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ABSTRAKT

Diplomová práce je zaměřena na analýzu možných vad odlitku z tvárné litiny

a vyhodnocení jejich rizika ve společnosti Slévárna Dolní Benešov, s.r.o.

Teoretická část pojednává o problematice plánování jakosti a vypracování metody

FMEA produktu a FMEA procesu.  Dále vysvětluje základní pojmy ve slévárenství.

Praktická část se zabývá analýzou výrobního procesu vzorkových odlitků od technické

přípravy výroby až po provádění kontroly jakosti vyrobených vzorkových odlitků. Opatření

navržená metodou FMEA byla aplikována do výrobního procesu a v závěru diplomové práce

je účinnost jednotlivých opatření vyhodnocena.

KLÍČOVÁ SLOVA

plánování jakosti, FMEA, odlitek, slévání, vada, tvárná litina

ABSTRACT

This diploma thesis focuses on the analysis of potential defects in ductile iron castings

and the assessment of their risk at the company Slévárna Dolní Benešov, s.r.o.

The theoretical part deals with the issue of quality planning and the elaboration of the

Design FMEA  and the Process FMEA. This part also includes basic information relevant

to the foundry industry.

The practical part describes the analysis of the production process of sample castings,

starting with the production engineering up to and including quality control methods for

manufactured sample castings. Recommendations suggested in FMEA were applied to the

production process and the effects of the particular recommendations are assessed in the

conclusions.

KEY WORDS

quality planning, FMEA, cast, casting, defects, ductile iron
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Seznam použitých symbolů a zkratek

FMEA Failure Mode and Effect Analysis

(Analýza možnosti vzniku vad a jejich následků)

ISO International Organization for Standardization

CWQC Company Wide Quality Control

(celopodnikové řízení jakosti)

TQM Total Quality Management

(Systém celopodnikového řízení jakosti)

ČSN Česká technická norma

EN Evropská norma

QFD Quality Function Deployment

(Metoda plánování kvality)

FTA Fault Tree Analysis

(Analýza stromu poruchových stavů)

SPC Statistical Process Control

(Statistická regulace procesu)

QS Norma automobilového průmyslu

DFMEA Design Failure Mode and Effects Analysis

RPN Risk Priority Numer (Rizikové číslo)

RPZ Risiko-Prioritätszahl (Rizikové číslo)

SDB Slévárna Dolní Benešov

RTG Zkouška rentgenem

UZ Zkouška ultrazvukem

BV Bureau Veritas

DNV Det Norske Veritas

PVJ Představitel vedení pro jakost

OÚ Obchodní úsek

VTÚ Výrobně-technologický úsek

MOD Modelárna

OTK Oddělení technické kontroly

PEX Plánování a expedice

TPV Technická příprava výroby

TAV Tavírna



VŠB-TUO Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra kontroly a řízení jakosti

Diplomová práce: Analýza možných vad odlitku z tvárné litiny a vyhodnocení jejich rizika

9.Bc. Lenka Zdvořáková

ÚVOD

Neustále se zvyšující požadavky na jakost produktů ze strany zákazníků vytváří velký

tlak na výrobce v podobě sílící konkurence na trhu. Aby bylo možné v tomto prostředí obstát,

je nutné v organizacích zavádět a uplatňovat principy a nástroje managementu jakosti.

Velmi důležitým procesem managementu jakosti je plánování jakosti, jejímž cílem

je zajistit požadovanou jakost produktů již v předvýrobních etapách. I přesto, že proces

výroby vytváří výslednou jakost produktu, návrhové a koncepční práce předcházející vlastní

výrobě mají nezanedbatelný význam na výsledný produkt. V jejich průběhu jsou přijímána

zásadní rozhodnutí a vytvářeny základní koncepty budoucího výrobku, mající vliv na jeho

konkurenceschopnost a ziskovost.

Metody uplatňované ještě v předvýrobní fázi lze označit jako preventivní. Jejich výhoda

spočívá v tom, že vedou ke snížení počtu změn ve fázi realizace, a tedy úsporám nákladů

v případě výskytu vad.

Významným nástrojem managementu jakosti je metoda FMEA představující analýzu

možných vad ve fázi návrhu, vyhodnocení jejich možný příčin a následků, a navržení

vhodných opatření pro zmírnění či zamezení vzniku těchto vad. Tato metoda je aplikována

a striktně vyžadována v organizacích zakládajících si na vysoké jakosti výroby, například

v automobilovém průmyslu. Avšak současný vývoj konkurence na trhu a požadavky

zákazníků předznamenávají zavádění této metody do stále většího počtu organizací. Důvod je

zřejmý, jedná se o poměrně levnou analýzu rizik, vyžadující zpravidla jen několik hodin

týmové práce v rámci pracovníků organizace, kdy lze předejít ekonomickým ztrátám již ve

fázi příprav výroby.

 Cílem diplomové práce je aplikace metody FMEA při výrobě vzorkového odlitku

statoru vakuového čerpadla. Tento, do výroby nově zaváděný produkt, je analyzován

z hlediska možného výskytu vad a dle principu metody FMEA pak tým zaměstnanců sléváren

navrhnul opatření k zamezení jejich výskytu. Účinnost realizace navržených opatření je

ověřena až po dokončení výrobního procesu, ve kterém byla doporučení aplikována.

Metoda FMEA, realizována v rámci diplomové práce, má poté sloužit slévárnám jako

podklad pro její budoucí zavedení do podnikového managementu jakosti.
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1 Management jakosti

1.1 Definice, pojmy a význam managementu jakosti

Jakost (synonymum slova kvalita) lze vyjádřit mnohými definicemi. Nejstarší definice

je přisuzována řeckému filosofu Aristotelovi, který definoval pojem „jakost“ jako kategorii

myšlení (řecky POION, latinsky QUALITAS) [1].

Juran definuje jakost ve dvou úrovních [2]:

„Jakost“ znamená takové vlastnosti produktu, které uspokojují zákazníkovy potřeby a

tím dělají zákazníka spokojeného. Vysoká jakost ale neznamená jen vyšší spokojenost

zákazníka a vyšší zisk, ale také vyšší náklady.

„Jakost“ znamená zbavení se chyb a nedostatků, nespokojenosti zákazníka

 a reklamací. Vysoká jakost v tomto pojetí znamená nižší náklady.

Normy ISO řady 9000 jakost vysvětluje jako „stupeň splnění požadavků souborem

inherentních charakteristik“ [3], kdy jakost může nabývat přívlastky např. „špatná, dobrá

nebo vynikající“ [3]. Slovo inherentní v tomto pojetí znamená „trvalá charakteristika“ [3].

Část managementu, která se zabývá plánováním a řízením jakosti, prokazováním

a zlepšováním nazýváme management jakosti, definovaného jako „koordinované činnosti pro

vedení a řízení organizace“ [3]. Význam účinného managementu jakosti významně ovlivňuje

zejména [4]:

ekonomický růst podniku;

ochranu před ztrátami trhů;

úspory materiálů a energií;

cestu k tzv. trvale udržitelnému rozvoji;

makroekonomické ukazatele;

ochranu spotřebitele.

V posledních desetiletích roste význam jakosti spolu s rostoucí konkurencí. Schopnost

uspokojit potřeby zákazníka není založeno pouze na realizaci výrobku nebo poskytnutí

služby, ale je založena na celém procesu od jeho počátku až po výsledek. Podstatou je tedy

nejen jakost výrobku nebo jakost služby, ale také jakost procesů, jakost zdrojů a jakost
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systému řízení. Všechny tyto procesy se vzájemně doplňují, a proto vznikl celistvý a utříděný

systém -  systém managementu jakosti [5].

1.2 Systémy managementu jakosti

Systém managementu jakosti je „část celopodnikového managementu, jež garantuje

maximální spokojenost zákazníků tím nejefektivnějším způsobem“ [3]. Po druhé světové válce

vznikl v Japonsku základ skutečných moderních systémů jakosti označovaný jako Company

Wide Quality Control (CWQC) neboli celopodnikové řízení jakosti, jehož hlavní podstatou

bylo, že jakost je záležitostí všech podnikových činností. Následoval dynamický vývoj

koncepce totální management jakosti (TQM) a v roce 1987 se zrodila koncepce ISO norem

řady 9000, která se opřela o hlavní principy TQM. Byly vypracovány normy, které se místo

technických požadavků na výrobky a procesy zabývaly požadavky na systém jakosti. Úspěšné

vedení a fungování organizace vyžaduje, aby byla vedena a řízena systematickým

a transparentním způsobem [6].

Úspěch může být výsledkem zavádění a udržování takového systému managementu,

jehož cílem je neustálé zlepšování výkonnosti organizace, a to na základě potřeb

zainteresovaných stran [5].

Norma ČSN EN ISO 9000:2006 uvádí osm zásad managementu jakosti, které může

vrcholové vedení používat ke zvýšení výkonnosti organizace [3]:

zaměření na zákazníka;

vedení a řízení lidí (vůdčí role);

zapojení lidí;

procesní přístup;

systémový přístup k managementu;

neustálé zlepšování;

přístup k rozhodování zakládající se na faktech;

vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy.

Normy ISO řady 9000 prošly několika zásadními revizemi, kde byl jejich obsah

a struktura revidovány. Hlavními důvody byla globalizace podnikatelského prostředí, převaha

nabídky nad poptávkou a zvýšení požadavků zákazníků, kdy výrazně stoupl význam jakosti

v celosvětovém měřítku [5].
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Zásadní změnu přinesla revize souboru norem ISO řady 9000 v roce 2000, kde systémy

jakosti už nejsou považovány za množinu prvků, ale za soustavu na sebe navazujících procesů

[6]. Procesní přístup k systémům jakosti dle ČSN EN ISO 9000:2006 je znázorněn na obrázku

1.1. Norma ČSN EN ISO 9000:2006 procesní přístup definuje jako „systematickou

identifikaci a management procesů používaných v organizaci a zejména jejich vzájemné

působení“ [3].

Obr. 1.1 Model procesně orientovaného systému managementu jakosti [3]

Podle Juranovy trilogie jakosti je management jakosti rozdělen na tři základní procesy [2]:

Plánování jakosti – více v kap. 2.

Řízení jakosti – ve fázi řízení jakosti dochází k realizaci fáze plánování jakosti spolu

s hodnocením se skutečně dosahovanými výsledky a jejich porovnáním

s cíli plánovanými.

Zlepšování jakosti – fáze zlepšování zahrnuje zlepšování stávajícího stavu

s cílem zvýšení úrovně jakosti.
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2 Plánování jakosti

Plánování jakosti je část managementu zaměřená na stanovení cílů jakosti a na

specifikaci nezbytných provozních procesů a souvisejících zdrojů pro splnění cílů jakosti [3].

Juranova [2] stručná charakteristika popisuje plánování jakosti jako „proces formování cílů

jakosti a vývoje prostředků pro splnění těchto cílů“.

Fáze plánování jakosti zahrnuje stanovení cílů jakosti a přípravu k jejich dosažení včetně

časového harmonogramu všech činností. Náklady na dosažení cílů by měly být menší než

přínosy z jejich realizace.

Plánování jakosti je žádoucí zejména při:

vývoji zcela nových produktů nebo procesů;

změnách doposud realizovaných produktů nebo procesů;

zjištění nevyhovující jakosti stávajících výrobků nebo procesů.

Součástí plánování jakosti jsou např. tyto činnosti [7]:

stanovení cílů jakosti a jejich rozpracování v organizaci;

plánování systému managementu jakosti;

plánování znaků jakosti výrobků a/nebo procesů;

plánování metod, které budou použity pro dosažení požadované jakosti výrobku;

plánování způsobu měření a monitorování jakosti výrobku a/nebo procesu;

plánování systému měření – návrh systému měření a ověření jeho způsobilosti;

plánování finančních zdrojů a kapacit;

plánování aktivit zlepšování jakosti.

2.1 Význam plánování jakosti

Plánování jakosti je základním východiskem pro dosažení potřebné jakosti výrobků

a prevenci neshod. V současné době se všeobecně uznává, že o výsledné jakosti produktu se

až z osmdesáti procent rozhoduje již v etapách návrhu a vývoje, tedy

 i v průběhu plánování jakosti produktů. Vysoký vliv etap návrhu a vývoje na výslednou

jakost produktů souvisí rovněž se skutečností, že v těchto etapách vzniká mnohem více chyb
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(neshod) než ve fázích realizace. Je zde také mnohem významnější potenciál pro vznik

problémů, které se mohou projevit až v průběhu používání u zákazníka. Intenzita

odstraňování vzniklých chyb je doposud v etapách návrhu a vývoje naprosto nedostatečná

a v průmyslové praxi výrazněji narůstá až ve fázi výroby a užití (viz schéma na

následujícím obr. 2.1) [8].

Obr. 2.1 Časový nesoulad mezi vznikem chyb (neshod) a jejich odstraňováním [9]

Význam plánování jakosti lze shrnout do několika bodů [10]:

plánování jakosti produktů zásadním způsobem rozhoduje o spokojenosti zákazníků

(interních i externích);

plánováním jakosti produktů se efektivně předchází vzniku neshod při vlastní

realizaci výrobku a jeho užívání;

v předvýrobních etapách, ve kterých se plánování jakosti produktů realizuje, vzniká

nejvíce chyb, (viz obr. 2.1);

odstraňování neshod v průběhu plánování jakosti produktu vyžaduje jen zlomek

nákladů nezbytných k odstraňování neshod v průběhu realizace a užívání produktu;

uplatňováním metod a postupů plánování jakosti organizace prokazuje,

že využila všech prostředků k prevenci neshod a dosažení spokojenosti zákazníků

a zvyšuje tak důvěru zákazníků ve výrobky organizace;

správná realizace plánování jakosti je důležitým atributem konkurenceschopnosti

organizace.
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2.2 Plánování jakosti podle J. M. Jurana

Jedním z mnoha důležitých procesů plánování jakosti je plánování výrobků. Proces

plánování jakosti, a s ním související metody, nástroje a postupy, byly vyvinuty z důvodu

trvalé neschopnosti organizací uspokojovat své zákazníky. J. M. Juran [2] vysvětluje,

že vážné mezery v jakosti výrobku jsou výsledkem kombinací několika malých mezer.

Jejich posloupnost a vazby lze charakterizovat činnostmi uvedených na obr. 2.2 [2].

První část tvoří mezera v pochopení, tedy nedostatek porozumění potřeb zákazníka.

Organizace neví, kdo jsou její zákazníci a co potřebují. Druhou částí mezera v návrhu, kdy

většinou vinou izolace pracovníků v oblasti návrhu od těch, kteří ví, co zákazníci chtějí.

Dochází ke zbytečnému mrhání příležitostmi k vytvoření nadstandardního produktu. Mezera

v procesu je třetí mezerou. Chybějící úroveň způsobilosti procesu je jedním z nejvytrvalejších

a nejsužovanějších selhání v absolutní mezeře v jakosti výrobku. Mezera v řízení znamená

nedostatky v procesu řízení a kontroly. Vnímavostní mezera je poslední částí v kombinaci

mezer v jakosti vyjadřující jak zákazník vnímá prospěšnost produktů nebo služeb.

Obr. 2.2 Postup plánování jakosti výrobků dle J. M. Jurana [2]
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2.3 Metody a nástroje plánování jakosti

Efektivního plánování jakosti a neustálého zlepšování lze dosáhnout pouze s použitím

vhodných nástrojů, postupů a metod. V této podkapitole pouze stručně uvádím sedm

základních nástrojů managementu jakosti, z nichž se některé objevují v praktické části.

Metody v oblasti plánování jakosti jako je Sedm nových nástrojů managementu jakosti, QFD,

metoda FTA, metoda SPC, přezkoumání návrhu, plánování experimentů spolu s celou řadou

dalších metod nejsou v praktické části diplomové práce řešeny, tudíž je zde neuvádím.

Metoda FMEA je rozebrána detailněji v kap. 3.

Sedm základních nástrojů managementu jakosti

Následující výčet nástrojů je používán zejména při řešení problémů operativního řízení jakosti

a při zlepšování jakosti [10,11]:

Vývojový diagram – univerzální nástroj k popisu jakéhokoliv procesu na bázi

grafického zobrazení jednotlivých kroků algoritmu pomocí symbolů, které jsou

vzájemně propojeny pomocí orientovaných šipek.

Diagram příčin a následků (Ishikawův diagram) – grafický nástroj k analýze příčin

a následku určitého problému (s jakostí) na bázi systémového přístupu.

Paretův diagram – metoda ve formě sloupcového grafu sloužící k vymezení „životně

důležité menšiny“ (principem je, že 80%-95% problémů s jakostí je způsobeno

5%-20% činiteli) a „užitečné většiny“ vedoucí ke stanovení priorit při řešení problémů

s jakostí.

Formuláře pro sběr údajů – slouží k systematickému sběru údajů z procesu

důležitých pro hodnocení stávajícího stavu procesů, a tím k řízení a zlepšování jakosti.

Histogram – představuje grafické znázornění intervalového rozdělení četností

ve formě sloupcového grafu. Dává hrubou představu o sledovaném znaku jakosti jako

je charakteristika polohy a variability.

Bodový diagram – grafická metoda pro studium vztahů mezi dvěma proměnnými,

lze například posoudit vzájemnou korelaci mezi dvěma znaky jakosti výrobku.

Regulační diagram – grafický nástroj umožňující odlišit variabilitu procesu

vyvolanou vymezitelnými příčinami od variability vyvolané příčinami náhodnými.

Je hlavním nástrojem statistické regulace procesu.
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3 Metoda FMEA

Anglicky Failure Mode and Effect Analysis, německy Fehler Möglichkeits

und Einfluss Analyse, česky Analýza možnosti vzniku vad a jejich příčin. Metoda FMEA

je jednou ze základních metod plánování a zlepšování jakosti. Představuje týmovou analýzu

možností vzniku vad u posuzovaného návrhu s ohodnocením rizik, návrhem opatření a jejich

realizaci vedoucí ke zlepšení návrhu [9]. FMEA je systematická metoda využívající znalostí

technologie, spolehlivosti a organizační techniky vývoje, neboli týmová metoda

optimalizující systém, vývoj, proces, produkt a/nebo službu. Pomocí metody FMEA lze

definovat nejvýznamnější příležitosti k dosažení odlišnosti od jiných organizací, zlepšovat

jakost, spolehlivost a bezpečnost produktů a/nebo služeb [12].

3.1 Oblasti aplikace a přínosy FMEA

Možnosti uplatnění FMEA je jak ve výrobních, tak v nevýrobních oblastech, např. při

hodnocení bezpečnostního systému, při analýze návrhu služby, analýze rizik v procesu státní

správy atd. V praxi jsou uplatňovány zejména postupy podle metodiky amerických výrobců

automobilů QS-9000 nebo podle metodiky německého sdružení automobilového průmyslu

VDA 4.2 [10,13]. Normy ISO řady 9000 doporučují používání metody FMEA ve standardech

ISO/TS 16949:2009. Pro oblast automobilového průmyslu a jeho dodavatelů je aplikace

FMEA striktně vyžadována.

FMEA by se měla používána ve třech základních případech, kdy každý z nich má jiné

zaměření nebo odlišný předmět působnosti [13]:

Nové návrhy produktu, nová technologie nebo nový proces. Předmětem FMEA je

úplný návrh produktu, technologie nebo procesu.

Modifikace stávajícího návrhu produktu nebo procesu. Předmět FMEA by měl být

zaměřen na modifikaci návrhu produktu nebo procesu, na případné interakce v

důsledku modifikace a na zkušenosti z fáze užití produktu. Mohou sem patřit i změny

požadavků předpisů.

Použití stávajícího návrhu produktu nebo stávajícího procesu v novém prostředí,

na novém místě, pro novou aplikaci, nebo pro charakter použití (včetně pracovního

cyklu, požadavků předpisů atd.).
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Předmět FMEA by měl být zaměřen na dopad nového prostředí, místa nebo použití

aplikace na stávající návrh produktu nebo na stávající proces.

Přínosy metody FMEA [10,14]:

systémový přístup k prevenci nízké jakosti;

eliminace ztrát vyvolané nejakostí;

zkrácení doby řešení ve fázi vývoje;

zabránění nákladných modifikací včasným zjištěním nedostatků návrhu;

podporování účelného využívání zdrojů;

zlepšování komunikace mezi útvary, posílení spoluzodpovědnosti pracovníků;

slouží jako podklad pro zpracování nebo zlepšení plánu jakosti;

zlepšování image a konkurenceschopnosti organizace;

zvyšuje spokojenost zákazníka.

Úspěšnost realizace FMEA závisí na včasnosti jejího provedení. To znamená, že FMEA

musí být provedena před realizací produktu nebo procesu, u kterých existuje potencionální

způsob poruchy. Vynaložený čas na včasné provedení FMEA, kdy lze změny produktu nebo

procesu provést mnohem snadněji, se vyplatí v podobě úspory zdrojů a nákladů v případě

pozdějších změn. Ideální je iniciace FMEA produktu v počátečních etapách návrhu produktu

a FMEA procesu před vývojem a nakoupením strojů a výrobních zařízení.

FMEA by neměla být jednorázovou záležitostí, ale měla by být považována za dlouhodobé

pracovní nasazení, jehož výhodou je zachování znalostí z dřívějších analýz FMEA [13].

Nejčastěji používané typy FMEA jsou FMEA návrhu výrobku a FMEA procesu.

Systémová FMEA výrobku a procesu a Analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch

(FMECA) nebude v diplomové práci řešena.

3.2 FMEA produktu

Pomocí FMEA návrhu produktu je zajišťováno co nejúplnější zkoumání návrhu

produktu s cílem odhalit všechny možné nedostatky, možné způsoby a důsledky poruch

již ve fázi návrhu, které by potenciálně navrhovaný produkt mohl mít (DFMEA – Design

Failure Mode and Effects Analysis). Podstatou je zahájení vypracování před dokončením
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koncepce návrhu produktu a dokončení před uvolněním návrhu produktu do výroby. FMEA

je živý dokument a měl by být aktualizován při změnách v průběhu etap vývoje produktu.

FMEA je týmová metoda. Optimální velikosti týmu je mezi čtyřmi a šesti pracovníky.

Podstatou je využití znalostí a zkušeností odborníků, kteří jsou vedeni zkušeným

moderátorem. Je očekáváno aktivní zapojení všech zástupců z týkající se oblasti, např.

vývoje, konstrukce, výroby, technologie, zkušeben, útvarů řízení jakosti, montáže atd.

Případný  zástupce  vlastníka  procesu  přináší  unikátní  pohled  a  měl  by  být  součástí  FMEA

týmu [10,13,15].

Význam

Napomáhá při hodnocení jak cílů návrhu produktu, tak funkčních požadavků

a alternativ návrhu produktu;

zkoumá požadavky na výrobu, montáž, servis a recyklaci;

doplňuje informace pro plánování produktu, vývoje a validace;

vypracování možných způsobů poruch s vypracováním systému priorit

pro zlepšování návrhu produktu, vývoje a validační analýzy;

databáze informací pro budoucí hodnocení změn a vypracování pokročilých návrhu

produktu [13].

Oblasti zaměření

FMEA produktu by měla zahrnovat všechny možné způsoby a příčiny vad, které mohou

nastat v průběhu procesu výroby nebo montáže. Zmírnění těchto vad je možné provedením

změn návrhu produktu. Jestliže se je nepodaří zmírnit, měla by se identifikace, účinek

a metoda řízení zahrnout do FMEA procesu.

FMEA produktu zohledňuje jak technické a fyzikální meze procesu výroby a montáže,

tak technické a fyzikální meze opravitelnosti a recyklování produktu, který již byl uveden

v užívání. Do analýzy je možné zahrnout úvahy o softwaru či výkonnosti pracovníků, jestliže

mají význam pro spolehlivost systému. FMEA lze aplikovat na konkrétní kusy zařízení,

systémy nebo projekty jako celky [13,14].
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Postup vypracování FMEA produktu

Následující popis postupu analýzy je stručný výtah z [10,12]. Formulář FMEA produktu

je rozdělen na dvě části – hlavička formuláře obsahuje úvodní informace o projektu a jména

odpovědných pracovníků. Druhá část je hlavní část FMEA formuláře samotné analýzy.

Analýza a hodnocení současného stavu

Prvním krokem analýzy a hodnocení současného stavu je systematické rozčlenění

produktu na jednotlivé díly (prvky) a jejich funkce týmem FMEA. Vychází se z potřeb

zákazníka, jeho požadavků a očekávání, které mohou být zjištěny pomocí QFD a následně

analyzovány systematickým diagramem.

Další částí je zpracování přehledu možných vad, které by se mohly vyskytnout

v průběhu užívání výrobku a možných následků vad. Každá vada může mít několik následků

vad. Tým FMEA dále analyzuje všechny možné příčiny vad, které mohou danou vadu

vyvolat. Je vhodné použití diagramu příčin a následků.

Po provedené analýze následuje hodnocení současného stavu výrobku, kdy je u dané

vady hodnocen význam, očekávaný výskyt a odhalitelnost vady. Podstata hodnocení

je desetibodová stupnice (1 až 10 bodů).

Význam vady vyjadřuje závažnost následků vad pro zákazníka. Bodové hodnocení je vysoké

(9 – 10) v případě, že následek vady znamená ohrožení bezpečnosti. Nízké hodnocení

je v případě, že vznik vady pro zákazníka neznamená žádný následek. Bodovým hodnocením

výskytu vady je vyjádřen očekávaný výskyt vady v průběhu doby plánovaného života

výrobku. Tým hodnotí technické možnosti vzniku vady. Účinnost stávajících způsobů

posuzování návrhu je hodnoceno ve sloupci odhalitelnost vady.

Tabulku s hodnocením významu a výskytu vady a odhalitelnosti vady lze nalézt např.

v literatuře [10, 13].

Součinem bodového hodnocení významu, výskytu a odhalitelnosti vady pro každou možnou

vadu se vypočte tzv. rizikové číslo (RPN  –  Risk  Priority  Number,  RPZ  –  Risiko-

Prioritätszahl).

RPN = význam x výskyt x odhalitelnost
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Návrh opatření

Po vypočtení rizikového čísla RPN následuje porovnání s kritickou hodnotou, kterou

si obvykle stanovuje zákazník sám. Za tuto kritickou hodnotu lze považovat číslo 125. Jestliže

je rizikové číslo:

RPN ≤ 125 → neprovádí se žádná doporučená opatření;

RPN > 125 → provádí se doporučená opatření.

 Doporučená opatření se týkají pravděpodobnosti snížení výskytu vady neboli snížení

příčiny dané vady během plánovaného průběhu života výrobku. Členové týmu by měli hledat

taková opatření, které povedou ke snížení výskytu a tedy i RPN.

Doporučená opatření zahrnují opatření navržená týmem pro skupinu nejrizikovějších

možných vad vyvolaných příslušnými příčinami. Principem je snížení rizika těchto možných

vad.

Touto fází je ukončena práce týmu FMEA a návrh je předložen odpovědnému vedoucímu

ke schválení a k přidělení odpovědnosti a termínu realizace navržených opatření.

Hodnocení stavu po realizaci opatření

Provedená opatření se zaznamenávají do formuláře FMEA po realizaci těchto opatření

k ověření, zda opatření byla realizována v souladu s návrhem. Součástí je přehodnocení

významu, výskytu a odhalitelnosti.

3.3 FMEA procesu

FMEA procesu obvykle navazuje na FMEA produktu s využitím jejich výsledků

a je většinou realizována před započetím nových či inovovaných produktů. FMEA procesu

je metoda k identifikaci potenciálních nebo již známých vad týkajících se oblasti materiálu,

metod, měření, práce a vlivu okolí. Rozdílem oproti FMEA produktu je, že příčiny možných

vad jsou hledány v návrhu technologického postupu, a ne v návrhu výrobku [10,12].
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Analýza a hodnocení současného stavu

Prvním krokem analýzy a hodnocení současného stavu je systematická dekompozice

procesu týmem FMEA na jednotlivé dílčí operace – funkce procesu/požadavky tak,

jak na sebe navazují. Další částí je zpracování přehledu možných vad a možných následků vad,

které by se mohly vyskytnout v průběhu užívání výrobku. Každá vada může mít několik

následků vad. Tým FMEA dále analyzuje všechny možné příčiny vad, které mohou danou

vadu vyvolat. Tyto příčiny se vztahují na návrh procesu [10].

Tým FMEA dále zjišťuje, jaké stávající způsoby kontroly procesu neboli jaké kontrolní

postupy jsou v procesu používány k odhalení možných vad. Význam vady u FMEA procesu

se vztahuje k nejzávažnějšímu následku vady stejně jako u FMEA produktu. Výskyt vady

vyjadřuje pravděpodobnost vzniku vad v průběhu dané operace. Účinnost stávajících způsobů

kontroly procesu je hodnoceno ve sloupci odhalitelnost vady. Stejně jako u FMEA produktu

je proveden výpočet RPN součinem bodového hodnocení význam, výskyt a odhalitelnost

vady pro každou možnou vadu. Tabulku s hodnocením významu a výskytu vady

a odhalitelnosti vady lze nalézt nalézt např. v literatuře [10,13].

RPN = význam x výskyt x odhalitelnost

Návrh opatření

Doporučená opatření zahrnují opatření navržená týmem pro skupinu nejrizikovějších

možných vad vyvolaných příslušnými příčinami. Principem je snížení rizika těchto možných

vad např. zavedením statistickou regulací procesu a vyhodnocováním způsobilosti procesu.

Práce týmu FMEA je nyní ukončena a návrh je předložen odpovědnému vedoucímu

ke schválení a k přidělení odpovědnosti a termínu realizace navržených opatření.

Hodnocení stavu po realizaci opatření

Provedená opatření se zaznamenávají do formuláře FMEA po realizaci těchto opatření

k ověření, zda opatření byla realizována v souladu s návrhem. Součástí je přehodnocení

významu, výskytu a odhalitelnosti.
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4 Slévání

Vzhledem k faktu, že diplomová práce pojednává o jakosti odlitků a jejich vadách,

zabývá se tato část vysvětlením základních pojmů a skutečností spojených se sléváním,

které se budou v průběhu práce objevovat.

Cílem slévárenské výroby je ekonomicky vyrobit odlitek požadované jakosti, tedy

předepsaného tvaru, mechanických, fyzikálních, chemických a užitných vlastností. Výroba

odlitků je obecně chápana jako proces zahájený natavením slitiny kovů, tzv. taveniny,

předepsaného chemického složení a teploty, modifikované metalurgickými procesy, její

následné odlití do dutiny formy, kde po ztuhnutí vytvoří odlitek požadované mikrostruktury,

 a tím i vlastností a jakosti [16].

Z širšího metalurgického pohledu lze rozlišit slévárenství hutní a strojní.

Hutní slévárenství (neboli odlévání) se realizuje v ocelárnách, odléváním taveniny

do tvarově jednoduchých forem, tzv. kokil. Získané ingoty (hmotnosti až 300 tun) jsou poté

předehřívány v hlubinných pecích a následně se válcují do normalizovaných profilů.

Strojní slévárenství, o kterém je pojednáváno v této práci, je charakterizováno výrobou

tvarově složitých a členitých odlitků strojních součástí, které jsou charakteristické svými

rádiusy a úkosy. Výroba těchto odlitků je časově, organizačně a energeticky náročný cyklus.

Snahou současných sléváren je splňovat výrobu odlitků tak, aby dosáhly svou jakostí

mezinárodním ISO normám [17].

4.1 Postup výroby odlitků

Obrázek 4.1 schematicky znázorňuje obecný proces výroby odlitků ve strojním
slévárenství.

Obr. 4.1 Obecný technologický proces výroby odlitků
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Jednotlivé fáze výroby lze pak rozdělit do logických celků, jež jsou dále detailně

vysvětleny se zaměřením na technologie a postupy odpovídající tématu diplomové práce.

1) Příprava a tavení slévárenských slitin

2) Příprava výroby slévárenských forem

3) Výroba netrvalé formy

4) Odlévání, tuhnutí a chladnutí taveniny ve formě

5) Dokončovací operace

6) Kontrola odlitků a expedice

Ad 1)  Příprava a tavení slévárenských slitin

Cílem je vyrobit taveninu - tekutý kov předepsaného chemického složení a čistoty,

tj. s minimálním obsahem plynů a nečistot, které se velkou mírou podílejí na vzniku vad.

Výsledná tavenina, vycházející z tohoto počátečního kroku výrobního procesu, je ovlivněna

řadou faktorů. Tím nejvýznamnějším je kvalita a čistota vstupních, tzv. vsázkových materiálů.

Jedná se o kovové i nekovové složky - surové železo, kovový odpad, vrat (např. částí odlitků

odebrané při čištění) a metalurgické přísady [18].

Druhým faktorem je přiváděné teplo, kterým kovová vsázka získává tekutý stav o určité

požadované teplotě. Vlastní technologie tavení závisí na druhu použité pece a typu tavené

slitiny. Pece lze obecně rozdělit dle způsobu ohřevu na plynové, na tuhá paliva, elektrické

(odporové, indukční, obloukové) a speciální (plazmové) [16].

Třetím faktorem je zaváděný metalurgický postup, s jehož využitím získává tekutý kov

optimální chemické složení. Metalurgické přísady definují charakteristiky výsledné taveniny

a umožňují výrazně ovlivnit jakost nataveného materiálu. Předepsané složení daného druhu

litiny je periodicky sledováno a vyhodnocováno, což umožňuje ovlivňovat její složení

přidáváním aditiv. Z praxe tedy vyplývá, že odborná obsluha je nezanedbatelným faktorem

ovlivňujícím výslednou jakost produktu [18].

Po natavení a metalurgických procesech v peci následuje konečný ohřev taveniny na licí

teplotu. Z pece je tavenina vylita tzv. pánve, vyzděné žáruvzdornou vyzdívkou. Zde je možné

ještě provádět úpravu jakosti tekutého kovu očkováním či mikrolegováním. Optimální čas pro

provedení lití do připravených forem se pohybuje okolo 20 minut, poté dochází

k znehodnocení taveniny.
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Výše uvedenými procesy lze získat několik typů slévárenských slitin rozličných

vlastností, daných především jejich chemickým složením. Základní informace o nich

poskytuje analýza slévárenských slitin.

Materiály, jimiž jsou slévárenské slitiny tvořeny, musí svými vlastnostmi splňovat

požadavky kladené na odlitou součást (pevnost v tahu, mez kluzu, tvrdost a kvalita povrchu,

schopnost pohlcovat vibrace, odolnost proti korozi). Těchto vlastností se dosahuje vhodným

procesem ochlazování a sledováním obsahu uhlíku ve slitině, který má zásadní význam

pro definování litin a ocelí na odlitky. Binární rovnovážný diagram Fe – C, poskytující

základní představu o krystalizaci litin, obecně rozděluje slitiny železa na oceli s obsahem

uhlíku do 2,0 %, nízkouhlíkové litiny s obsahem 2,0 až 2,6 % C a litiny a surová železa nad

2,6 % obsahu C [19,20].

Současná výroba odlitků ze slitin železa ve světovém měřítku je zhruba z 85 % kryta

odlitky z grafitických litin, jež mají již po ztuhnutí v základní hmotě vyloučen volný

uhlík – grafit. Grafit vyloučený v samostatné fázi je měkký a drobivý, jeho přítomnost značně

ovlivňuje vlastnosti. Přirozeně se vylučuje jako lupínkový nebo zrnitý (kuličkový).

V praktických slitinách, kde mimo základní dva prvky existují ještě další příměsi, ovlivňuje

způsob vyloučení uhlíku i grafitotvorný křemík Si nebo karbidotvorný mangan Mn [16].

Metalurgické procesy ovlivňují vlastnosti litin a tyto zásahy do jejich fyzikálního stavu

jsou nejrozšířenějším způsobem jak ovládat krystalizaci, a tedy i strukturu a jakost odlitků.

Technická praxe popisuje dva základní postupy. Očkování zvyšuje počet krystalizačních

zárodků grafitu a zabraňuje tvorbě cementitu (tvrdý, ale křehký). Druhou metodou

je modifikační zpracování ovlivňující tvar a růst grafitu [16].

Tyto informace umožňují charakterizovat běžně užívané slévárenské slitiny železa

a rozdělit je do skupin [16,19]:

Oceli na odlitky – ve slévárnách se nejčastěji vyrábějí odlitky z ocelí uhlíkových

(nelegovaných), méně již z ocelí legovaných (pouze pro neobvyklé provozní

podmínky, případně odolnost proti korozi). Oceli jsou vhodné pro kusovou i sériovou

výrobu, jsou svařitelné, nejčastěji užívané pro kolejová vozidla, důlní techniku, tvářecí

a obráběcí stroje, atd.

Šedá litina – v šedé litině je uhlík vyloučen ve formě lupínkového grafitu. Lupínky

grafitu významně narušují souvislost základní kovové hmoty a určují

tak charakteristické, velmi dobré technologické vlastnosti litiny. Vyznačuje se také
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nízkými výrobními náklady a je vhodná pro kusovou i sériovou výrobu, avšak pro

součásti namáhané pouze staticky.

Bílá litina – v bílé litině je uhlík vyloučen ve formě sloučeniny – karbidu Fe3C

(cementit). Bílá litina se převážně zpracovává žíháním na temperovanou litinu, kdy se

vylučuje vločkový grafit. Litina je vhodná pro sériovou výrobu, je svařitelná, pro vyšší

zatížení než je tomu u šedé litiny, nedosahuje však kvalit tvárné litiny.

Tvárná litina – tento typ taveniny je pro práci stěžejní a podrobněji je tvárné litině

věnován následující text.

Tvárná litina

„Tvárná litina je materiál, v němž jsou spojeny dobré slévárenské vlastnosti litiny

s dobrými mechanickými vlastnostmi oceli“ [19]. Tvárná litina je posuzována jako vysoce

jakostní litina. Grafit, ve formě zrn či kuliček, nenarušuje pevnost základní ocelové struktury

tak jako lupínky u šedé litiny a propůjčuje tak tvárné litině výrazně vyšší hodnoty

mechanických a plastických vlastností, viz obr. 4.2.

Obr. 4.2 Kuličkový grafit v tvárné litině – celé zrno/

detailní pohled na strukturu povrchu zrna [20]

Z chemického hlediska je výchozí tavenina tvořena prvky základními (Fe, C, Si),

průvodními (Mn, P, S), legujícími (Cu, Ni, Cr, Mo), plyny (O2,  H,  N)  a  také  stopovým

množstvím prvků narušujících zrnitou krystalizaci grafitu (Ti, Pb, As, Sn, atd.) a vměstky.
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Litina o tomto složení bude vždy vylučovat lupínkový grafit, proto je jí potřeba adekvátně

upravit rafinací hořčíkem. Hořčík podporuje vznik grafitu v zrnité podobě, při teplotách nad

1400 °C váže kyslík a síru a další prvky a odpařuje se, čímž působí jako odplyňovač. Bouřlivá

reakce během přivádění hořčíku do taveniny navíc vyvolává její pohyb a vyplouvání

nekovových vměstků. Pro docílení předepsané jakosti je dále potřeba dodržet přesný postup

ochlazování a případně i dodatečné tepelné zpracování, tzv. zušlechťování. Tvárná litina se

oproti oceli na odlitky taví při nižších teplotách, náklady na výrobu forem, tepelné zpracování

a obrábění jsou nižší. Oproti šedé litině má vyšší pevnost, lepší kluzné vlastnosti, snáší

střídavé namáhání, lépe se obrábí. Tvárná litina je vhodná pro kusovou i sériovou výrobu,

statické i dynamické namáhání, užívá se pro motorová vozidla, motory, čerpadla, kompresory,

ventily [20].

Ad 2)  Příprava výroby slévárenských forem

Forma je ve své podstatě dutá nádoba, vyrobená z žáruvzdorného materiálu, do níž

se nalije tekutý kov, který po ztuhnutí vytvoří odlitek. Požadavkem tohoto kroku výrobního

procesu je vytvořit ve formovací směsi dutinu, jejíž vnější obrysy odpovídají tvarem

budoucímu odlitku, zvětšenému o přídavky na obrábění a smrštění taveniny s tou podmínkou,

že nejmenší tloušťka stěny odlitku musí zaručit úplné vyplnění formy kovem [21].

Formy lze rozdělit na netrvalé (slouží na jedno použití, tvoří přibližně 95% používaných

forem) a trvalé (užívají se vícekrát, až 150 000 x). Netrvalé formy se vyrábí z formovacích

směsí, ručně nebo strojně pomocí modelů a jaderníků. Modely představují základní pracovní

pomůcku, v minulosti se vyráběly ze dřeva, v současnosti se však užívají umělé materiály,

které nepodléhají roztažnosti a nabobtnávání. Jádra se zhotovují v takzvaných jadernících

a jejích úkolem je vytvořit v odlitku dutinu (jádra pravá) a jádra sloužící pro usnadnění

formování (nepravá) [22].

Požadavky kladené na formovací směni jsou dobrá soudržnost (aby odolaly

mechanickému působení tekutého kovu), dobrá tvárnost (pro snadné zpracování

do požadovaného tvaru formy) a dostatečná ohnivzdornost (aby nedocházelo k jejich

připékání na odlitek). Jejich základními složkami jsou pojivo (propůjčuje směsi soudržnost)

a ostřivo (určující tvárnost směsi), představující až 90% směsi, mající vliv na bezchybnost

odlévání a tuhnutí odlitků [16].

Jakost formovacích směsí a jejich vzájemné působení s tekutým kovem má značný

význam na kvalitu výsledného produktu. Sledují se jejich vlastností jako například obsah
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vody mající vliv na výskyt vad. Dále se ověřuje zrnitost ostřiva – tato ovlivňuje jakost

povrchu odlitků, hustota, prodyšnost formovací směsi (schopnost propouštět plyny a páry,

na které přímo závisí výskyt vad, tzv. bublin), žáruvzdornost, rozpadavost, drobivost a další.

Směsi se po odlití odlitku a jeho vyjmutí s formy rozpadnou a po regeneraci se znovu

používají. Podobně se opakovaně používají formovací rámy a formovací zařízení [16].

Ad 3)  Výroba netrvalé formy

Poté co jsou slévárenské formovací směsi připraveny adekvátně dle typu odlévané litiny

a jsou k dispozici potřebné modely, jádra a formovací rámy, je přikročeno k samotnému

formování. Pro přesné vysvětlení tohoto procesu je potřeba se seznámit

 se základními částmi ručně formované netrvalé formy (obr. 4.3).

Obr. 4.3 Základní části netrvalých forem

1) až 4) - pozice představují vtokovou soustavu, systém kanálů, který slouží k zaplnění formy

tekutým kovem. Je tvořena vtokovou jamkou, vtokovým a rozváděcími kanály a zářezy.
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Vtoková soustava musí zaručit dokonalé naplnění formy, bez nasávání vzduchu a plynů,

bez poškození stěn dutiny formy. Z hlediska jakosti je velmi důležité, aby byla forma

vyplněna dříve, než dojde k tuhnutí kovu do ní odlitého [16].

1) Vtoková jamka – slouží k zachycení proudu kovu z licí pánve a jeho usměrnění

do vtokového kanálu. Její další funkcí je zachycování strusky z pánve.

2) Vtokový kanál – slouží k přivedení tekutého kovu z vtokové jamky do úrovně zářezů.

3) Struskový kanál – jeho funkcí je kromě zavedení kovu do dutiny formy také odloučení

nekovových vměstků (struska a písek) stržených v předchozích částech vtokové soustavy.

4) Zářezy – jsou zpravidla umístěny po obvodu odlitku, aby kov zaplňoval formu

stejnoměrně, bez víření a stříkání.

5) Výfuk – slouží k odvedení vzduchu a plynů z formy, aby jimi nebyl proudící kov brzděn,

je umístěn na nejvyšším místě odlitku.

6) Nálitek – jedná se o zásobník taveniny, z něhož se nahrazuje úbytek objemu kovu,

vznikající při tuhnutí odlitku, a tím se zabraňuje vzniku dutin v odlitku (staženin).

7) Pravé jádro – slouží k vytvoření vnitřních dutin a otvorů.

8) Nepravé jádro – slouží k vytvoření částí vnějšího povrchu odlitku.

9) Průduchy – vytvářejí se ve formě bodcem a přispívají ke zvýšení přirozené prodyšnosti

formovací směsi a tím ke snazšímu úniku par a plynů.

10) Modelová směs – nalézá se v bezprostřední blízkosti modelu/odlitku. Jsou na ní kladeny

vysoké požadavky na její charakteristické vlastnosti.

11) Plnící směs – nachází se v nepodstatných částech formy. Plnící  směs může být tvořena

hrubšími materiály horších vlastností než je tomu u modelových směsí.

12) Horní formovací rám

13) Dolní formovací rám

Formování je zahájeno umístěním spodní poloviny modelu na modelovou desku

ve  spodní  části  děleného  formovacího  rámu.  Formovací  modelové  směsi  jsou  ručně

upěchovány k modelu a zbylé prostory se doplní hrubší plnící směsí. Na závěr jsou ve směsi

bodcem vytvořeny průduchy. Spodní polovina formovacího rámu se poté otočí o 180°

a umístí se na ní její horní polovina, totéž se provede s horní polovinou modelu, ustaví

se vtoková soustava a další součásti nutné pro správnou funkci formy. Postup formování

modelovou a plnící směsí se opakuje, taktéž vytvoření průduchů. Následuje zvednutí horní

poloviny formy, vyjmutí modelu, vyříznutí struskového kanálu a vložení jader. Přiložením
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horní poloviny formy s pak vytvoří kompletní dutina, odpovídající svým tvarem budoucímu

surovému odlitku. Vzhledem k nebezpečí vztlakových sil je nutno obě poloviny formy

po složení zajistit svorkami a závažím [17].

Ad 4)  Odlévání, tuhnutí a chladnutí taveniny ve formě

Do dutiny připravené formy je z pánve, skrze vtokovou soustavu, vlévána tavenina.

Po odlití tavenina ve formě tuhne a chladne, dochází k předpokládaným metalurgickým

a chemickým procesům.  Vhodná  rychlost  tuhnutí  a  chladnutí  souvisí  s  druhem odlévaného

materiálu. Vzniká odlitek, který se vyjme z formy jako tzv. surový odlitek [17].

Ad 5)  Vytloukání odlitků, čištění a opravy vad

Po ochlazení na požadovanou teplotu se odlitek z formy vytluče (forma se rozbije).

K vytloukání odlitků se používá vibrační zařízení, vytloukací rošty nebo kladivo. Formovací

směs se spolu s rámy vrací zpět do výrobního cyklu. Čištění povrchu odlitku se provádí

otryskáváním zrnitým materiálem. Platí, že čím vyšší byla teplota lití, tím obtížnější je čištění

povrchu odlitku.

Odstraňují se vtoky a nálitky (uražením, odřezáním, plamenem), nežádoucí výstupky (švy

a menší povrchové vady) se zabrousí. Případné chyby odlitků se opravují zavařením

či zatmelením [21].

Ad 6)  Dokončovací operace

Dokončovací operací chápeme třískové obrábění očištěného odlitku. Odebráním

přídavků na obrábění či opracováním funkčních částí odlitku, vzniká tzv. čistý odlitek.

Případně se ošetřují základním nátěrem (dle přejímacího protokolu).

Ad 7)  Kontrola odlitků a expedice

Odlitky se kontrolují z hlediska rozměrové přesnosti (tolerance), jakosti povrchu

(výskyt povrchových vad a trhlin), požadované struktury a mechanických vlastností, vnitřní

homogenity, apod. Výsledná rozměrová přesnost odlitku je dána jak systematickými, tak

náhodnými chybami a klasifikuje se do stupňů přesnosti dle normy. Systematická chyba

vzniká nepřesným určením hodnoty smrštění kovu a předchází se jí rozměrovou úpravou

modelu dle zkušebního odlitku. Kontroly pro odhalení skrytých vnitřních vad jsou prováděny
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rentgenem či ultrazvukem. V případě, že odlitky splňují vlastnosti předepsané přijímacími

podmínkami (dle specifické normy či podle samostatně zpracovaných přejímacích předpisů),

jsou připraveny k expedici [21].

4.2 Vady odlitků

Při odlévání působí celá řada vlivů, které určují konečnou jakost odlitku. Aby bylo

možno ovlivňovat jakost odlitků, je třeba znát jednotlivé vady a příčiny jejich vzniku. Vadou

odlitku se rozumí každá odchylka rozměrů, hmotnosti, vzhledu, makrostruktury nebo

vlastností zjištěných laboratorními zkouškami, od příslušných norem nebo sjednaných

technických podmínek [23].

Vady odlitků mohou být zjevné (tedy zjistitelné prohlídkou neobrobeného odlitku

prostým okem nebo jednoduchými pomocnými měřidly), či skryté (zjistitelné až po obrobení

odlitku nebo pomocí přístrojů a laboratorních zkoušek). Při posuzování vad je důležité si

uvědomit, že je prakticky nemožné vyrobit odlitek bez vad, důležité je však postupovat tak,

aby se vady v odlitku posunuly tam, kde zákazníkovi nevadí. Z toho hlediska lze vady dělit

do následujících skupin [23]:

vady nepřípustné – již je nelze hospodárně odstranit opravou;

vady přípustné – normy je připouštějí, aniž by požadovaly jejich odstranění;

vady opravitelné – jejich oprava vhodným způsobem je normou dovolena;

vady odstranitelné – je možno je odstranit po dohodě se zákazníkem jen zvláštními

úpravami.

Podle ČSN 42 1240 se jednotlivé vady označují dvoumístným číslem. V tab. 4.1 představuje

první číslice skupinu vad, druhá specifikuje vadu v rámci skupiny.

Tab. 4.1 Rozdělení vad odlitků do skupin dle ČSN 42 1240 [23]

Označení vad Skupiny vad odlitků
1-18 Vady tvaru, rozměrů a hmotnosti
21-28 Vady povrchu
31-32 Přerušení souvislosti
41-46 Dutiny
51-55 Vměstky
61-65 Vady struktury

71-73
Vady chemického složení, nesprávných fyzikálních nebo
mechanických vlastností
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Následující text představuje nejčastější vady odlitků, jejich příčiny a způsoby, jak jim

předcházet. Pro úplnost je vždy uvedeno číslo vady odpovídající normě.

Nezaběhnutí (11) - neúplně vytvořený tvar způsobený nedostatečným vyplněním

formy nebo vytečením kovu z formy po dolití. Příčinou této vady je nízká teplota kovu

při lití, malá rychlost lití, neodvzdušněná forma, nedostatečně zatížená forma.

Připečeniny (21) - vady charakterizované hrubým, drsným povrchem odlitku

vzniklým spečením formovací směsi s kovem odlitku. Příčinou je nevhodné složení

formovací směsi, špatně vysušená forma, nedostatečné upěchování směsi.

Zavaleniny (22) - jedná se o rýhy nebo prohlubeniny se zaoblenými okraji,

procházející celou stěnou odlitku. Vznikly neslitím proudu kovu, předčasně ztuhlého

ve formě. Příčina této vady spočívá v nízké teplotě lití, malé rychlosti lití.

Zálupy (23) - zálupy jsou mělké prohloubeniny na povrchu odlitku, zakryté šupinou

kovu, související s odlitkem. Tato šupina je od odlitku oddělena vrstvou formovacího

materiálu. Příčinou této vady jsou nevhodná poloha (sklon) formy při lití, nevhodná

formovací směs, malá rychlost lití a přelévání kovu po plochách formy.

Trhliny (31) - jedná se o křivolaká roztržení povrchu stěny odlitku, k nimž dochází za

vysokých teplot. Trhlina prochází po hranách zrn kovu. Její povrch je nerovný

a okysličený. Příčinou této vady je vlastní složení slitiny (velký součinitel smrštění,

široký interval tuhnutí) a nevhodná konstrukce odlitku (příliš velké rozdíly

v tloušťkách jednotlivých částí odliku a náhlé přechody mezi nimi).

Praskliny (32) - rovná nebo křivolaká roztržení stěny odlitku, vzniklá při nízkých

teplotách, často až po úplném vychladnutí odlitku. Hlavními příčinami prasklin jsou

velké rozdíly v tloušťce stěn odlitku, které mají za následek vznik velkého pnutí

v průběhu tuhnutí a ochlazování odlitku, nesprávná konstrukce odlitku.

Bubliny  (41)  - charakterizují se jako otevřené nebo uzavřené dutiny zpravidla

s čistým, hladkým povrchem. Jsou obvykle v nejvyšších částech odlitku v důsledku

uzavření plynu mezi kovem a formou. Hlavními příčinami těchto vad jsou

nedostatečná desoxidace nebo odplynění kovu, nevysušený licí žlábek nebo pánev,

formovací směs vyvíjející nadměrné množství plynů, navlhlá forma nebo jádro,

založení studených jader do horkých forem.

Staženiny (42) - otevřené nebo uzavřené dutiny ve stěně odlitku s drsným nebo hrubě

krystalickým povrchem, vzniklé zmenšováním objemu kovu při tuhnutí. Příčinou
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staženin je především technologicky nevhodné rozdělení tloušťek stěn odlitků s uzly,

které nelze opatřit nálitky nebo chladítky, neusměrněné tuhnutí odlitku, nedolití

nálitků, případně vysoká teplota lití odlitku.

Řediny (44) - místa nahromadění malých staženin projevujících se zřetelně jako řídká

místa v průřezu odlitku. Příčinou vady je nahromadění materiálu v uzlech odlitku,

které nelze nálitkovat, případně pokud je počet nálitků příliš malý.

Zadrobeniny (52) - otevřené nebo uzavřené dutiny ve stěně odlitku, zcela nebo

částečně vyplněné formovacím materiálem. Vadu způsobují nesprávné vlastnosti

formovací směsi, nesprávný přívod kovu do formy způsobující odplavení části formy

nebo jader.

Zatvrdlina, zákalka (63) - tvrdé, neobrobitelné místo na různých částech odlitku

(přítomnost tvrdých strukturních součástí ve slitině). Příčiny jsou v nesprávném

chemickém složení slitiny pro danou tloušťku stěny odlitku, nesprávně provedené

očkování litiny nebo příliš intenzivně působící chladítko.

5 Společnost Slévárna Dolní Benešov, s.r.o.

Slévárna Dolní Benešov, s.r.o. (dále jako „slévárna“ či „SDB“) je soukromá slévárna

s více než stoletou tradicí. SDB vznikla v roce 1885 jako firma se zaměřením na výrobu

odlitků z šedé litiny pro kotle, radiátory a armatury.  V šedesátých letech se slévárna stala

metalurgickou základnou výroby litinových odlitků pro výrobce průmyslových armatur

a čerpadel.

V současné době SDB vyrábí odlitky z šedé a tvárné litiny pro použití v různých

průmyslových odvětvích. Kapacita výroby je v rozmezí 5 kg až 3000 kg, jak pro kusovou, tak

malosériovou výrobu. Roční produkce odlitků je cca 6000 t. Portfolio odlitků zahrnuje skříně

převodovek, tělesa šoupátek, statory, komponenty k vakuovým čerpadlům, štíty statorů,

trysky pro hliníkový průmysl aj. (obr. 5.1). Součástí nabídky zákazníkům je také komplexní

opracování odlitků včetně tepelného zpracování žíháním, tryskání, barvení a lakování.
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Obr. 5.1 Příklady produkce odlitků v SDB [24]

SDB se kromě slévání zaměřuje také na výrobu nových modelů ze dřeva, lehkých

kovů nebo umělých hmot, adaptaci stávajících modelových zařízení od zákazníků a jejich

opravy.

Používané technologie v SDB:

tavící jednotky INDUCTOTHERM s kapacitou 2x4 t;

technologie furanového lití;

výroba jader metodou chladících boxů;

simulace ochlazování metodou QuikCAST - Mecast Software;

modifikace tvárné litiny injektáží drátem;

metalurgická analýza kovu (elektroanalýza, termoanalýza);

mechanické a ruční broušení odlitků.

Metody testování odlitků:

destruktivní a nedestruktivní zkoušky (RTG, UZ, magnetické);

mechanické zkoušky pevnosti v tahu, tažnosti a tvrdosti; zkouška rázem v ohybu

metodou Charpy;
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metalografické zkoušky;

rozměrové kontroly odlitků.

Odlévané materiály

Typy šedé litiny vyráběné v SDB jsou uvedeny v tab. 5.1.

    Tab. 5.1 Šedá litina [24]

ČSN DIN EN 1561 DIN EN 1691 Rm min (N/mm2) HB max (Brinell)

422420 EN-GJL-200 GG 20 200 220

422425 EN-GJL-250 GG 25 250 240

422430 EN-GJL-300 GG 30 300 260

ASTM - A 126 B 214 230

Typy tvárné litiny vyráběné v SDB jsou uvedeny v tab. 5.2.

    Tab. 5.2 Tvárná litina [24]

ČSN DIN EN 1561 DIN EN
1691

Rm min
(N/mm2) HB max (Brinell)

422304 EN-GJS-400-15 GGG 40 400 200

EN-GJS-400-18U-LT  GGG 40.3 400 140-200
422305 EN-GJS-500-7 GGG 50 500 230

422306 EN-GJS-600-3 GGG 60 600 270

422307 EN-GJS-700-2 GGG 70 700 300

Systém kvality

SDB je držitelem certifikátu ČSN ISO 9001:2009 pro výrobu a prodej odlitků z šedých

a tvárných litin a výrobu a prodej modelových zařízení, kopie certifikátu je v příloze č.1. Dále

je společnost držitelem certifikátu Bureau Veritas podle dozoru BV Mode II pro výrobu

a dodávky pro lodní průmysl podle BV Rules, kopii certifikátu lze nalézt v příloze č.2. V roce

2013 byla prodloužena platnost certifikátu DNV - Det Norske Veritas uznávajícího Slevárnu

Dolní Benešov, s.r.o. oprávněným výrobcem odlitků z litin, kopie certifikátu v příloze č. 3.

Všechny kopie certifikátu byly poskytnuty organizací SDB.



VŠB-TUO Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra kontroly a řízení jakosti

Diplomová práce: Analýza možných vad odlitku z tvárné litiny a vyhodnocení jejich rizika

36.Bc. Lenka Zdvořáková

6 Analýza výroby vzorkového odlitku

První podkapitola se zabývá analýzou současného stavu výskytu vad odlitků ve

slévárně, obsahující Paretovu analýzu včetně grafu zmetkovitosti a procesu řízení neshodných

výrobků. Následuje představení nového produktu sléváren s vysvětlením průběhu vzorkového

řízení. Další podkapitola obsahuje analýzu odlitků dodaných zákazníkem s interpretací

výsledků simulace ochlazování vzorkového odlitku prováděné v rámci prevence výskytu

možných vad. Samotné vypracování metody FMEA je popsáno v kapitole

7 a doporučená opatření z ní vycházející jsou aplikována do níže popsaného výrobního

procesu vzorkových odlitků.

6.1 Současný stav výskytu vad odlitků

Analýza výskytu vad odlitků ve slévárně je jednou z mnoha odpovědností představitele

vedení pro jakost (dále „PVJ“). Ve spolupráci se slévačem, technologickým úsekem a úsekem

technické kontroly jsou získávány data o každém odlitém kusu a na měsíční bázi

je vypracována Paretova analýza příčin zmetkovitosti. Vytištěná kopie tohoto dokumentu

je vyvěšena na nástěnce před vstupem na samotné pracoviště slévárny. Slouží

k informovanosti zaměstnanců o tom, jak si slévárna vede v rámci výskytu vad, a také jako

motivace ke zkvalitnění práce v případě, že se vyskytující vady týkají daného pracoviště.

Vstupními údaji pro zpracování Paretova diagramu jsou informace o výskytu

jednotlivých vad a celková hmotnost vyrobených odlitků za sledované období, tedy za jeden

kalendářní měsíc.  Kritérium hmotnosti  je zvoleno logicky dle povahy prodeje odlitků -  cena

odlitků se neodvíjí od kusu, ale jejich hmotnosti. Sledujeme tedy výskyt vad odlitků

vztahujících se k celkové hmotnosti všech odlitků za dané období.

Na základě poskytnutých údajů za leden až prosinec 2013 jsem sestavila souhrnný

Paretův diagram zobrazující průměrný výskyt vad za rok 2013 (obr. 6.1).
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Obr. 6.1 Paretova analýza výskytu vad za rok 2013

Z obr. 6.1 je zřejmé, že výsledek Paretovy analýzy neodpovídá pravidlu 80/20. „Životně

důležitá menšina“ zahrnuje sedm vad a „užitečná většina“ zahrnuje osm vad. Nemůžeme zde

učinit závěr, že 5 až 20% vad se rozhodující měrou podílí na celkové zmetkovitosti, což je

dáno těmito příčinami:

Analýza vykazuje výskyt vad v průběhu celého roku 2013, dochází tedy

ke zkreslení jejich zprůměrováním. Jednotlivé Paretovy diagramy za konkrétní měsíce

zhruba odpovídaly platnosti pravidla 80/20.

Paretovy diagramy jsou vytvářeny pro vady odlitků jak z šedé, tak z tvárné litiny.

Každý druh litiny a odlitků je náchylný pro výskyt specifických vad.

V průběhu roku jsou odlévány odlitky v rámci určitých projektů různých rozměrů

a tvarů, vyžadující aplikaci různých slévárenských technologií. Tudíž dochází

k rozšíření „životně důležité menšiny“ o vady, které se velkým podílem vyskytly např.

jen v jednom kalendářním měsíci z celého roku 2013.

K výsledkům Paretovy analýzy bude přihlédnuto při vypracování metody FMEA

v analýze vzniku možných vad.
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V návaznosti na výskyt vad v Paretově analýze jsem z poskytnutých záznamů vytvořila graf

průměrné zmetkovitosti za období 01/2011 - 02/2014. Jak lze vidět z grafu na obr. 6.2

slévárna vykazuje velmi nízkou zmetkovitost.  K překročení 4% došlo v lednu a únoru 2011

(zvýrazněno žlutou barvou). Zmetkovitost je v posledních třech letech udržována pod hranicí

3,5%, což je méně než managementem slévárny nastavené maximum 4%.

Obr. 6.2 Průměrná zmetkovitost za 01/2011 - 02/2014

6.1.1 Řízení neshodného produktu

Cílem řízení neshodného produktu je ochrana zákazníka před přijetím neshodného

výrobku a zabránění zbytečným nákladům v podobě dalšího zpracování neshodného

produktu. Obr. 6.3 znázorňuje vývojový diagram řízení neshodného produktu.

Při posuzování vad je podstatné si uvědomit, že je prakticky nemožné vyrobit odlitek bez vad.

Důležité je však postupovat tak, aby se vady v odlitku posunuly tam, kde zákazníkovi nevadí.

V případě výskytu závažných vad, které nebudou zákazníkem akceptovány, je odlitek ihned

považován za neshodný a vyřazen. Jestliže se vada objeví v místě, které by ji mohl zákazník

akceptovat, proběhne konzultace, na jejímž základě dojde k případné opravě, udělení výjimky

či k vyřazení odlitku. Algoritmus řízení neshodného produktu je na obr. 6.3.
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Obr. 6.3 Vývojový diagram řízení neshodného produktu [26]

6.2 Odlitek statoru jako nový projekt v SDB

Novým produktem SDB je odlitek statoru vakuového čerpadla (obr. 6.4), užívaného

například v chemickém průmyslu. Tyto velmi robustní vývěvy (nezřídka o váze i několika

tun) vyžadují předvakuum (několik stovek Pa) a chlazení, mnohdy i odhlučnění. Jejich

předností je velmi vysoká čerpací rychlost (až desítky tisíc l/min).

Vzhledem k vysokým napětím, kterým bude odlitek statoru při vytváření podtlaku

vystavován, a požadavku na jeho dokonalou těsnost, musí slévárna zaručit jeho nejvyšší

jakost a maximální bezpečnost užívání. Toho lze docílit pouze v případě vysoké jakosti

odlitků. Z praktického hlediska však tento stav není možný, a proto je snahou slévárny odlití

statorů s možnými vadami, ale pouze v místech, kde je Zákazník XYZ (dále jako „zákazník“)

bude ochoten po dohodě se slévárnami akceptovat.
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Stator je hlavní částí vakuového čerpadla realizující vytváření podtlaku na principu tzv.

Rootsovy vývěvy. Jsou v něm umístěny dva precizně vycentrované rotory s minimálními

mezerami mezi sebou otáčející se rychlostí několik tisíc otáček za minutu a přečerpávají plyn

ze systému. Stejně jako rotory musí být i stator vyroben s vysokou přesností tvarů a rozměrů,

protože je součástí sestavy čerpadla. V případě jakýchkoliv vad statoru nebude čerpadlo

fungovat jako celek. Proto jsou na odlitek statoru kladeny velmi vysoké nároky, kdy i drobné

neodhalené vady mohou mít za následek poškození čerpadla a ohrožení bezpečnosti (safety

critical component).

Obr. 6.4 Vakuové čerpadlo a jeho komponenty odlévané z tvárné litiny [24]

Na obr. 6.5 je v izometrickém pohledu znázorněn odlitek statoru s uvedením jeho

hlavních rozměrů. Složitost tvaru daného kusu, množství rádiusů, úkosů a přítomnost dutin,

jež vyžadují vysokou přesnost výroby. Všechny tyto faktory představují možné podmínky pro

vznik vad při odlévání a je potřeba se jich vyvarovat. Vzhledem k tomu, že slévárny mohou

ovlivnit pouze technologii lití, avšak ne již požadovanou konstrukci statoru, je nutné využít

všechny dostupné slévárenské technologie pro jeho výrobu dle předepsaných požadavků

zákazníka. Tabulka 6.1 uvádí základní údaje o odlitku statoru.
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Obr. 6.5 Stator vakuového čerpadla – izometrický pohled [27]

   Tab. 6.1 Základní informace o odlitku statoru [27]

Odlitek statoru vakuového čerpadla (Stator casting)
Hmotnost 72 kg
Vnější rozměry 500x360x83,5 mm
Materiál Tvárná litina ČSN 42 2304 (DIN 1691 - Grade GGG40)
Teplota lití 1390°C
Doba lití cca 27 sekund
Doba tuhnutí cca 1 hodina

Odlitek statoru je dále strojně obráběn za účelem získání požadovaných vysokých

tolerancí rozměrů tak, aby mohl plnit svou funkci v sestavě vakuového čerpadla.

6.3 Proces výroby vzorkových odlitků

Výroba vzorkových odlitků je proces probíhající v několika fázích, kdy se každá z nich

určitou částí podílí na možnosti vzniku vad. Vývojový diagram výroby vzorkového kusu

s detailnějším rozpracováním jednotlivých fází od začátku až do konce procesu je umístěn pro

jeho složitost v příloze č. 4a, 4b. Výroba vzorkového odlitku je z principu složitější proces

než z něj vyplývající sériová výroba odlitků. Hlavním faktorem je časová a finanční

náročnost. Podstatou výroby vzorkových odlitků je nalezení vhodné technologie tak, aby

došlo k eliminaci vzniků vad či jejich posunutí do míst, kde zákazníkovi nebudou vadit. Tento

proces může vyústit až k desítkám vyrobených vzorkových kusů do doby, než jakost odlitků

360 mm500 mm 83,5 mm
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bude splňovat požadavky zákazníka. Po vyladění všech technických parametrů se přistupuje

k samotnému odlévání bez nutnosti provádění složitých kontrol jakosti.

Dle požadavku zákazníka je před zahájením sériové výroby požadovaného statoru

(a dalších odlévaných součástí čerpadla) úkolem slévárny realizovat proces odlití

tzv. vzorkové série odlitků. Během tohoto procesu je nutné odhalit (předepsanými metodami

a postupy schválenými zákazníkem) a eliminovat (změnou podmínek lití, adaptací původně

navržených technologii) veškeré vady, které se mohou u daného produktu vyskytnout.

Výsledkem dohody mezi slévárnou a zákazníkem je předepsaný postup odlévání

vzorkových odlitků následující (skládající se ze tří etap):

Verifikace – kdy je na základě určitého původního návrhu dílčích slévárenských

technologií odlito 10 kusů odlitku statoru. Z tohoto rozsahu jsou náhodně vybrány

4 kusy, na nichž jsou provedeny zkoušky (specifikováno dále v této kapitole),

a zbylých 6 kusů je odesláno zákazníkovi za účelem provedení zkoušek lekáže

napouštěním tělesa odlitku argonem. V případě výskytu vad je přistoupeno k jejich

analýze a aplikaci vhodného technologického řešení (musí být schváleno zákazníkem),

pro jejich odstranění. Celá verifikační dávka je však tímto považována za neshodnou

a je nutné opakovat odlévání všech 10 kusů se zavedenou technologickou úpravou.

Omezující podmínkou, avšak zaručující dosažení jakosti, je možnost zavedení pouze

jedné technologické změny do následujícího cyklu lití. Tento proces se opakuje až do

okamžiku, kdy jsou získány 4 odlitky dané tavby bez vad. Po schválení procesu

verifikace zákazníkem lze pokračovat v další etapě.

1. Validace – postup je totožný jako v případě předchozí etapy – je odlito 10 kusů

a u 4 z nich jsou slévárnou provedeny  zkoušky. Vychází se z technologických

podmínek určených verifikační etapou. V případě výskytu vady je nutné opakovat lití

1. validační dávky (verifikační dávka je již považována za uzavřenou) s aplikovanou

změnou. V případě provedení zkoušek bez nálezu vad a schválení ze strany zákazníka

je přistoupeno k poslední etapě.
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2. Validace – odlévání zahrnuje opět 10 kusů na základě technologických podmínek

lití vycházejících z verifikace a 1. validace. Po provedení zkoušek náhodně vybraných

4 kusů bez nálezu vad je tato etapa uzavřena. Technologické podmínky pro odlévání

jsou tímto definovány a ověřeny.

Smyslem této ekonomicky a časově velmi náročné metody odlévání vzorkových odlitků

neboli tzv. vzorkového řízení, je potvrzení reprodukovatelnosti kvality. Úspěšným

dokončením vzorkového řízení potvrzují slévárny kvalitu výroby daného produktu a veškeré

další odlévané a dodávané kusy jsou zákazníkem považovány za vysoce kvalitní a bez vad.

Taktéž slévárny tímto považují zavedené technologie za ověřené a nadále provádějí jen

minimum nutných kontrolních operací (vizuální kontrola, rozřezání odlitku pouze u prvního

a posledního kusu odlité dávky), což vede k úsporám nákladů.

6.3.1 Výroba tvárné litiny

K výrobě vzorkových odlitků je potřeba nejprve vyrobit litinu. V našem případě

se jedná o tvárnou litinu. Jak již bylo zmíněno v teoretické části diplomové práce, tvárná litina

je slitina železa s uhlíkem a dalšími prvky, v níž je uhlík přítomen především ve formě

kuličkového grafitu. Metalurgická analýza, která zahrnuje kontrolu složení (spektroanalýza)

a teploty taveniny (termická analýza), je prováděna před samotným vylitím z pece do bubnu.

Následuje modifikace taveniny hořčíkem, kdy dochází k ovlivnění formy grafitu v tavenině.

Podruhé je metalurgická analýza prováděna před litím do formy k potvrzení licí teploty, která

je velmi důležitá pro výslednou jakost odlitku. Detailně je postup výroby tvárné litiny

přehledně zobrazen na vývojovém diagramu (obr. 6.6).
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Obr. 6.6 Vývojový diagram výroby tvárné litiny [26]
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6.3.2  Časový harmonogram vzorkového řízení

Každá fáze výroby vzorkového odlitku má určený termín začátku a konce. V případě

zpoždění některé činnosti je třeba zjistit, z jakého důvodu ke zpoždění došlo a příčiny těchto

zpoždění eliminovat, aby se předešlo jejich opakování v budoucím projektu.

Časový harmonogram vzorkového řízení (příloha č. 5) zobrazuje standardní proces výroby

vzorkového odlitku odrážející jeho maximální požadovanou délku s uvedením odpovědností

jednotlivých úseků a pracovníků provádějících konkrétní činnosti.

Výstupem z každého procesu vzorkového řízení je formulář „Vyhodnocení vzorkového

řízení“. Jde o grafické zobrazení reálného trvání všech fází výroby vzorkového odlitku.

Znázorňuje rozdíly mezi předpokládanou dobou výroby dané standardním časovým

harmonogramem a reálnou dobou výroby. Sledování časového průběhu výroby a jeho

vyhodnocení je důležité pro zefektivnění celého výrobního procesu vzorkového odlitku.

Vyhodnocení vzorkového řízení odlitku statoru a jeho analýza je řešena po jeho výrobě

v kap. 7.2.1.

Standardní proces vzorkového řízení je rozdělen do šesti základních fází, některé mohou

probíhat paralelně:

1) Příprava výroby

2) Výroba modelu

3) Výroba vzorkových odlitků

4) Kontrola a zkoušení odlitků

5) Externí zkoušky u subdodavatele a jejich vyhodnocení

6) Expedice

Slévárna používá pro jednotlivé úseky / pracovníky zkratky, které jsou uvedeny jak ve

formuláři časového harmonogramu vzorkového řízení, tak ve vyhodnocení vzorkového řízení.

Proto jsou tytéž zkratky použity v popisu jednotlivých fází vzorkového řízení níže:

OÚ – obchodní úsek

VTÚ – výrobně-technologický úsek

MOD – modelárna

PVJ – představitel vedení pro jakost

OTK – oddělení technické kontroly

PEX – plánování a expedice

TPV – technická příprava výroby

SDB – Slévárna Dolní Benešov

TAV – tavírna
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Počet dnů v závorkách jsou pracovní dny, které mají jednotlivé úseky / pracovníci k dispozici

pro vykonání uvedených činností.

Ad 1) Příprava výroby

Celková doba trvání: 8 dní

OÚ (2 dny) – zadání objednávky do systému, zajištění platné výkresové a související

dokumentace, odsouhlasení rozsahu zkoušení se zákazníkem, předání podkladů a informací

jednotlivých úsekům.

OÚ (3 dny) – zaslání potvrzení objednávky zákazníkovi.

VTÚ,  MOD,  PVJ,  OTK,  PEX  (5  dnů) – zpracování kompletní TPV pro výrobu nového

modelu a jeho úpravy. Vypracování formuláře FMEA.

MOD, OÚ (8 dnů) – přípravné práce pro výrobu modelového zařízení v SDB.

PVJ, OTK, VTÚ, PEX (8 dnů) – zpracování kontrolního plánu výroby vzorkových odlitků.

Ad 2) Výroba modelu

Celková doba trvání: individuální

a) Výroba/adaptace modelu v SDB

b) Výroba/adaptace modelu u subdodavatele

ba) Kontrola vyrobeného modelu – včetně náměrového protokolu

VTÚ – kontrola modelu.

OÚ – transport modelu od subdodavatele do slévárny.

MOD – vizuální kontrola modelu, fotodokumentace, uvolnění modelu do výroby.

bb) Kontrola adaptace – kontrola úprav provedených na modelu

VTÚ – kontrola modelu dle navržené technologie.

MOD – kontrola úprav modelu dle náměrového protokolu, jeho validace pro výrobu

vzorkového kusu a uvolnění modelu do výroby.
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Ad 3) Výroba vzorkových odlitků

Celková doba trvání: 12 dnů

Zaplánování a termín výroby vzorkového kusu/vzorkové série (5 dnů)

PEX – zaplánování vzorkového kusu do výroby.

OTK  – aktualizace harmonogramu výroby vzorkového kusu, prověření kontrolního plánu

výroby odlitku.

Výroba vzorkového kusu (odlití) dle stanoveného plánu (7 dnů)

VTÚ,  TAV – výroba vzorkového kusu – výroba jader, forem, kompletace forem, odlévání,

vyjmutí odlitku z formy, čištění a hrubé opracování.

Ad 4) Kontrola a zkoušení odlitků

Celková doba trvání: individuální

OTK  – kontrola vzorkových odlitků dle požadavků zákazníka a stanoveného výrobního

plánu. Zpracování náměrového protokolu a podepsaní kontrolního plánu.

Ad 5) Externí zkoušky vzorkových odlitků u subdodavatele a jejich vyhodnocení

Celková doba trvání: individuální

OTK  – zajištění cenové nabídky na požadované destruktivní/nedestruktivní zkoušky

(např. řezání, RTG, UZ, metalografické zkoušky) u subdodavatele.

OÚ – vystaveni objednávky na externí zkoušky u subdodavatele; výsledky zkoušení včetně

další požadované dokumentace předány zákazníkovi.

Ad 6) Expedice

Celková doba trvání: individuální

OTK – označení vzorkového kusu dle požadavků zákazníka.

OÚ – transport vzorkového kusu k zákazníkovi spolu s požadovanou dokumentací; fakturace.
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6.3.3 Metody kontroly vzorkového odlitku

Každá série odlitků vzorkového řízení musí být podrobena řadě zkoušek, aby došlo

k odhalení případných vad a mohlo se jim v další etapě lití efektivně předcházet úpravou

slévárenských technologií. Pro tento projekt je specifický fakt, že zákazník nepožaduje

provádění nedestruktivních zkoušek (prozařování, ultrazvuk), ale požaduje především

rozřezání odlitků, tedy provedení destruktivní metody.

Odlitek statoru je po vyjmutí z formy a očištění pro kontrolu jeho jakosti podroben

následujícím zkouškám:

1) vizuální kontrola odlitků;

2) hmotnostní a rozměrová kontrola odlitků;

3) rozřezání odlitku dle nářezového plánu a vyhodnocení;

4) chemická analýza, rozbor mikrostruktury odlitků;

Podrobně se metodám kontroly jakosti věnuje následující kapitola.

6.4 Analýza odlitků dodaných zákazníkem

Z postupu vypracování metody FMEA vyplývá nutnost co nejpřesnějšího stanovení

možného výskytu vad. Za tímto účelem lze použít soubor čtyř odlitků požadovaného statoru

dodaných zákazníkem. Tyto odlitky pocházejí z jiné slévárny, kde zákazník nebyl spokojen

s průběhem vzorkového řízení. Odlitky byly poskytnuty za účelem provedení hlubší analýzy

k získání informací o možném výskytu vad a zajištění optimální technologie při výrobě

nového výrobku v SDB.

V následující části jsou popsány metody kontroly a analyzovány vady nalezené

u odlitků dodaných zákazníkem. Totožným postupem a metodami budou prováděny kontroly

kvality odlitků v průběhu připravovaného vzorkového řízení.

Prvním krokem prováděné analýzy je vizuální kontrola všech čtyř odlitků statoru

dodaných zákazníkem (obr. 6.7).
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Obr. 6.7 Odlitky dodané zákazníkem (již po rozřezání) [28]

Vizuální kontrolu provádí pracovník oddělení jakosti a jejím cílem je odhalení všech

viditelných povrchových vad. Nejčastěji lze u daného typu odlitku očekávat výskyt vad, jako

jsou staženiny, řediny, struskovitost  a trhliny.  Dále se kontroluje,  zda nedošlo k nezaběhnutí

taveniny ve formě, viditelnému přesazení částí formy či k mechanickému poškození odlitku

v průběhu jeho čištění nebo při přepravě. Po ukončení vzorkového řízení budou u nových

odlitků prováděny vizuální kontroly ve výše uvedeném rozsahu.

Vizuální kontrolou nebyly u odlitků dodaných zákazníkem zjištěny žádné vnější

vady či vady tvaru a mechanického poškození.

Druhým krokem analýzy je kontrola vad hmotnosti a rozměrů odlitku. Rozměry odlitku

jsou ověřovány tzv. kontrolním náměrem za použití vhodných měřících prostředků a jsou

porovnávány s výkresovou dokumentací. Měření se provádí na základě tzv. náměrových

protokolů, kde jsou uvedeny jednotlivé rozměry s dovolenou tolerancí, kterou nesmí měřená

hodnota překročit. V případě překročení tolerance je potřeba zhodnotit, jak je daný rozměr

kritický pro funkci statoru či pro další obráběcí operace (přídavek materiálu na obráběné ploše

lze strojně odebrat, nedostatek však již nelze opravit). Po ukončení vzorkového řízení

se budou tyto kontroly provádět jen u prvních a posledních kusů dané dávky.
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Hmotnostní a rozměrovou kontrolou nebyly u odlitků dodaných zákazníkem

zjištěny žádné vady.

Třetím, a nejvýznamnějším krokem, je rozřezání odlitku pro odhalení vnitřních vad

struktury, dutin a vměstků. Na rozdíl od jiných projektů je zákazníkem vyžadováno provádět

kontrolu pouze destruktivní zkouškou. Tato je však časově a ekonomicky náročná, nicméně je

prováděna ve slévárně bez nutnosti převážet odlitky do externích firem, které provádějí

nedestruktivní zkoušky prozařováním.

Rozřezání odlitku je prováděno na základě nářezového plánu (schématicky znázorněno

na obr. 6.8), který je výsledkem spolupráce zákazníka, úseku technologie a jakosti sléváren.

Roviny řezu jsou vhodně voleny tak, aby procházely místy s největší pravděpodobností

výskytu vnitřních vad. V tomto případě řezy prochází místy s největším objemem materiálu,

tedy takzvanými tepelnými uzly, kde je možné očekávat vznik staženin, ředin či přítomnost

vměstků. Náročnost celého procesu vychází z nutnosti provádět řezy nízkou řeznou rychlostí

za současného chlazení tak, aby nedošlo k tepelnému ovlivnění kovu v místě řezu, jinak hrozí

nebezpečí změny struktury kovu (zakalení) a znehodnocení zkoušek.

Obr. 6.8 Schématické znázornění nářezového plánu [28]

Na obr. 6.9 jsou odlitky (číselně označeny) po rozřezání a po vizuální kontrole. Každá

rovina řezu je individuálně posuzována, případné nálezy jsou označeny a zdokumentovány.
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Obr. 6.9 Odlitky po rozřezání a vizuální kontrole [28]

Na obrázku 6.10 je detail řezu vedeného střední osou odlitku č. 1. Je zde patrný výskyt

dvou ředin, každá měří v průměru cca 8 mm. Na ostatních rovinách řezu nebyly vady

nalezeny. Řediny jsou klasifikovány dle normy ČSN 42 1240 do skupiny „dutin“

a představují narušení celistvosti materiálu, což může být zvláště nebezpečné v případě

vysokého zatížení statoru za provozu.

Obr. 6.10 Odlitek č. 1 s označenými pozicemi nalezených vad

1 2

3 4

1
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Odlitky č. 2 a č. 3 (obr. 6.11) jsou vyhodnoceny se stejným závěrem – výskyt ředin

o průměrech 5 mm až 15 mm v řezu střední osou odlitku.

Obr. 6.11 Odlitky č. 2 a 3 s označenými pozicemi vad [28]

V případě odlitku č. 4 nebyly vady nalezeny v žádné z rovin řezu, tyto však mohly být

posunuty mimo viditelnou oblast a mohou se objevit například až po strojním opracování

odlitku.

Zkušební odlitek má složitý tvar charakterizovaný stěnami rozdílných tloušťek.

V nejtlustších místech chladne odlitek pomaleji než v tenkých stěnách. Tato místa jsou

označována jako tepelné uzly. Tavenina se při ochlazování smršťuje a toto smršťování navíc

probíhá v celém objemu odlitku nepravidelně. Vzhledem k uzavřenému, a tedy omezenému

prostoru dutiny, vzniká staženina či jejich shluk, tzv. ředina. Tepelné uzly je proto nutno

opatřovat nálitky, aby do nich byla případná staženina vytažena a nevznikla v kritickém místě

odlitku.  Nálitek  je  tedy  zásobník  taveniny,  umístěný  v  ose  tepelného  uzlu,  ve  kterém  musí

dojít k jejímu ztuhnutí nejpozději.

Rozřezáním odlitků dodaných zákazníkem dle nářezového plánu byly v tepelných

uzlech nalezeny řediny. Tato místa budou tedy náchylná ke vzniku vnitřních vad

(staženiny) a pravděpodobně bude nutné je opatřit nálitky, případně chladítky.

Posledním krokem zkoušek prováděných na odlitcích je chemická analýza a rozbor

mikrostruktury. Chemická analýza se v podstatě týká samotné taveniny, ze které je odlitek

2 3
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vyroben. Provádí se odběry vzorků roztaveného kovu z pece a poté (po očkování tvárné litiny)

i z licí pánve. Vzorky jsou vyhodnocovány pro ověření správného chemického složení

a uchovávány pro potřebu pozdější reference až po dobu 10 let. Na základě označení odlitku

je možné následné dohledání informace o jeho chemickém složení.

Rozbor mikrostruktury je dán metalografickou zkouškou, prováděnou na vzorku

vyřezaném z odlitku. Posuzovaná plocha vzorku je v laboratoři očištěna a naleptána,

aby „vynikla“ mikrostruktura. Pokud by bylo pro tento účel použito broušení či jiné

mechanické působení, vznikající teplo by mikrostrukturu vzorku znehodnotilo.

Obr. 6.12 Mikrostruktura odlitku při metalografické zkoušce [28]

Připravený vzorek je poté podroben zkoumání pod mikroskopem (obr 6.12). Hodnotí se

tvar, velikost a poloha grafitu a charakter jeho nosné matrice. Výstupem této zkoušky

je tab. 6.2 hodnotící uvedené vlastnosti mikrostruktury.

Tab. 6.2 Hodnocení metalografické analýzy [28]

Hodnocení metalografické analýzy vzorku
Odlitek statoru vakuového čerpadla (Stator casting)

Materiál GGG - 40
Tvar grafitu 95%VI, 5%V
Rozložení grafitu A (rovnoměrné)
Velikost grafitu 7
Počet nodulí min.200/mm2

Matrice 100% feritická
Hodnocení: Materiál plně odpovídá požadované kvalitě.

Hodnocení bylo provedeno v souladu s normou ČSN 42 0461

Zvětšeno 100x Zvětšeno 100x, leptáno Zvětšeno 200x, leptáno
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Metalografickou analýzou odlitků dodaných zákazníkem byla potvrzena

struktura tvárné litiny odpovídající předepsané normě.

V reálném vzorkovém řízení je po dokončení kontroly jakosti zákazníkovi odeslán

soubor dokumentů a fotodokumentace dokládající provedení jednotlivých zkoušek a jejich

závěry. Na jejich základě zákazník schválí nebo zamítne kvalitu dané série a postoupení do

další etapy vzorkového řízení.

Provedená analýza odlitků dodaných zákazníkem jednoznačně předznamenává

nebezpečí vzniku vnitřních vad struktury materiálu vlivem složitého tvaru odlitku. Proto bude

význam vad, jako jsou staženiny, řediny, trhliny a také struskovitost v průběhu vypracování

metody FMEA posuzován velmi přísně.

6.5 Simulace ochlazování vzorkového odlitku

Významnou metodou umožňující předvídat, a tak i eliminovat výskyt vad, ještě před

samotným litím zkušebního vzorku, je počítačem prováděná analýza průběhu ochlazování

taveniny v dutině formy.  K provádění této analýzy slévárna používá softwarem

QuikCAST - Mecast Software, který je založený na principu metody konečných prvků.

Z analýzy odlitků dodaných zákazníkem je zřejmé, že došlo ke vzniku ředin

v nejtlustších stěnách odlitků (v tepelných uzlech). Příčinou byly pravděpodobně nevhodně

dimenzované nálitky, jejich nedolití či příliš vysoká teplota lití. Úkolem technologa

je navrhnout nové, vhodné podmínky odlévání, přičemž simulace ochlazování umožňuje

efektivně ověřit jejich správnost.

Prvním krokem je příprava 3D modelu dutiny formy, tedy odlitku opatřeného vtokovou

soustavou, nálitky, přídavky a dalšími nezbytnými technologiemi, vyplývajícími z charakteru

daného odlitku a druhu taveniny. Všechny uvedené náležitosti jsou shrnuty výkresovou

dokumentací zpracovanou slévárnami v přípravné fázi výroby. Počítačový model dutiny

formy, odpovídající požadovanému zkušebnímu odlitku, je znázorněn na obr. 6.13.
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Obr. 6.13 3D model dutiny formy [28]

Druhým krokem je zadání tzv. okrajových podmínek do programu. Mechanických

a fyzikálních vlastností taveniny a dílčích informací, které určují programu počáteční

a koncové stavy, mezi kterými se provádí simulace. V tomto případě je stěžejní hodnotou

teplota lití tvárné litiny (1390°C), kterou je potřeba ověřit.

Výstup simulace lze interpretovat pomocí grafického znázornění stavu taveniny

v libovolných časových intervalech ochlazování, kdy je teplota určována barevnou škálou.

Tento proces umožňuje poměrně přesně určit děje uvnitř dutiny formy.

      Obr. 6.14 Ochlazování: 2 min, 20 sec [28]  Obr. 6.15 Ochlazování: 4 min, 52 sec [28]

Nálitky

Chladítko

Negativní dutiny formy

Vtoková soustava

Oblast
působnosti
chladítka

Tepelný uzel
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Obrázek 6.14 představuje počátek procesu ochlazování, kdy jsou již patrné první oblasti

s významným poklesem teploty. Dle předpokladu se jedná o nejtenčí stěny odlitku (žlutá

barva, teplota cca 970°C). Důležité je splnění podmínky zcela zaplněné vtokové soustavy

a nálitků, tímto se zajišťuje jejich správná funkce. Je také dobře patrná oblast působnosti

navrženého chladítka zajišťujícího usměrněné tuhnutí taveniny ve formě.

Na obrázku 6.15 jsou již jednoznačně rozeznatelné oblasti tepelných uzlů vyznačující se

největším objemem taveniny, teplota je zde oproti okolí stále vysoká (červená barva, teplota

cca 1300°C), k ochlazování dochází pomaleji. Nálitky umístněné nad teplotními uzly musí

chladnout nejpomaleji, aby došlo k požadovanému vytažení možných vad do jejich objemu.

Nálitky v tomto bodě slouží také jako zásobníky taveniny kompenzující její úbytek vlivem

smršťování při tuhnutí.

    Obr. 6.16 Ochlazování: 10 min, 54 sec [28]       Obr. 6.17 Ochlazování: 21 min, 53 sec [28]

Přibližně po 11 minutách (obr. 6.16) již došlo ve většině objemu odlitku k významnému

ochlazení taveniny. Teplotní uzly dle předpokladu chladnou pomaleji, nálitky stále plní funkci

a udržují ve svém objemu vysokou teplotu. Na obrázku 6.17 je již patrné ztuhnutí taveniny

v oblasti tepelných uzlů a dochází jen k ochlazování a tuhnutí objemu nálitků. Šedá barva

v tomto časovém okamžiku indikuje teplotu cca 300°C.

Tepelný uzel
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Obr. 6.18 Ochlazování: 1 hod, 4 min, 23 sec [28]

Z hlediska přínosu simulace ochlazování je obr. 6.18 nejpodstatnější. Představuje

okamžik celkového ztuhnutí taveniny v dutině formy, který nastává přibližně po jedné hodině

(avšak k úplnému vychladnutí odlitku dojde až za několik hodin). Barevná diference nyní

již nenaznačuje teplotu, ale přítomnost tzv. pórovitosti, tedy staženin, ředin, či objemových

vad obecně, softwarem označovaných jako „shrinkage porosity“ (anglický výraz pro řediny

[25]). Z obrázku je patrné, že staženiny vznikly pouze v nekritickém objemu nálitků a nijak

tedy neohrožují samotný odlitek.

Simulace ochlazování potvrdila navrženou teplotu lití 1390°C za vhodnou. Nálitky jsou

svým objemem a polohou schopny plnit funkci, tedy přesunout místo vzniku vady mimo

objem odlitku. Navržené chladítko adekvátně přispívá k usměrněnému tuhnutí. Vzhledem

ke značné složitosti odlitku je výhodné ověřit chování taveniny ještě před samotným

procesem vzorkového lití. Simulace tak snižuje riziko vzniku některých vad, ovšem

neumožňuje ověřit veškeré aspekty důležité pro proces odlévání. Například správnost návrhu

vtokové soustavy, vady způsobené vměstky či nebezpečí nedolití formy (simulace pracuje

se zcela zaplněným objemem dutiny formy). K poznatkům, získaným z preventivně

provedené simulace, bude přihlíženo při vypracování metody FMEA.

Staženiny soustředěné
v nekritické části nálitku
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7 Metoda FMEA

Principem metody FMEA je snaha co nejkomplexněji analyzovat, identifikovat

a minimalizovat dopad možných negativních skutečností ovlivňujících jakost nového

produktu ještě v přípravné fázi. Takto je možno ještě před uvolněním navrhovaného produktu

do výroby omezit časové, materiální a v důsledku ekonomické ztráty.

Předcházející kapitola analyzující výrobu vzorkového odlitku poskytuje dostatek informací

pro zahájení samotného vypracování metody FMEA. Paretova analýza vad, definování

vzorkového odlitku a jeho funkce, provedení analýzy odlitků dodaných zákazníkem

a simulace ochlazování vytvářejí poměrně přesnou představu o tom, jaké vady bude nutno při

vypracování formuláře FMEA řešit. Navíc poznatky nabyté při analýze procesu výroby

vzorkových odlitků poskytnou základ pro  návrh vhodných doporučených opatření.

7.1 Vypracování FMEA

Vzorkové řízení je z dlouhodobého hlediska pro slévárny i zákazníka výhodné,

ale vyžaduje vyčlenění značných zdrojů pro svou realizaci. Představitelem vedení pro jakost

bylo proto rozhodnuto o aplikaci FMEA na připravované vzorkové řízení za účelem

očekávaného snížení ekonomické a časové náročnosti a z důvodu nadcházející výroby odlitků

pro automobilový průmysl, kde bude metoda FMEA vyžadována výrobcem automobilů.

Metoda FMEA bude tedy využita při výrobě vzorkového odlitku statoru za účelem snížení

výskytu vad a dosažení co nejvyšší spokojenosti zákazníka.

FMEA jako týmová analýza byla takto pojata i při vypracování FMEA vzorkového

odlitku ve slévárně. PVJ sestavil tým, který se skládal ze zástupců jednotlivých úseků, a určil

vhodný den tak, aby se analýzy zúčastnili všichni požadovaní pracovníci. Včetně mé osoby

se tým FMEA skládal z:

  zástupce technologického úseku (TÚ);

  zástupce oddělení technické kontroly (OTK);

  představitele vedení pro jakost (PVJ);

  mistra slévárny;

  pracovníka slévárny;

  technologa modelárny.
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Ve funkci moderátora jsem tým FMEA důkladně seznámila s teoretickými základy

vypracování metody FMEA produktu, jelikož tato metoda dosud nebyla ve slévárně

provedena. Nejprve jsem uvedla příklad vypracovaného formuláře FMEA produktu

z literatury [13] a prezentovala předvyplněný formulář FMEA vzorkového odlitku statoru,

který jsem vypracovala v rámci přípravy na setkání týmu FMEA. Předvyplněný formulář

jsem vypracovala na základě vad uvedených v Paretově analýze (obr. 6.1) a literatury

o možných vadách odlitků ve slévárenství. Tento vzor sloužil pouze jako nastínění

k vypracování FMEA vzorkového odlitku a pro správné pochopení metody.

K dispozici byly zajištěny následující dokumenty nezbytné pro vypracování formuláře

FMEA:

  výkresová dokumentace odlitku statoru;

  technické specifikace zákazníka;

  Paretova analýza výskytu vad za rok 2013 (obr. 6.1);

  výstup z počítačové simulace ochlazování vzorkového odlitku (kap. 6.3);

  výstup z analýzy odlitků dodaných zákazníkem (kap. 6.2);

  kontrolní plán vzorkového odlitku (příloha č. 6);

  teoretické podklady (literatura o metodě FMEA a vadách ve slévárenství, normy).

Při vypracování FMEA produktu byla nejprve provedena analýza a hodnocení

současného stavu s výpočtem rizikových čísel. Kritická hodnota RPNkrit byla stanovena

na hodnotu 125. Vzhledem k nízkým hodnotám RPN po vyhodnocení prvních dvou vad

(staženiny/ řediny, trhliny) se přistoupilo k vypracování FMEA procesu. Tým došel

k přehodnocení původního záměru z důvodu nemožnosti ovlivnit možné příčiny vad, které

vyplývají převážně ze samotné konstrukce odlitku dané zákazníkem, a tímto pokračování

hodnocení produktu postrádalo význam. Na základě těchto skutečností formulář FMEA

obsahuje jak vyhodnocení FMEA produktu (FMEA vzorkového odlitku), tak FMEA procesu

(výroba vzorkového odlitku).

7.1.1 FMEA produktu (vzorkového odlitku)

První vyhodnocovanou vadou byly zvoleny staženiny/řediny, jež byly nalezeny

v odlitcích dodaných zákazníkem. Možnou příčinou těchto vad je nevhodné rozdělení tlouštěk
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stěn odlitků náchylných ke vzniku tepelných uzlů. I přes vysoký význam vady byla hodnota

RPN vyhodnocena 32. V případě, že by hodnota RPN přesáhla kritickou hodnotu, realizace

doporučených opatření by byla nemožná – za konstrukci odlitku zodpovídá zákazník

a slévárna do ní nemá možnost zasáhnout (prevence těchto vad vyplývá z obecných

konstrukčních zásad navrhování odlitku).

Stejný problém s konstrukcí odlitku nastal u vad trhliny, jejichž možnou příčinou

vzniku jsou náhlé přechody mezi stěnami rozdílných tloušťek nebo příliš tlusté stěny odlitku.

Tyto příčiny opět vychází z konstrukčních zásad navrhování odlitku. Další příčinou vzniku

trhlin může být nesprávné složení litiny, ale příprava taveniny podle materiálové normy

DIN EN 1691 a prováděná metalurgická analýza téměř vylučují možnost odlévání litiny

nesprávného složení. Velmi nízké hodnoty RPN, a prakticky nemožnost jakkoliv předejít

možnosti vzniku obou vad (staženiny/řediny, trhliny), vedly tým FMEA k rozhodnutí

přistoupit k FMEA návrhu procesu.

7.1.2 FMEA procesu (výroba vzorkového odlitku)

FMEA procesu byla pojata jako analýza možnosti vzniku vad v rámci komplexního

výrobního procesu, rozdělení do jednotlivých na sebe navazujících dílčích operací nebylo

ve formuláři FMEA provedeno. Týmem FMEA bylo rozhodnuto zahrnout do FMEA procesu

veškeré fáze výroby náchylné ke vzniku nejvýznamnějších možných vad v průběhu celého

procesu výroby odlitku (příprava modelových zařízení, formování, příprava taveniny,

dokončovací operace atd.). Vyhodnocovány jsou především vady s vysokou

pravděpodobností výskytu v rámci daného procesu, naopak vady jejíž výskyt

je nepravděpodobný nebyly uvažovány.

Při vypracování FMEA procesu tým vycházel jak z literatury o možných vadách odlitku,

tak především z vlastních odborných zkušeností z minulosti a z výstupu provedené simulace

ochlazování odlitku. Jako vstupní soubor byl také využit Paretův diagram (viz obr. 6.1),

ovšem charakteristický tvar a materiálové vlastností odlitku mohou být příčinou vzniku

specifických vad, a tudíž některé nebyly ve FMEA procesu uvažovány (např. zadrobeniny,

zavaleniny, atd.).
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Hodnocení významu, výskytu a odhalitelnosti vad bylo bodováno dle desetibodové

stupnice, kterou lze nalézt např. v literatuře [10, 13]. Každý člen týmu měl k dispozici tabulky

s hodnocením významu, výskytu a odhalitelnosti vad.

Následující analýza a hodnocení současného stavu uvádí stručnou charakteristiku

vyhodnocovaných vad, příčiny jejich vzniku včetně stávajících opatření a navrhuje

doporučená opatření. Veškeré tyto informace jsou shrnuty v první části formuláře FMEA

produktu a procesu (obr. 7.8). Kompletní formulář s vyhodnocením stavu po realizaci

navržených opatření je součástí kap. 7.3.

Analýza a hodnocení současného stavu včetně doporučených opatření

Nejprve byla provedena analýza a hodnocení současného stavu s posuzováním

významu, výskytu a odhalitelnosti vad a vypočtení rizikového čísla u jednotlivých příčin vad.

Týmem FMEA bylo rozhodnuto navrhnout a realizovat doporučená opatření i u vybraných

vad, u kterých nedošlo k překročení RPNkrit.

Struskovitost a trhliny byly ohodnoceny jako nejnebezpečnější vady (význam 9),

kdy  jejich  výskyt  může  s  varováním ohrozit  operátora  či  celou  sestavu  vakuového  čerpadla.

V obou případech se jedná o vadu, jejíž podstata je spojena s charakterem výrobku – vakuové

čerpadlo nasává vzduch pod tlakem a při uvolnění části odlitku v místě vady může dojít

k vnitřnímu poškození čerpadla.

Struskovitost je charakterizována jako otevřené

nebo uzavřené dutiny ve stěně odlitku, zcela nebo částečně vyplněné

struskou (obr. 7.1). Ke struskovitosti dochází z několika příčin,

ale vždy se jedná o přítomnost struskotvorných látek v tavenině.

První možnou příčinou je vysoký obsah strusky v tavenině.

Čím je vyšší, tím je obtížnější předejít vzniku vad. Stávajícím

opatřením je aplikace chemického koagulantu (SLAX) do taveniny,

což je struskotvorná přísada, která váže a mění povahu strusky tak,

aby vytvořila krustu, kterou lze snadno stáhnout z povrchu.

Tryskáním vratného materiálu je docíleno odstranění nečistot

a zbytků formovacích látek. Tryskání se momentálně provádí min. v 50% objemu vratu.

Obr. 7.1
Struskovitost
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V tomto případě RPN dosáhlo hodnoty 144 a dochází tedy k překročení stanovené meze.

Doporučeným opatřením ke snížení rizikového čísla je snížení obsahu strusky v tavenině.

Druhou možnou příčinou je nedostatečné odstranění strusky z litiny v pánvi před litím.

Neodstraněná struska je pak unášena tekutým kovem do formy skrze vtokovou soustavu.

Kritická hodnota byla překročena hodnotou RPN 180. Doporučeným opatřením je dodržování

technologické kázně, tedy pečlivější odstraňování strusky z hladiny taveniny a snaha

o zamezení vniknutí strusky do formy.

Třetí možnou příčinou vzniku struskovitosti může být nesprávná konstrukce

struskových kanálů. RPN (108) u této možné příčiny vady nepřesáhlo stanovenou kritickou

hodnotu, ale i přesto se tým FMEA rozhodl řešit tuto příčinu stejně jako u vad s překročenými

hodnotami RPN. Vhodným opatřením je v tomto případě úprava struskových kanálů vtokové

soustavy, které slouží k zachytávání strusky během zaplňování formy.

Trhliny jsou křivolaká roztržení povrchu stěny odlitku. Trhlina prochází po hranách zrn

kovu a její povrch je nerovný (obr. 7.2). K překročení RPNkrit nedošlo ani u jedné z možných

příčin vad – nesprávné složení litiny a vysoké teploty lití. I když posouzení významu vady

dosáhlo hodnoty 9, realizací současných opatření je pravděpodobnost výskytu uvedených

možných příčin trhlin minimální. V tomto případě nelze navrhnout žádná doporučená

opatření, jelikož správné složení litiny a její teplota je během procesu její přípravy a před

samotným litím několikrát pečlivě kontrolována metalurgickou analýzou (spektroanalýza

a termoanalýza). Z tohoto důvodu již dále nejsou trhliny ve formuláři FMEA vyhodnocovány.

Staženiny/řediny jsou otevřené nebo uzavřené dutiny ve stěně odlitku vzniklé

zmenšováním objemu kovu při tuhnutí (obr. 7.3). Vada je významná (význam 8) z důvodu

Obr. 7.2 Trhliny Obr. 7.3 Staženiny
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možné ztráty primární funkce vakuového čerpadla, ale není ovlivněn bezpečný provoz

zařízení. Ke ztrátě funkce dochází vlivem nasátí vzduchu skrze dutiny a znemožnění

vytvoření podtlaku. Jako možné příčiny vad byly stanoveny nedolití nálitku, vysoká teplota

lití a neusměrněné tuhnutí.

Výskyt možné příčiny vady nedolití  nálitku (hodnota 2) je velmi nízký a preventivně se mu

předchází kontrolou zaplnění formy tekutým kovem. I když je RPN hodnota 64, tým FMEA

se rozhodl navrhnout opatření ke snížení výskytu v podobě dodržování technologické kázně.

Doporučená opatření pro snížení vysoké teploty lití nebyla navržena ze stejných důvodů jako

u výše uvedených trhlin.

Jedinou možnou příčinou s překročenou hodnotou RPN (160) je neusměrněné tuhnutí,

které je charakterizováno nestejnoměrným tuhnutím taveniny v celém objemu odlitku,

což je příčinou vzniku staženin/ředin. Cílem je zajistit co nejstejnoměrnější tuhnutí v celém

objemu odlitku.

Nezaběhnutí se vyznačuje neúplně vytvořeným tvarem odlitku způsobené

nedostatečným zaplněním formy nebo vytečením taveniny z formy po odlití (obr. 7.4).

Nedodržením tvaru odlitku a nedolití vnějších tvarů může zapříčinit znemožnění montáže,

nedolití vnitřních kanálů může způsobit omezení funkce čerpadla.

Vada je významná (význam 8) z důvodu možné

ztráty primární funkce vakuového čerpadla,

ale není ovlivněn bezpečný provoz zařízení.

RPN (144) bylo překročeno u možné příčiny nízké

rychlostí lití s hodnotou průměrného výskytu

(výskyt 6). Ochlazováním taveniny dochází

ke změně viskozity/tuhnutí a kompletní zaplnění

formy je obtížnější. Cílem je zajištění rychlejšího

zaplnění formy taveninou, kdy v tomto případě hraje časový faktor významnou roli.

Další možné příčiny vady jsou nedolití formy a nedostatečně zatížená forma. Obě tyto příčiny

získaly hodnotu výskytu 2, jelikož se vyskytují pouze ojediněle. Vizuální kontrola zaplnění

formy je předepsána v kontrolním plánu a je zajištěna dodržováním technologické kázně.

Zatížení formy je prováděno z důvodu zamezení úniku taveniny dělící rovinou vlivem

přizvednutí horní poloviny rámu vztlakovými silami, vznikajícími při zaplňování dutiny

formy taveninou. Navrženým opatřením je navýšení zatížení formy.

Obr. 7.4 Nezaběhnutí
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K překročení RPNkrit nedošlo ani u jedné z posledních třech vad. Všechny patří

do skupiny vad tvaru, rozměru a váhy a jejich přítomnost znemožňuje především montáž

odlitku.

Přesazení (obr. 7.5) vzniká posunutím jedné části

odlitku proti druhé, posunutí dutin nebo otvorů proti

povrchovému obrysu odlitku. Výsledkem je nesprávný

obrys odlitku či různá tloušťka stěn. Tým FMEA určil dvě

nejdůležitější možné příčiny, a to vzájemné posunutí formy

rázem a nesprávná poloha části modelu při

formování. Posunutí formy rázem je zapříčiněno lidským

faktorem při manipulaci se složenými formami a je žádoucí co nejopatrnější manipulace.

Výskyt nesprávné polohy části modelu při formování je ojedinělý a nebylo nutné navrhnout

žádná opatření.

Mechanické poškození vzniká nesprávnou manipulací s odlitkem např. při vyjímání

z formy, při odstraňování vtokové soustavy, čištění a při přepravě (obr. 7.6). Je zde riziko

vzniku prasklin vlivem mechanického působení. Tým FMEA vyhodnotil nejpravděpodobnější

vznik mechanického poškození odlitku neopatrností při odstraňování nálitků, výfuků, vtokové

soustavy a neopatrností při přepravě. Doporučeným opatřením byla navržena opatrnější

manipulace s odlitkem v celém procesu od jeho odlití až po doručení k zákazníkovi.

Hodnocenou příčinou vady nedodržení rozměrů odlitku (obr. 7.7) je velké rozklepání

modelu při vytloukání z formy nebo jádra z jaderníku, kdy může dojít k mechanickému

poškození či deformaci modelových zařízení s důsledkem výroby formy nesprávných

rozměrů, a tudíž i odlití odlitku nesprávných rozměrů. Doporučeným opatřením byla navržena

opatrnější manipulace s modelovými zařízeními.

Obr. 7.5 Přesazení

Obr. 7.6 Mechanické poškození Obr. 7.7 Nedodržení rozměrů
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Obr. 7.8 Formulář FMEA produktu a procesu – Analýza a hodnocení současného stavu včetně

doporučených opatření
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7.2 Aplikace FMEA

Po vypracování metody FMEA byla prostřednictvím zástupců jednotlivých úseků

aplikována jednotlivá doporučená opatření do výrobního procesu vzorkového odlitku statoru.

Výrobní proces byl poté zahájen a výsledky opatření metody FMEA bude možno ověřit až po

odlití první série verifikační dávky vzorkových odlitků. Reálně probíhající výrobní proces

s aplikací doporučených opatření je zhodnocen v následující podkapitole včetně vyhodnocení

časového harmonogramu vzorkového řízení.

7.2.1 Výroba vzorkového odlitku statoru

Fáze výroby vzorkového odlitku probíhaly dle standardního časového harmonogramu

vzorkového řízení uvedeného v kap. 6.3.2. Níže je popsán reálný průběh výroby vzorkového

odlitku statoru s aplikací navržených opatření v jednotlivých fázích procesu.

1) Příprava výroby

Doba trvání: 8 dní

OÚ (2 dny) – činnosti splněny dle časového harmonogramu.

OÚ  (1  den) – Subdodavatelé (kooperace) pro úpravy modelu nebo provedení externích

zkoušek nejsou uvažováni – tímto došlo ke zkrácení činnosti o dva dny.

VTÚ, MOD, PVJ, OTK, PEX (5 dnů) – zpracování předběžné kompletní TPV pro výrobu

nového modelu. Vypracování FMEA produktu (vzorkového odlitku) a FMEA procesu

(výroby vzorkového odlitku) první části – analýzy a hodnocení současného stavu. Úprava

TPV pro výrobu modelu na základě doporučených opatření FMEA provedením:

předimenzování vtokové soustavy pro zamezení vzniku vad struskovitosti

a nezaběhnutí (odpovědnost: mistr slévárny, technolog);

umístění chladítek do formy na základě výsledků simulace k zamezení vzniku

staženin/ředin (odpovědnost: technolog).

MOD, OÚ (8 dnů) – fáze přípravných prací pro výrobu modelu dokončeny v termínu.

PVJ,  OTK,  VTÚ  (7  dnů) – kontrolní plán výroby vzorkových odlitků vypracován před

požadovaným termínem (došlo ke zkrácení činnosti o 1 den).
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2) Výroba modelu

Doba trvání: 31 dnů

MOD – výroba modelů a jaderníků s uvolněním modelu z modelárny do slévárny (obr. 7.9 až

7.12). V rámci výstupu z FMEA procesu bylo provedeno prokazatelné poučení pracovníků

o opatrné manipulaci s modelovými zařízeními jako opatření proti vadě nedodržení rozměrů

(odpovědnost: mistr modelárny).

VTÚ – kontrola modelu provedena.

3)

Obr. 7.9 Horní část modelu na modelové
desce [28]

Obr. 7.10 Spodní část modelu na modelové
desce s ochranným nástřikem [28]

Obr. 7.11 Horní část modelu na modelové
desce s umístěnými nálitky [28]

Obr. 7.12 Spodní část modelu na
modelové desce s chladítky [28]
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3) Výroba vzorkových odlitků

Doba trvání: 13 dnů

Zaplánování a termín výroby vzorkových odlitků (6 dnů)

V této fázi došlo ke zpoždění o 1 den z důvodu čekání na dosažení plné kapacity tavící pece.

Z ekonomických a technologických důvodů je plánováno lití tak, aby byla zaplněna kapacita

tavící pece (15 000 kg). Modifikace tvárné litiny může být provedena pouze se zcela

zaplněným bubnem. V této fázi byly pro tavbu připravovány vsázkové materiály včetně vratu.

Aplikováním navržených opatření FMEA bylo tryskání vratného materiálu navýšeno na min.

80% (odpovědnost: technolog).

Výroba vzorkových odlitků (7 dnů)

VTÚ, TAV – tato fáze je nejdůležitější část celého procesu, v největší míře se podílí na

vzniku vad. Je zahájena výrobou jader a forem, které jsou následně kompletovány (obr. 7.13,

7.14). Při těchto činnostech může dojít k okolnostem vedoucím k vadám přesazení a/nebo

nedodržení rozměrů.

Prokazatelné poučení pracovníků bylo provedeno na základě doporučení FMEA

(odpovědnost: slévač). Následuje fáze přípravy a odlévání taveniny do forem, při které hrozí

vznik struskovitosti v důsledku nedostatečného odstranění strusky z povrchu taveniny

při odlévání. Pro zamezení výskytu struskovitosti byla navržena důslednější kontrola

při odstraňování strusky a umístění filtru před vtokový kanál k zachycení strusky

(odpovědnost: tavič, slévač).

Pro eliminaci možného vzniku vady nezaběhnutí a staženiny/řediny bylo provedeno

prokazatelné poučení pracovníků o důsledné kontrole zaplnění formy (odpovědnost: slévač).

Zatížení formy bylo navýšeno za účelem snížení možného výskytu vady nezaběhnutí

(odpovědnost: technolog).

Ve finální fázi výroby, která zahrnuje vyjmutí odlitku z formy (obr. 7.15), čištění

(obr. 7.16, 7.17) a hrubé opracování (obr. 7.18), kdy může dojít k mechanickému poškození

odlitku při odstraňování nálitků, výfuků, vtokové soustavy a při přepravě na další pracoviště.

Bylo provedeno prokazatelné poučení pracovníků v rámci doporučeného opatření FMEA

(odpovědnost: mistr cídírny).
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Obr. 7.13 Spodní část formy
s umístěnými jádry [28]

Obr. 7.14 Horní část formy, viditelné
vstupy nálitků [28]

Obr. 7.15 Surový odlitek po vytloukání
z formy [28]

Obr. 7.16 Hrubý odlitek po očištění
(nálitky ještě neodstraněny) [28]

Obr. 7.17 Hrubý odlitek po očištění
(viditelné pozice chladítek) [28] Obr. 7.18 Čistý odlitek po vybroušení [28]
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Obr. 7.19 Vyhodnocení vzorkového řízení odlitku statoru [28]
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4) Kontrola a zkoušení odlitků

Doba trvání: individuální

OTK – kontrola vzorkových odlitků provedena dle požadavků zákazníka (viz kapitola 6.3.3).

5) Externí zkoušky vzorkových odlitků u subdodavatele a jejich vyhodnocení

Externí zkoušky u subdodavatele nebyly prováděny.

6) Expedice

Doba trvání: 1 den

OTK – označení 6 vzorkových kusů dle požadavků zákazníka.

OÚ – transport 6 vzorkových kusů k zákazníkovi s požadovanou dokumentací.

Grafické znázornění výše uvedených fází výroby vzorkových odlitků je znázorněno v časové

posloupnosti na obr. 7.19.

7.3 Vyhodnoceni FMEA

Po dokončení procesu výroby vzorkových odlitků byla provedena analýza

dle požadavků zákazníka a dle standardního postupu kontroly jakosti odlitků (viz kap. 6.3.3).

Analyzovány byly čtyři vybrané kusy z desíti odlitých. Vizuální kontrola, již načisto

opracovaného odlitku, neodhalila žádné vnější vady. Odlitky byly rozměrově a hmotnostně

v pořádku a laboratorní rozbor mikrostruktury potvrdil požadované chemické složení

materiálu. Jedinou nalezenou vadou byla drobná staženina ve středové části u jednoho odlitku

ze čtyř kontrolovaných. Staženina byla odhalena po rozřezání dle nářezového plánu

(obr. 7.20). Polohu a velikost staženiny zákazník vyhodnotil jako akceptovatelnou,

tedy bez negativního dopadu na odlitek a jeho funkci. V ostatních rovinách řezu se

nenacházely žádné další vnitřní vady. Lze tedy předpokládat, že opatření zavedená v rámci

přípravy výroby pod záštitou metody FMEA měla na proces pozitivní dopad a zamezila

vzniku nebezpečných vad. Nyní lze ve formuláři FMEA doplnit finální část hodnotící stav po

realizaci navržených opatření s přehodnocením rizikových čísel.
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U všech uvažovaných možných příčin vad, u kterých byla navržena doporučená

opatření, došlo ve výsledném zhodnocení ke snížení hodnoty RPN pod kritickou hodnotu

RPNkrit = 125.

Struskovitost byla vyhodnocena jako velmi významná vada a opatřeními proti jejímu

výskytu byla věnována velká pozornost. Navrženým opatřením proti vysokému obsahu

strusky v tavenině jeho snížení. Nejvýznamnějším zdrojem strusky je vratný materiál, a proto

bylo technologem a následně i managementem rozhodnuto navýšit tryskaný objem vratného

materiálu min. z 50% na min. 80%. I za cenu navýšení ekonomických nákladů je tento krok

výhodný, jelikož se tím minimalizoval výsledný počet odlévaných vzorkových sérií. Hodnota

RPN se úpravou hodnoty výskytu snížila ze 144 na 72.

Nedostatečné odstranění strusky z hladiny taveniny před litím je řešeno jejím

pečlivějším odstraňováním z hladiny taveniny a zamezením jejího vniku do formy. V tomto

případě byla slévárnami zavedena důslednější kontrola odstraňování strusky z taveniny

tavičem a slévačem. Vtoková jamka byla na příkaz technologa opatřena filtrem pro

Obr. 7.20 Vizuální kontrola rozřezaného odlitku [28]
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mechanické zachycení strusky z proudu taveniny při lití. Hodnota RPN se snížila ze 180 na

108.

Poslední možnou příčinou struskovitosti je nesprávná konstrukce struskových kanálů,

kde řešení spočívalo v úpravě navržené konstrukce vtokové soustavy. I když v tomto případě

nedošlo k překročení kritické hodnoty RPN, bylo na žádost týmu FMEA technologem

provedeno předimenzování původně zamýšlených struskových kanálů tak, aby zachytávaly

strusku co nejefektivněji. Hodnota RPN byla tímto snížena ze 108 na 72. Navržená opatření

byla účinná a dle výsledku analýzy provedené na nově odlitých vzorcích se struskovitost

nevyskytla.

Jak již bylo řečeno, výskyt trhlin je úzce spojen s konstrukcí odlitku. Protože slévárny

nemohou ovlivnit konstrukci dané součásti, jediným způsobem jak jím předcházet, je správné

složení litiny a její správná teplota. Tyto jsou během procesu její přípravy a před samotným

litím spolehlivě kontrolovány, a proto nebyla prováděna žádná další opatření pro zamezení

vzniku trhlin. Formulář FMEA zůstává v případě trhlin nevyplněn. Trhliny nebyly při analýze

odlitků nalezeny.

Staženiny/řediny se i  po zavedení opatření u odlitků vyskytly,  ale dle vyjádření týmu

FMEA a zákazníka se nacházejí v místě, kde nepředstavují žádné nebezpečí a jsou

zanedbatelné. Z toho důvodu jsou provedená opatření považována za platná a bylo možno

provést snížení RPN.

Nedolití nálitků je doporučeno předcházet dodržováním technologické kázně slévače,

tedy vizuální kontrolou zaplnění formy. Rozhodnutím týmu FMEA bylo navrženo

a provedeno prokazatelné poučení pracovníků. Hodnota RPN se snížila z 64 na 32. V případě

vysoké teploty lití nelze, stejně jako u trhlin, provádět žádná opatření, jelikož je teplota lití

spolehlivě kontrolována.

Nejnebezpečnější možnou příčinou vady bylo vyhodnoceno neusměrněné tuhnutí, kdy

je snahou zajistit v celém objemu odlitku tuhnutí stejnoměrné. V rámci prevence byla

provedena simulace ochlazování a její výsledky pomohly určit vhodné umístění chladítek do

forem. Tímto došlo k usměrnění rychlosti tuhnutí a bylo tak zamezeno vzniku

problematických staženin. Výskytu drobných staženin se však zcela zabránit nepodařilo.

I přesto bylo možno snížit hodnotu RPN z původních 160 pod kritickou hladinu na hodnotu

96 a opatření lze považovat za přínosná.

Nezaběhnutí způsobenému nedolitím formy lze, stejně jako v případě staženin,

předcházet dodržováním technologické kázně slévačem, tedy vizuální kontrolou zaplnění
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formy. Taktéž v rámci tohoto opatření bylo provedeno prokazatelné poučení pracovníků.

Hodnota RPN se snížila ze 48 na 24.

Jako velmi zásadní příčinu tým FMEA vyhodnotil nízkou rychlost lití taveniny do

formy. Navržené zvýšení rychlosti lití bylo technologem realizováno předimenzováním

původně navržené vtokové soustavy tak, aby větší rozměry kanálů umožňovaly vyšší průtok

a tím rychlejší zaplnění formy. Hodnota RPN byla tímto snížena z překročené 144 na 96.

Poslední příčinou v rámci nezaběhnutí je nedostatečné zatížení formy při odlévání.

Týmem FMEA bylo  navrženo  upravit  zatížení  formy,  což  bylo  provedeno  navýšením počtu

závaží na formě nad standardně užívané množství. Hodnota RPN se snížila ze 48 na 24.

Navržená opatření byla účinná a dle výsledku analýzy se vada nezaběhnutí nevyskytla.

Přesazení způsobené vzájemným posunutím rámů formy rázem bylo doporučeno řešit

opatrnější manipulací při manipulaci se složenou formou a při jejím přemisťování. V rámci

prokazatelného poučení pracovníků byly zopakovány zásady pro manipulaci s břemeny.

Hodnota RPN se snížila z 96 na 48.

Druhá příčina (nesprávná poloha částí modelu při formování) nebyla řešena. Vzhledem

k vysoké přesnosti výroby samotných modelů a aktuálnímu dostatečnému zajištění jejich

správné polohy při formování, není nutné provádět opatření. V rámci analyzovaných odlitků

k přesazení nedošlo.

K mechanickému poškození odlitků dochází nejčastěji neopatrností při odstraňování

vtokové soustavy, nálitků, atd. nebo při přepravě odlitků obecně. V obou případech je

doporučen opatrnější přístup k těmto operacím. Pro obě příčiny bylo provedeno prokazatelné

poučení dotyčných pracovníků. Hodnoty RPN byly po poučení adekvátně sníženy. Žádné

známky mechanického poškození nebyly nalezeny.

Poslední vyhodnocovanou vadou odlitků je nedodržení rozměrů. Primární příčinou

byla týmem FMEA určena velká deformace způsobená při vytloukání modelu nebo jádra

z formy či jaderníku. Jak již bylo několikrát uvedeno, nejefektivnějším způsobem jak zabránit

výskytu této vady je opatrné zacházení a manipulace v rámci prováděné práce, v tomto

případě s modelovým zařízením. Opět bylo provedeno prokazatelné poučení pracovníků,

navíc však došlo i k namátkové rozměrové kontrole modelových zařízení za účelem

preventivního zamezení výskytu vady. Výskyt vady se tímto snížil a výsledné RPN kleslo

z 96 na 48. Rozměrovou kontrolou odlitků bylo potvrzeno, že nedošlo k vybočení mimo

povolené tolerance rozměrů.
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Obr. 7.21 Formulář FMEA produktu a procesu – kompletní formulář s hodnocením stavu po aplikaci doporučených opatření
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8 Závěr

Cílem diplomové práce byla aplikace metody FMEA při výrobě vzorkového odlitku

statoru vakuového čerpadla. Za tímto účelem bylo potřeba se nejdříve teoreticky seznámit

se všemi okolnostmi s tímto úkolem souvisejícími.

Teoretickou část práce jsem zahájila definováním základních pojmů managementu

jakosti, jeho významu a systému zavádění do praxe. Druhá část je věnována plánování jakosti,

kde jsou následně uvedeny metody a nástroje jeho realizace.

Velmi důležitou je část třetí, detailně pojednávající o metodě FMEA, kde byly

definovány oblasti aplikace a přínos metody, následně jsou vysvětleny aplikace metody

v oblasti produktu a v oblasti výrobního procesu. V této části je podrobně vysvětlen postup

vypracování metody, od analýzy a hodnocení současného stavu, přes výpočet rizikového čísla

až po návrh opatření a vyhodnocení stavu po realizaci.

Vzhledem k faktu, že diplomová práce pojednává o slévárenství, bylo pro mě důležité

se s tímto výrobním procesem podrobně seznámit. Zvolila jsem formu rozčlenění procesu na

jednotlivé fáze, kde jsou v rámci každé z nich vysvětleny základní pojmy. Pozornost jsem

věnovala především těm částím slévárenství, které přímo souvisí s požadavky práce. Čtvrtá

kapitola teoretické části tedy popisuje obecný technologický postup výroby odlitků z tvárné

litiny, odlévané do netrvalých forem. Vysvětlena je příprava a tavení slévárenských slitin

se zaměřením na tvárnou litinu, výroba slévárenských netrvalých forem, samotný proces

odlévání a tuhnutí taveniny ve formě, dokončovací práce a metody kontroly jakosti odlitků.

Zvláštní část je věnována vadám odlitků.

Praktickou část jsem zahájila přestavením společnosti Slévárna Dolní Benešov, s.r.o.

s uvedením příkladů jejich produkce, služeb a druhů litin. Po analýze současného stavu

výskytu vad odlitků ve slévárně jsem vypracovala Paretovu analýzu zmetkovitosti. Výsledky

z Paretova diagramu poskytly důležité informace o reálném výskytu vad a byly použity jako

základ pro návrh možných vad ve formuláři FMEA.

Následovalo seznámení s odlitkem statoru, slévárnami nově vyráběné součásti sestavy

vakuového čerpadla, kde uvádím základní informace o odlitku. Samotný proces výroby

vzorkového odlitku je u tohoto projektu součástí tzv. vzorkového řízení, jež je také podrobně

vysvětleno.

Druhým významným zdrojem informací pro určení možných vad a jejich příčin byla

provedená analýza čtyř odlitků dodaných zákazníkem. V praktické části je tato analýza
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popsána tak, aby bylo zároveň vysvětleno, jak bude probíhat reálná kontrola jakosti odlitků

v rámci vzorkového řízení.  Současný trend zavádění počítačových simulací do procesu

přípravy výroby umožnil využit tento prvek pro ověření chování taveniny v dutině formy po

odlití, a preventivně se tak vyvarovat vzniku některých vad. Všechny výše uvedené části

práce byly důležité pro správné pochopení procesu výroby vzorkových odlitků a významnou

měrou pak přispívaly k vypracování metody FMEA.

Poslední kapitola praktické části se zabývá výhradně metodou FMEA. Uvádím zde

členy týmu FMEA a veškeré podklady, které byly nutné pro vypracování metody. Jak již bylo

podrobněji v kap. 7.1 uvedeno, vypracování FMEA produktu bylo záhy ukončeno z důvodu

velmi nízkých hodnot RPN a nemožnosti provádět jakákoliv opatření ze strany sléváren.

Problém spočívá především ve skutečnosti, že nelze ovlivnit konstrukci odlitku statoru,

protože je dána zákazníkem a změny již nejsou možné. Proto bylo rozhodnutím týmu FMEA

přistoupeno k vypracování FMEA procesu.

Formulář FMEA byl postupně doplňován možnými vadami, hodnocením jejich

významu, výskytu a odhalitelnosti a konfrontován především na základě zkušeností a znalostí

členů týmu FMEA. Veškeré informace získané z této fáze jsou detailně popsány. Pro určený

soubor vad a jejich příčin byla následně vypočtena hodnota RPN, navržena opatření a určení

pracovníci sléváren odpovědni za jejich realizaci v rámci připravovaného procesu výroby.

Kritická hodnota RPN 125 byla překročena v případě vad staženin/ředin, struskovitosti

a nezaběhnutí. Cílem týmu FMEA bylo navrhnout opatření tak, aby došlo ke snížení RPN pod

kritickou hodnotu a vady se po výroby odlitků nevyskytly.

Po odlití vzorkových odlitků byla provedena analýza jejich jakosti a formulář FMEA

byl doplněn o vyhodnocení provedených opatření. Hodnoty RPN byly ve všech případech

sníženy pod kritickou hodnotu a tato skutečnost je potvrzena i tím, že drobná staženina byla

nalezena pouze u jednoho odlitku ze čtyř kontrolovaných a zákazníkem označena jako

akceptovatelná. Pokud porovnáme odlitky dodané zákazníkem, jež byly vyhodnoceny jako

neakceptovatelné, s nově vyrobenými odlitky, je na první pohled zřejmý rozdíl v jejich

výsledné jakosti. Na základě tohoto tvrzení, podpořeného týmem FMEA, lze považovat

aplikovanou metodu FMEA procesu za přínosnou, s kladným ekonomickým výsledkem.

Metoda FMEA realizována v rámci diplomové práce seznámila zúčastněné zástupce

jednotlivých oddělení sléváren s postupem jejího vypracování a v budoucnu bude sloužit jako

podklad pro její plánované zavedení do systému managementu jakosti sléváren.
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