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Abstrakt 

 

Předmětem této diplomové práce je aplikace metody FMEA (Failure Mode and Effect 

Analysis) na proces výroby přírubových hřídelí ve společnosti, která se zabývá výrobou 

odlitků a výkovků. 

 V teoretické části jsou popsány současné přístupy k plánování kvality produktů se 

zaměřením na aplikace metody FMEA.  

V praktické části je provedena analýza současného stavu v oblasti plánování kvality 

produktů u výrobce odlitků a výkovků a následná aplikace metody FMEA na proces výroby 

výkovků přírubových hřídelí. V závěru je vyhodnocení dočasných výsledků a návrhy na další 

zlepšení. 

  

Klíčová slova 

Plánování kvality, APQP, FMEA, návrh opatření, přírubová hřídel, kvalita. 

 

Abstract 

The subject of this diploma thesis is the application of FMEA (Failure Mode and Effect 

Analysis) in the production process of flanged shafts in the company, which is engaged in 

manufacturing castings and forgings. 

The theoretical part describes current approaches to the quality planning of products with 

a focus on the application of FMEA. 

In the practical part is an analysis of the current state of quality planning of products at the 

producer of castings and forgings and the subsequent of the application FMEA process to 

production flanged shafts. In conclusion is the evaluation of the temporary results and 

suggestions for the further improvement. 

 

Keywords 

Quality planning, Advance Product Quality Planning, Failure Mode and Effect Analysis, 

corrective action, Flange shaft, quality. 
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ÚVOD 

Moderní management kvality se stal ve všech vyspělých firmách samozřejmou a důležitou 

součástí systému managementu. Musí totiž plnit minimálně dvě zásadní funkce: 

maximalizovat míru spokojenosti a loajality zákazníků a minimalizovat náklady. Všechny 

dosavadní zkušenosti potvrzují fakt, že obě zmiňované funkce managementu kvality jsou 

garantovány zejména vysokou kvalitou práce odborníků, kteří se zabývají návrhem a vývojem 

výrobků, služeb a procesů. V těchto etapách, často nazývaných jako předvýrobní, se 

rozhoduje o budoucí spokojenosti zákazníků i nákladech výroby a používání výrobků. Pro 

tyto aktivity se velmi často používá pojem „plánování kvality“ [1]. 

Organizace, které věnují plánování kvality dostatečnou pozornost, posilují svou pozici na 

trhu a výrazně snižují výdaje spojené s výskytem neshod. Úspěšnost a efektivnost aktivit 

plánování jakosti lze výrazně ovlivnit použitím vhodných metod. Jednou z nich je metoda 

FMEA, která umožňuje identifikovat nedostatky navrženého produktu či procesu, vyhodnotit 

rizika možných vad a navrhnout vhodná opatření ke zmírnění těchto rizik. 

První část diplomové práce se zabývá teorií zaměřenou na rozbor současných přístupů 

k plánování kvality produktů se zaměřením na aplikace metody FMEA, které jsou čerpány 

z odborné literatury. 

V praktické části je diplomová práce věnována analýze současného stavu plánování 

kvality ve společnosti, která se zabývá výrobou výkovků a odlitků. Na základě této analýzy a 

požadavků zákazníků při probíhajících auditech na zavedení analýzy FMEA ve společnosti, je 

v praktické části popsán návrh na aplikaci metody FMEA u procesu výroby výkovků 

přírubových hřídelí. 
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1. PLÁNOVÁNÍ KVALITY 

Plánování je aktivita formování cílů a stanovení prostředků nezbytných k jejich splnění. 

Je-li tato obecná definice aplikována na kvalitu, výsledkem je: 

Plánování kvality je aktivita formování cílů kvality pro výrobek a určení procesů 

potřebných ke splnění těchto cílů. 

Použití této definice znamená, že kvalitu je nutné plánovat nejen pro všechny výrobky a 

služby prodávané klientům, ale také pro mnoho vnitřních produktů, které ovlivňují kvalitu 

procesů: objednávky, faktury, zprávy, analýzy. 

Plánování kvality je také zapotřebí pro související procesy, z nichž mnohé jsou interní 

firemní procesy, např. investice, údržba strojů a zařízení, nábor nových zaměstnanců, 

vzdělávání, marketingové prognózy, řízení dokumentů. 

Plánování kvality je jedním ze tří procesů tzv. trilogie kvality podle J. M. Jurana, která 

charakterizuje náplň managementu kvality: 

 plánování kvality 

 řízení kvality 

 zlepšování kvality. 

 

Plánování kvality: plánování kvality je činnost, kde výstupem jsou produkty a procesy, 

které uspokojují požadavky a potřeby zákazníků. Zahrnuje řadu univerzálních kroků, které 

zpravidla vycházejí z následující osnovy: 

 stanovit cíle kvality 

 identifikovat potencionální zákazníky 

 určit potřeby, požadavky a očekávání zákazníků 

 stanovit znaky kvality produktu 

 naplánovat kvalitu procesů určením požadavků pro jednotlivé výrobní a kontrolní 

kroky. 

 

Řízení kvality: tento proces se skládá z následujících kroků: 

 vyhodnotit skutečnou kvalitu 

 porovnat skutečnou kvalitu ke stanoveným cílům kvality. 
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Zlepšování kvality: cílem tohoto procesu je trvalá snaha o dosažení vyšší úrovně kvality 

v porovnání předchozí. Metodika se skládá z řady univerzálních kroků: 

 vytvořit infrastrukturu potřebnou k zajištění neustálého zlepšování kvality 

 stanovit konkrétní potřeby a cíle pro zlepšení - projekty  

 pro každý projekt vytvořit projektový tým  

 stanovit zdroje, motivaci a potřebnou kvalifikaci pro členy týmů, aby týmy byly 

schopny odhalovat příčiny neplnění požadavků, 

 zavádět nápravná opatření, kontrolovat plnění cílů kvality [13]. 

Plánování kvality americký odborník J. M. Juran stručně charakterizoval jako „proces 

formování cílů kvality a vývoje prostředků pro splnění těchto cílů“. Plánování kvality 

produktu podle J. M. Jurana, obecně vychází z algoritmu, který je prezentován obrázkem 1. 

S touto klasickou definicí přibližně koresponduje i definice uvedená v terminologické normě 

ČSN EN ISO 9000:2006, kde je plánování jakosti definováno jako „část managementu 

kvality zaměřená na stanovení cílů kvality a specifikování procesů nezbytných pro provoz a 

souvisejících zdrojů pro splnění cílů kvality“. 

Struktura a obsah plánování kvality se sestavují pro celý proces vzniku produktu a měly 

by být v souladu s normou ČSN EN ISO 9001. Součástí plánování bývají tyto skutečnosti: 

 konkrétní cíle kvality produktu 

 stanovení druhu a množství zdrojů potřebných k zajišťování kvality (měřící 

zařízení, SW a HW produkty, materiálové, personální, prostorové a finanční 

zabezpečení) 

 průběh návrhu a vývoje produktu z hlediska jeho kvality 

 metodika zajištění zabezpečování kvality produktu 

 způsob včlenění problematiky kvality do návrhových a vývojových procesů 

produktu a způsob jejich řízení 

 způsob monitorování a měření parametrů kvality v rámci procesů (zejména 

výrobních, montážních a testovacích) 

 definování způsobu komunikace se zákazníkem o průběžných výsledcích 

zajišťování kvality produktu 

 definování odpovědnosti jednotlivých pracovníků v jednotlivých etapách vzniku 

produktu 

 postup pro řízení neshodných produktů [3]. 
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Obr. 1. Plánování kvality produktu podle J. M. Jurana [7]. 

 

1.1.  Význam plánování kvality 

V současnosti se všeobecně uznává, že asi z 80% se o výsledné kvalitě produktu 

rozhoduje už v předvýrobních etapách a díky tomu se odpovědnost za osud kvality a tím i 
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prosperity organizace přesouvá z rukou výrobních dělníků a technických kontrolorů, 

především na manažery a techniky. Proto je důležité zaměřit management kvality na tyto fáze 

podnikových procesů, což je výhodné i z hlediska ekonomického. Odhalení možných 

problémů už v předvýrobních etapách může až mnohonásobně snížit vynaložené náklady. 

Bohužel se stále nedaří odhalovat možné problémy už v předvýrobních etapách (viz Obr. 2). 

Z 80% dochází ke vzniku neshod právě v činnostech, které samotné výrobě předcházejí, ale 

z 80% se tyto neshody odhalují až v následujících fázích životního cyklu výrobku, což sebou 

nese i zvyšování nákladů na výrobu daného výrobku. Příčina spočívá právě v nedostatečné 

orientaci na předvýrobní etapy. 

  

 

Obr. 2. Graf vzniku a odhalování neshod v různých fázích života produktu [5]. 

 

Na základě uvedených skutečností lze význam plánování kvality produktů shrnout do 

těchto základních bodů: [1]. 

 Plánování kvality produktů zásadním způsobem rozhoduje o spokojenosti 

zákazníků 

 Plánováním kvality produktů se předchází vzniku neshod při realizaci produktu a 

užívání 

 V předvýrobních etapách, ve kterých se plánování kvality produktů realizuje, 

vzniká nejvíce neshod 

 Odstraňování neshod v průběhu plánování kvality produktu vyžaduje jen zlomek 

nákladů nezbytných k odstraňování neshod v průběhu realizace a užívání výrobku 

 Správná realizace plánování kvality produktů je důležitým atributem 

konkurenceschopnosti organizace 
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 Uplatňováním metod a postupů plánování kvality organizace prokazuje, že využila 

všech prostředků k prevenci neshod a dosažení spokojenosti zákazníků, a tak 

zvyšuje důvěru zákazníků k produktům organizace. 

 

Návaznost aktivit, ovlivňujících kvalitu výrobku v různých etapách jeho životního cyklu, 

se obvykle zobrazuje pomocí tzv. „spirály kvality“ (viz. Obr. 3). Z uvedeného modelu 

vyplývá, že na výsledné kvalitě výrobku se určitou měrou podílí každá z těchto etap. 

V případě, že některé z etap není péči o kvalitu věnována dostatečná pozornost, může to vést 

k degradaci výsledků dosažených v ostatních etapách [1]. 

 

 

Obr. 3. Spirála kvality [1]. 

1.2. Plánování kvality výrobku postupem APQP 

Jednotlivé aktivity postupu plánování kvality produktů podle J. M. Jurana byly 

v minulosti realizovány jako sekvence jednotlivých činností. V tradiční organizační struktuře 

byly za jednotlivé aktivity odpovědné různé útvary, které postupně přebíraly odpovědnost za 

jejich realizaci. 
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V osmdesátých letech minulého století se začalo intenzivněji rozvíjet tzv. simultánní 

inženýrství, při jehož uplatnění jsou návrh produktu, návrh procesu a vývoj všech dalších 

prvků úspěšnosti produktu od počátku chápány jako integrovaný soubor činností a cílů. 

Všechny aktivity probíhají souběžně a jsou realizovány týmem. 

Příkladem simultánního inženýrství je metodika APQP (Advance Product Quality 

Planning and Control Plan), která byla vyvinuta třemi americkými firmami Chrysler, Ford a 

Generals Motors. Tato metodika poskytuje směrnice pro vypracování plánu kvality produktu 

podporující vývoj výrobku nebo služby, které budou uspokojovat zákazníka. Některými 

očekávanými přínosy vyplývajícími z používání těchto směrnic jsou: 

 snížení složitosti plánování kvality produktu pro zákazníky a organizace, 

 prostředek usnadňující organizacím oznamovat dodavatelům požadavky týkající se 

plánování kvality produktu.  

Cyklus plánování kvality produktu, zobrazený na Obr. 4, je grafickým popisem typického 

programu. Jednotlivé etapy jsou uspořádány tak, aby představovaly plánované časové 

rozvržení pro provádění popsaných funkcí. Záměrem cyklu plánování kvality produktu je 

zdůraznit: 

 předběžné plánování; první tři čtvrtiny cyklu jsou věnovány předběžnému 

plánování kvality produktu až do validace produktu/procesu. 

 implementace; čtvrtá čtvrtina je etapou, kde význam hodnocení výstupu je 

přikládán dvěma funkcím: určit, zda jsou zákazníci spokojeni, a podpořit snahu o 

neustálé zlepšování. 

Popsáním plánování kvality produktu jako cyklu se zobrazuje nikdy nekončící snaha o 

neustálé zlepšování, kterého lze dosáhnout zahrnutím zkušeností do jednoho programu a 

aplikováním takto získaných znalostí v dalším programu [18]. 
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      Obr. 4. Cyklus plánování kvality produktu [18]. 

 

Základní schéma průběhu vzájemné se překrývajících dílčích procesů, které realizuje 

a koordinuje tým plánování kvality produktu je uvedeno na obrázku 5 [5]. 
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  Obr. 5. Časový diagram plánování kvality produktu podle metodiky APQP [18].  

 

Efektivnost plánování kvality lze výrazně zvýšit použitím vhodných metod a nástrojů. 

V požadavcích standardů v oblasti automobilového průmyslu je použití některých metod např. 

metody FMEA, analýzy způsobilosti procesu, analýzy systému měření [1]. 

APQP poskytuje pět fází procesu pro vytvoření programu kvality výrobků. 

 

Fáze 1 - Plánování a definování programu 

Plánování a definování programu by mělo zajistit požadavky a očekávání zákazníka 

například použitím metody QFD. Dále je nutné přezkoumat celý proces plánování kvality tak, 

aby bylo možné definovat a nastavit vstupy a výstupy procesu. 

 

Fáze 2 – Návrh a vývoj výrobku 

V této fázi plánování kvality má být zajištěno přezkoumání vstupů a výstupů, které 

obsahuje analýzu možných způsobů a důsledků poruch (FMEA), technologičnost návrhu, 

ověřování návrhu, přezkoumání návrhu, materiály a technické dokumentace. V této fázi jsou 

požadavky uživatele promítnuty do návrhu výrobku. Hlavním výstupem je prototyp, který 

ověří, zda je výrobek schopen plnit požadavky zákazníka. 
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Fáze 3 – Návrh a vývoj procesu 

Tato fáze se zabývá hlavními znaky pro vývoj výrobních systémů a souvisejících 

kontrolních plánů. Vstupy do této fáze odpovídají výstupům fáze 1 a 2. 

Mimo jiné je třeba vytvořit: 

 vývojový diagram procesu 

 PFMEA  

 kontrolní plány 

 plán předběžné studie způsobilosti procesu 

 plán analýzy systému měření 

 instrukce pro proces. 

 

Fáze 4 – Validace výrobku a procesu 

Validace výrobku a procesu se provádí na základě ověření výrobního procesu a jeho 

kontrolních mechanismů. V průběhu ověřování by měla proběhnout validace, že proces 

probíhá podle návrhu, kontroly jsou podle stanovených kontrolních plánů a výrobky splňují 

požadavky zákazníka. Vstupy do této fáze jsou výstupy z předchozí fáze Návrhu a vývoje 

procesu. 

 

Fáze 5 – Vyhodnocení zpětné vazby a nápravná opatření 

V této fázi jsou hodnoceny výstupy procesu se zaměřením na snižování všech náhodných 

a vymezitelných příčin variability. Vstupy do této fáze odpovídají výstupům z fáze „ Validace 

výrobku a procesu“[15]. 
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2. SOUČASNÉ PŘÍSTUPY K APLIKACI METODY FMEA 

2.1.  FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)  

Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), v překladu Analýzy možných vad a 

jejich následků. Tato metoda byla vyvinuta v USA jako vojenský předpis MIL-P-1629 a 

datuje se k 9. listopadu 1949. Byla použita jako technika hodnocení spolehlivosti, aby bylo 

možné stanovit dopady poruch systémů a zařízení. Poruchy byly klasifikovány podle vlivu na 

výsledek, osoby a bezpečnost zařízení. 

V 60-tých letech minulého století v USA během vesmírného programu APOLLO vyvinula 

společnost NASA „ Failure Mode and Effects Analysis“ (FMEA) pro tento projekt a v roce 

1965 převzala tuto metodu letecká technika a kosmonautika. Okolo roku 1975 našla tato 

metoda mimo jiné své uplatnění v jaderné technice. 

Poprvé nasadila metodu FMEA v automobilovém průmyslu firma FORD (USA) v roce 

1977 k preventivnímu zajištění kvality. 

Nasazení FMEA v různých oborech lékařské a sdělovací techniky proběhlo 

v devadesátých letech [8]. 

FMEA je analytickou metodou, která se používá s cílem zajistit odhalení a následné řešení 

potenciálních problémů v průběhu procesu vývoje produktu a procesu. Základem jejího 

úspěchu je využití kolektivní využití znalostí a zkušeností členů průřezových týmů. 

FMEA, jako nástroj posuzování rizika, se považuje za metodu, která představuje týmovou 

analýzu možností vzniku vad, závažnosti možných důsledků těchto vad a pro návrh a realizaci 

opatření vedoucí ke zlepšení kvality a ke snížení rizika. FMEA zahrnuje také odhad 

pravděpodobnosti výskytu příčin vad. Na základě analýzy jsou stanoveny kroky, ve kterých je 

při stávajícím způsobu řízení procesu riziko největší a do těchto kroků jsou směrována 

opatření, která mají za cíl buď snížit počet výskytu vad, nebo přispět k lepší odhalitelnosti 

vad. FMEA je nástrojem, který přispívá ke zlepšování bezporuchovosti [2]. 

Jedním z nejdůležitějších hledisek úspěšné realizace programu FMEA je včasnost. To 

znamená, že to musí být akce „před danou událostí“, nikoli činnost „po dané události“. Aby se 

dosáhlo co největší hodnoty, musí být FMEA provedena před realizací produktu nebo 

procesu, u nichž existuje možný způsob poruchy. Čas věnovaný s předstihem náležitému 

provedení FMEA, v době kdy lze změny produktu nebo procesu provést mnohem snadněji a 

levněji, se vrátí v podobě snížených nákladů na nekvalitu výrobků a v podobě spokojeného 

zákazníka, tedy potenciálně ve větším objemu zakázek. 
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Existují čtyři typy analýzy FMEA, které jsou: 

1. FMEA Systému (někdy se nazývá  FMEA konceptu) - používá se k analýze systémů a 

subsystémů ve fázi konceptu a návrhu designu. FMEA systému se zaměřuje na potenciální 

poruchové stavy mezi funkcemi systému způsobené nedostatky systému. To zahrnuje 

interakce mezi systémy a prvky systému. 

 

Výstupy FMEA systému (konceptu) jsou: 

 potenciální seznam druhů poruch podle RPN 

 potenciální seznam nástrojů, které by mohly odhalit potenciální druhy poruch 

 potenciální seznam konstrukčních opatření k odstranění poruch, bezpečnostních 

opatření a opatření ke snížení výskytu poruch. 

 

Výhody FMEA systému jsou, že: 

 pomáhá zvolit optimální systém návrhu 

 pomáhá při určování redundance 

 pomáhá při stanovení základu pro systém postupů odhalování 

 zvyšuje pravděpodobnost, že případné problémy budou odhaleny 

 identifikuje potenciální chyby systému a jejich souvislost s jinými systémy nebo 

subsystémy. 

 

2. FMEA Návrhu výrobku - slouží k analýze výrobků, před tím, než jsou uvolněny do 

procesu výroby. 

FMEA návrhu výrobku se zaměřuje na druhy poruch způsobených konstrukčními 

nedostatky 

Výstupy FMEA návrhu výrobku jsou: 

 potenciální seznam druhů poruch podle RPN 

 potenciální seznam kritických a / nebo významných poruch, vad 

 potenciální seznam konstrukčních opatření k odstranění poruch, bezpečnostních 

opatření a opatření ke snížení výskytu poruch 

 seznam vhodných metod pro zkoušení, kontrolu nebo jiný způsob odhalení 

potenciálních vad 

 potenciální seznam doporučených opatření pro kritické a významné poruchy, vady. 
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Výhody FMEA návrhu výrobku jsou, že: 

 zavádí prioritu pro opatření ke zlepšení designu 

 dokumentuje důvody pro změny 

 poskytuje informaci o pomoc prostřednictvím ověřování a testování designu 

 pomáhá identifikovat kritické významné poruchy, vady 

 pomáhá při vyhodnocování projektových požadavků a alternativ 

 pomáhá identifikovat a eliminovat potenciální bezpečnostní problémy 

 pomáhá odhalit selhání produktu ve fázi vývoje výrobku. 

 

3. FMEA Procesu - Používá se k analýze výroby a sestavování procesu výroby. FMEA 

procesu se zaměřuje na druhy poruch, nedostatků způsobených v procesu výroby nebo 

montážních procesů. 

Výstupy FMEA procesu jsou: 

 potenciální seznam druhů poruch podle RPN 

 potenciální seznam kritických a / nebo významných poruch, vad 

 potenciální seznam doporučených opatření k řešení kritické a důležité poruchy, 

vady 

 

Výhody FMEA procesu jsou, že: 

 identifikuje nedostatky procesu  

 identifikuje kritické a / nebo významné vlastnosti a pomáhá v rozvoji kontrolních 

plánů 

 stanovuje priority nápravných opatření 

 pomáhá při analýze výrobního nebo montážního procesu 

 dokumentuje důvody pro změny. 

 

4. FMEA služby - Používá se k analýze služby před dodáním k zákazníkovi. FMEA 

servisu se zaměřuje na poruchové stavy (úkoly, chyby, nedostatky), způsobené v systému 

nebo procesu 

Výstupy FMEA služby jsou: 

 potenciální seznam chyb podle RPN 

 potenciální seznam kriticky významných úkolů či procesů 

 potenciální seznam úzkoprofilových procesů nebo úkolů 

 potenciální seznam k odstranění chyb 
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 potenciální seznam monitorovacího systému / procesu funkce. 

 

Výhody FMEA služby jsou, že: 

 pomáhá při analýze toku výroby 

 pomáhá při analýze systému a / nebo procesu 

 odhaluje nedostatky 

 identifikuje kritická místa a/nebo kroky významné pro zajištění kvality a pomáhá 

ve vývoji kontrolních plánů 

 stanovuje prioritu pro opatření ke zlepšení 

 dokumentuje návrhy opatření [12]. 

 

V současné době se využitím metody FMEA zabývají tři dokumenty. Jedná se o tyto 

dokumenty: 

 ISO/TS 16949 

 ČSN EN 60812 

 VDA 4. 

Tyto dokumenty nemění základní principy metody FMEA, ale přinášejí některé nové 

přístupy a širší souvislosti aplikace této metody. 

2.2.  Metoda FMEA podle ISO/TS 16949 

Technická norma ISO/TS 16949 vznikla za účelem zjednodušení splnění požadavků, které 

vyžaduje současný automobilový průmysl. Tato norma je určena pro organizace vyrábějící 

součástky, sestavy či díly pro zabezpečení dodávek pro automobilový průmysl. Norma 

ISO/TS 16949 nahradila od roku 2007 normu QS 9000, která v prosinci 2006 formálně 

zanikla. Fakticky ale norma ISO/TS 16949 spojila požadavky norem QS 9000, VDA 

6.1, AVSQ a EAQF, jinými slovy požadavky evropského a amerického automobilového 

průmyslu. Oproti QS 9000 je více procesně zaměřená a měla by pomoci nastavit systém řízení 

kvality v podniku rychleji. 

Norma QS 9000 byla oborová norma amerického automobilového průmyslu, která byla 

zpracována v roce 1994 společným úsilím automobilek General Motors, Chrysler a Ford 

(Velká trojka) a vydána pod hlavičkou AIAG (Automotive Industry Action Group), která 

normu zpracovává, distribuuje, vydává další manuály kvality a zajišťuje certifikační školení. 

Tato norma i nahrazující norma ISO/TS 16949 obsahují plné znění normy ISO 9001, které 

doplňuje o další požadavky automobilového průmyslu, zejména požadavky na zavádění 
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nových výrobků, schvalování výrobků zákazníkem, požadavky na způsobilost procesů a 

požadavky na neustálé zlepšování. Požadavkům těchto norem musí vyhovět v různém stupni 

každý dodavatel do automobilového průmyslu. 

Norma QS 9000 je rozdělena do tří sekcí: 

 ISO 9001 včetně požadavků automobilového průmyslu 

 další požadavky - systémové požadavky definované “Velkou trojkou” pro jejich 

vlastní potřebu 

 zákaznicky specifické požadavky, které jsou unikátní pro každého individuálního 

výrobce automobilů. 

 

Norma ISO/TS 16949 slouží jako referenční model pro nastavení základních řídicích 

procesů v automobilovém průmyslu. Zavedení normy pomáhá neustále zlepšovat kvalitu 

výrobků a spokojenost zákazníka. Neustálé zlepšování je zabudováno do plánování jakosti. 

Svými principy tak norma inklinuje k TQM. Norma ISO/TS 16949, podobně jako ostatní 

technické normy definuje nepodkročitelný standard, vyžaduje následnou certifikaci 

zavedeného systému řízení (zavedených procesů) v organizacích automobilového průmyslu. 

Výsledkem je certifikát a nutnost plnění požadavků této normy také pro celý dodavatelský 

řetězec. 

 

Poslední, čtvrté, vydání metodiky z roku 2008 navazuje na dobré metodické zpracování 

předchozích metodik v rámci standardu QS 9000. 

V tomto vydání došlo k úpravě hodnotících tabulek pro hodnocení očekávaného výskytu 

vady u FMEA návrhu produktu i procesu. Nové hodnocení je v oblasti málo pravdě-

podobného výskytu přísnější. Nejpříznivější hodnocení výskytu je vyhrazeno pro případy, kdy 

vznik možné vady je eliminován používáním nástrojů prevence. 

Došlo také k úpravě hodnocení odhalitelnosti vady. V případě analýzy FMEA návrhu 

produktu jsou zcela obecné formulace z třetího vydání nahrazeny konkrétně vymezenými 

postupy ověřování návrhu produktu před uvolněním do výroby. U FMEA procesu je 

hodnotící tabulka také výrazně upravena. 

Nejvýznamnější změnou ve čtvrtém vydání je přístup, který nedoporučuje rozhodovat o 

prioritách opatření ke zmírnění rizik pouze na základě porovnávání hodnoty rizikového čísla 

s kritickou hodnotou. Je kladen důraz na provedení komplexního vyhodnocení všech dílčích 

kritérií (význam, výskyt, odhalitelnost vady). 

Problém při používání rizikového čísla je spatřován v tom, že dochází ke ztrátě informací 

o konkrétních hodnotách jednotlivých dílčích kritérií. Dalším uváděným důvodem tohoto 
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revidovaného pohledu na hodnotu rizikového čísla je skutečnost, že neexistuje jeho 

jednoznačná kritická hodnota, při jejímž překročení je nutné realizovat opatření ke zmírnění 

rizika [4]. 

2.3.  Metoda FMEA podle normy ČSN EN 60812 

Norma ČSN EN 60812 – Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup analýzy 

způsobů a důsledků poruch (FMEA) z roku 2007 po 15 letech nahradila normu ČSN IEC 812 

z roku 1982, která nebyla v praxi příliš využívána z důvodu existence lépe vypracovaných 

metodik pro automobilový průmysl. 

V této mezinárodní normě je popsána analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA – 

Failure Mode and Effects Analysis) a analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch 

(FMECA – Failure Mode, Effects and Criticality Analysis) a je v ní uveden návod, jak se 

mohou tyto analýzy používat, aby se dostálo různých cílů. Postup analýzy je zobrazen formou 

vývojového diagramu na Obr. 6. K tomu jsou v ní: 

 uvedeny procedurální kroky nutné k provedení analýzy 

 stanoveny vhodné termíny, předpoklady, ukazatele kritičnosti a způsoby poruch 

 stanoveny základní principy 

 uvedeny příklady nezbytných pracovních listů nebo jiných tabulkových formulářů. 

 

Všechny obecné kvalitativní úvahy uvedené pro analýzu FMEA lze aplikovat i na analýzu 

FMECA. 

FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis) – analýza způsobů, důsledků a 

kritičnosti poruch je rozšířením analýzy FMEA spočívajícím v tom, že jsou do ní zahrnuty 

prostředky pro klasifikaci závažnosti způsobů poruch, aby bylo možné stanovit prioritu 

protiopatření. Tato klasifikace se provádí kombinováním míry závažnosti a četnosti výskytu, 

což vytváří relativní míru zvanou kritičnost [9]. 

Vyhodnocování míry rizika je dnes již standardní součástí prakticky všech metodik, proto 

se výhradně používá pouze označení FMEA. 

 

V této normě je aplikace metody FMEA rozdělena do těchto etap: 

1. Stanovení pravidel provádění analýzy a harmonogramu. 

2. Provedení vlastní analýzy FMEA. 

3. Zpracování zprávy na základě výsledku analýzy.  

4. Aktualizace analýzy. 
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Obr. 6. Vývojový diagram analýzy FMEA [9] 

 

Stanovení kritičnosti znamená přidání kvantitativního ukazatele velikosti důsledku 

způsobu poruch. Kritičnost má velký počet definic a ukazatelů, většina z nich má podobný 

význam: dopad nebo významnost způsobu poruchy, která by mohla vyžadovat pozornost ke 
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zmírnění této poruchy. Účelem analýzy kritičnosti je kvantifikovat relativní velikost každého 

důsledku poruchy jako prostředek pomáhající při rozhodování tak, aby mohla být pomocí 

kombinace závažnosti a četnosti výskytu stanovena priorita opatření ke zmírnění nebo 

minimalizaci důsledků určitých poruch. Norma uvádí pro posuzování míry rizika možných 

vad použití dvou hlavních přístupů – matice kritičnosti a rizikového čísla (RPN). 

 Rizikové číslo (RPN – Risk Priority Number) – riziko je zde hodnoceno 

subjektivním ukazatelem závažnosti důsledku a odhadem očekávané 

pravděpodobnosti jeho výskytu v předem stanoveném časovém období 

předpokládaném pro analýzu. V některých aplikacích analýzy FMEA se dodatečně 

rozlišuje úroveň detekce poruchy na úrovni systému, proto se v těchto aplikacích 

používá další kategorie pro detekci poruchy pro vytvoření RPN [9]. Pro výpočet 

rizikového čísla jsou použity postupy a hodnotící tabulky používané 

v automobilovém průmyslu, jako je metodika QS 9000 (3. vydání z roku 2001). 

V této normě jsou uvedeny také některé nedostatky rizikového čísla: 

 mezery v rozsazích: 88% hodnot rozsahu je prázdných, generuje se 

pouze 120 z 1000čísel 

 totožná čísla RPN: u některých kombinací vedou různé výpočty ke 

stejnému číslu RPN 

 citlivost na malé změny: malá změna jednoho faktoru má mnohem 

větší vliv, když jsou jiné faktory, větší než když jsou malé 

 nepřiměřený převod jednotek: poměry v tabulce výskytů nejsou 

úměrné či lineární, např. mezi za sebou následujícími třídami může 

být poměr 2,5 nebo 2. 

Přezkoumání čísla RPN vyžaduje opatrnost a dobrý úsudek. Dobrou praxí by 

mohlo být zevrubné přezkoumání hodnot závažnosti, výskytu a detekce před 

vytvořením názoru a provedení nápravného opatření. 

Matice kritičnosti – Pokud je požadovaným výsledkem analýzy matice kritičnosti, 

lze ji vyhodnotit na základě stanovených závažností a četností. Příklad matice 

kritičnosti, která využívá čtyř úrovní významu vady a pěti úrovní 

pravděpodobnosti výskytu vady je zobrazeno na Obr. 7. 
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Obr. 7. Matice rizika/kritičnosti podle ČSN EN 60812 [9]. 

2.4.  Metoda FMEA podle VDA 4 

V roce 1980 byla v Německu v DIN 25 448 stanovena metoda analýzy následků poruch 

s podtitulem FMEA. Ve svazku pro automobilový průmysl (VDA - Verband der 

Automobilindustrie) byla tato metoda dále vyvinuta specificky pro automobily. První popis 

této metody byl vydán v roce 1986 ve svazku VDA 4, zajištění kvality před sériovou výrobou. 

Tato metoda se od té doby stále častěji používá v automobilovém průmyslu. Začátkem roku 

1990 byla metoda FMEA dále rozvinuta do systémové FMEA produktu a systémové FMEA 

procesu pro automobilový průmysl a zveřejněna na bázi VDA 4 v roce 1986. 

V roce 1996 se objevil VDA svazek 4, díl 2, Zajištění kvality před sériovou výrobou 

s podtitulem systémová FMEA. Byly zde sepsány poznatky výrobců automobilů a jejich 

dodavatelů a bylo zakotveno provádění FMEA. Tím byl dán jednotný a všemi uznávaný 

postup FMEA, který je rovněž uznáván výrobci automobilů, jejich dodavateli a subdodavateli 

[8]. 

V rámci standardů německého automobilového průmyslu byla současná podoba metody 

FMEA vydána v roce 2006. Jedná se o zásadní přepracování dřívější metodiky, která byla 

VDA 4.2, která byla později v nezměněné podobě zařazena do svazku VDA 4. V názvu 

tohoto svazku se již nepoužívá „ Systémová“. 

V roce 2012 byla část svazku VDA 4 věnovaná analýze FMEA naposledy aktualizována. 

Byly sjednoceny grafiky a zobrazeny nezávisle na konkrétním softwaru na zpracování FMEA. 

Zvláště bylo vysvětleno využití barev v grafikách a označení nerealizovaných opatření bylo 

popsáno jako návrh. 
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Důvody pro zvýšení uplatnění FMEA, jsou: 

 zvyšující se požadavky na kvalitu od zákazníků 

 optimalizace nákladů na výrobky 

 povinné záruky požadované výrobcem. 

 

Cíle FMEA se odvozují ze zmíněných faktorů vlivu na organizace.  

Cíle sledované FMEA systému, jsou: 

 zvýšení funkční bezpečnosti a spolehlivosti produktů a procesů 

 kratší lhůty vývoje 

 bezproblémové náběhy sérií 

 dodržování termínů 

 ekonomičnost výroby a montáže 

 služby orientované na zákazníka 

 zlepšení interní komunikace 

 vytváření znalostní databáze v organizaci 

 prokázání bezpečnosti při schvalování. 

 

Vzhledem k tomu, že FMEA je metoda zaměřená na prevenci, rozhodnutí o provedení 

metody by mělo být uděláno co nejdříve. Do analýzy by měly být průběžně doplňovány 

změny konstrukce výrobku, změny procesu i ostatní související změny tak, aby stav FMEA 

odpovídal aktuálnímu stavu konstrukce daného výrobku a procesu jeho výroby. FMEA by se 

neměla stát neaktuálním statickým dokumentem [16]. 

V metodice VDA 4 je navržen procesní model „DAMUK“, který slouží pro realizaci 

metody v organizaci. Nezávisle na tom může každá organizace používat svůj vlastní procesní 

model. Zobrazení modelu je na Obr. 8. 

Tento model zahrnuje tyto dílčí procesy: 

 definice – příprava a definice systému 

 analýza – systematické zjišťování požadavků a rizik 

 rozhodnutí o opatření – stanovení opatření a způsobů jednání 

 realizace – realizace a hodnocení prostřednictvím ověřování, validace a 

monitorování 

 komunikace – prezentace a komunikování výsledků. 
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Obr. 8. Fázový model DAMUK [8] 

 

Pro každý dílčí proces jsou v metodice blíže rozpracovány podrobnější informace o cílech, 

časovém rámci, zadání, rozsahu prováděných činností pro jednotlivé zainteresované 

pracovníky, doporučené pracovní prostředky a metody, vhodné ukazatele pro měření 

výkonnosti, konkrétní dílčí kroky, očekávaný výsledek, existující rizika a způsob komunikace 

dílčích a konečných výsledků. Toto rozpracování poskytuje cenné informace pro praktickou 

realizaci jednotlivých dílčích procesů. 

V procesu „Definice“ by měly být stanoveny a vyjasněny mezní podmínky a předpoklady 

k efektivnímu provádění FMEA. Mezi tyto podmínky patří stanovení cílů a rozsah FMEA, 

určení časového rámce, zajištění pracovních podkladů a zdrojů, určení odpovědné osoby a 

vytvoření FMEA týmu, stanovení harmonogramu provedení, zajištění pracovních prostředků, 

metod a ukazatelů. 

Proces „ Analýza“ je strukturován do těchto pěti kroků (viz. Obr. 9): 

1. Analýza struktury systému. 

2. Analýza funkcí systému. 

3. Analýza chybných funkcí / vad. 
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4. Analýza opatření. 

5. Optimalizace. 

 

 

Obr. 9. Pět kroků k vypracování FMEA [8] 

 

Analyzovaný produkt či proces je při aplikaci metody FMEA považován za systém, 

skládající se z řady prvků, přičemž každý z nich plní v systému určité funkce. Za možné vady 

jednotlivých prvků systému jsou pak považovány situace, kdy tyto funkce nejsou plněny nebo 

jsou plněny nedostatečně. V rámci analýzy vadných funkcí jsou identifikovány jejich možné 

následky a příčiny. V průběhu analýzy opatření jsou identifikována používaná preventivní 

opatření a opatření, pomocí kterých lze vadné funkce nebo jejich příčiny odhalit, a na základě 

hodnocení významu, výskytu a odhalitelnosti probíhá vyhodnocení rizik. Poslední krok, 

optimalizace, představuje návrh vhodných opatření, která zajistí dostatečné zmírnění 

zjištěných rizik. 

V rámci procesu „ Rozhodnutí o opatření“ by týmem navržená opatření ke zmírnění rizik 

měla být podrobena bližší analýze s cílem doplnit další potřebné podklady pro kvalifikované 

rozhodnutí o jejich realizaci. Důležitými podklady pro rozhodování jsou například 

proveditelnost, náklady na realizaci, doba realizace, hodnocení dopadu realizovaných opatření 

apod.[4]. 
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Ve fázi „Realizace“ se sleduje termín realizace jednotlivých opatření ke zmírnění rizik a 

provádí se nové hodnocení. Pokud navržená opatření přinesla očekávaný úspěch, je toto 

opatření uzavřeno. V jiném případě se musí stanovit nová opatření, doplnit další potřebné 

podklady pro kvalifikované rozhodnutí o jejich realizaci. 

Ve fázi „Komunikace“ by měly být výsledky aplikace metody FMEA prezentovány a 

mělo by být zajištěno šíření získaných znalostí v organizaci tak, aby se izolované znalosti 

jednotlivých pracovníků staly užitečnými pro celou organizaci. Metodika upozorňuje na to, že 

bez komunikace poznatků z aplikace metody FMEA v organizaci nelze tuto metodu 

optimálně využít. 

Jak již bylo uvedeno, cenným přínosem současné metodiky FMEA je bližší rozpracování 

jednotlivých dílčích procesů. FMEA produktu a FMEA procesu je zcela popsána v jediné 

kapitole, to má za následek, že jsou nevyhnutelné určité redundance. Pro uživatele to má však 

výhodu, že se může přímo věnovat FMEA produktu případně procesu, aniž by musel listovat 

mezi kapitolami a aniž by znal obsah předchozích kapitol.  Paradoxně se to netýká procesu 

samotné analýzy, kdy postupy analýzy u FMEA produktu a FMEA procesu mohly být lépe 

vysvětleny.  

Co se týče rozhodování o realizaci opatření, metodika upozorňuje na malou vypovídací 

schopnost rizikového čísla týkající se kvality produktů a procesů. Toto je dáno problémem, že 

stejné hodnoty rizikového čísla nemusí vždy znamenat stejné riziko. Jako alternativu pro 

rozhodování o realizaci opatření navrhuje využití mezních hodnot jednotlivých kritérií nebo 

matice rizik, která zohledňuje význam a výskyt vady. Je při tom zdůrazněno, že hodnocení 

významu a následku vady se musí být vždy odsouhlaseno mezi výrobcem a zákazníkem [4]. 
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3. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PLÁNOVÁNÍ KVALITY 

PRODUKTŮ U VÝROBCE VÝKOVKŮ A ODLITKŮ 

3.1.  Představení společností vyrábějící odlitky a výkovky 

Společnost, ve které byla diplomová práce řešena, je společností s více jak 100 letou 

tradicí v oblasti metalurgicko-strojírenského průmyslu, která zaujímá silnou pozici na 

domácím i zahraničním trhu. Zabývá se výrobou výkovků a odlitků s vysokou čistotou a 

přesně stanoveným chemickým složením oceli a litiny vlastní produkce. Společnost patří mezi 

významného světového dodavatele širokého portfolia výrobků: ocelových ingotů, ocelových 

odlitků o vysoké hmotnosti, odlitků z šedé a tvárné litiny (až do 300 tun), zalomených hřídelí, 

válců pro válcování oceli, rotorů turbín, výkovků a odlitků pro lodní stavitelství a energetiku a 

opracované výkovky pro další obory, a to o hmotnosti jedné až osmdesáti tun. 

Jako prosperující společnost rovněž navazuje na předešlé úspěchy: 

 v kategorii monoblokových zalomených hřídelí s hmotností nad 7 tun pro lodní i 

stacionární čtyřtaktní dieselové a plynové motory 

 v oblasti hřídelí pro větrné elektrárny s výkonem 1,5 MW 

 ve výrobě nejtěžších odlitků z oceli a šedé i tvárné litiny (cca do 150 tun) převážně 

pro stavbu tvářecích a obráběcích strojů a vodní i parní energetiku 

 v dodávkách schránek na vyhořelé jaderné palivo typu Castor. 

 

V současnosti společnost vlastní celý výrobní cyklus, od výroby oceli až po finální 

opracování hotových výkovků nebo odlitků. Jako dynamická společnost, která si chce udržet 

přední pozici na trhu, klade jednoznačně důraz na naplňování pojmů jako kvalita, dodací 

kázeň, stabilita, profesionalita, dynamika, flexibilní přístup a komunikace se zákazníkem. 

 

Začátkem každého výrobního procesu je výroba tekutého kovu (ocelí a litin) a jeho 

následné odlévání. Část ocelí je odlévána do kokil. Výsledným produktem jsou ingoty určené 

pro další zpracování v kovárně. Vykované produkty – výkovky - jsou dále opracovány buď 

částečně (tj. s přídavkem ke konečným rozměrům) nebo finálně (na rozměry pro montáž). 

Zbylá část tekuté oceli a všechny typy vyráběných litin jsou odlévány do pískových forem. 

Výsledným produktem jsou pak odlitky. Tyto odlitky jsou ve společnosti opracovávány 

s přídavkem (hrubovány) a finální opracování si provádí zákazník sám. Společnost vyrábí 

odlitky i výkovky o hmotnosti od několika tun do 250 tun. Převážná část výroby je kusová 
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nebo maximálně malosériová (max. desítky ks). U kusové výroby je posouzení rizik z velké 

části závislé na zkušenostech metalurgů a technologů a analýza možných způsobů a důsledků 

poruch (FMEA) dosud ve společnosti používána nebyla. 

Do nedávné doby byla tato analýza využívána hlavně v sériové výrobě, zejména 

v automobilovém průmyslu, kde se postupně stala povinnou součástí předvýrobních procesů. 

Jelikož se jedná o společnost, která je certifikována podle ISO 9001, konají se zde 

často zákaznické audity. Tyto audity se týkají jak používaných procesů, tak i systému řízení 

kvality a kontroly produktů. 

Vzhledem k úspěšnosti analýzy FMEA u sériové výroby a „migraci“ manažerů kvality 

mezi jednotlivými průmyslovými obory, začala být analýza FMEA jedním z požadavků 

našich zákazníků u malosériových výkovků, zejména u výkovků přírubových hřídelí. Při 

auditech zákazníků pak dochází k situacím, kdy se musí velmi podrobně zdůvodňovat, proč 

dosud tento nástroj řízení kvality není v naší společnosti používán. 

Tyto dotazy zákazníků byly impulsem k naplánování zavedení metody FMEA 

procesu. 

Pro diplomovou práci bylo po konzultaci s vedením společnosti rozhodnuto zavedení této 

metody u procesu výroby výrobku Přírubová hřídel. 

Přírubové hřídele jsou jedním z druhů výkovků, které společnost vyrábí ve větším počtu 

kusů pro několik zákazníků. Tyto série se pohybují okolo 40 ks měsíčně. 

Přírubová hřídel (viz Obr. 11) je výkovek používaný ve větrné energetice. Jedná se o 

jednu z hlavních součástí větrných elektráren (viz Obr. 10), kterou společnost dodává 

několika světovým zákazníkům, kteří provádí montáž větrných elektráren po celém světě. 
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Obr. 10. Větrné elektrárny. 

 

Obr. 11. Přírubová hřídel. 
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3.2.  Systém managementu kvality  

Systém managementu kvality ve společnosti zabývající se výrobou výkovků a odlitků je 

definován prvky, které vyplývají ze smyčky kvality v rozsahu požadavků normy ISO 9001. 

Vychází z  principu PDCA (Plan - Do - Check - Act) – Plánuj, Dělej, Kontroluj, Jednej. 

 

Cílem je vzájemnou vazbou mezi povinnostmi managementu společnosti, managementem 

zdrojů, realizací produktů, měřením, analýzou a zlepšováním splnit požadavky zákazníků a 

zákonné požadavky na produkty, neustále zlepšovat systém managementu kvality a dosáhnout 

tak uspokojení potřeb zákazníka v maximální možné míře. 

 

Systém managementu kvality svojí strukturou podporuje neustálé zlepšování kvality. 

 

Zásady systému managementu kvality jsou: 

 identifikování procesů potřebných pro SMK 

 aplikace těchto procesů ve společnosti a řízení jejich vzájemného působení 

 stanovení kritérií a metod potřebných k efektivnímu fungování i řízení procesů 

 zajištění zdrojů potřebných pro procesy a jejich monitorování 

 monitorování, měření a analýza procesů 

 podpora trvalého zlepšování procesů za účelem zlepšování spokojenosti zákazníků 

 řízení procesů, pro které jsou využívány externí zdroje. 

 

Uvedené zásady jsou zajišťovány pomocí: 

 stanovení Politiky kvality a cílů kvality 

 plánování úrovně kvality výrobků a služeb v oblasti zvláštních procesů 

 stanovení požadavků na kontrolní, měřicí a zkušební zařízení a příslušné metody 

 stanovení jednoznačných kritérií kvality na provedení výrobku a procesu, které 

vycházejí z požadavků zákazníka a zákonných požadavků 

 provázání jednotlivých etap a souvisejících procesů (příprava výroby, výroba, 

monitorování a měření, dokumentace) 

 aktualizování dokumentů systému kvality 

 prověřování účinnosti systému kvality 

 vymezení pravomoci a odpovědnosti pracovníků společnosti ovlivňujících kvalitu 

výrobků a služeb [10]. 
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3.3.  Současný stav prevence v péči o kvalitu finálního produktu ve 

společnosti  

Vedení společnosti i její zaměstnanci dlouhodobě přistupují ke kvalitě vyráběných 

produktů jako k jedné ze zásadních priorit. Společnost vyrábí metalurgické polotovary o 

velmi vysoké hmotnosti s vysokou technickou náročností. Stejně tak, jako má v určitých 

segmentech omezený počet konkurentů, tak má i omezený počet potenciálních zákazníků, 

kteří jsou schopni výrobky dále zpracovávat. V tomto vysoce konkurenčním prostředí při 

každodenním boji o zakázky je pochopitelně každý výpadek kvality tvrdě trestán, projeví se 

jak na množství zakázek v následujícím období, tak na podmínkách, za kterých jsou tyto 

zakázky uzavírány. Kromě toho se samozřejmě negativně projeví i na vlastních nákladech 

společnosti. 

Jedním ze základních stavebních kamenů kvality je prevence nekvalitní výroby, která je 

v případě kusové výroby ve společnosti přesunuta zejména do předvýrobní etapy. O kvalitě 

finálního produktu se rozhoduje zpravidla dávno před tím, než se s jeho výrobou vůbec začne. 

Společnost vyrábí několik základních typů výrobků – dřevěné modely, ocelové odlitky, 

litinové odlitky, ingoty, výkovky, které jsou po technologické stránce natolik specifické a 

odlišné, že jejich výroba vyžaduje vlastní specialisty. Jednotlivé provozy, ve kterých se tyto 

výrobky vyrábějí, spolu sice velmi úzce spolupracují, ale ve skutečnosti jsou uzavřenými 

výrobními jednotkami, které by (teoreticky, pomineme-li ekonomiku výroby) po technické a 

technologické stránce mohly být samostatnými firmami. To samozřejmě nese s sebou i 

specifický přístup v péči o jakost v jednotlivých provozech. 

Typická výroba společnosti je kusová, od celé řady výrobků se vyrábí skutečně jediný 

exemplář, někdy je vyráběno několik kusů v průběhu dlouhého časového období (několik let) 

a jen u několika málo druhů výrobků se dá hovořit o malosériové výrobě, čímž jsou míněny 

série o několika desítkách stejných kusů ročně. Výrobky ve větších sériích společnost 

nevyrábí, a proto nemůže využít v plném rozsahu nástroje pro řízení kvality, které běžně 

fungují např. v automobilovém průmyslu. Samozřejmě některé výrobky jsou si podobné a lze 

při přípravě jejich výrobních postupů využít zkušeností s dříve vyráběnými výrobky 

podobného tvaru a stejné nebo podobné značky materiálu. 

Společnost výrobky nevyvíjí, pracuje vždy podle zadání zákazníka. Naprosto zásadní 

význam pro prevenci výskytu neshod je posouzení technických parametrů zakázky, které jsou 

uvedeny ve smlouvách, výkresech, technických podmínkách, případně dalších dokumentech 

od zákazníka. Každý provoz má svůj vlastní útvar TPV (Technická příprava výroby – dále 

TPV), ve kterém jsou zaměstnanci specializováni pouze na výrobu, kterou daný provoz 
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vyrábí. Útvary se dále dělí na oddělení Technologie a oddělení Metalurgie. Pro kvalitu 

výsledného produktu a tedy současně i pro prevenci neshod, jsou zásadní dva kroky, které 

musí metalurg i technolog udělat v procesu přezkoumání poptávky nebo objednávky: 

 posoudit proveditelnost výrobku ve společnosti (tj. schopnost splnit požadavky 

zákazníka na výrobek) 

 stanovit všechny potřebné výrobní a kontrolní postupy potřebné k tomu, aby 

požadavky zákazníka byly splněny. 

V případě, že společnost zakázku získá, přistupuje ke dvěma výše uvedeným 

krokům ještě třetí: 

 zpracovat interní postup pro výrobu a zkoušení. 

V případě požadavku zákazníka na odsouhlasení výrobního postupu před 

zahájením výroby je nutné ještě: 

 zpracovat Výrobní a zkušební plán (Manufacturing and Process Plan – MPP). 

 

Způsob, jakým má být posouzení proveditelnosti provedeno a jak mají zaměstnanci TPV 

postupovat při zpracování interní stanovení výrobních a kontrolních postupů a zpracování 

interní a výrobní dokumentace je stanoven interními směrnicemi systému řízení kvality pro: 

 řízení procesů při výrobě tekutého kovu a ingotů 

 řízení procesů při výrobě výkovků 

 řízení procesů při výrobě modelů 

 řízení procesů při výrobě odlitků 

 zpracování Výrobního a zkušebního plánu. 

Vzhledem k tomu, že diplomová práce řeší řízení kvality u výkovků přírubových hřídelí, 

nebudou dále uváděny způsoby a procesy používané pro řízení kvality u ostatních druhů 

výrobků. 

Pro posouzení proveditelnosti technolog nebo metalurg standardně kromě svých znalostí 

využívá záznamy o průběhu výroby shodných nebo podobných výrobků v minulosti, 

simulační programy, informace ve směrnicích a postupech společnosti a konzultace 

s odborníky z jiných útvarů – zejména z výroby a technické kontroly. 

Z výše uvedeného je vidět, že kvalita výsledného produktu do značné míry závisí na 

kvalitě odvedené práce relativně úzké skupiny odborníků z útvarů TPV v předvýrobní etapě. 

Pro kusovou výrobu je to typické, ale na pracovníky TPV to klade velmi vysoké požadavky. 

Musí být nejen velmi dobře teoreticky vzděláni, ale navíc musí mít i značné praktické 
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zkušenosti přímo z výroby ve společnosti, protože každá ocelárna, kovárna, případně slévárna 

má svá specifika, bez jejichž znalosti lze požadovaného výsledku dosáhnout jen velmi těžko. 

3.4.  Řízení procesů při výrobě výkovků  

Tato směrnice určuje závazná pravidla a organizační postup při zpracování poptávek a 

objednávek a řízení zakázek při výrobě výkovků. Jejím účelem je zajištění plynulého postupu 

činností a stanovení zodpovědností při procesech zpracování poptávky, objednávky, při 

přípravě technické dokumentace a při průběhu výroby a expedice tak, aby byla zajištěna 

požadovaná kvalita a byly naplněny požadavky zákazníků a předpisů. 

 

ALGORITMUS ŘÍZENÍ PROCESŮ PŘI VÝROBĚ VÝKOVKŮ 

Řízení procesů při výrobě výkovků je schematicky znázorněno v níže uvedeném 

algoritmu činností, viz Obr. 12 a dále popsáno v následujících kapitolách. 
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  Obr. 12. Algoritmus řízení procesů při výrobě výkovků 
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Před podáním nabídky nebo potvrzením smlouvy je každá poptávka přezkoumána, 

zda: 

 obsahuje kompletní dokumentaci 

 neobsahuje nejasné požadavky, které je třeba vyřešit 

 požadavky zákazníka jsou vhodně a jasně stanoveny a dokumentovány 

 je společnost schopna splnit veškeré stanovené požadavky 

 jsou k dispozici všechna povolení (certifikáty) potřebné pro výrobu produktu. 

 Přijetí poptávky 3.4.2.

Po obdržení poptávky od zákazníka obchodník určí, zda a jakým způsobem bude 

poptávka zpracována. V případě, že se jedná o sortiment, který se nevyrábí, sdělí 

zákazníkovi, že nabídka nebude zpracována. 

K poptávce vystaví obchodník tzv. „Zakázkovou mapu“ s „Posuzovacím listem“, na 

obou dokladech uvede registrační číslo. V případě, že je poptávána opakovaná výroba a 

nedošlo k žádným změnám ve specifikaci, není vystaven „Posuzovací list“.  

 Přezkoumání poptávky 3.4.3.

 Průběh poptávky v papírové podobě 

Posuzovací list obchodního případu od odborných útvarů předá obchodník do TPV 

provozu Obrábění, kde se dokončí registrace přidělením čísla položky nové poptávky 

a vložením údajů z poptávky do informačního programového systému a spustí se 

připomínkování poptávky technickými úseky. Zakázková mapa zůstává založena na 

úseku Prodej. 

 Průběh poptávky v elektronické podobě 

V případě zcela elektronicky zpracovávané poptávky založí Obchodník 

v informačním programovém systému v modulu Manažer poptávku a přidělí čísla 

položky nové poptávky v modulu Konstruktér. Položky nové poptávky přiřadí 

k poptávce a spustí se připomínkování poptávky technickými úseky. 

1. Prvním krokem schvalovacího procesu je posouzení vyrobitelnosti výkovku 

v oddělení TPV provozu Kovárna. V případě možnosti výroby poptávaného 

výkovku je vypočtena hmotnost výkovku, vložená hmotnost a na základě tohoto je 

stanoven formát ingotu. Na základě těchto údajů je zpracován metalurgický 

předpis. Všechny tyto údaje jsou uloženy k poptávce do informačního 

programového systému. 
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2. Následně TPV provozu Obrábění posoudí vyrobitelnost z pohledu strojního 

opracování, případně nutnost výroby speciálního nářadí. V případě zjištění 

nejasnosti nebo rozporu zapíše tyto skutečnosti do výkresu zákazníka a předá jej 

útvaru Prodeje k projednání se zákazníkem. Doplněné výkresy o důležité 

informace pro výrobu poptávaného výrobku jsou uloženy k  poptávce 

v informačním programovém systému. V případě, kdy poptávka zákazníka je 

svým rozsahem nebo technickou náročností na hranici vyrobitelnosti resp. její 

realizace si vyžaduje značné finanční náklady do výroby přípravků nebo investiční 

náklady, svolává obchodník poptávkovou komisi za účasti všech zainteresovaných 

útvarů k rozhodnutí o případné realizaci výroby ve společnosti.  

3. Obchodník zpracuje kalkulaci celkových nákladů posouzené poptávky. Na základě 

přezkoumané poptávky zpracuje obchodník nabídku, kterou zašle zákazníkovi. 

 Přijetí objednávky 3.4.4.

Příslušný obchodník ověří, zda se základní parametry objednávky shodují 

s nabídkou a zda jsou podklady k objednávce kompletní a čitelné. V případě odchylek 

proti nabídce projedná tyto odchylky s příslušnými odbornými útvary a následně se 

zákazníkem s cílem odstranit rozpory. Komplexní kontrolu podkladů provede ihned po 

předání příslušný pracovník odborného útvaru, v případě zjištění jakýchkoliv rozporů 

nebo nejasností informuje příslušného obchodníka, který je projedná se zákazníkem. 

Na základě vzájemně vyjasněné objednávky obchodník objednávku potvrdí, zašle 

ji zpět zákazníkovi a vystaví Zakázkový list. Tímto je dán pokyn pro zahájení výroby. 

V případě, že objednávce nepředcházela poptávka, postupuje se při zpracování 

dokumentů a přezkoumání požadavků zákazníka a předpisů jako při zpracování 

poptávky. 

 Řízení procesu po vystavení Zakázkového listu 3.4.5.

Proces zakázkového řízení je řízen příslušným tokem v informačním programovém 

systému. 

Činnosti jednotlivých útvarů v průběhu procesu: 

 

PRODEJ 

Obchodník vystaví v interním informačním systému zakázkový list. Kopii 

zakázkového listu, objednávku, technicko-dodací podmínky (TDP) potřebné pro 

zpracování výrobní dokumentace a výkresovou dokumentaci zákazníka zašle do 
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oddělení TPV provozu Obrábění. Pokud se jedná pouze o hrubý výkovek, který 

nebude obráběn, předá tuto dokumentaci do oddělení TPV provozu Kovárna. 

 

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY (TPV) provozu OBRÁBĚNÍ 

Na základě zakázkového listu pracovník TPV zakázku zaeviduje, vystaví mapu 

zakázky a spustí v informačním programu schvalovací zakázkové řízení. Vyhotoví 

výkresovou dokumentaci – sestavy, detaily, rozměrové náčrty, připraví podklady pro 

výrobu, zpracuje technickou specifikaci. Výkresy nechá schválit vedoucím 

technologem. Schválené výkresy jsou předány do konstrukce, kde se zpracují 

počítačové programy na obrábění. Zpracovanou konstrukční dokumentaci schválí 

vedoucí konstrukce. 

Pracovník TPV dále zpracuje technologický postup pro výrobu včetně stanovení 

přídavků do tepelného zpracování dle norem, zařazení tepelného zpracování, zkoušek 

apod. Pokud to umožňuje vzájemná podobnost vyráběných součástí, použije technolog 

typový technologický postup. 

Při tvorbě technologických postupů se řídí technickými dodacími podmínkami 

uvedenými v technické specifikaci, výrobním a zkušebním plánu a výkresy součástí. 

Určuje pracoviště pro jednotlivé operace, předepisuje použití speciálního nářadí a 

přípravků a určuje použití NC programů pro obrábění. 

Technologický postup doplní o druhy měřidel pro kontrolu prováděných operací. 

Takto zkompletovaný Technologický postup zapíše se všemi náležitostmi do 

informačního programu. Vypracované výkresy nutné pro výrobu spolu s TDP 

zákazníka jsou uloženy k zakázce v informačním programu a předány k dalšímu 

zpracování do TPV provozu Kovárny. 

 

TPV provozu KOVÁRNA 

Oddělení TPV provozu Kovárna zkontroluje kompletnost obdržených dokumentů 

k zakázce a vypracuje technickou specifikaci výkovku v informačním programu. 

V případě požadavku vypracuje Výrobní a zkušební plán, který předá do úseku 

Prodeje. Veškeré podklady doplní o technickou specifikaci, výkresy zákazníka doplní 

v případě potřeby o zkušební materiál a/nebo závěs pro tepelné zpracování. 

Stanoví velikost přídavků na kování a tvar výkovku, provede výpočty hmotnosti 

výkovku, potřebné hmotnosti výkovku a stanoví vstupní formát ingotu. Rovněž 

stanoví druhy měřidel pro kontrolu výkovků a použité nářadí. Vypracuje 

technologický postup pro výrobu výkovku včetně tepelného zpracování, zkoušení 
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ultrazvukem, apod. Při tvorbě technologického postupu se řídí podmínkami 

uvedenými v technické specifikaci, ve Výrobním a zkušebním plánu (je-li požadován 

a zpracován) a ve výkresech (rozměrech) položky. 

Schválený technologický postup pro danou zakázku zaznamená včetně kovářského 

náčrtu do informačního programu. 

 

PLÁNOVÁNÍ provozu KOVÁRNA 

Oddělení Plánování provozu Kovárna zaplánuje zakázku, případně provede 

kumulaci výkovků pro požadovaný formát ingotu a kumulaci ingotů do tavby. 

Obchodníkovi předá potvrzení dodacího termínu, vystaví "Záznam tavby" se všemi 

identifikačními znaky zakázky a vytvoří výrobní příkaz. Vše zaznamená do 

informačního systému a vytiskne výrobní podklady. Po vytištění podkladů provede 

jejich kompletaci (záznam tavby, technologický postup a kovářský náčrt) a distribuci 

do výroby. 

U veškerých technických dodacích podmínek a norem předávaných k zakázkám 

z úseku Prodeje potvrdí TPV provozu Obrábění platnost těchto dokumentů razítkem, 

podpisem a datem před jejich předáním ostatním útvarům. 

 

VÝROBA 

Zodpovědný pracovník provozu Výroba vytiskne technologické postupy a provede 

kontrolu výrobní dokumentace, kterou předá do výrobně-dispečerské kanceláře. 

 

TECHNICKÁ KONTROLA 

V případě, že zákazník pro zakázku vyžaduje kontrolní a zkušební postupy, které 

nejsou ve společnosti standardní a obvyklé, konzultuje útvar TPV s útvarem 

Technické kontroly možnosti způsobu provedení těchto kontrol a zkoušek. Oddělení 

Technická kontrola informuje o měřidlech, která má k dispozici pro naplnění těchto 

konkrétních požadavků zákazníka, včetně přesnosti těchto měřidel. 

 Požadavek na zpracování Výrobního a zkušebního plánu  3.4.6.

Žádost o zpracování Výrobního a zkušebního plánu předává Obchodník do TPV 

na základě požadavku zákazníka. TPV – oddělení metalurgie požádá příslušné 

odborné útvary o vypracování té části dokumentu, která spadá do jejich kompetence. 

Doklady si útvary předávají v psané formě ve formátu Word nebo Excel. Za celkový 
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dohled nad včasným zpracováním Výrobního a zkušebního plánu odpovídá TPV – 

oddělení metalurgie. 

3.5.  Zpracování a řízení Výrobního a zkušebního plánu  

Účelem směrnice je popsat proces zpracování a řízení Výrobního a zkušebního plánu 

(dále MPP). MPP uvádí chronologický sled hlavních výrobních a kontrolních operací včetně 

zkoušení, konečné kontroly, konzervace, balení a expedice, které mají být provedeny 

v souladu s požadavky zákazníka a předpisů, které jsou uvedeny v objednávce nebo kupní 

smlouvě. Plán vyjadřuje způsob, jakým budou naplněna očekávání zákazníka a ustanovení 

předpisů na řízení kvality dodávaných výrobků. MPP zároveň slouží pro vyznačení 

kontrolních bodů, při kterých dochází ke kontrole průběhu výroby a zkoušení zákazníkem 

nebo jím pověřenou třetí stranou. 

 

Zpracování a řízení MPP 

Za zpracování MPP odpovídá oddělení technické přípravy výroby provozu, který je 

nositelem zakázky. Požadavek na zpracování MPP vychází z kupní smlouvy. Pokud kupní 

smlouva tento požadavek obsahuje, příslušný obchodník jej písemně předá do oddělení 

technické přípravy výroby provozu včetně požadovaného termínu zpracování, které požádá 

všechny zúčastněné útvary z vlastního provozu i ze spolupracujících provozů o spolupráci při 

vypracování té části dokumentu, která spadá do jejich kompetence. 

Útvar technické přípravy výroby zpracovává MPP na základě zvolené technologie výroby 

a v souladu s dokumenty platnými pro výrobu a zkoušení výrobku, pro který je MPP 

zpracováván tak, aby bylo dosaženo splnění všech požadavků na jeho kvalitu. Zpracovaný 

MPP před odesláním zákazníkovi schvaluje vedoucí úseku Management kvality. 

Takto schválený dokument zpracovatel: 

 naskenuje, v elektronické podobě vloží do evidence MPP (Intranet, oddíl Řízené 

dokumenty, sekce MPP) a v evidenci zaznamená schválení vedoucím Managementu 

kvality. 

 předá do útvaru Prodej příslušného provozu pro odeslání ke schválení zákazníkem 

(nevylučuje se předání v elektronické podobě). 

 

Zpracování a schválení MPP (včetně schválení od zákazníka) má proběhnout nejdéle do 

zahájení výroby, pokud není se zákazníkem dohodnuto jinak. 
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Je-li výrobní dokumentace vydána dříve než je MPP schválen zákazníkem, oddělení 

technické přípravy výroby po obdržení MPP schváleného zákazníkem odpovídá za 

přezkoumání vydané výrobní dokumentace a za provedení případných změn. 

MPP musí jednoznačně uvádět veškeré dokumenty, podle kterých se jednotlivé operace 

provádějí, a to jak dokumenty interní, tak dokumenty zákazníka a související technické a/nebo 

legislativní předpisy, pokud jejich požadavky nejsou převedeny do interních dokumentů. 

Externí dokumenty musí být identifikovány označením revize příp. datem vydání. 

 

Je-li MPP zákazníkem schválen, útvar Prodej zhotoví dvě kopie schváleného MPP, jednu 

odešle do oddělení technické přípravy výroby zpracovatele, druhou na Inspekční oddělení 

nositele zakázky. Předání schváleného MPP může být provedeno rovněž elektronicky 

rozesláním naskenované kopie. Zpracovatel zaznamená datum schválení MPP zákazníkem do 

evidence v síti Intranet, oddíl Řízené dokumenty, sekce MPP. 

Je-li MPP zákazníkem připomínkován, odešle útvar Prodej připomínky k MPP do 

oddělení technické přípravy výroby zpracovatele pro jejich zapracování do revize MPP.  

Dojde-li ke změnám požadavků zákazníka, legislativy nebo předpisů poté, co byl MPP 

schválen, musí změny posoudit příslušný oddělení technické přípravy výroby a rozhodnout, 

zda se změna týká i MPP. Pokud ano, provede revizi MPP. 

Schvalovací proces u revize MPP je stejný jako u nového MPP. 

 

Dokumenty pro výrobu (Průvodka, Technická specifikace, Technologický předpis) musí 

obsahovat všechny kroky výroby a kontroly obsažené v MPP. K výrobní dokumentaci se 

MPP nepřikládá, průběžné potvrzování provedení operací se provádí do Průvodky. 

Kopii zákazníkem schváleného MPP musí zpracovatel poskytnout oddělení technické 

přípravy výroby provozů dodávajících polotovar (ingot, černý výkovek) při objednávce 

polotovaru. 

 

Na důkaz, že předepsané výrobní a kontrolní operace byly provedeny a že výsledky 

zkoušek vyhovují požadavkům, potvrdí Inspekční oddělení nositele zakázky kopii 

schváleného MPP, a to buď v jednotlivých operacích, nebo jako celek, dle požadavku 

zákazníka. Po expedici výrobku je potvrzená kopie MPP uchovávána na Inspekčním oddělení 

nositele zakázky spolu s kompletní zkušební dokumentací. Doba uchování je 5 let, pokud 

zákazník nestanoví jinak. 

Výtisk MPP odsouhlasený zákazníkem je uchováván v Zakázkové mapě v útvaru Prodej.  

Algoritmus zpracování MPP je zobrazen na Obr. 13. 
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3.6.  Monitorování a měření  

Tato interní směrnice slouží k vymezení základních činností útvarů technické kontroly s 

cílem zabezpečit požadovanou kvalitu výroby. Stanovuje povinnosti a odpovědnosti 

pracovníků technické kontroly při kontrole procesů a výrobků a odpovědnosti za související 

procesy. Za udržování této směrnice v aktuálním stavu, za provádění změn a za výklad jejího 

obsahu má odpovědnost vedoucí úseku Technická kontrola společnosti. 

Na kvalitu výrobků v jednotlivých provozech zodpovídají zodpovědní pracovníci, kteří 

mají pravomoc pozastavit výrobu a iniciovat, případně provést opatření k odstranění 

problémů v kvalitě. Pracovníci Technické kontroly provozu mají povinnost a právo nepovolit 

expedici neshodných výrobků. O vyřazení výrobku z výrobního procesu má právo rozhodnout 

vedoucí Technické kontroly provozu. 

Směrnice má tyto části: 

a) Stanovení kontrolních a zkušebních operací 

Technolog, který je zodpovědný za stanovení kontrolních a zkušebních operací, vychází 

z výrobního a zkušebního plánu (MPP) a technických specifikací. Požadované kontroly a 

zkoušky řadí chronologicky do technologického postupu výroby (tzv. průvodky) mezi 

výrobní operace. Zaznamenány jsou všechny kontrolní operace - vstupní, mezioperační a 

výstupní kontroly. U těchto kontrolních operací musí technolog uvést, co má být 

kontrolováno, jakým způsobem a jakými měřidly. 

Stanovené kontrolní a zkušební operace uvedené v průvodkách, musí být v souladu  s 

výrobními a zkušebními plány, technickými specifikacemi, konstrukční dokumentací a 

technickými dodacími podmínkami. 

 

b) Vstupní kontrola nakupovaného materiálu (pro provoz Ocelárna) 

Útvar, který objednává materiál pro výrobu, je povinen uvést do požadavku, který je 

zasílán do útvaru Nákup patřičné specifikace a normy, podle kterých bude provedena vstupní 

kontrola. V případě neexistence normy k objednávanému zboží, je objednávající útvar 

povinen v požadavku specifikovat kritéria, podle nichž proběhne vstupní kontrola. Podkladem 

pro provedení vstupní kontroly je písemná objednávka došlého zboží dodaná pracovníkem 

úseku Nákup a příjemka materiálu vystavená pracovníkem při převzetí objednaného 

materiálu, zboží. Příjemka musí být vystavena zvlášť pro každou dodávku. 

Vzorky, které lze analyzovat kvantometricky, se zkouší touto metodou. V případě 

neshody se jako podklad pro reklamaci provede rozbor podle příslušné normy. 
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Vyhodnocení vstupní kontroly provádí pracovník Technické kontroly provozu. 

Vyhodnocení provádí na základě porovnání zjištěných kritérií s požadovanou normou nebo 

specifikací uvedenou na objednávce. Zkoušení je při vstupní kontrole prováděno dle 

dokumentovaných postupů a příslušných norem v kvantometrickém středisku, pískové 

laboratoři, příp. externí laboratoři. Vzorky do laboratoří společnosti resp. externích laboratoří 

odnáší pověřený pracovník Technické kontroly provozu. Zásady analýz a zkoušek příchozích 

materiálů v provozu Ocelárna a Slévárna jsou popsány v tabulkách v příloze příslušné interní 

směrnice. 

V případě shody dodaného materiálu s normou nebo požadovanou specifikací, uvolní 

pracovník Technické kontroly provozu materiál k zaskladnění. 

Pokud pracovník Technické kontroly provozu zjistí neshodu dodaného materiálu, vyplní 

formulář „Nález kontroly“ a ten předá do útvaru Centrální nákup. Zde se reklamace 

nakupovaného materiálu vyřizuje dle příslušných kapitol směrnic Řízení neshodného 

produktu a Reklamační řízení. Neshodné výrobky musí být uloženy ve vyhrazených 

prostorách až do doby vyřízení reklamace. 

 

c) Mezioperační kontrola 

Mezioperační kontrolu provádí pracovníci Technické kontroly provozu na stanovených 

kontrolních pracovištích nebo přímo na výrobních pracovištích, případně na specializovaných 

zkušebnách. Kontrolu a měření (kromě měření speciálních) provádějí zpravidla až po kontrole 

provedené dělníkem. V případě nepřítomnosti pracovníka Technické kontroly provozu na 

směně má právo potvrdit kontrolní operaci mistr daného pracoviště osobním razítkem, datem 

a podpisem. 

 

d) Rozměrová kontrola 

Pracovník Technické kontroly provozu provádí rozměrovou kontrolu podle 

platného výkresu použitím měřidel, která jsou uvedena v průvodce výrobku u 

kontrolní operace. 

 

e) Kontrola mechanických hodnot  

Mechanické hodnoty výrobku se zkouší na specializovaném pracovišti – Mechanická 

zkušebna. Činnosti a výkony pro zkoušení v této zkušebny jsou uvedeny v příslušné interní 

návodce. Pro odběr vzorků a provedení zkoušek jsou podkladem tyto dokumenty: 

 technologický postup (průvodka) 



51 

 

 průvodka tepelného zpracování se zaznamenaným tepelným režimem 

 výrobní a zkušební plán (MPP), technická specifikace 

 výkresová dokumentace a Technicko-dodací podmínky (TDP). 

 

f) Defektoskopie 

Pracovníci defektoskopie provádí zkoušení výrobku některou z metod nedestruktivního 

zkoušení. Toto zkoušení provádí ve fázi rozpracované výroby nebo konečného výrobku. 

Požadavky na tyto zkoušky jsou stanoveny útvarem TPV provozu a jsou chronologicky 

vpraveny do technologických postupů včetně kritérií pro vyhodnocení zkoušek. 

 

g) Vizuální kontrola 

Vizuální kontrolu provádí pověření pracovníci Technické kontroly provozu v průběhu 

výroby na všech výrobcích společnosti vyrobených na základě stanovených kontrolních 

operací v technologických postupech a průvodkách výrobku.  

 

h) Činnosti pracovníků inspekčního oddělení a pracovníků výstupní kontroly 

Činnost inspektorů – úkolem pracovníka inspekčního oddělení, inspektora, je 

shromažďovat a kontrolovat kompletnost a správnost dokumentace určené pro zákazníka. 

Specifikace požadavků na dokumentaci je uvedena v zakázkovém listě na základě objednávky 

zákazníka. Po kontrole kompletnosti a správnosti dokumentace inspektor organizuje a 

zajišťuje přejímku za účasti zákazníka nebo přejímací společnosti. Na základě výstupní 

kontroly a kontroly dokumentace vydá inspektor osvědčení o kontrole jakosti a kompletnosti 

výrobku a provedené práce.  

Činnost pracovníků Technické kontroly provozu při výstupní kontrole -  kontrolu provádí 

pracovník Technické kontroly provozu po ukončení výrobních operací na výrobku podle 

rozměrového protokolu, výrobní dokumentace, výrobního a zkušebního plánu a technické 

specifikace předávané na Technickou kontrolu provozu v předstihu příslušnými technickými 

útvary. Dále pracovník Technické kontroly provozu spolupracuje s inspekčním oddělením při 

interní přejímce a konečné přejímce se zákazníkem nebo třetí stranou. Výstupní kontrole 

podléhají všechny výrobky společnosti vyrobené na základě uzavřených obchodních smluv 

s odběrateli nebo zpracovaných dle dohod o provedení prací v kooperaci. 

Následné činnosti výstupní kontroly po konečné přejímce: 

 uvolnění výrobku ke konzervaci a balení 

 kontrola konzervace a balení 
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4. NÁVRH A APLIKACE METODY FMEA NA PROCES 

VÝROBY PŘÍRUBOVÝCH HŘÍDELÍ 

4.1.  Návrh FMEA procesu 

FMEA procesu se obvykle provádí před zahájením výroby nových nebo inovovaných 

výrobků nebo při změnách v technologickém postupu. Obvykle tato analýza navazuje na 

FMEA návrhu výrobku a využívá jejich výsledky. Společnost vyrábějící výkovky 

přírubových hřídelí tyto výrobky nevyvíjí, ale vyrábí je na základě výkresů a technické 

specifikace zákazníků. Z tohoto důvodu není aplikována analýza FMEA výrobku. 

FMEA procesu podporuje vývoj výrobního procesu a to: 

 identifikováním a hodnocením funkcí procesu a požadavků na proces, 

 identifikováním a hodnocením možných způsobů poruch vztahující se k procesu a 

produktu a důsledků možných poruch s ohledem na proces a na zákazníky 

 identifikováním možných příčin ve výrobním nebo montážním procesu 

 identifikováním proměnných veličin procesu, na které je třeba zaměřit nástroje řízení 

procesu pro snižování výskytu nebo zvyšování detekce podmínek poruchy 

 možným stanovením systému priorit pro preventivní opatření – opatření k nápravě a 

nástrojů řízení. 

 

Analýza FMEA je živý dokument což znamená, že: 

 jeho vypracování by mělo být iniciováno před zahájením procesu přezkoumání 

proveditelnosti nebo během něho 

 měl by brát v úvahu všechny výrobní operace, 

 měl by zahrnovat všechny procesy v rámci závodu, které mohou mít dopad na výrobní 

nebo kontrolní operace. 

 Definování zákazníka 4.1.1.

Zákazníkem pro FMEA procesu by měl obvykle být „konečný uživatel“. Zákazníkem 

může být také návazná nebo následující operace výroby nebo montáže, stejně jako podpůrné 

operace. „Konečný uživatel“ má být vždy uvažován jako první. Vyskytují-li se oba případy, 

použije se větší závažnost. 
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 Týmový přístup 4.1.2.

Vypracování FMEA procesu a její udržování zajišťuje víceoborový tým obvykle 

vedený odpovědným technikem. Očekává se, že odpovědný technik v počátcích 

vypracování FMEA procesu přímo zapojí zástupce ze všech dotčených oblastí. 

Na zpracování FMEA procesu se zpravidla podílí členové následujících oddělení: 
 

 TPV - Konstrukce, programování 

 TPV - Metalurgie 

 TPV- Technologie 

 Technická kontrola 

 Management kvality 

 Výroba 

 Nákup. 

 

 Vypracování FMEA procesu 4.1.3.

Pro každou jednotlivou analýzu FMEA je určen technik odpovědný za proces, který 

shromáždí všechny potřebné podklady a informace nutné k provedení FMEA procesu. FMEA 

procesu začíná vypracováním přehledu toho, co se očekává, že proces bude nebo nebude dělat 

– záměr procesu. 

FMEA procesu by měla začínat vývojovým diagramem příslušného procesu. Tento 

vývojový diagram by měl identifikovat charakteristiky procesu, které souvisejí s každou 

operací. V tomto vývojovém diagramu mají být identifikovány všechny charakteristiky 

výrobku / procesu příslušné každé operaci. Mají být připojeny všechny důsledky vad výrobku 

z odpovídající FMEA návrhu, pokud je k dispozici. Výtisky vývojového diagramu / 

hodnocení rizik, zpracované při přípravě  FMEA mají být její součástí. 

Vedoucí týmu po dohodě s členy týmu určí časové fáze a rozsah provádění FMEA. Pro 

vyhodnocení analýzy možno použít formuláře FMEA QS 9000 nebo VDA -  podle požadavku 

zákazníka. 

K podpoře rozhodovacích procesů se mohou použít jednoduché nástroje řízení kvality 

(Paretova analýza, Ishikawův diagram) 
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 Etapy činnosti při sestavování FMEA procesu 4.1.4.

Etapy činnosti při sestavování FMEA procesu jsou: 

 stanovení konkrétního procesu (identifikace) 

 zaznamenání všech potenciálních vad  

 zaznamenání potenciálních vad do formuláře FMEA 

 stanovení možných příčin vad 

 posouzení možných důsledků vad na kvalitu (pro zákazníka) 

 posouzení pravděpodobnosti výskytu, následky pro zákazníka a možnost odhalení 

vad a z tohoto stanovení „rizikového čísla (RPN)   

 stanovení odpovídajících konstrukčních, výrobních a technických opatření 

 určení odpovědnosti a termín provedení opatření, kde je sledována jejich účinnost 

 ohodnocení identifikace vad a prevence s ohledem na provedená opatření 

 uvolnění technologického postupu, výrobního procesu. 

 

Vedoucí týmu řídí práci týmu v souladu se zásadami postupu pro činnosti FMEA a 

zodpovídá za předání výsledků analýzy FMEA a návrhu preventivních opatření příslušným 

útvarům. 

FMEA procesu se přezkoumá a aktualizuje, jestliže nastanou tyto změny v procesu:  

 změna specifikací (od zákazníka) 

 změní se parametry výrobního procesu 

 změna dodavatele materiálu 

 vlastní ověření efektivnosti výrobního procesu (vlastní podněty) 

 stoupá počet zmetků (reklamací) 

 změna personálního obsazení v procesu. 

 

4.2.  Aplikace FMEA na proces výroby přírubových hřídelí 

 Definice řešení 4.2.1.

Proces výroby přírubových hřídelí prochází celkem třemi provozy. Prvním 

provozem je Ocelárna, kde je natavena ocel požadovaného chemického složení a 

následně odlita do kokily a vyroben ingot. Po vychladnutí je ingot předán do provozu 

Kovárna, kde je vykován a tepelně zpracován výkovek. V závěrečné fázi je výkovek 

předán pro opracování dle výkresu v provoze Obrábění. 
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Jelikož celý průběh výroby je poměrně složitý a je ovlivněn mnoha faktory, může 

být implementace metody FMEA cestou, jak předejít vadám, které by mohly vést 

např. k nedodržení požadované kvality či termínu. 

 Sestavení týmu pro analýzu FMEA 4.2.2.

Velmi důležitou záležitostí při řešení analýzy FMEA je práce v týmu. Skutečnost, 

že proces zasahuje do tří provozů, vedla k vytvoření tří týmů, každý pro jeden provoz. 

Všechny tři týmy byly vedeny zpracovatelem této diplomové práce Bc. Ondřejem 

Forstem a ve všech týmech byl kromě něho ještě vedoucí útvaru Management kvality. 

Tím byla zajištěna návaznost mezi jednotlivými provozy. Ostatní členové týmů 

v provozech byli specialisté na procesy související s výrobou přírubových hřídelí 

v daném provozu, kteří zastupovali útvary: 

 TPV - Konstrukce, programování 

 TPV - Metalurgie 

 TPV – Technologie (technologické procesy) 

 Technická kontrola provozu 

 Výroba 

 

Moderátorem schůzek byl vždy vedoucí týmu, před zahájením práce byl vždy 

určen zapisovatel, který měl za úkol všechny vygenerované názory zaznamenat. 

 

Při každém svolání týmu byl přesně stanoven obsah řešené problematiky. Vedoucí 

týmu seznámil členy s předmětem analýzy a musel dbát na to, aby se mohli všichni 

členové řešitelského týmu k řešenému problému vyjádřit a shodnout se na 

optimalizovaném řešení problematiky. Vlastní pracovní činnost týmu byla 

organizována formou brainstormingu. Členové řešitelského týmu se na zasedání týmu 

připravili, využívali výsledků jednodušších analytických metod (např. Ishikawova 

diagramu) a výsledků statistických metod (např. Paretovy analýzy apod.), výsledků z 

řízení o neshodných výrobcích (vnějších i vnitřních) atd. Vedoucí týmu dbal, aby 

žádný závažný problém nebyl zapomenut. 

Členové řešitelských týmů realizovali analýzu postupným hledáním a nacházením 

řešení tak, aby byl řádně a úplně vyplněn formulář FMEA v souladu s obsahem definic 

položek. 
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 Vypracování vývojového diagramu procesu 4.2.3.

Již sestavené týmy zpracovaly mapu procesu výroby přírubové hřídele, která se 

skládá z jednotlivých podprocesů podle jednotlivých provozů: 

 výroba ingotu – provoz Ocelárna 

 výroba výkovku – provoz Kovárna (viz Obr. 14) 

 opracování, konzervace a balení výkovku – provoz Obrábění (viz Obr. 15). 

 

 

Obr. 14. Kování přírubové hřídele. 

Tyto podprocesy byly ještě rozděleny na jednotlivé technologické operace. Toto 

rozdělení posloužilo k identifikování místa, kde může docházet ke vzniku vady. 

Výsledkem byly zpracované vývojové diagramy uvedené v přílohách D - F. 
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Obr. 15. Přírubová hřídel – obrábění. 

 

 Seznam potenciálních vad 4.2.4.

Formou brainstormingu byly definovány tyto potenciální vady, které by mohly 

vzniknout v průběhu procesu výroby: 

- chemické složení neodpovídá předpisu 

- endogenní vměstky 

- nedolití ingotu 

- únik oceli při lití 

- praskliny 

- nevyhovující povrch – necelistvost 

- povrchové trhliny 

- exogenní vměstky  

- vnitřní porezita ingotu 

- narušení hranic zrn 

- nadměrné okujení výkovku 

- oduhličení povrchové vrstvy 

- přeložky 

- zakovaná krajka 
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- zamáčknuté okuje 

- rozměrová odchylka 

- vnitřní vady 

- neprůchodnost – nevyhovující UT 

- nevyhovující mechanické hodnoty 

- nevyhovující povrch – drsnost 

- chybná identifikace  

- koroze 

- poškození výrobku. 

 Možné následky vady 4.2.5.

Dalším úkolem každého týmu bylo stanovit možné následky vad tak, jak by je 

vnímal zákazník. Tyto následky vad tým ohodnotil na základě závažnosti. Význam 

vady byl stanoven pomocí číselných hodnot v rozmezí 1-10, která vyjadřují závažnost 

následku vady na celý proces a tím na zákazníka. Hodnota 1 znamená, že je 

nepravděpodobné, že by vada mohla mít na zákazníka nějaký následek. Oproti tomu 

hodnota 10 znamená, že vznik vady přímo ohrožuje život a bezpečnost pracovníka, 

zákazníka. Při hodnocení významu vad v procesu výroby přírubových hřídelí byly 

použity všechny stupně hodnocení. 

Pro hodnocení významu vady byla použita tabulka s hodnocením důsledku vady 

pro zákazníka, kterou tým sestavil na základě zkušeností s procesy výroby ve 

společnosti a nechal jí posoudit a odsouhlasit zákazníkem již v přípravné fázi pro 

aplikaci FMEA (viz Tab. 1). 
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Tab. 1. Hodnocení významu důsledku vady pro zákazníka. 

FMEA – Hodnocení významu důsledku vady pro zákazníka 
 

Důsledek Důsledek ve vztahu k zákazníkovi Hodnocení 

Nesplnění 
bezpečnostních 

požadavků a /nebo 
požadavků 
předpisu 

Bez varování může ohrozit operátora, stroj nebo 
montážní celek. 

10 

S varováním může ohrozit operátora, stroj nebo 
montážní celek. 

9 

Závažná porušení 
100% produktů bude muset být vyřazeno. Zastavení 

dodávky.  
8 

Významné 
porušení 

Část výrobní dávky bude muset být vyřazena. Odchylka 
od primárního procesu. 

7 

Mírné porušení 

100% výrobní dávky bude muset být přepracováno a 
schváleno. 

6 

Část výrobní dávky bude muset být přepracováno a 
schváleno. 

5 

Mírné porušení 

100% výrobní dávky bude muset být přepracováno na 
pracovišti před dalším výrobním postupem. 

4 

Část výrobní dávky bude muset být přepracováno na 
pracovišti před dalším výrobním postupem. 

3 

Minimální porušení 
Drobná nepříjemnost ve vztahu k procesu, operaci nebo 

k operátorovi. 
2 

Žádný důsledek Žádný znatelný důsledek.  1 

 

 

 Možné příčiny 4.2.6.

Možné příčiny vady definují, jak může vada vzniknout. Na základě této definice 

vypisoval každý tým ke každé vadě možnou příčinu jejího vzniku. Například u typu 

vady  -  Chemické složení neodpovídá předpisu, byly uvedeny do sloupce „Možné 

příčiny“ tyto příčiny: 

 chybný předpis chemického složení  

 nedodržení požadované kvality dodávaného šrotu 

 nedodržení požadované kvality přídavných surovin  

 nedodržení technologie výroby – lidské pochybení. 
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 Výskyt  4.2.7.

Výskyt znamená pravděpodobnost výskytu specifické vady vlivem dané příčiny. 

Týmy při vyplňování tohoto sloupce odhadly pravděpodobnost výskytu na stupnici (1 

-10) podle předem stanovených kritérií hodnocení. Tyto kritéria tým zaznamenal do 

tabulky „Hodnocení pravděpodobnosti výskytu vady“ (viz. Tab. 2). 

 

Tab. 2. Hodnocení pravděpodobnosti výskytu vady. 

FMEA – Hodnocení pravděpodobnosti výskytu vady 
 

Pravděpodobnost 
výskytu 

Dopad na zákazníka Hodnocení 

Kritická Vada se pravděpodobně vyskytne u každého ks. 10 

Velmi vážná 
Vada se pravděpodobně vyskytne u více než 3 ks ze 

čtyř (více než 75%). 
9 

Závažná 
Vada se pravděpodobně vyskytne u 2-3 ks ze čtyř  

(50 – 75%).  
8 

Nadprůměrný 
Vada se pravděpodobně vyskytne u jednoho ze 2-3 ks 

(33 – 50%). 
7 

Průměrný 
Vada se pravděpodobně vyskytne u jednoho ze 3-4 ks 

(25 – 33%). 
6 

Mírný 
Vada se pravděpodobně vyskytne u jednoho ze 4-5 ks 

(20 - 25%). 
5 

Nízký 
Vada se pravděpodobně vyskytne u jednoho z 5-10 ks 

(10 – 20%). 
4 

Velmi nízká 
Vada se pravděpodobně vyskytne u jednoho z 10-20 

ks (5 – 10%). 
3 

Málo 
pravděpodobné 

Vyskytne se u jednoho z 20-50ks (2 – 5%). 2 

Velmi 
nepravděpodobné 

Vyskytne se max. u jednoho z 50 ks (do 2%).  1 

 

 Stávající řízení procesu, prevence 4.2.8.

Nástroje řízení pro stávající proces jsou popisem nástrojů řízení, kterými lze v 

možné míře zabránit výskytu příčiny vady. V této kolonce jsou vypsány ke 

konkrétním příčinám vzniku vad všechny způsoby současného zabezpečení proti 

vzniku vad. 
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 Odhalitelnost  4.2.9.

V tomto bodě týmy stanovily pravděpodobnost detekce vady ve výrobku. Pro 

stanovení tohoto hodnocení týmy na základě typu procesu výroby společně sestavily 

tabulku s hodnotami opět (1-10) dle míry pravděpodobnosti odhalení. (viz. Tab. 3). 

 

Tab. 3. Hodnocení pravděpodobnosti odhalení vady 

FMEA – Hodnocení pravděpodobnosti odhalení vady 

 

Pravděpodobnost 
odhalení 

Dopad na zákazníka Hodnocení 

Žádná 
Stávající kontrolní procesy vadu v žádném případě 

neodhalí nebo je nelze použít. 
10 

Velmi 
nepravděpodobná 

Stávající kontrolní procesy odhalí vadu pouze v  
0 – 19% případů výskytu. 

9 

Nepravděpodobná 
Stávající kontrolní procesy odhalí vadu pouze v  

20 – 29% případů výskytu. 
8 

Velmi nízká 
pravděpodobnost 

Stávající kontrolní procesy odhalí vadu pouze v  
30 – 39% případů výskytu. 

7 

Nízká 
pravděpodobnost 

Stávající kontrolní procesy odhalí vadu pouze v  
40 – 49% případů výskytu. 

6 

Průměrná 
pravděpodobnost 

Stávající kontrolní procesy odhalí vadu pouze v  
50 – 69% případů výskytu. 

5 

Nadprůměrná 
pravděpodobnost 

Stávající kontrolní procesy odhalí vadu pouze v  
70 – 79% případů výskytu. 

4 

Vysoká 
pravděpodobnost 

Stávající kontrolní procesy odhalí vadu pouze v  
80 – 89% případů výskytu. 

3 

Velmi vysoká 
pravděpodobnost 

Stávající kontrolní procesy odhalí vadu pouze v  
90 – 99% případů výskytu. 

2 

Jistota 
Stávající kontrolní procesy odhalí vadu ve 100% 

případů výskytu. 
1 

 

 Hodnocení rizika – Rizikové číslo (RPN) 4.2.10.

Po dokončení počáteční identifikace způsobů a důsledků vad, příčin a nástrojů 

řízení, včetně hodnocení z hlediska závažnosti, výskytu a detekce, musel každý tým 

rozhodnout, zda je ke zmírnění rizika zapotřebí další úsilí. S ohledem na vlastní 
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omezení zdrojů, času, technologie a dalších faktorů si musel každý tým určit, jak bude 

co nejlépe stanovovat priority těchto úsilí. 

Pro jednotlivé možné vady, které by mohly vzniknout vlivem určité příčiny, se 

vypočítalo rizikové číslo (RPN) takto: 

RPN = význam x výskyt x odhalitelnost. 

Vypočtená hodnota rizikového čísla se porovnala s jeho kritickou hodnotou, která 

v tomto případě byla stanovena RPNkrit = 100. 

 Návrh a realizace opatření ke snížení rizik 4.2.11.

V tomto případě týmy stanovily opatření u všech možných vad, kde hodnota 

rizikového čísla (RPN) překročila hodnotu 60. Týmy navrhly taková opatření, která by 

riziko dané možné vady dostatečně snížila.  

Analýzou FMEA v procesu výroby přírubových hřídelí bylo zjištěno, že hodnota          

RPN = 60 byla překročena u těchto možných vad v procesu Kování a Obrábění: 

 

Povrchové trhliny ingotu vzniklé při operaci kování na zabírací rozměr vlivem 

překročení doby náhřevu ingotu.  

U této možné vady bylo vypočteno při analýze RPN=84. Tato hodnota je na 

hranici, kdy tým se rozhoduje, zda stanovit opatření pro snížení či nikoliv. V tomto 

případě se tým shodl, že opatření provede vzhledem k závažnosti této vady pro 

zákazníka. 

Povrchové trhliny ingotu při operaci kování na zabírací rozměr v provoze Kovárna 

můžou vzniknout v důsledku nedodržení technologického předpisu, který stanovuje 

jak teplotu náhřevu ingotu v kovářské peci tak výdrž na této teplotě. Tyto trhliny 

vzniknou na základě dlouhé výdrže na horní hranici kovací teploty 1150°C. Pokud je 

materiál vystaven dlouhodobému působení vysoké teploty, dochází v materiálu k tzv. 

zhrubnutí zrna, neboť nečistoty jsou více koncentrovány na hranicích zrn a  může 

dojít tedy k jejímu porušení. Teploty a výdrže náhřevů ingotů kontroluje v rámci 

mezioperační kontroly pracovník Technické kontroly, který naměřené údaje zapisuje 

pro zpětnou vazbu. V případě odchýlení se od technického předpisu, informuje 

kontrolor vedoucího směny topičů, který provede odpovídající opatření. 

K překročení výdrže může dojít v těchto případech: 

 porucha lisu, díky které dochází k nečekané prodlevě při kování.  

 z kapacitních důvodů lisu, při velkém objemu výkovků zůstává ingot 

uložen v peci 
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 lidské pochybení, kdy topič překročí předepsanou dobu náhřevu. 

 

Tyto povrchové vady se odstraňují vypalováním kyslíkem. V případě výskytu 

povrchových trhlin velkých rozměrů, nelze tento materiál použít pro další operace, a 

tudíž je interně vyzmetkován. 

Jako doporučené opatření stanovil řešitelský tým provozu Kovárna důslednou 

kontrolu teplot a výdrží při náhřevu ingotů na kovací teplotu.  V případě poruchy lisu 

bylo navrženo snížení teploty náhřevu ingotu do doby opravy lisu, aby nedocházelo 

k teplotnímu ovlivňování materiálu. 

Po provedených opatření došlo ke snížení RPN na hodnotu RPN=28. 

 

Rozměrová odchylka hrubovaného výkovku po tepelném zpracování (hrubování). 

U této možné vady bylo vypočteno RPN=120, což je nejvyšší rizikové číslo ze 

všech rizikových čísel uvedených v analýze FMEA.  

Jedná se o vadu, která by mohla vzniknout lidským pochybením při obrábění 

výkovku před tepelným zpracováním. V případě, že obráběč, provádějící tuto 

operaci, nedodrží předepsané rozměry pro tepelné zpracování, a předá takto 

opracovaný výkovek do tepelného zpracování bez rozměrové kontroly, může 

způsobit vážné následky pro další operace a pro zákazníka. Důvodem neakceptování 

vady zákazníkem, může být rozměrová odchylka způsobená malými přídavky 

materiálu nebo podkročení předepsané výkresové tolerance a tím nedodržení 

finálního rozměru požadovaného zákazníkem. Při tepelném zpracování dochází 

k deformacím, se kterými se počítá v rámci předepsaného přídavku pracovníkem 

TPV, tak aby byly dodrženy všechny rozměry finálního opracování. 

Jako doporučené opatření u této možné vady byla řešitelským týmem provozu 

Obrábění doplnění operace technická kontrola s vyhotovením rozměrového 

protokolu hrubovaného výkovku před tepelným zpracováním. Tento rozměrový 

protokol slouží jako nástroj pro odhalení případné deformace výkovku při tepelném 

zpracování výkovku Rozměrový protokol je součástí technické dokumentace 

k výkovku. V případě deformace pracovník metalurgie a TPV (metalurg) na základě 

tohoto protokolu upraví materiálové přídavky pro tepelné zpracování u dalších 

výkovků tohoto typu. 

Zavedením tohoto opatření bylo sníženo RPN na hodnotu RPN=36. 
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Rozměrová odchylka při obrábění na finálním opracování. 

U této vady bylo vypočteno RPN=96. Tato hodnota je na hranici, kdy tým se 

rozhoduje, zda stanovit opatření pro snížení či nikoliv. V tomto případě se tým shodl, 

že opatření provede vzhledem k závažnosti této vady pro zákazníka. 

V tomto případě se jedná o možnou vadu, která je způsobená pochybením 

obráběče při obrábění na výkresové hodnoty požadované zákazníkem. Tímto 

pochybením je myšleno, že obráběč provede opracování výkovku mimo výkresové 

rozměry. V tomto případě je velké riziko, že zákazník tuto vadu neakceptuje a 

výrobek vyzmetkuje. 

Jako doporučené opatření stanovil tým provozu Obrábění seznámení všech 

pracovníků střediska viníka s analýzou příčin vzniklých vad. Toto seznámení provedl 

vrchní mistr formou meetingu. Díky tomuto opatření a následnému dodržování všech 

technologických předpisů došlo k poklesu RPN na hodnotu 20. 

 

Rozměrová odchylka –  broušeného průměru (broušení). 

U této možné vady bylo vypočteno RPN=64. Tato hodnota je na hranici, kdy tým 

se rozhoduje, zda stanovit opatření pro snížení či nikoliv. I v tomto případě se tým 

shodl, že opatření provede vzhledem k závažnosti této vady pro zákazníka. 

Tato rozměrová odchylka může vzniknout na základě rozdílných výsledků měření 

broušeného průměru. Měření se provádí v průběhu výroby pomocí digitálních 

mikrometrů technickou kontrolou a pracovníkem brusky. Jelikož se broušení provádí 

na brusce, která je umístěna v prostorách dílny, kde není konstantní teplota, dochází 

k rozdílům v měřeních. 

Na základě výše uvedeného rozboru navrhl řešitelský tým provozu Obrábění 

opatření temperování měřidel – sjednocení teploty měřidla s obrobkem a okolní 

teplotou. Za toto opatření je zodpovědný pracovník technické kontroly a obsluha 

brusky. 

Dalším doporučeným výstupem analýzy FMEA procesu jsou data pro tvorbu 

Paretova diagramu, který znázorňuje druhy vad podle rizikového čísla (RPN). Pro 

analýzu byly použity ty vady, které svou hodnotou RPN přesáhly hranici RPN=50. 

Tyto hodnoty byly zpracovány statistickým softwarem Minitab. Tento diagram 

znázorňuje obrázek č. 16. 
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RPN 56120 96 84 64 56 56 56 56

Percent 8,718,6 14,9 13,0 9,9 8,7 8,7 8,7 8,7

Cum % 100,018,6 33,5 46,6 56,5 65,2 73,9 82,6 91,3
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Obr. 16. Paretův diagram vad podle rizikového čísla (RPN). 



66 

 

5. VYHODNOCENÍ DOČASNÝCH VÝSLEDKŮ A NÁVRHY 

NA DALŠÍ ZLEPŠENÍ 

Po realizaci schválených opatření se jednotlivé týmy sešly znovu a opětovně vyhodnotily 

ukazatele – význam, očekávaný výskyt a odhalitelnost možných vad. Na základě těchto 

přepočítaných ukazatelů byly vypočítány výsledná riziková čísla RPN. 

V našem případě analýzy FMEA procesu výroby přírubových hřídelí byly u všech 

stanovených opatření vzniku možných vad vypočteny RPN menší než 60, tudíž není zapotřebí 

opakovat proces stanovování opatření. 

Proces je neustále kontrolován za účelem neustálého zlepšování. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vytvořit FMEA procesu v podmínkách kusové, případně 

malosériové výroby a prokázat, že i pro tento druh výroby je FMEA metodou, která přispěje 

k efektivnějšímu využívání zavedeného systému řízení kvality. Současně provedená FMEA 

výrazně přispěje i k uspokojování požadavků zákazníků společnosti, protože zákazníci, 

zejména při objednávání malosériové výroby, požadují FMEA procesu jako důkaz o 

přezkoumání zakázky. Tato metoda ve společnosti doposud nebyla používána, protože byla 

považována za vhodný nástroj pouze pro sériovou výrobu. Jako první proces pro aplikaci 

metody FMEA byl vybrán proces výroby přírubových hřídelí. Jedná se o malosériovou 

výrobu, kdy počty kusů jsou do desítek, maximálně stovek za rok v různých, ale podobných 

provedení. Z hlediska náročnosti výroby se jedná o průměrný výrobek, proto bylo možné 

předpokládat, že podaří-li se prokázat přínos FMEA procesu pro tento druh výrobku, nebude 

problém tuto metodu aplikovat i na další výkovky, případně odlitky, které společnost vyrábí. 

Aplikace metody FMEA procesu začala ustavením řešitelských týmů v jednotlivých 

provozech, zainteresovaných do procesu výroby přírubových hřídelí, sestavených z odborníků 

z oddělení technické přípravy výroby, výroby a řízení kvality. Takto sestavené týmy 

identifikovaly formou brainstormingu vady, které se mohou potenciálně vyskytnout v 

jednotlivých krocích procesu výroby přírubových hřídelí. Byly definovány příčiny, které 

mohou vést k výskytu těchto vad a v souladu s metodikou FMEA byl zhodnocen jejich 

význam pro zákazníka, posouzena četnost výskytu a ohodnoceno jaká je pravděpodobnost, že 

při stávajícím způsobu dozoru nad procesem bude vada odhalena. 

Vzhledem k tomu, že procesy v jednotlivých provozech se zásadně odlišují, bylo možné 

předpokládat, že i druhy potenciálních vad, které mohou v průběhu těchto procesů vzniknout, 

se budou lišit. Tuto úvahu provedená analýza potvrdila. 

 

V provozu Ocelárna byly v průběhu analýzy definovány následující potenciální vady 

(neshody s požadavky): 

 chemické složení neodpovídá předpisu 

 endogenní vměstky 

 nedolití ingotu (zatuhnutí oceli v licí cestě) 

 únik oceli při lití 

 praskliny 

 nevyhovující povrch ingotu 

 povrchové trhliny 
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 exogenní vměstky 

 vnitřní porezita ingotu 

 

Bylo specifikováno, že každá z uvedených potenciálních vad vzniká v jiné fázi procesu. 

Výjimkou jsou „Nedodržení chemického složení“, které může být způsobeno jak při primární 

výrobě oceli v elektrické obloukové peci, tak v průběhu sekundární metalurgie v pánvové peci 

ASEA a „Endogenní vměstky“, které mohou vzniknout ve fázi sekundární metalurgie v 

pánvové peci ASEA nebo v průběhu odlévání a tuhnutí ingotu.  

Při analýze procesu v provozu Ocelárna bylo vypočteno nejvyšší riziko u exogenních 

vměstků a vnitřní porezity, které vznikají při odlévání a v průběhu tuhnutí ingotů. Hodnota 

RPN=32, vypočtená pro obě tyto vady, nedosahuje úrovně stanovené pro iniciaci 

doporučeného opatření, proto se žádné preventivní opatření v procesu odlévání ingotu 

nerealizovalo.  

 

V provozu Kovárna byly v průběhu analýzy definovány následující potenciální vady 

(neshody s požadavky): 

 povrchové trhliny 

 nadměrné okujení výkovku 

 oduhličení povrchové vrstvy 

 přeložky 

 rozměrové odchylky výkovků 

 zamáčknuté okuje 

 vnitřní vady 

 hrubá struktura - neprůchodné při ultrazvukové zkoušce 

 povrchové vady – praskliny 

 nevyhovující mechanické hodnoty  

 

Na rozdíl od provozu Ocelárna bylo analýzou procesu zjištěno, že v procesu kování může 

vzniknout jedna potencionální vada v několika fázích, např. „Povrchové trhliny“ mohou 

vzniknout během převozu teplého ingotu z Ocelárny do Kovárny, při založení ingotu do 

ohřívací pece, v průběhu náhřevu na kovací teplotu, v průběhu kování na zabírací rozměr 

nebo při pěchování příruby. Pravděpodobnost jejich vzniku je ovšem různá a analýza FMEA 

ukázala, do které části procesu směrovat doporučená opatření. 
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Jako nejzávažnější riziko v procesu kování byl vyhodnocen vznik povrchových trhlin 

způsobený překročením doby náhřevu (RPN=84). Na základě této analýzy byla zavedena 

důsledná průběžná kontrola teploty a doby náhřevu se záznamem, kterou se vypočtené riziko 

snížilo na 28. Pro stanovení skutečné efektivity navrženého opatření nebyl dosud vykován 

dostatečný počet přírubových hřídelí.  

 

V provozu Obrábění byly v průběhu analýzy definovány následující potenciální vady 

(neshody s požadavky): 

 rozměrové odchylky hrubovaného výkovku před tepelným zpracováním 

 rozměrové odchylky (délka, průměr, vývrty) 

 nevyhovující povrch vývrtu 

 nevyhovující drsnost povrchu 

 poškození při manipulaci 

 nevyhovující rovinnost 

 nedodržení kvality závitů 

 chybná identifikace výrobku (značení) 

 koroze výrobku (nevyhovující konzervace) 

 poškození při balení nebo přepravě 

 

V provozu Obrábění mají potenciální vady logicky přímou souvislost s právě dokončenou 

operací a obvykle jsou způsobeny chybou obsluhy. Jako nejzávažnější problém byla analýzou 

vyhodnocena potenciální vada „Rozměrové odchylky hrubovaného výkovku před tepelným 

zpracováním“ (RPN=120). Jako doporučené opatření pro eliminaci rizika byla do výrobního 

postupu zařazena operace „Rozměrová kontrola před tepelným zpracováním“, čímž bylo 

sníženo RPN na 48. Efektivita opatření bude vyhodnocena po obrobení většího množství 

výkovků přírubových hřídelí. 

Skutečný přínos realizovaných opatření pro zlepšení kvality výkovků přírubových hřídelí 

bude možné prokázat až po vyrobení většího počtu kusů. Vzhledem k tomu, že celý proces 

výroby jednoho výkovku trvá cca 3 měsíce, nebude dříve než za cca 18 – 24 měsíců. Již nyní 

je ale možné konstatovat, že týmová práce při hledání a následně při snižování rizika výskytu 

vad se osvědčila a na základě výsledku diplomové práce se metoda FMEA stane součástí 

systému managementu kvality společnosti. 
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Příloha A: Kovářský náčrt – přírubová hřídel 

 

 



 

 

Příloha B:  Výkres – přírubová hřídel - hrubování  

 

 



 

 

Příloha C: Výkres- přírubová hřídel - finální opracování 

 



 

 

Příloha D: Vývojový diagram pro výrobu přírubové hřídele 

provoz Ocelárna 

 

 

PROCESS FLOW CHART

Part number :   G9X Supplier:   

Part name:       Přírubová hřídel Date: ________________________

Drawing level:   Compiled by: _________________

Project: ________________________  Issue Nº: ____________________

       Legend:

PROCESS FLOW CHART PROCESS DESCRIPTION CONTROL AND ANALYSIS METHOD

10 sázení TS/09/71.05

20 tavení TS/09/71.05

30 odpichová teplota termočlánek Pt-PtRh (Poldi)

40 chemická analýza kvantometr 4460-ARL, v.č. 1096

50 odpich TS/09/71.05

60 předběžná dezoxidace TS/09/71.05

70 legování do odpichu (hrubé) TS/09/71.05

80 ohřev TS/09/71.07

90 dolegování TS/09/71.07

100 konečná dezoxidace TS/09/71.07

110 teplota termočlánek Pt-PtRh (Poldi)

120 chemická analýza kvantometr 4460-ARL, v.č. 1096

130 injektáž Ca TS/09/71.07

140 vakuování TS/09/71.07

150 teplota termočlánek Pt-PtRh (Poldi)

160 chemická analýza kvantometr 4460-ARL, v.č. 106 (1996)

170 obsah vodíku HYDRIS (Heraeus - Electronite)

180 vymíchání TS/09/71.07

190 odpich TS/09/71.07

200 kontrola licí soupravy TS/09/71.11

210 odstřik QP 4.09/22

220 vlastní lití TS/09/71.11

230 úprava licí rychlosti TS/09/71.11

240 optimální licí rychlost TS/09/71.11

250 přidávání licích prášků TS/09/71.11

260 přidání vrstvy exotermického prášku TS/09/71.11

270 stripování TS/09/71.14

280 kontrola TS/09/71.30

281 odeslání do kovárny TS/09/71.31

Operation                          Storage                             Rework   

Inspection                         Decision

Transportation                   Delay



 

 

Příloha E: Vývojový diagram pro výrobu přírubové hřídele 

provoz Kovárna 

 

 

 

 

PROCESS FLOW CHART

Part number :    G9X Supplier:  

Part name:        Přírubová hřídel Date: ________________________

Drawing level:   Compiled by: _________________

Project: ________________________  Issue Nº: ____________________

       Legend:

PROCESS FLOW CHART PROCESS DESCRIPTION CONTROL AND ANALYSIS METHOD

1 Vstupní kontrola ingotu TS/09/71.32

10 Ohřev na kovací teplotu (1150°C-800°C) TS/09/78.02

20 Překování těla ingotu na kužel 

30 Ohřev na kovací teplotu TS/09/78.02

40 Napěchování hlavy a překování 

50;60

Případné pálení a ohřev na kovací 
teplotu TS/09.78.02

70;80;90;100;110

Kování předkovku, pěchování do nářadí, 
rovnání, patřičné ohřevy.

120 Primární TZ výkovku PS specifikace, TS/09/78.09

130;140 Pálení okují, příprava pro interní UZ 

150

Kontrolní UZ na dvou vybroušených 
ploškách

160;170

Vizuální kontrola, kontrola rozměrů, 
ražení čísla výkovku Výkres Mh 303 413

180 Řezání plátu pro zkoušky MČ ???

190

Nápravná opatření v případě zjištěných 
odchylek

Odeslat dle dispozic do Obrábění

Operation                          Storage                             Rework   

Inspection                         Decision

Transportation                   Delay



 

 

Příloha F: Vývojový diagram pro výrobu přírubové hřídele 

provoz.Obrábění

 

PROCESS FLOW CHART

Part number :  G9X Supplier:  

Part name:   Přírubová hřídel Date: ________________________

Drawing level:   Compiled by: _________________

Project: ________________________  Issue Nº: ____________________

       Legend:

PROCESS FLOW CHART PROCESS DESCRIPTION CONTROL AND ANALYSIS METHOD

10;20 Vydání výkresů, proměření a rýsování návodka - QP 4.09/11

30 Zhotovení středících důlků 2 x A15/90° ČSN 014916

40

Ohrubování hlavy s přídavkem 5 mm na 
plochu dle výkresu Mh303401

50

Ohrubování hlavy dle výkresu Mh303401 

do TZ

60 Vyražení č. výkovku

70

Dohotovit ostatní plochy dle Mh303401 

do TZ 

80 Kontrola rozměrů Výkres Mh303401

90 Provedení manipulačního čepu Výkres Mh303401

100 Zarovnat oboustranně dle Mh303401 Výkres Mh303401

110 Ultrazvuková zkouška 
GPR31005 a dle GPS92004 skupina 4 

třída jakosti E/e

Dle výsledku UZ

120 Odmaštění

130

Kontrola před tepelným zpracováním, 
kontrola rozměrů, vizuální kontrola

140 Tepelné zpracování Průvodka TZ pro zakázku 758787

150 Výroba zkušebních těles 8x

160 Zkouška tahem EN ISO 6892

170 Zkouška rázem v ohybu - 20°C EN ISO 148-1

180 Mikrostruktura + foto (100x,500x,1000x) GPR31005 - externě

190 Určení velikosti zrna ASTM E112; GP109611 rev.3 - externě

200 Kontrola tvrdosti HB GPR31005; MPP2013/24 rev. 1 

Operation                          Storage                             Rework   

Inspection                         Decision

Transportation                   Delay



 

 

 

210

Kontrola výsledků mechanických 
vlastností Průvodka TZ zak.č.758787

Dle výsledků mech.vlastností

220

Výroba zkuš. těles pro zkoušku meze 
únavy ( z jednoho kusu z tavby a dávky)

230 Zkouška meze únavy  Externě SVÚM Praha dle TP GPR31005

250 Rýsování návodka - QP 4.09/11

260 Zhotovení středících důlků ČSN 014916

270

Ohrubovat dle výkresu Mh303413 pro 

UZ. Výkres Mh303413

280;290;300

Odříznutí zbytku zkuš. materiálu, 
oboustranné zarovnání, sražení ostří

310 Ultrazvuková zkouška
GPR31005; GPS92004 skupina 4 třída 
jakosti E/e

320 Odmaštění

330 Vrtání díry D106(+2; -0)

340 Kontrola rozměrů

350

Přebroušení osového vývrtu dle 
požadavků TK

360 Kontrola rozměrů

370 Zhotovení a naražení zátek do díry

380

Opracovat s příd. 0,4 na pl. pro 
broušení; zarovnat konce k zátkám
ostatní části opracovat hotově. Výkres Mh101364

390 Kontrola rozměrů Výkres Mh101364

400

Vrtání- 56x D39(+0,5;-0).

- 2x M24x40/52.

- 8x M20 

410 Kontrola rozměrů
Výkres zákazníka GP109611 rev.3, 

Interní výkres Mh101364

Opatření na základě výsledků

420 Broušení Výkres Mh101364

430 Kontrola rozměrů a házení Výkres Mh101364



 

 

 

 

440

Vyražení zátek; zarovnat levý konec a 
zhotovit R30 v ax. díře Výkres Mh101364

450

Zarovnat pravé čelo; zarovnání R15 v 
axiální díře Výkres Mh101364

460 Kontrola rozměrů Výkres Mh101364

470;480 Zámečnické práce; začistit dle potřeby Výkres Mh101364

490 Kontrola rozměrů, vizuální kontrola Výkres Mh101364

500 Elmg.  zk. GPR 31005; GPS91003 rev.0 

Opatření na základě výsledků

510 Odmaštění

530 Přejímka

540

Konzervace před manipulací na 

pracoviště nátěrů 

560

Provedení metalizace a nátěrů na 

pracovišti nátěrů.

570 Kontrola po provedení nátěrů

580 Zámečnické práce; začistit dle potřeby

590 Značení dle výkresu a ZL

600 Kontrola před konzervací a balením

530 Konzervace a balení

540 Kontrola konzervace a balení
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licí soupravy

3
Pr b žná kontrola 

licích souprav
4 24

Ne istoty v licí cest  2
Kontrola licí cesty p i 

sestavování
2 32

Nekvalitní materiál licí 
keramiky

2
Kontrola licí cesty p i 

sestavování
2 32

Vm stky 
endogenní

Neakceptování 
zákazníkem - 
vyzmetkování

8 Reoxidace oceli 1 Ochrana licího proudu
Kontrola NDT (UT) 
v provoze Obráb ní

2 16

Nevhodná kokilová 
souprava

1
Optimalizace kokilové 

soustavy
2 16

Nedodržení technologie  - 
Lidské pochybení

2
Periodická školení, 

údržba
2 32

Neakceptování 
zákazníkem - 
vyzmetkování

8

8

Vizuální kontrola 
povrchu ingotu po 
vytržení z kolkily

Neakceptování 
zákazníkem - 
vyzmetkování

Interní zvýšení náklad  p i 
kování, prodlužování z 

d vodu vypalování trhlin
2

F M E A   P R O C E S U

Vm stky exogenní

Vnit ní porezita 
ingotu

Kontrola NDT (UT) 
v provoze Obráb ní

Kontrola NDT (UT) 
v provoze Obráb ní

Povrchové trhliny

Odlévání, tuhnutí 
a chladnutí ingotu 

v kokile

íslo FMEA
Ond ej Forst

3.2.2015
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Funkce 
procesu

 /
 požadavky

Možná vada Možné následky vady

V
ýz

na
m

K
rit

i
no

st

Možné p í iny 
(mechanismy) vady V

ýs
ky

t

Stávající ízení 
procesu, prevence

Stávající ízení 
procesu, 

odhalování

O
dh

al
ite

ln
os

t

R
iz

ik
ov

é 
ís

lo

Doporu ená 
opat ení

Odpov dnost 
Termín

Provedená 
opat ení

V
ýz

na
m

V
ýs

ky
t

O
dh

al
ite

ln
os

t

R
iz

ik
ov

é 
ís

lo

Nedodržení p edepsané 
teploty ingotu p i p evozu

2
Technologický p edpis 

- doba p evozu
Vizuální kontrola 

p i vstupní kontrole
4 56

Nerovnom rné 
ochlazování

1
Pravidelná údržba 

transportních vagon  
s deklem

Vizuální kontrola 
p i vstupní kontrole

4 28

Nedodržení teploty pece 
pro založení ingotu

1 Technologický p edpis 4 28

Nevhodné umíst ní ingotu 
na pecním voze

2
Technologický p edpis 

- umíst ní ingot  na 
pecní v z

4 56

Nevyhovující technický 
stav pece

2 Pravidelná údržba 4 56

P eh átí ingotu -  
p ekro ení teploty

1
Technologický p edpis 

kovací teploty 
4 28

P ekro ení doby výdrže 
náh evu

2
Technologický p edpis 

doby náh evu
4 56

P eh átí ingotu -  
p ekro ení teploty

3
Technologický p edpis 

kovací teploty 
4 36

P ekro ení doby výdrže 
náh evu

3
Technologický p edpis 

doby náh evu
4 36

P eh átí ingotu -  
p ekro ení teploty

1
Technologický p edpis 

kovací teploty 
4 12

P ekro ení doby výdrže 
náh evu

2
Technologický p edpis 

doby náh evu
4 24

   P
ílo

h
a
 H

 - F
M

E
A

 p
ro

cesu
 v

ý
ro

b
y
 v

ý
k

o
v
k

 "
P

íru
b

o
v
á
 h

íd
el"

 - K
o
v
á
rn

a

Náh ev ingotu na 
ková skou teplotu

Oduhli ení 
povrchové vrstvy

3

Povrchové trhliny
Neakceptování 
zákazníkem - 
vyzmetkování

7

Nevyhovující povrchová 
tvrdost po tepelném 

zpracování

Nadm rné okujení 
výkovku

Ond ej Forst

18.2.2015

Vizuální kontrola - 
meziopera ní 

kontrola

Vizuální kontrola - 
meziopera ní 

kontrola

Vizuální kontrola 
povrchu ingotu p i 
zakládání na pec

Malé p ídavky pro 
opracování výkovku

Vizuální kontrola - 
meziopera ní 

kontrola
3

7

7

F M E A   P R O C E S U íslo FMEA

Neakceptování 
zákazníkem - 
vyzmetkování

Povrchové trhliny

P evoz ingotu z 
provozu Ocelárna 

do provozu 
Kovárna

Povrchové trhliny
Založení ingotu 

do ková ské pece

Neakceptování 
zákazníkem - 
vyzmetkování
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P ekro ení doby výdrže 
náh evu

2
Technologický p edpis 

doby náh evu
3 42

Nedodržení tech.postupu 
p i p ekování ingotu p es 

hrany
1

Technologický p edpis 
kování

3 21

Kování na 8 - 
hran

P eložky Vícepráce, vícenáklady 3 Lidské pochybení 2 Periodická školení
Vizuální kontrola v 
pr b hu kování

4 24

Lidské pochybení 2 Periodické školení
Vizuální kontrola v 
pr b hu kování

4 32

Nevyhovující (malý) formát 
ingotu

1
Technologický p edpis 

- velikost ingotu
Vizuální kontrola v 
pr b hu kování

4 16

P eložky Vícepráce, vícenáklady 4 Lidské pochybení 2
Kvalifikace - 
proškolení

Vizuální kontrola v 
pr b hu kování

4 32

P ekro ení doby náh evu 3
Technologický p edpis 

doby náh evu
Vizuální kontrola v 
pr b hu kování

4 84

D sledná 
pr b žná 

kontrola teploty 
m ením a doby 
náh evu ingotu 

v etn  záznamu

Meziopera ní 
kontrola/ Technická 

kontrola - ihned

D sledná 
pr b žná 

kontrola teploty 
m ením a doby 
náh evu ingotu 

v etn  záznamu

7 1 4 28

Nedodržení dokovací 
teploty (nízká)

2
Technologický p edpis 

kovací teploty 
Vizuální kontrola v 
pr b hu kování

4 56

Lidské pochybení 3
Kvalifikace - 
proškolení

2 18

Špatný technický stav lisu 2 Pravidelná údržba 2 12 ;

Zamá knuté okuje Vícepráce 4 Lidské pochybení 3 Periodické školení
Vizuální kontrola v 
pr b hu kování

4 48

Vnit ní vady 
Neakceptování 
zákazníkem - 
vyzmetkování

7
Nedodržení p edepsaného 

stupn  prokování
2

Technologický p edpis 
stupn  prokování

Kontrola NDT v 
provoze Obráb ní

2 28

Nesouosost p íruby a t la 
h ídele

3 Technologický p edpis 2 36

Nekvalitní p edkovek 2
Technologický p edpis 

rozm r
2 24

Nevhodná manipulace 2
Kvalifikace - 

proškolení pracovník
2 24

Zamá knuté okuje Vícepráce - prom ení 4 Lidské pochybení 3
Kvalifikace - 

proškolení pracovník

Vizuální kontrola 
výkovku v pr b hu 

kování
2 24

P ekro ení doby náh evu 2
Technologický p edpis 

kování
4 48

Nízká dokovací teplota 1
Technologický p edpis 

kovací teploty 
4 24

F M E A   P R O C E S U íslo FMEA
Ond ej Forst

18.2.2015

Vizuální kontrola v 
pr b hu kování

Rozm rová 
kontrola p edkovku 

(manuální)

Kování p edkovku

Kování na 
zabírací rozm r

P chování 
p íruby

3

Rozm rové 
odchylky

Neakceptování 
zákazníkem - 
vyzmetkování

Povrchové trhliny 
Neakceptování 
zákazníkem - 
vyzmetkování

Neakceptování 
zákazníkem - 
vyzmetkování

Povrchové trhliny 

Povrchové trhliny 

7Kování 1. p ch

Vícepráce

Vizuální kontrola 
výkovku v pr b hu 

kování

7

4

6
Rozm rová 

kontrola výkovku 
(manuální)

Neakceptování 
zákazníkem - 
vyzmetkování

Vícepráce, vícenáklady

6

Rozm rové 
odchylky 

p edkovku

Zakování krajky
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Dlouhodobé p eh átí 
- hrubé austen. zrno

1
Technologický p edpis 

teploty 
2 16

Nízká austenitiza ní 
teplota

1
Technologický p edpis 

teploty 
2 16

Nedochlazení výkovku 3
Technologický p edpis 

žíhání
2 48

Dlouhodobé p eh átí 
- hrubé austen. zrno

2
Technologický p edpis 

teploty 
2 16

Nevhodné uložení na peci 2
Technologický p edpis 
umíst ní výkovk  na 

pec
2 16

Nízká austenitiza ní 
teplota

1
Technologický p edpis 

programu žíhání
2 8

Technický stav pece 3
Pravidelná údržba 

pecí
2 24

Rozm rové 
odchylky

Nedodržení termínu 
expedice

2
Nevhodné umíst ní 

výkovku na pecním voze
1

Technologický p edpis 
umíst ní výkovk  na 

pec

Rozm rová 
kontrola (manuální)

2 4

Vnit ní vady 
Neakceptování 
zákazníkem - 
vyzmetkování

8
Nedodržení Tech p edpisu 

pro TZ
1

Technologický p edpis 
umíst ní výkovk  na 

pec

Kontrola NDT v 
provoze Obráb ní

2 16

Povrchové vady - 
Praskliny

Neakceptování 
zákazníkem - 
vyzmetkování

8
Nedodržení Tech p edpisu 

pro TZ
1

Technologický p edpis 
umíst ní výkovk  na 

pec

Vizuální kontrola 
po šlecht ní

3 24

Rozm rové 
odchylky 

(deformace) 
výkovku

Neakceptování 
zákazníkem - 
vyzmetkování

8
Deformace p i kalení 

výkovku
1

Technologický p edpis 
pro manipulaci a 
ukládání na pec

Rozm rová 
kontrola (manuální) 

výkovku
2 16

Nevhodný p edpis 
mechanických hodnod

2 Metalurgický p edpis 2 32

Nedodržení Tech p edpisu 
pro TZ

2
Technologický p edpis 

pro TZ
2 32

Nedodržení Tech p edpisu 
pro kování

2
Technologický p edpis 

pro kování 
2 32

Technický stav pecí 3 Pravidelná údržba 2 48

F M E A   P R O C E S U íslo FMEA
Ond ej Forst

18.2.2015

Normaliza ní 
tepelné 

zpracování

Žíhání
Nedodržení termínu 

expedice, vícenáklady na 
nové tepelné zpracování

Nevyhovující 
mechanické 

hodnoty

Neakceptování 
zákazníkem - 
vyzmetkování

8

Zkoušení 
mechanických 

hodnot - 
mechanická 

zkušebna

Vnit ní vady 

Ultrazvukov  
nepr chodný 

materiál - nelze 
zjistit vnit ní jakost 

materiálu

Neakceptování 
zákazníkem - 
vyzmetkování

8

4

Kontrola NDT v 
provoze Obráb ní - 

100% kontrola

Kontrola NDT v 
provoze Obráb ní - 

100% kontrola
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Funkce 

procesu

 /

 požadavky

Možná vada
Možné následky 

vady

V
ý
z
n

a
m

K
ri

ti
n

o
s
t

Možné p í iny 

(mechanismy) vady

V
ý
s
k
y
t Stávající ízení 

procesu, 

prevence

Stávající 

ízení 

procesu, 

odhalování

O
d

h
a
li

te
ln

o
s
t

R
iz

ik
o

v
é
 

ís
lo

Doporu ená 

opat ení

Odpov dnost 

Termín

Provedená 

opat ení

V
ý
z
n

a
m

V
ý
s
k
y
t

O
d

h
a
li

te
ln

o
s
t

R
iz

ik
o

v
é
 

ís
lo

Porucha stroje 2 Pravidelná údržba 3 48

Lidské pochybení p i 
obráb ní

5
Periodická školení, 

kvalifikace 
3 120

Rozm rová 
kontrola p ed 

tepelným 
zpracováním

Technická kontrola, 
ihned

Rozm rová 
kontrola p ed 

tepelným 
zpracováním. 
Vyhotovení 

rozm rového 
protokolu

8 2 3 48

Chybná dokumentace od 
zákazníka

1
Schvalování zakázky v 

TPV
3 24

Nesprávn  
zpracovanýtechnologický 

postup
1

Schvalování zakázky v 
TPV

3 24

Porucha stroje 1 Pravidelná údržba 3 24

Lidské pochybení p i 
obráb ní

4
Periodická školení, 

kvalifikace 
3 96

Seznámení všech 
pracovník  

st ediska viníka s 
analýzou p í in 
vzniklých vad

Mistr,                 
ihned

Seznámení všech 
pracovník  

st ediska viníka s 
analýzou p í in 
vzniklých vad

10 1 2 20

Chybný výkres od 
zákazníka

1 Kontrola v TPV 3 24

Nesprávn  stanovený Tech. 
postup obráb ní

2 Kontrola v TPV 3 48

Poškození nástroje v 
pr b hu obráb ní

1
Kontrola nástroj  p ed 

použitím
3 24

Poškození nástroje 1
Kontrola nástroj  p ed 

použitím
2 16

Nesprávn  nastaveny 
technologické podmínky pro 

vrtání - lidské pochybení
1

Periodické školení a 
kvalifikace obsluhy

2 16

Porucha stroje 1 Pravidelná údržba 2 16

Nesprávn  nastaveny 
technologické podmínky pro 

vrtání - lidské pochybení
2

Periodické školení a 
kvalifikace obsluhy

2 32

Nep edvídatelné okolnosti    
(výpadek energie,…)

1 2 16

Rozm rové 
odchylky 

hrubovaného 
výkovku pro 

Tepelné 
zpracování - 
nedodržení 

finálních 
výkresových 

rozm r

Neakceptování 
zákazníkem - 
vyzmetkování

Rozm rová 
kontrola po 
Tepelném 
zpracování 

(manuální) - 
p edem stanovené 

rozm ry

8

íslo FMEA
Ond ej Forst

3.3.2015

F M E A   P R O C E S U

Rozm rová 
kontrola - 

rozm rová kontrola 
podle p edem 
stanoveného 
rozm rového 

protokolu

Neakceptování 
zákazníkem - 
vyzmetkování

8

Rozm rové 
odchylky - délky a 

pr m ry mimo 
tolerance

Kontrola vývrtu 
endoskopem, 

digitálním 
dutinom rem

Nevyhovující 
povrch vývrtu

Vrtání axiálního 
vývrtu

Neakceptování 
zákazníkem - 
vyzmetkování

M ení drsnosti8

Obráb ní podle 
finálního výkresu - 

po tepelném 
zpracování

Neakceptování 
zákazníkem - 
vyzmetkování

Rozm rová 
odchylka - 

8

           P
ílo

h
a
 I - F

M
E

A
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cesu
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ý
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b
y
 v

ý
k

o
v
k

 "
P

íru
b

o
v
á
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íd
el"

 - O
b

rá
b

n
í

Obráb ní - 
obráb ní podle 

hrubovacího 
výkresu pro 

Tepelné 
zpracování
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Poškození ezného nástroje 2
Kontrola nástroj  p ed 

použitím
2 32

Lidské pochybení 2
Periodické školení a 
kvalifikace obsluhy

2 32

Porucha stroje 1 Pravidelná údržba 2 16

Nep edvídatelné okolnosti 
(výpadek energie,…)

1 2 16

Lidské pochybení 2
Periodické školení a 
kvalifikace obsluhy

4 40

Poškození vázacích 
prost edk

2
Pravidelná kontrola 

stavu váz. prost edk
4 40

Poškození nástroje 2
Kontrola nástroj  p ed 

použitím
2 32

Nesprávn  nastaven 
program

2
Periodické školení a 
kvalifikace obsluhy

2 32

Porucha stroje 2 Pravidelná údržba 2 20

Nep edvídatelné okolnosti  
(výpadek energie,…)

1 2 10

Nesprávn  nastaveny 
technologické podmínky pro 

vrtání
3

Periodické školení a 
kvalifikace obsluhy

2 30

Poškození brusných 
kotou

1
Kontrola nástroj  p ed 

použitím
2 16

Lidské pochybení - 
nevhodné nastavení 

technologických podmínek
2

Periodické školení a 
kvalifikace obsluhy

2 32

Rozdíl teplot p i m ení 
výroba x TK

4
Sjednocení pomínek 

m ení - mistr
2 64

Temperování 
m idel v pr b hu 

výroby
TK + VÝR

Temperování 
m idel v pr b hu 

výroby
10 1 2 20

Nep esnost m idel 2 Kalibrace m idel 2 32

Použití nekvalitníc  
technologické zátky pro 

upnutí do stroje
1

Kvalita zátek - 
kontrola

2 16

Vizuální kontrola v 
pr b hu výroby

Neakceptování 
zákazníkem - 
vyzmetkování

Rozm rová 
odchylka - 

broušeného 
pr m ru 

8

M ení drsnosti - 
drsnom rem

Vizuální kontrola, 
Rozm rová 

kontrola digitálním 
mikrometrem

Opracování pro 
broušení  

(soustruh)

Rozm rová 
odchylka - pozice, 

pr m ry d r na 
p írub

Neakceptování 
zákazníkem - 
vyzmetkování

8

Rozm rová 
kontrola - 

rozm rová kontrola 
podle p edem 
stanoveného 
rozm rového 

protokolu

5

Neakceptování 
zákazníkem - 
vyzmetkování

8

Vrtání p írub

Manipulace

Rozm rová 
odchylka - z 

d vodu poškození 
p i manipulaci

ešení odchylky se 
zákazníkem

Nevyhovující 
povrch vývrt

ešení odchylky se 
zákazníkem

5

M ení drsnosti 
(specifikované 

plochy)

Rozm rová 
odchylka (délky, 

pr m ry)

Neakceptování 
zákazníkem - 
vyzmetkování

8

Rozm rová 
kontrola - 
digitálním 

mikrometrem 

Nevyhovující 
drsnost povrchu 

F M E A   P R O C E S U íslo FMEA
Ond ej Forst

3.3.2015

Broušení
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Základní tým: Matoušek, Figura, Reitspies, Rau, Forst, Císa , Janko Datum provedení FMEA:

Porucha stroje 1 Pravidelná údržba 2 10

Nep edvídatelné okolnosti  
(výpadek energie,…)

1 2 10

Poškození nástroje 1
Kontrola nástroj  p ed 

použitím
2 16

Lidské pochybení 2
Periodické školení a 
kvalifikace obsluhy

2 32

Porucha stroje 2 Pravidelná údržba 2 20

Nep edvídatelné okolnosti  
(výpadek energie,…)

1 2 10

Lidské pochybení 2
Periodické školení a 
kvalifikace obsluhy

2 20

Nekvalitní nástroj 1
Kontrola nástroj  p ed 

použitím
2 10

Záme nické 
práce - 

dokon ovací

Nedodržení kvality 
závit

Reklamace od zákazníka 4
Ned kladné dokon ení 

závit  - záme nicky
3 Kontrola TK

Vizuální kontrola 
(TK)

3 45

Chybný p edpis 2
Koordinace p edávání 

informací
3 24

Lidské pochybení 2
Periodické školení a 

kvalifikace TK
3 24

Chybný p edpis zákazníka 1 Technologický p edpis 5 20

Nekvalitní provedení 
konzervace

2
Vizuální výstupní 

kontrola
5 40

Nedodržení tech. postupu 2
Periodické školení a 

kvalifikace 
5 40

Nekvalitn  vyrobený sedlový 
stojan (nekvalitní materiál,..)

3
Jednání s 

dodavatelem stojanu
4 48

Nedodržení p edpisu pro 
uložení výrobku

1
Periodické školení a 

kvalifikace 
4 16

Výstupní kontrola 4

5

Balení
Poškození 

výrobku
Reklamace od zákazníka 4 Výstupní kontrola 

Konzervace Výstupní kontrola 4Koroze výrobku

ešení odchylky se 
zákazníkem

Rozm rová 
odchylka

Reklamace od zákazníka

Reklamace od zákazníka

Záme nické 
dohotovení

Zna ení
Chybná 

identifikace 
výrobku

M ení drsnosti 
p edepsané plochy

Rozm rová 
kontrola 100%

Zarovnání el

Nevyhovující 
povrch - drsnost

ešení odchylky se 
zákazníkem

5

Rozm rová 
odchylka - rovinost

Broušení

F M E A   P R O C E S U

Neakceptování 
zákazníkem - 
vyzmetkování

8
Rozm rová 

kontrola - rovinnost

M ení drsnosti 
broušených ploch - 

drsnom rem

Nevyhovující 
povrch - drsnost

ešení odchylky se 
zákazníkem

5

íslo FMEA
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