 
Zvětšení výšky spoje 

Vodič se vysunul ze spoje 

při nízké trhací síle 

Velká výška spoje Úprava výšky spoje 

Krátká délka odizolovaných 

jader vodiče 

Zvětšení délky odizolované 

části vodiče 

Příliš velké hrdlo koncovky Úprava dráhy nástroje 

Materiál vodiče je příliš 

tenký 

Hodnocení vhodnosti 

aplikace daného vodiče 

Zářezy na vodiči 
Kontrola procesu přípravy 

vodiče 

 

Naměřené hodnoty lze zpracovávat pomocí vhodných SPC nástrojů, konkrétně 

například pomocí histogramů a Shewhartových regulačních diagramů. [22] Na obr. 6.1.1 jsou 

vykresleny dva příklady naměřených dat o trhací zkoušce pomocí histogramů. Stav (a) je možné 

považovat za dobrý – naměřená data jsou dostatečně vzdálená od limitní hodnoty LSL. Na 

ukázce (b) lze vidět, že hodnoty výtržné síly se blíží k hodnotě LSL a je nutné doporučit seřízení 

kleští.  

 
Obr. 6.1.1 Histogram trhací zkoušky (upraveno dle[22]) 

(a) Dobrý stav, (b) Hodnoty trhací síly blížící se k LSL 

 

Pro zlepšení současného systému kontroly trhací zkouškou byly zvoleny Shewhartovy 

regulační diagramy pro individuální hodnoty. Výpočet indexu Cm z povahy trhací zkoušky 

nelze počítat, trhací zkouška má pouze definovanou hodnotu spodní meze výtržné síly (LSL). 
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Tabulka 6.1.2 uvádí limitní hodnoty způsobilosti pro index Cmk. Na základě porady 

s vedením oddělení kvality firmy ABB je možné za způsobilé prohlásit kleště pro rok 2018, 

které mají minimální index způsobilosti Cmk=1,33. [22] Uvedené rozhodnutí znamená, že za 

přijatelné je považováno riziko vzniku 63 neshodných ručně mačkaných spojů z jednoho 

miliónu vyrobených. 

 

Tab. 6.1.2 Limitní hodnoty způsobilosti pro index Cmk (upraveno dle [22]) 

Způsobilost 

Cmk ± Sigma % pokrytí ppm6 

0,67 2 95,45 45 500 

1 3 99,73 2 699 

1,33 4 99,99 63 

1,67 5 99,99 0,57 

2 6 99,99 0 

 

  

                                                 
6 Z anglického Parts per million (dílů na jeden milión). Využívá se pro sledování zmetkovitosti (množství 

neshodných výrobků vztažených na milión vyrobených) [11] 
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Regulační diagramy pro individuální hodnoty xi, Rk. 

Pro aplikaci SPC byli zvoleny regulační diagramy pro individuální hodnoty a klouzavé 

rozpětí. Využívají se v situacích, kdy je technicky nemožné nebo ekonomicky příliš nevýhodné 

vytvoření logických podskupin. Jedná se například o nákladné nebo příliš dlouhé měření 

(příkladem je destruktivní zkouška); výstup z výrobního procesu, který je prakticky 

homogenní; existenci pouze jediné možné hodnoty; kusovou výrobu u malovýrobce nebo 

výroby unikátních výrobků. [10] 

 Klouzavé rozpětí je absolutní hodnota rozdílu dvojice měření, tzn. rozdílu mezi první 

a druhou, druhou a třetí atd. hodnotou. Proto, pokud je počet naměřených znaků kvality „N“, 

existuje právě „N-1“ klouzavých rozpětí. [10] 

 Regulační diagramy pro individuální hodnoty nejsou citlivé na odchylky rozdělení 

regulovaného znaku kvality od normálního rozdělení. Proto, není-li rozdělení znaku kvality 

v procesu normální, je toto nutno analyzovat při interpretaci závěrů z regulace. [10] 

 Hodnota centrální přímky CL je daná vztahem (6.1.1) pro individuální hodnoty a (6.1.4) 

klouzavé rozpětí. Regulační meze jsou určené vztahy (6.1.2) pro individuální hodnoty a (6.1.5) 

pro klouzavé rozpětí pro horní mez. Dolní mez je daná vztahem (6.1.3) pro individuální hodnoty 

a (6.1.6) pro klouzavé rozpětí. [10] 

𝐶𝐿𝑥 = �̅� =
∑ 𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1

𝑁
      (6.1.1) 

𝑈𝐶𝐿𝑥 = �̅� + 3
�̅�𝑘

𝑑2
= �̅� +

3

1,128
�̅�𝑘 + 2,66�̅�𝑘   (6.1.2) 

𝐿𝐶𝐿𝑥 = �̅� − 3
�̅�𝑘

𝑑2
= �̅� −

3

1,128
�̅�𝑘 − 2,66�̅�𝑘   (6.1.3) 

𝐶𝐿𝑅𝑘 = �̅�𝑘 =
∑ 𝑅𝑘𝑙
𝑁−1
𝑙=1

𝑁−1
     (6.1.4) 

𝑈𝐶𝐿𝑅𝑘 = 𝑅𝑘̅̅̅̅ + 3𝜎𝑅𝑘 = 𝑅𝑘̅̅̅̅ + 3𝑑3
�̅�𝑘

𝑑2
= (1 +

3𝑑3

𝑑2
) �̅�𝑘 = 𝐷4�̅�𝑘 = 3,267�̅�𝑘 (6.1.5) 

 𝐿𝐶𝐿𝑅𝑘 = 𝑅𝑘̅̅̅̅ − 3𝜎𝑅𝑘 = 𝑅𝑘̅̅̅̅ − 3𝑑3
�̅�𝑘

𝑑2
= (1 −

3𝑑3

𝑑2
) �̅�𝑘 = 𝐷3�̅�𝑘 = 0   (6.1.6) 

 

Ve vztazích (6.1.1) – (6.1.6) značí: 

  𝐶𝐿 – Centrální přímka, 

 𝑈𝐶𝐿 – Horní regulační mez, 

 𝐿𝐶𝐿 – Dolní regulační mez, 

 𝜎 – Směrodatná odchylka znaku kvality, 

 𝑑2 – Hartleyova konstanta, závislá na rozsahu výběru „n“, 

 𝑑3 – konstanta pro stanovení odhadu směrodatné odchylky výběrového rozpětí, 

  𝐷3, 𝐷4 – Součinitelé pro výpočet přímek regulačních diagramů (příloha č. 6). 
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6.1.2 SPC výšky koncovky 

Pro vyhodnocování naměřených dat lze využít závislost výtržné síly na výšce spoje, podle této 

závislosti lze stanovit spodní a horní meze na základě stanoveného limitu výtržné síly. Při 

výskytu vady při měření výšky spoje je možné využít metodiku možných příčin i možných 

řešení daného problému uvedenou v tabulce 6.1.3. 

 
Tab. 6.1.3 Možné vady objevené při kontrole výšky koncovky (upraveno dle [22]) 

Vada Možná příčina Možné řešení 

Střední hodnota naměřených 

dat je mimo specifikaci 

(špatná poloha dat) 

Změna typu vodiče nebo 

dodavatele 

Seřízení nástroje, výměna 

nástroje 

Změna nástroje 

Poškozený, nebo opotřebený 

nástroj 

Změna seřízení nástroje 

Příliš velká variabilita 

naměřených dat 

Poškození vodiče 
Kontrola materiálu 

Poškození koncovky 

Poškozený, nebo opotřebený 

nástroj 

Seřízení nástroje, výměna 

nástroje 

Chyba měření 
SPC zpracování naměřených 

dat 

Malá délka odizolovaných 

jader vodiče 

Kontrola procesu přípravy 

vodiče 
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Naměřené hodnoty lze zpracovávat pomocí vhodných SPC nástrojů, konkrétně 

například pomocí histogramů a Shewhartových regulačních diagramů. [22]  

Na obr. 6.1.2 jsou vykresleny příklady tří možných případů naměřených dat o výšce 

spoje. Za dobrý je možné považovat stav na příkladu (a). Na ukázce (b) je možné vidět hodnoty, 

které jsou jmenovitou hodnotu a blíží se k hodnotě LSL. Na obrázku (c) jsou vykresleny 

hodnoty s příliš velkou variabilitou.  

 

 

Obr. 6.1.2 Histogram výšky spoje (upraveno dle[22]) 

(a) Dobrý stav, (b) Mimo jmenovitou hodnotu, blížící se k LSL, (c) Moc velká variabilita 
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6.1.3 Způsobilost procesu 

Před použitím nového nástroje pro zamačkávání koncovek se doporučuje kontrola způsobilosti 

daných kleští. Změna variability na obecné úrovni v procesu zamačkávání koncovek přichází 

se změnou drátu, koncovky a nástroje. [22] 

Před zavedením nových kleští do výroby je doporučena kontrola minimálně 25 vzorků, 

z kterých se určí průměr a směrodatná odchylka pro dané kleště a zároveň jsou určeny indexy 

způsobilosti.  

Index způsobilosti Cm je definovaný vzorcem (6.1.7), kdy hodnota se může pohybovat 

od nuly do nekonečna. Větší hodnota vyjadřuje více schopný proces, v tomto případě více 

schopné zamačkávací kleště. Tento index zohledňuje variabilitu procesu. Index Cmk je 

definovaný vztahem (6.1.8), který určuje polohu procesu. [10]  

 

𝐶𝑚 =
𝑈𝑆𝐿−𝐿𝑆𝐿

6∙𝑠
             (6.1.7) 

𝐶𝑚𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 {
𝑈𝑆𝐿−�̅�

3∙𝑠
;
�̅�−𝐿𝑆𝐿

3∙𝑠
},    (6.1.8) 

 

kde USL –  Horní toleranční mez, 

 LSL – Dolní toleranční mez, 

 s – výběrová směrodatná odchylka, určená dle vztahu (6.1.9), 

 �̅� – aritmetický průměr naměřených hodnot. 

 

𝑠 = √
∑ (𝑥𝑖−�̅�)

2𝑛
𝑖=1

𝑛−1
     (6.1.9) 

6.2  Analýza příčin vzniku vad 

Pro identifikaci příčin vzniku nekvality zamačkávaného spoje byl využit Ishikawův diagram7 , 

který je vykreslen na obr. 6.2.1. Zvolena byla metodika 6M8. [10]  

Nejdříve byly určeny potenciální příčiny podle hlavních větví, tedy obecné oblasti podle 

vybrané metodiky. Následně k nim byly připojeny vedlejší větve, které možné příčiny blíže 

upřesňovali.  Na základě konzultace s firmou ABB bylo stanoveno, že na případnou nekvalitu 

zamačkávaného spoje má především vliv nástroj, který spoj zamačkává, typ koncovky a kleští 

a také čistota materiálu. 

 

   

 

                                                 
7 Diagram příčin a následků (Ishikawův diagram) – jedná se o grafický nástroj pro řešení problému 

používaný především zejména při řešení příčin a následků. Obvykle je používán v týmu. Nazývá se též jako 

diagram příčin a následků nebo diagram rybí kosti [16] 
8 Z anglických názvů obecných příčin, které jsou zvoleny jako „hlavní kosti“ – Man power (Lidé), 

Methods (Metody), Machines (Stroje, nástroje), Materials (Materiál), Measurements (Měření), Mother nature – 

Environmnet (Prostředí) [10] 
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Obr. 6.2.1 Ishikawův diagram – Nekvalita zamačkávaných spojů 
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6.3 Zlepšení současného systému kontroly mačkacích kleští 

Současný systém kontroly mačkacích kleští byl rozšířen o základní popisnou statistiku, výpočet 

indexu Cmk a o regulační diagramy pro individuální hodnoty a klouzavé rozpětí pro měření 

výtržné síly. Dle interní směrnice [9] byla zvolena limitní hodnota výtržné síly 131 N.  

6.3.1 Návrh metodiky 

Pro nové zamačkávací kleště je doporučena vstupní kontrola daných kleští pomocí 25 vzorků. 

Z těchto dat jsou vytvořeny regulační diagramy pro individuální hodnoty a klouzavé rozpětí a 

zároveň jsou vypočteny indexy způsobilosti. Pro nový systém je navrhnut protokol pro vstupní 

zkoušku kleští, který je uveden v příloze č. 7. 

 Regulační diagramy pro zaznamenání hodnot jsou využívány, dokud nedojde k seřízení 

mačkacích kleští. Při následující kontrole jsou vytvořeny diagramy nové.  

Navrhnout lze i metodiku, kdy při vstupní kontrole kleští jsou sestaveny diagramy, které 

jsou využívány po celou dobu používání daných kleští až do jejich vyřazení.  

 Pro zajištění konzistentní kvality je navrženo seřízení kleští nejenom při poklesu 

průměrné hodnoty výtržné síly pod daný limit, ale i v případě, že se hodnoty dostanou mimo 

regulaci.   

 

6.3.2 Návrh zlepšení současného systému 

Návrh zlepšení současného systému byl zpracován pro kleště s registračním číslem 01 (typ není 

na základě žádosti firmy ABB v této práci uveden). Hodnoty naměřené při trhací zkoušce jsou 

zapsány v tab. 6.3.1. Tyto hodnoty byly zaznamenány během aktivního používání kleští od 

12. 2. 2016 do 15. 8. 2017.   
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Tab. 6.3.1 Naměřená data z jednotlivých kontrol kleští, 

kde je aritmetický průměr hodnot značený jako (�̅�), maximální hodnota (Max), 

minimální hodnota (Min), rozpětí (R), výběrová směrodatná odchylka (s) 

  Naměřená hodnota síly [N] Kleště č.  01 

  I. Kontrola II. Kontrola III. Kontrola IV. Kontrola V. Kontrola VI. Kontrola 

Datum 12.2.2016 16.3.2016 18.1.2017 3.5.2017 5.6.2017 15.8.2017 

1. měření 279,6 285,4 266,0 175,8 227,8 238 

2. měření 307,2 195,2 274,4 257,6 235 257,8 

3. měření 267,0 237,2 262,8 183,8 244,8 207,8 

4. měření 239,2 227,6 243,8 187,2 241,4 209,2 

5. měření 281,2 294,4 269,8 233,4 222,8 209,2 

6. měření 288,0 254,4 275,2 257,8 224 245 

7. měření 284,0 207,2 271,6 225,2 237 214,2 

8. měření 281,2 188,4 300,4 190,4 238,2 252,2 

9. měření 299,8 231,4 267,4 224,2 233 223,6 

10. měření 293,8 187,0 262,8 260,4 239,6 214,8 

�̅� 282,1 230,8 269,4 219,6 234,4 227,2 

Max 307,2 294,4 300,4 260,4 244,8 257,8 

Min 239,2 187,0 243,8 175,8 222,8 207,8 

R 68,0 107,4 56,6 84,6 22,0 50,0 

s 18,84 38,26 14,07 33,19 7,41 19,31 

Cmk 2,67 0,87 3,28 0,89 4,65 1,66 

 

 Z naměřených hodnot byly vypočteny hodnoty klouzavých rozpětí (tab. 6.3.2), které 

jsou spočteny jako absolutní hodnota rozdílu mezi dvěma měřeními. Proto existuje o jednu 

hodnotu klouzavého rozpětí míň než pro individuální hodnoty.  
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Tab. 6.3.2 Vypočítané hodnoty klouzavých rozpětí pro trhací zkoušku 

Klouzavá rozpětí trhací zkoušky [N] 

I. Kontrola 
Hodnota 

výtržné síly 

Hodnota 
klouzavého 

rozpětí 

II. Kontrola 
Hodnota 

výtržné síly 

Hodnota 
klouzavého 

rozpětí 

III. Kontrola 
Hodnota 

výtržné síly 

Hodnota 
klouzavého 

rozpětí 

279,6 - 285,4 5,8 266,0 - 

307,2 27,6 195,2 90,2 274,4 8,4 

267,0 40,2 237,2 42,0 262,8 11,6 

239,2 27,8 227,6 9,6 243,8 19,0 

281,2 42,0 294,4 66,8 269,8 26,0 

288,0 6,8 254,4 40,0 275,2 5,4 

284,0 4,0 207,2 47,2 271,6 3,6 

281,2 2,8 188,4 18,8 300,4 28,8 

299,8 18,6 231,4 43,0 267,4 33,0 

293,8 6,0 187,0 44,4 262,8 4,6 
      

IV. Kontrola 
Hodnota 

výtržné síly 

Hodnota 
klouzavého 

rozpětí 

V. Kontrola 
Hodnota 

výtržné síly 

Hodnota 
klouzavého 

rozpětí 

VI. Kontrola 
Hodnota 

výtržné síly 

Hodnota 
klouzavého 

rozpětí 

175,8 90,2 227,8 - 238,0 10,2 

257,6 81,8 235,0 7,2 257,8 19,8 

183,8 73,8 244,8 9,8 207,8 50,0 

187,2 3,4 241,4 3,4 209,2 1,4 

233,4 46,2 222,8 18,6 209,2 0,0 

257,8 24,4 224,0 1,2 245,0 35,8 

225,2 32,6 237,0 13,0 214,2 30,8 

190,4 34,8 238,2 1,2 252,2 38,0 

224,2 33,8 233,0 5,2 223,6 28,6 

260,4 36,2 239,6 6,6 214,8 8,8 

 

Hodnoty z první kontroly byly následně zpracovány jako výchozí data pro vytvoření 

regulačních diagramů (obr. 6.3.1). Zde je nutné podoktnout, že tvorba diagramů je zatížená 

nižším počtem dat. Doporučeno je sestavení regulačních diagramů z 20 až 25 vzorků. [16] 
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Obr. 6.3.1 Regulační diagramy pro první kontrolu (12. 2. 2016) 

 

 Dle obr. 6.3.1, v němž jsou zakresleny hodnoty naměřených výtržných sil 

(individuálních hodnot) a hodnoty jejich klouzavých rozpětí, a také na základě negativních testů 

vymezených příčin je možné konstatovat, že proces byl dne 12. 2. 2016 statisticky zvládnutý. 

Proto lze meze regulačního diagramu využít pro další kontrolu. 

 Na následujícím obr. 6.3.2 jsou znázorněny hodnoty naměřených hodnot výtržné síly a 

příslušných klouzavých rozpětí z 16.3.2016. Přitom první hodnota klouzavého rozpětí byla 

vypočtena jako absolutní hodnota rozdílu poslední hodnoty z předcházející kontroly 

(12. 2. 2016) a první hodnoty z 16. 3. 2016 (blíže viz. tab. 6.3.2).  
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Obr. 6.3.2 Regulační diagram pro druhou kontrolu (16.3.2016) 

 

Na obr. 6.3.2 je patrný pokles individuálních hodnot pod spodní regulační mez 

konkrétně to platí pro body 2, 4, 7, 8 a 10. V diagramu pro klouzavé rozpětí lze vidět, jak 

hodnoty 2 a 4 jsou zvýšené – jsou zaznamenány nad horní regulační mezí. Je tedy možné 

konstatovat, že došlo ke statisticky významné změně procesu (oproti stavu z 12. 2. 2016). 

Pokud je požadavek, abychom se vrátili k předešlému stavu, je nutné doporučit seřízení kleští.  

Ve firmě není o tom záznam, ale velmi pravděpodobně v období do následující kontroly 

18. 1. 2017 došlo k seřízení kleští, protože při měření bylo zjištěno, že poloha procesu 

(průměrná hodnota výtržné síly) se zvýšila 230,8 N a 269,4 N. Proto byly z naměřených dat 

vytvořeny nové regulační diagramy (obr. 6.3.3). Do tohoto obrázku jsou nyní zakresleny data 

z tohoto dne. 
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Obr. 6.3.3 Regulační diagramy pro třetí kontrolu (18. 1. 2017) 

 

Na obr. 6.3.3 lze pozorovat, že žádná hodnota nepřekročila regulační meze a neexistuje 

ani žádný nedovolený trend hodnot. Proto je možné konstatovat, že proces byl dne 18. 1. 2017 

statisticky zvládnutý. Proto byly meze regulačních diagramů využity i pro následující í kontrolu 

dne 3. 5. 2017 (obr. 6.3.4). 

Do regulačních diagramů na obr. 6.3.4 jsou zakresleny naměřené hodnoty výtržné síly 

a příslušných klouzavých rozpětí z 3. 5. 2017. Přitom první hodnota klouzavého rozpětí byla 

tentokrát vypočtena jako absolutní hodnota rozdílu poslední hodnoty výtržné síly z 18. 1. 2017 

a první hodnoty z 3. 5. 2017 (viz. tab. 6.3.2).  
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Obr. 6.3.4 Regulační diagramy pro čtvrtou kontrolu (3.5.2017) 

 

Na obr. 6.3.4 je opět patrný pokles individuálních hodnot pod spodní regulační mez po 

téměř čtyřměsíčním aktivním používání kleští, konkrétně pro body 1, 3, 4, 7, 8 a 9. V diagramu 

pro klouzavé rozpětí lze vidět, jak hodnoty 1, 2 a 3 jsou přes horní regulační mez. Vypočítaná 

průměrná hodnota z naměřených dat výtržné síly je nad limitní hodnotu, proto byly kleště 

i nadále používány bez seřízení.  

Stejně jako mezi druhou a třetí kontrolou, v období do následující kontroly (5. 6. 2017) 

došlo k seřízení kleští, i když o tom ve firmě není veden záznam, protože při měření bylo 

zjištěno, že poloha procesu (průměrná hodnota výtržné síly se zvýšila 219,6 na 234,4 N. Proto 

byly z naměřených dat vytvořeny nové regulační diagramy (obr. 6.3.5).  
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Obr. 6.3.5 Regulační diagramy pro pátou kontrolu (5.6.2017) 

 

Dle obr. 6.3.5, kde jsou zakresleny hodnoty naměřených výtržných sil pomocí 

regulačních diagramů a na základě negativních testů vymezení příčin je možné konstatovat, že 

proces byl dne 5. 6. 2017 statisticky zvládnutý. Proto lze meze regulačního diagramu využít pro 

další kontrolu. 

V následujících regulačních diagramech (obr. 6.3.2) jsou znázorněny hodnoty 

naměřených hodnot výtržné síly a příslušných klouzavých rozpětí ze dne 15. 8. 2017. Přitom 

první hodnota klouzavého rozpětí byla vypočtena jako absolutní hodnota rozdílu poslední 

hodnoty z předcházející kontroly (5. 6. 2017) a první hodnoty z 15. 8. 2017 (viz. tab. 6.3.2). 
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Obr. 6.3.6 Regulační diagramy pro šestou kontrolu (15. 8. 2017) 

 

Na obr. 6.3.6 je možné pozorovat individuální hodnoty mimo regulační meze. 

Konkrétně se jedná o body 2, 3, 4, 5 a 7. V regulačním diagramu pro klouzavé rozpětí lze 

sledovat hodnoty 3, 6, 7, 8 a 9 mimo regulační mez. Tento stav byl zaznamenám po skoro 

dvouměsíčním aktivním používání kleští. Vypočítaná průměrná hodnota z naměřených dat 

výtržné síly je nad limitní hodnotu, proto lze předpokládat, že kleště byly i nadále používány 

bez seřízení.  

 

Dílčí závěr 

Dle získaných poznatků z aplikace regulačních diagramů (obr. 6.3.1–6.3.6) je možné 

konstatovat, že pouze sledování průměrné hodnoty se projevilo jako nedostatečné pro zajištění 

konzistentní kvality zamačkávaných spojů. Interval mezi jednotlivými kontrolami v řádech 

měsíců je příliš dlouhý a lze předpokládat významné riziko opotřebení kleští na úroveň 

nedostatečné kvality.  

Princip návrhu využití měření výtržné síly v této kapitole je možné shrnout, že pro 

zajištění konzistentní kvality zamačkávaných spojů je důležité vyhodnocování polohy  

i variability hodnot výtržné síly, například pomocí regulačních diagramů pro individuální 

hodnoty a klouzavé rozpětí. V případě naměřených dat mimo regulační meze, příp. výskytu 

pozitivních testů nenáhodných uskupení dat, lze zdůvodněně navrhovat seřízení kleští.  
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6.3.3 Kontrola kleští na denní bázi  

Prvním návrhem na zlepšení původního systému zajišťování kvality mačkaných spojů, 

je nahrazení periodické kontroly i s několika měsíčními intervaly kontrolou kleští na denní bázi. 

Na začátku každé směny se provede kontrola seřízení mačkacích kleští pomocí dvou až třech 

vzorků, které se následně ověří trhací zkouškou. Výsledky se zaznamenají vytvořených 

regulačních diagramů pro individuální hodnoty a klouzavé rozpětí. Regulační diagramy musí 

být vytvořeny standartním způsobem v souladu s normou ISO 7870-2 pro každé kleště ve firmě. 

 Byl proveden experiment kontroly zamačkávaných spojů na denní bázi. Nejprve byla 

provedena vstupní kontrola kleští pomocí dvaceti vzorků. Pro tento experiment byly vybrány 

kleště s registračním číslem 26 (výrobce a typ není na žádost firmy blíže specifikovaný). 

Měřeny byly hodnoty výtržné síly, které jsou zaznamenány v tab. 6.3.3. Z naměřených dat 

z první kontroly byly sestaveny meze regulačních diagramů pro individuální hodnoty 

a klouzavé rozpětí (obr. 6.3.7). 

 
Tab. 6.3.3 Naměřená data mačkacích kleští č 26 

  Naměřená hodnota síly [N] Kleště č.  26 

              

  
Vstupní 
kontrola I. den II. den III. den IV. den V. den 

1. měření 264,6 201,4 267,7 253,8 272,0 167,2 

2. měření 284,2 248,4 263,6 290,2 229,6 278,0 

3. měření 291,6 292,2 287,0 277,4 253,8 163,8 

4. měření 279,0           

5. měření 293,2          

6. měření 163,4           

7. měření 147,6           

8. měření 277,6           

9. měření 275,8           

10. měření 283,4           

11. měření 251,2           

12. měření 294,0           

13. měření 244,8           

14. měření 141,0           

15. měření 249,0           

16. měření 246,8           

17. měření 280,2           

18. měření 202,0           

19. měření 291,8           

20. měření 138,0           

�̅� 245,0 247,3 272,8 273,8 251,8 203,0 

Max 294,0 292,2 287,0 290,2 272,0 278,0 

Min 138,0 201,4 263,6 253,8 229,6 163,8 

R 156,0 90,8 23,4 36,4 42,4 114,2 

s 54,87 45,41 12,50 18,47 21,27 64,97 
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Obr. 6.3.7 Regulační diagramy vstupní kontroly kleští 

 

Na obr. 6.3.7 jsou zakresleny hodnoty naměřených výtržných sil a hodnoty vypočtených 

klouzavých rozpětí při vstupní kontrole. Na základě negativních testů vymezených příčin je 

možné konstatovat, že proces je staticky zvládnutý. Meze regulačních diagramů byly následně 

využívány po dobu pěti dnů, kdy byly zakreslovány tři získané hodnoty z každého dne.  

 Na následujícím obr. 6.3.8 byly znázorněny hodnoty naměřených hodnot výtržné síly a 

příslušných klouzavých rozpětí. První hodnota klouzavého rozpětí byla vypočtena jako 

absolutní hodnota rozdílu poslední hodnoty ze vstupní kontroly a první naměřené hodnoty. 
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Obr.  6.3.8 Regulační diagramy využívány na denní bázi, 

záznamy z jednotlivých dnů jsou od sebe barevně rozlišeny 

 

 Regulace byla provedena na vybraných kleštích po dobu pěti po sobě jdoucích dní od 

vstupní kontroly. Na regulačních diagramech na obr. 6.3.8 je možné pozorovat, že v procesu 

během intervalu pěti dnů došlo k významné statistické změně naměřené hodnoty výtržné síly 

pouze u posledního měření (pozitivní test číslo 5 – ČSN ISO 8258). Přesto lze jasně pozorovat, 

že naměřené hodnoty jsou „spolehlivě“ vzdáleny od minimální výtržné síly 131 N. Dle 

regulačního diagramu pro klouzavé rozpětí můžeme konstatovat, že velmi pravděpodobně 

došlo k statisticky významnému zmenšení variability naměřených dat (11 bodů za sebou v tom 

grafu, leží pod centrální přímkou – pozitivní test číslo 2 – ČSN ISO 8258). Pří hledání se 

nepodařilo objevit příčinu těchto změn. Uvedené problematice je nutné se v budoucnu 

podrobněji věnovat, přesto je možné konstatovat, že zavedení tohoto systému na denní bázi 

s vysokou pravděpodobností zmenší nebezpečí výroby nekvalitního spoje. Hlavním 

nedostatkem zůstává destruktivní povaha zkoušky. 
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6.3.4 Zhodnocení získaných poznatků 

Dle získaných poznatků z aplikace SPC pro kontrolu mačkacích kleští pomocí měření 

výtržné síly se projevil interval v řádech měsíců mezi kontrolami jako příliš dlouhý. Lze 

předpokládat, že v období mezi kontrolami se mohou kleště opotřebit na úroveň 

nezabezpečující požadovanou úroveň kvality spoje. V tomto období hrozí významné riziko 

vytvoření nedostatečného spoje. Ve firemní praxi navíc velmi pravděpodobně dochází 

k neřízenému seřizování kleští.  

Z tohoto důvodu je možné navrhnout pro zajištění kvality procesu kontrolu kleští na 

denní bázi (dle kap. 6.3.3), a to například na začátku směny, kdy by byly zkontrolovány dva až 

tři vzorky, které by se následně zakreslily a vyhodnotily v regulačních diagramech. V případě 

zaznamenání hodnoty mimo regulační meze by byly kleště seřízeny a zkontrolovány. Zároveň 

by byly vytvořeny nové regulační diagramy z naměřených dat kontroly. Hlavní nevýhodou 

tohoto systému je, že předpokládá měření výtržné síly. Jedná se tedy stále o destruktivní 

metodu. 

Jako vhodný se ukázal index způsobilosti Cmk, který může určovat minimální přípustnou 

hodnotu způsobilosti pro zařazení kleští do výrobky.  Index může být také použit pro řízení 

kvality dodavatelů zamačkávacích kleští s podobnou metodikou jako hodnocení pomocí 

ukazatele ppm.  

6.4 Návrh nového systému kontroly mačkacích kleští 

Dle získaných poznatků je v této kapitole navrhnut nový systém kontroly mačkacích kleští, 

který je zaměřený na nedestruktivní cestu kontroly. Tento systém vychází z teoretické závislosti 

výšky spoje na výtržné síle, proto byly nejprve realizovány experimenty pro ověření této 

závislosti.  

6.4.1 Ověření závislosti výšky zamáčknutí na výtržné síle   

Bylo vytvořeno osmdesát vzorků zamačkávaných koncovek. Byla změřena výška každého 

vzorku a následně byla měřena jeho výtržná síla trhačkou. Byly vybrány čtyři kleště za účelem 

simulace různého stavu. První kleště byly dotaženy minimálně, naopak druhé byly přitaženy 

maximálně. Zbylé kleště byly namátkou vybrány z výroby, kde byly běžně využívány. 

 Dle konzultace s firmou ABB byly vybrány pro experiment koncovky (obr. 6.4.1) – 

dutinky tvaru „B“ po zamáčknutí, které v daném období byly nejvíce využívány.  

 Byla měřena výška spoje posuvným měřidlem (obr. 6.4.2) a také mikrometrem (obr. 

6.4.3), kterým bylo měřeno plochými dotyky. Jako poslední měřidlo byl zvolen úchylkoměr 

(obr. 6.4.4), který měřil kulovým dotykem v místě zamáčknutí (obr. 6.4.5), kde je znatelný 

prolis drážky. Naměřená data jsou uvedena v příloze č. 8. 
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Obr. 6.4.1 Vybrané koncovky pro měřicí experiment 

 

 

Obr. 6.4.2 Měření výšky zamáčknutí posuvným měřidlem 
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Obr. 6.4.3 Měření výšky zamáčknutí mikrometrem 

 

 

Obr. 6.4.4 Měření výšky zamáčknutí úchylkoměrem 
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Obr. 6.4.5 Detail měření výšky zamáčknutí úchylkoměrem 

 

Naměřená data byla vykreslena v grafech závislosti výšky zamáčknutí (měřena 

mikrometrem) na výtržné síle (obr. 6.4.6) a závislosti výšky zamáčknutí (měřena 

úchylkoměrem) na výtržné síle (obr. 6.4.7); pro oba grafy byla vytvořena regresní analýza 

s matematickým vyjádřením rovnice křivky, která prokládá naměřená data s hodnotou 

koeficientu determinace9. 

 

Obr. 6.4.6 Závislost výšky zamáčknutí (měřeno mikrometrem) na výtržné síle – První experiment 

(červená přerušovaná čára značí limitní hodnotu 131 N) 

Hodnota spolehlivost R2=0,0419 

                                                 
9 Značený jako R2. Porovnává skutečné hodnoty y a jejich odhady; může nabývat hodnot od 0 do 1. Pokud 

je roven 1, existuje v tomto vzorku dokonalá korelace, tj. mezi odhadem a skutečnými hodnotami y není žádný 

rozdíl. Pokud je koeficient determinace roven 0, znamená to, že regresní rovnice nedokáže předpovídat hodnoty 

y. [16] 

y = -13334x2 + 39368x - 28869
R² = 0,0419
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Obr. 6.4.7 Závislost výšky zamáčknutí (měřeno úchylkoměrem) na výtržné síle – První experiment 

(červená přerušovaná čára značí limitní hodnotu 131 N) 

Hodnota koeficientu determinace R2=0,1222 

 

Na vykreslených grafech obr. 6.4.6 a 6.4.7 je možné pozorovat jistou závislost. Lze 

usoudit, že naměřené hodnoty se nachází v oblasti vrcholu (oblast bodu M - obr. 3.3.1 dle 

kapitoly 3.3) teoretických předpokladů mechanických požadavků. Je možné pozorovat i velkou 

variabilitu dat. Posuvné měřidlo se projevilo jako nevhodné pro vyhodnocení zamačkávaných 

spojů pro svou nízkou rozlišitelnost, proto v pro následujících experimentech nebylo využito.  

Na základě získaných poznatků z experimentů a v souladu s pokyny vedoucího práce 

byly zrealizovány dva další experimenty, a to pro ověření teoretických předpokladů a pro 

snížení variability. 

 

6.4.2 Experiment pro rozšíření získaných poznatků 

V souvislosti s předcházejícím experimentem byly vybrány kleště (stejného výrobce a typu jako 

v předcházejícím experimentu), které již byly vyřazeny z výroby s cílem ověření závislosti 

vyšších hodnot výšky zamáčknutí na výtržné síle dle teoretických předpokladů (kapitola 2.3 – 

mechanické požadavky). 

 Experiment byl zrealizovaný pro 40 vzorků (obr. 6.4.8). Některé vzorky byly 

zamačkávány přes plíšek o tloušťce 0,1 mm pro větší výšku zamačkávaného spoje.  

 Naměřené hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 9. 

y = -23330x2 + 64501x - 44387
R² = 0,1222
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Obr. 6.4.8 Vzorky pro měření 

 

 Z naměřených dat byla vykreslena závislost naměřené výšky na výtržné síle nejprve 

samostatně (obr. 6.4.9 a obr. 6.4.10) a následně spolu s daty naměřenými v předcházejícím 

experimentu. 

 

Obr. 6.4.9 Závislost výšky zamáčknutí (měřeno mikrometrem) na výtržné síle – Experiment pro ověření 

získaných poznatků 

(červená přerušovaná čára značí limitní hodnotu 131 N) 

Hodnota koeficientu determinace R2=0,2343 

y = -6986x2 + 20201x - 14456
R² = 0,2343
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Obr. 6.4.10 Závislost výšky zamáčknutí (měřeno úchylkoměrem) na výtržné síle – Experiment pro 

ověření získaných poznatků 

(červená přerušovaná čára značí limitní hodnotu 131 N) 

Hodnota koeficientu determinace 

 

Na obr. 6.4.9 a 6.4.10 je možné pozorovat pokles hodnot výtržné síly, které se zvětšující 

s výškou spoje. Naměřená data byla následně vykreslena spolu s daty předchozího experimentu 

(obr. 6.4.11 a obr 6.4.12).  

y = -4875,9x2 + 13469x - 9156,7
R² = 0,4357
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Obr. 6.4.11 Závislost výšky zamáčknutí (měřeno mikrometrem) na výtržné síle – Celkový soubor 

naměřených dat 

(červená přerušovaná čára značí limitní hodnotu 131 N) 

Hodnota koeficientu determinace R2=0,4043 

 

 

Obr. 6.4.12 Závislost výšky zamáčknutí (měřeno úchylkoměrem) na výtržné síle – Celkový soubor 

naměřených dat 

(červená přerušovaná čára značí limitní hodnotu 131 N) 

Hodnota koeficientu determinace R2=0,4828 

 

y = -16811x2 + 49028x - 35566
R² = 0,4043
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 Z vykreslených grafů na obr. 6.4.11 a 6.4.12 lze sledovat závislost výšky zamáčknutí na 

výtržné síle. Byl potvrzen předpoklad, že oblast naměřených dat se nachází na vrcholu 

teoretických předpokladů (dle kap. 3.3). U vykreslených grafů je patrná značná variabilita 

naměřených dat.  

 

6.4.3 Ověření vztahu mezi měřicími metodami výšky zamáčknutí 

Z naměřených dat byla zpracována analýza závislosti mezi metodami měření výšky zamáčknutí 

mikrometrem a úchylkoměrem (obr. 6.4.13).  

 

Obr. 6.4.13 Vykreslení závislosti mezi metodami měření výšky zamáčknutí 

Hodnota koeficientu determinace R2=0,6915 

 

 Vypočítaná (pomocí softwaru Minitab10) hodnota korelace11 mezi hodnotami výšky 

naměřenými mikrometrem a úchylkoměrem je 0,832. Hodnota korela je kladná, platí tedy 

předpokládaná přímá závislost mezi hodnotami.  

 Mikrometrem bylo měřeno plochými dotyky, oproti tomu úchylkoměr využíval kulový 

dotyk, který měřil v místě prolisu. Proto lze pozorovat, že data měřena kulovým dotykem jsou 

řádově posunuta o desetinu milimetru.  

 Na základě vypočítané hodnoty korelace je možné usoudit, že zamačkávaný spoj není 

zamačkáván stejnou mírou na místech zamáčknutí a prolisu. Také lze konstatovat, že metody 

měření výšky spoje nejsou rovnocenné.  

                                                 
10 Software, který obsahuje statistické metody určené pro analýzu dat. Program nabízí řešení na všech 

úrovních znalosti statistiky. Dnes je často Minitab používaný ve spojení implementace Six Sigma, a dalších metod 

zlepšovaní kvality. [22] 
11 Vzájemný vztah mezi dvěma veličinami, případně procesy. Může nabývat hodnot od -1 (nepřímá 

závislost) do +1 (přímá závislost), v případě korelačního koeficientu 0 (nekorelovanost) není mezi znaky zjistitelná 

lineární závislost. [17] 
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6.4.4 Experiment s očistěnými vzorky zamačkávaných spojů 

Z důvodu vysoké variability dat, které byla získaná v předchozích měřeních byl zrealizován 

další experiment za účelem snížení variability.  

Můžeme vzít v potaz tuto úvahu – spoj před svým zamáčknutím podléhá nanášení 

mastnot, potu, prachu a dalších nečistot, které mohou přímo ovlivňovat sílu, která je nutná pro 

vytržení spoje; v podstatě se jedná o spoj s třecím stykem.  

 Na základě výše uvedené úvahy byly prameny vodiče i koncovky očištěny technickým 

lihem (obr. 6.4.14) před vlastním zamačkáváním (obr. 6.4.15). Pro experiment bylo vytvořeno 

celkem 40 vzorků, a to v kombinaci dobrých kleští a minimálně dotažených kleští, podobně 

jako v předchozím experimentu (kap. 6.4.3). Naměřené hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 10. 

 

 

Obr. 6.4.14 Čištění vzorků technickým lihem 
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Obr. 6.4.15 Zamačkávání spojů 

 

 Z naměřených dat byla vykreslena závislost výšky spoje (měřena mikrometrem) na 

výtržné síle (obr. 6.4.16) a zároveň závislost výšky spoje (měřena úchylkoměrem) na výtržné 

síle (obr. 6.4.17). 
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Obr. 6.4.16 Závislost výšky zamáčknutí (měřeno mikrometrem) na výtržné síle – Experiment 

s očištěnými vzorky 

(červená přerušovaná čára značí limitní hodnotu 131 N) 

Hodnota koeficientu determinace R2=0,5739 

 

Obr. 6.4.17 Závislost výšky zamáčknutí (měřeno úchylkoměrem) na výtržné síle – Experiment 

s očištěnými vzorky 

(červená přerušovaná čára značí limitní hodnotu 131 N) 

Hodnota koeficientu determinace R2=0,7634 

 

 Na vykreslených grafech (obr. 6.4.16 a 6.4.17) je možné vizuálně zhodnotit, že došlo 

ke snížení variability oproti předchozímu experimentu (obr. 6.4.11 a 6.4.12). Byl tedy potvrzen 

významný vliv čistoty na celkovou kvalitu zamačkávaných spojů. 
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6.4.5 Vyhodnocení výsledků experimentů 

Získaná data z experimentů jsou zapsána v tabulce 6.4.1. Pro srovnání výsledků byla použita 

data, která vykreslují celkovou závislost (kap. 6.4.2) a také data získaná z experimentu 

s očištěnými vzorky (kap. 6.4.4). Srovnávány jsou následující parametry: průměrná hodnota 

(�̅�), maximální a minimální naměřená hodnota (Max, Min), rozpětí (R), výběrová směrodatná 

odchylka (s) a koeficient determinace (R2). 

 

Tab. 6.4.1 Srovnání získaných dat z experimentů 

 Experiment pro ověření závislosti 

výšky spoje na výtržné síle 
Experiment s očištěnými vzorky 

Výška 

měřená 

mikrometrem 

[mm] 

Výška měřená 

úchylkoměrem 

[mm] 

Výtržná 

síla  

[N] 

Výška 

měřená 

mikrometrem 

[mm] 

Výška měřená 

úchylkoměrem 

[mm] 

Výtržná 

síla  

[N] 

�̅� 1,4753 1,3966 162,18 1,4753 1,409 164,71 

Max 1,554 1,521 269,6 1,52 1,444 210,8 

Min 1,412 1,333 56 1,445 1,364 99,2 

R 0,142 0,188 213,6 0,075 0,08 111,6 

s 0,0287 0,0429 43,93 0,021 0,022 33,34 

R2 0,4043 0,4828 - 0,5739 0,7634 - 

 

Ze zjištěných hodnot je patrné zvýšení koeficientu determinace R2 z hodnoty 0,4043 na 

0,5739 pro výšku měřenou mikrometrem a z 0,4828 na 0,7634 pro hodnoty získané 

úchylkoměrem. Vizuálně lze pozorovat výrazný pokles variability, tudíž můžeme konstatovat, 

že se potvrdil výrazný vliv čistoty materiálu na výslednou kvalitu spoje.  

Na základě vykreslených dat a na hodnotě koeficientu determinace je možné označit 

metodiku měření výšky pomocí úchylkoměru za vhodnější, než jakým je měření mikrometrem. 

 

Návrh limitních hodnot 

Na základě dat získaných z experimentu s očištěnými vzorky byly použity hodnoty výšky spoje 

vu naměřené úchylkoměrem. Z těchto hodnot byly vzaty ty, které splňovali limitní hodnotu 

výtržné síly. Limitní hodnoty pro výšku spoje byly vypočítány dle vztahu (6.4.1) a (6.4.2). 

Hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 11.  

𝐿𝐿 = 𝑣𝑢̅̅ ̅ − 𝑠   [mm]   (6.4.1) 

𝑈𝐿 = 𝑣𝑢̅̅ ̅ + 𝑠   [mm]   (6.4.2) 

 

Kde LL – spodní mez (z anglického lower limit), 

 UL – horní mez (z anglického upper limit), 

 𝑣𝑢̅̅ ̅ – aritmetický průměr výšky spoje (získaný úchylkoměrem). 
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Z naměřených hodnot byly vypočítány limitní hodnoty výšky spoje, které se musí 

pohybovat v intervalu od LL = 1,393 mm do UL = 1,427 mm, aby splňovaly požadavek na 

výtržnou sílu. Tyto hodnoty jsou navrženy pro regulaci speciálních zakázek s požadavkem 

zajištění co nejvyšší kvality spoje, a to za podmínky zajištění čistoty všech částí zamačkávaného 

spoje. Na základě tohoto poznatku lze kvalitu mačkacích kleští kontrolovat nedestruktivní 

cestou, a to pomocí měření výšky spoje. Pro výrobu zamačkávaných spojů za speciálních 

podmínek byly navrženy regulační diagramy pro individuální hodnoty a klouzavé rozpětí výšky 

spoje (obr. 6.4.18). 

 

 

 

Obr. 6.4.18 Návrh regulačních diagramů pro měření výšky zamačkávaných spojů vytvořených 

za speciálních podmínek 

 

Na základě provedených experimentů je nutno zdůraznit, že měření výšky spoje pomocí 

úchylkoměru není vhodné pro dílenské podmínky. Vytváří totiž příliš velký prostor pro vznik 

lidských chyb operátora při měření. Za vhodné je možné považovat vytvoření jednoúčelového 

zařízení – poloautomatu s vyhodnocováním naměřených dat ve vhodném softwaru.  
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6.4.6 Návrh měřící stanice 

Na základě konzultace s firmou MESING byl sestaven návrh měřící stanice (obr. 6.4.19), která 

je vhodná pro dílenské prostředí. Je založena na nedestruktivní kontrole zamačkávaných spojů. 

Pro tuto stanici je možné využít statistického řízení procesů na základě získaných poznatků 

z předcházejících experimentů. 

 

Obr. 6.4.19 Schéma návrhu měřící stanice 

6.4.7 Popis a metodika nového systému 

Nový systém pro řízení kvality ručně mačkaných spojů je založený na nedestruktivní a rutinní 

(denní) bázi kontrol zkušebních vzorků. V souvislosti s tímto systémem bylo navrženo schéma 

uspořádání měřící stanice vhodné pro dílenské prostředí. Tento systém by zajišťoval kontrolu 

zamačkávaných spojů pomocí dvou až tří vzorků, a to například na začátku směny. Získaná 

data by podléhala SPC, konkrétně regulaci pomocí diagramů pro individuální hodnoty a 

klouzavé rozpětí. V případě naměřených hodnot mimo regulační meze by dané kleště byly 

seřízeny a následně by byla provedena opětovná kontrola. Tak je možné zajistit, že 

nedestruktivním způsobem kontroly bude s vysokou pravděpodobností zajištěna požadovaná 

kvalita spojů v dané směně.  

 Pro tento systém je opět nutná vstupní kontrola kleští ideálně s 25 vzorky, z jejichž 

hodnot by byly vytvořeny regulační diagramy pro každé kleště ve firmě. 

 Hlavní výhodou tohoto systému je jeho nedestruktivní povahy kontroly zamačkávaných 

spojů.  
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7 ZÁVĚR 

Vypracovaná diplomová práce řeší problematiku hodnocení kvality připojení vodičů 

nízkonapěťových ovládacích obvodů s důrazem kladeným na nepájené ručně zamačkávané 

spoje. Všechny zadané cíle byly splněny. 

Na základě stanovených cílů práce jsou ve třetí kapitole definovány vybrané termíny 

a zformulovány požadavky, které jsou kladeny na připojení vodiče při ručním zamačkávaní 

spojů. Jeden z nejstěžejnějších požadavků se týká limitní (minimální) hodnoty výtržné síly, 

která je podle teoretických předpokladů funkčně závislá na výšce spoje.   

 Ve čtvrté kapitole je zpracována klasifikace zamačkávaných spojů dle různých kritérií 

v souladu s normou [3]. Dále je analyzován proces ručního zamačkávání spojů ve firmě ABB 

formou procesní mapy. 

 Pátá kapitola obsahuje analýzu možných způsobů kontroly kvality zamačkávaných 

spojů s důrazem na vizuální kontrolu, mikrofotografii, měření geometrie spoje a na měření síly 

potřebné k vytržení. Dále je zpracována analýza původního systému zajišťování kvality 

ve spolupracující firmě ABB. 

 V šesté kapitole jsou stručně uvedeny vybrané nástroje pro statistické řízení procesů, 

které byly využity v této práci. Na základě analýzy příčin vzniku vad nekvality zamačkávaných 

spojů formou Ishikawového diagramu bylo konstatováno, že na vznik „nekvality“ mají vliv 

především tyto faktory: vlastní nástroj (ruční kleště), typ kleští a koncovky a také čistota 

materiálu. Řízení uvedených faktorů je zapracováno do návrhu na zlepšení původního systému 

ve firmě ABB i do návrhu nového systému pro řízení kvality ručně mačkaných spojů. 

Dále je v této kapitole zpracován návrh na zlepšení původního systému zajišťování 

kvality zamačkávaných spojů ve firmě. Jeho podstatou je nahrazení periodické kontroly kvality 

spojů i s několikaměsíčními intervaly kontrolou kleští na denní bázi. Je navrženo, aby na 

začátku každé směny byla provedena kontrola seřízení mačkacích kleští pomocí dvou až tří 

vzorků, které se následně ověří trhací zkouškou. Výsledky zkoušky by se zaznamenaly do 

vytvořených regulačních diagramů pro individuální hodnoty a klouzavé rozpětí výtržné síly. 

Regulační diagramy musí být vytvořeny standardním způsobem v souladu s normou 

ISO 7870 – 2 pro každé kleště ve firmě. Touto metodikou lze zajistit konzistentní kvalitu 

zamačkávaných spojů, která je však zatížená destruktivní povahou zkoušky. 

Hlavním teoretickým přínosem předložené práce je ověření závislosti výtržné síly na 

výšce spoje u vybraného typu koncovky (dutinky tvaru „B“ po zamáčknutí). Pro všechny 

experimenty, které byly realizovány pro uvedenou analýzu, byl zajištěn stejný typ kleští, 

koncovek i vodičů. 

Na základě vyhodnocení trhací zkoušky 120 vzorků zamačkávaných spojů, které byly 

vyrobeny za standartních podmínek, byl vytvořen následující graf (obr. 7.1.1) závislosti výtržné 

síly F na výšce spoje vu změřené úchylkoměrem. 
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Obr. 7.1.1 Závislost výšky zamáčknutí (měřeno úchylkoměrem) spojů vytvořených za standardních 

podmínek na výtržné síle pro dutinku tvaru „B“ 

 

Na základě vyhodnocení dalších 40 vzorků zamačkávaných spojů vyrobených za 

speciálních podmínek, kdy byly jednotlivé části spoje očištěny technickým lihem, byl 

vypracovaný návrh nového systému řízení kvality ručně mačkaných spojů, který je založen na 

nedestruktivním postupu kontroly. Z naměřených dat byl vytvořen graf (obr. 7.1.2) závislosti 

výtržné síly F na výšce spoje vu změřené úchylkoměrem. 

 

 

Obr. 7.1.2 Závislost výšky zamáčknutí spojů (měřeno úchylkoměrem) vytvořených za 

speciálních podmínek na výtržné síle pro dutinku tvaru „B“ 
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V grafu na obr. 7.1.2 jsou vykresleny limitní hodnoty (LL = 1,392, UL = 1,426), které 

byly vypočítány jako průměrná hodnota naměřených dat výšky spoje ± jejich směrodatná 

odchylka. Tyto hodnoty jsou navrženy pro regulaci speciálních zakázek s požadavkem zajištění 

co nejvyšší kvality spoje, a to za podmínky zajištění čistoty všech částí zamačkávaného spoje. 

Na základě těchto hodnot byly navrženy regulační diagramy pro individuální hodnoty 

a klouzavé rozpětí, které jsou uvedeny na obr. 7.1.3. 

 

 

 

Obr. 7.1.3 Návrh regulačních diagramů pro měření výšky zamačkávaných spojů vytvořených za 

speciálních podmínek 

 

Návrhem na možné pokračování této práce je analýza vhodnosti použití měřicích metod na 

navrhované měřící stanici výšky zamačkávaného spoje, a to v závislosti na hodnotě výtržné 

síly. Dalším pokračováním může být rozbor a analýza chování zamáčknutého spoje ve svorce 

s vyhodnocením vlivů, kterým je spoj vystaven. Těmito vlivy například rozumíme utahovací 

moment pro spojení ve svorce, teplotu nebo vibrace. Dalším návrhem na pokračování je 

simulace vytržení spoje ze svorky apod. 
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9 SEZNAM ZKRATEK, SYMBOLŮ, OBRÁZKŮ A 

TABULEK 

Zkratka  Popis 

NN   Nízké napětí 

VN   Vysoké napětí 

VVN   Velmi vysoké napětí 

ČSN   Česká technická norma 

EN   Evropská norma 

DIN   Německa národní norma (Deutsche Industrie-Norm) 

IEC   Mezinárodní elektrotechnická komise 

LSL   Spodní specifikační mez (Lower specification limit) 

USL   Horní specifikační mez (Upper specification limit) 

CL   Centrální přímka 

UCL   Horní regulační mez (Upper control limit) 

LCL    Dolní regulační mez (Lower control limit) 

LL   Dolní mez 

UL   Horní mez 

 
 

Symbol Rozměr  Veličina 

F  [N]  Výtržná síla 

S  [mm2]  Plocha spoje 

vu  [mm]  Výška spoje naměřená úchylkoměrem  

𝑣𝑢̅̅ ̅   [mm]  Aritmetický průměr výšky spoje (získaný úchylkoměrem) 

�̅�  [mm, N] Aritmetický průměr hodnot X 

Max  [mm, N] Maximální hodnota X 

Min  [mm, N] Minimální hodnota X 

R  [mm, N] Rozpětí hodnot 

s   [mm, N] Výběrová směrodatná odchylka 

R2  [ ]  Koeficient determinace 
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Pozn.: Zkratka AWG (American wire gauge), jedná se o specifický způsob označení šířky vodiče (např. AWG 

1= 7,348 mm, AWG 20 = 0,8128 mm) 
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Příloha č. 7 Návrh protokolu vstupní kontroly zamačkávacích kleští  

 

 

1 11 21

2 12 22

3 13 23

4 14 24

5 15 25

6 16 Průměr

7 17 Max

8 18 Min

9 19 R

10 20 s

Cmk

Trhací zkouška Výška zamáčknutí

Trhací zkouška Výška zamáčknutí

Histogram naměřených dat

Regulační diagram

Závěr

Datum příští kontroly Protokol schválil

Způsobilost kleští

Číslo měření (první sloupec) Vytrhavací síla [N] (druhý sl.) Výška koncovky [mm] (třetí sl.)

Typ koncovky

PoznámkaID

Přidělo

Registrační číslo 

Pracoviště

Výrobce kleští

Typ kleští

Protokol o vstupní kontrole zamačkávacích kleští

Datum kontroly 23.5.2018

Kotrolu provedl:
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Příloha č. 8 Naměřená data – první experiment 

 
 

  
 

Měření výška a výtržné síly 
zamačkávaných spojů 

 

  

 

Měřil: Pavel Chabiniok Datum měření: 6.4.2018   

  Měření výšky zamáčknutí Měření výtržné síly 

Měřidlo Posuvné měřidlo Mikrometr Úchylkoměr Trhačka 

Druh: Digitální Digitální Číselníkový Digitální 

Rozlišitelnost: 0,01 [mm] 0,001 [mm] 0,001 [mm] 0,2 [N] 

Rozsah: 0 -150 [mm] 0 - 25 [mm] 0 - 1 [mm] 0 - 350 [N] 

Výrobce Mitutoyo Mitutoyo Somet   

          

Měřidlo: Posuvné měřidlo Mikrometr Úchylkoměr Trhačka 

Číslo vzorku: [mm] [mm] [mm] [N] 

1 1,42 1,449 1,352 183,4 

2 1,43 1,451 1,381 146,2 

3 1,43 1,444 1,368 150,4 

4 1,43 1,44 1,348 185,8 

5 1,42 1,461 1,36 152,4 

6 1,45 1,446 1,352 190,8 

7 1,43 1,446 1,357 140 

8 1,43 1,448 1,362 156,4 

9 1,42 1,455 1,357 170,2 

10 1,43 1,455 1,361 189 

11 1,44 1,461 1,354 180,8 

12 1,44 1,438 1,351 138,4 

13 1,44 1,454 1,337 139,8 

14 1,45 1,45 1,366 162,6 

15 1,43 1,442 1,362 189,8 

16 1,44 1,455 1,358 145,6 

17 1,43 1,465 1,346 175,4 

18 1,42 1,467 1,341 157,4 

19 1,42 1,457 1,352 147,2 

20 1,42 1,471 1,378 158,2 

�̅� 1,432 1,452 1,356 163,2 

Max 1,45 1,467 1,381 190,8 

Min 1,42 1,438 1,337 138,4 

R 0,03 0,029 0,044 52,4 

S 0,010 0,008 0,010 19,0 
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Měřidlo: Posuvné měřidlo Mikrometr Úchylkoměr Trhačka 

Číslo vzorku: [mm] [mm] [mm] [N] 

1 1,46 1,456 1,396 194,4 

2 1,46 1,483 1,417 206,6 

3 1,43 1,479 1,415 153 

4 1,47 1,505 1,412 145,6 

5 1,44 1,463 1,41 156 

6 1,49 1,456 1,392 163,4 

7 1,44 1,497 1,403 223,4 

8 1,42 1,491 1,388 192,6 

9 1,47 1,471 1,405 204 

10 1,45 1,457 1,383 175,2 

11 1,46 1,47 1,412 183,8 

12 1,47 1,475 1,403 204,2 

13 1,45 1,46 1,372 182,6 

14 1,44 1,438 1,41 207,8 

15 1,43 1,471 1,395 159,4 

16 1,43 1,49 1,395 162,8 

17 1,44 1,52 1,412 155,8 

18 1,42 1,446 1,402 183,6 

19 1,45 1,483 1,405 155,8 

20 1,47 1,501 1,42 199,2 

�̅� 1,449 1,477 1,403 179,73 

Max 1,49 1,52 1,42 223,4 

Min 1,42 1,438 1,372 145,6 

R 0,07 0,082 0,048 77,8 

S 0,019 0,021 0,012 23,29 
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Měřidlo: Posuvné měřidlo Mikrometr Úchylkoměr Trhačka 

Číslo vzorku: [mm] [mm] [mm] [N] 

1 1,45 1,464 1,356 155,2 

2 1,43 1,429 1,346 157 

3 1,46 1,462 1,359 168 

4 1,43 1,482 1,365 170,6 

5 1,45 1,459 1,367 168,6 

6 1,43 1,466 1,353 194,2 

7 1,44 1,458 1,365 145,4 

8 1,44 1,456 1,351 162,2 

9 1,44 1,467 1,37 184 

10 1,4 1,482 1,385 178,8 

11 1,44 1,438 1,387 186,2 

12 1,45 1,474 1,381 168,2 

13 1,46 1,449 1,373 184,2 

14 1,42 1,448 1,357 160,2 

15 1,45 1,457 1,401 151,2 

16 1,45 1,467 1,374 172 

17 1,43 1,455 1,379 180,2 

18 1,43 1,474 1,39 164,6 

19 1,44 1,457 1,369 164 

20 1,45 1,462 1,392 151,8 

�̅� 1,439 1,460 1,372 169,0 

Max 1,46 1,482 1,401 194,2 

Min 1,4 1,429 1,346 145,4 

R 0,06 0,053 0,055 48,8 

S 0,014 0,013 0,015 13,1 
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Měřidlo: Posuvné měřidlo Mikrometr Úchylkoměr Trhačka 

Číslo vzorku: [mm] [mm] [mm] [N] 

1 1,45 1,472 1,36 222,6 

2 1,41 1,448 1,369 217,8 

3 1,42 1,448 1,364 240,4 

4 1,46 1,47 1,365 195,6 

5 1,45 1,469 1,384 222,8 

6 1,44 1,46 1,36 195 

7 1,47 1,494 1,367 216,4 

8 1,42 1,464 1,39 237,8 

9 1,43 1,475 1,382 223,2 

10 1,46 1,483 1,39 196,8 

11 1,43 1,461 1,365 225,4 

12 1,48 1,473 1,385 269,6 

13 1,42 1,456 1,385 212,8 

14 1,46 1,452 1,349 187,4 

15 1,44 1,456 1,375 232,4 

16 1,46 1,471 1,374 230,4 

17 1,44 1,452 1,375 187 

18 1,44 1,453 1,365 225,6 

19 1,43 1,463 1,375 260 

20 1,45 1,458 1,355 213,2 

�̅� 1,443 1,463 1,372 220,5 

Max 1,48 1,494 1,39 269,6 

Min 1,41 1,448 1,349 187 

R 0,07 0,046 0,041 82,6 

S 0,019 0,012 0,012 22,6 
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Příloha č. 9 Naměřená data – Experiment pro ověření závislosti výtržné síly na výšce 

    zamáčknutí 

  
 

Měření výška a výtržné síly 
zamačkávaných spojů 

 

  

 

Měřil: Pavel Chabiniok Datum měření: 5.5.2018 

Měření výšky zamáčknutí Měření výtržné síly 

Měřidlo Mikrometr Úchylkoměr Trhačka 

Druh: Digitální Číselníkový Digitální 

Rozlišitelnost: 0,001 [mm] 0,001 [mm] 0,2 [N] 

Rozsah: 0 - 25 [mm] 0 - 1 [mm] 0 - 350 [N] 

Výrobce Mitutoyo Somet   

      

Měřidlo: Mikrometr Úchylkoměr Trhačka 

Číslo vzorku: [mm] [mm] [N] 

1 1,51 1,442 119,2 

2 1,414 1,357 154 

3 1,517 1,462 151,6 

4 1,518 1,461 165,8 

5 1,52 1,489 56 

6 1,492 1,432 142,8 

7 1,503 1,439 164,8 

8 1,527 1,452 96 

9 1,504 1,435 95,4 

10 1,49 1,419 158 

11 1,51 1,501 82,6 

12 1,505 1,438 102 

13 1,528 1,51 65,8 

14 1,439 1,341 132,4 

15 1,484 1,411 138 

16 1,517 1,502 57,8 

17 1,497 1,44 148,8 

18 1,536 1,425 115,4 

19 1,48 1,425 151 

20 1,492 1,419 144 

21 1,517 1,445 80 

22 1,539 1,502 83,8 

23 1,517 1,42 133,2 

24 1,47 1,357 155 

25 1,412 1,339 130 

26 1,494 1,431 111,8 

27 1,529 1,521 56 

28 1,554 1,455 99,6 

29 1,416 1,333 127 
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30 1,506 1,449 80 

31 1,519 1,456 58 

32 1,513 1,46 166 

33 1,512 1,498 88,7 

34 1,479 1,45 171,2 

35 1,496 1,43 152,2 

36 1,48 1,412 132,8 

37 1,53 1,43 155 

38 1,509 1,448 158,2 

39 1,514 1,461 72 

40 1,458 1,355 213,2 

�̅� 1,4987 1,4363 121,6275 

Max 1,554 1,521 213,2 

Min 1,412 1,333 56 

R 0,142 0,188 157,2 

s 0,0330 0,0472 39,1787 
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Příloha č. 10 Naměřená data – Experiment s očištěnými vzorky 

 

  
 

Měření výška a výtržné síly 
zamačkávaných spojů 

 

  

 

Měřil: Pavel Chabiniok Datum měření: 5.5.2018 

Měření výšky zamáčknutí Měření výtržné síly 

Měřidlo Mikrometr Úchylkoměr Trhačka 

Druh: Digitální Číselníkový Digitální 

Rozlišitelnost: 0,001 [mm] 0,001 [mm] 0,2 [N] 

Rozsah: 0 - 25 [mm] 0 - 1 [mm] 0 - 350 [N] 

Výrobce Mitutoyo Somet   

      

Měřidlo: Mikrometr Úchylkoměr Trhačka 

Číslo vzorku: [mm] [mm] [N] 

1 1,496 1,427 143 

2 1,51 1,436 124,4 

3 1,474 1,394 201,6 

4 1,458 1,383 144,6 

5 1,445 1,392 166,4 

6 1,447 1,364 114,2 

7 1,478 1,433 158,8 

8 1,5 1,422 178,8 

9 1,52 1,439 99,2 

10 1,448 1,377 119,4 

11 1,445 1,369 106 

12 1,498 1,431 138,4 

13 1,454 1,43 140 

14 1,508 1,444 127,4 

15 1,463 1,4 183,4 

16 1,466 1,428 163 

17 1,473 1,41 210,2 

18 1,47 1,425 185,8 

19 1,456 1,431 136,6 

20 1,458 1,402 183,8 

21 1,496 1,422 151,8 

22 1,497 1,39 193,4 

23 1,492 1,398 205,2 

24 1,484 1,387 161,6 

25 1,491 1,436 157,8 

26 1,475 1,4 210,8 

27 1,519 1,443 111,8 

28 1,47 1,402 208,4 

29 1,451 1,4 179,4 

30 1,484 1,392 204,8 
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31 1,485 1,416 182,2 

32 1,463 1,395 206,2 

33 1,456 1,404 200,4 

34 1,486 1,42 156,6 

35 1,455 1,379 149 

36 1,476 1,399 209,8 

37 1,451 1,373 132,8 

38 1,485 1,421 180 

39 1,449 1,435 153,8 

40 1,479 1,405 207,4 

�̅� 1,475 1,409 164,7 

Max 1,52 1,444 210,8 

Min 1,445 1,364 99,2 

R 0,075 0,08 111,6 

s 0,021 0,022 33,3 
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Příloha č. 11 Data pro výpočet limitních hodnot výšky spoje 

   

Měřidlo   Úchylkoměr Trhačka 

Druh:   Číselníkový Digitální 

Rozlišitelnost:   0,001 [mm] 0,2 [N] 

Rozsah:   0 - 1 [mm] 0 - 350 [N] 

Výrobce   Somet   

Číslo vzorku:   [mm] [N] 

1   1,431 138,4 
2   1,43 140 
3   1,427 143 
4   1,383 144,6 
5   1,379 149 
6   1,422 151,8 
7   1,435 153,8 
8   1,42 156,6 
9   1,436 157,8 

10   1,433 158,8 
11   1,387 161,6 
12   1,428 163 
13   1,392 166,4 
14   1,422 178,8 
15   1,4 179,4 
16   1,421 180 
17   1,416 182,2 
18   1,4 183,4 
19   1,402 183,8 
20   1,425 185,8 
21   1,39 193,4 
22   1,404 200,4 
23   1,394 201,6 
24   1,392 204,8 
25   1,398 205,2 
26   1,395 206,2 
27   1,405 207,4 
28   1,402 208,4 
29   1,399 209,8 
30   1,41 210,2 
31   1,4 210,8 

�̅�   1,409 177,9 
Max  1,436 210,8 
Min  1,379 138,4 

R  0,057 72,4 
s   0,017 24,5 

LL  1,392  
UL   1,426  

 


