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ANOTACE  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je analýza současné situace ve výrobě odlitků pro 

stavební stroje na automatické formovací lince, za pomocí použití metody FMEA 

v organizaci Slévárny Třinec, a.s. 

V teoretické části je pozornost věnována charakteristice konceptů managementu 

kvality, plánování kvality a popisu samotné metody FMEA.  

Další část se věnuje charakteristice organizace Slévárny Třinec, a.s., využití FMEA 

ve jmenované organizaci a samotná aplikace metody FMEA, kde se analyzuje proces 

výroby odlitku pro stavební stroje. 

V závěrečné části se diplomová práce věnuje vyhodnocení výsledků, stanovení 

navrhnutých doporučených opatření, na které následuje hodnocení stavu po realizaci 

navržených doporučených opatření. 
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ABSTRACT OF THESIS 

The aim of this thesis is to analyze the current situation in the production of 

castings for construction machines on automatic molding line, using the use of FMEA in 

the organization Slévárny Třinec, a.s. 

The theoretical part focuses on the characteristics of the concepts of quality 

management, quality planning and the description of the FMEA. 

Another part deals with the organization Slévárny Třinec, a.s., the use of FMEA in 

the said organization and the actual application of FMEA method, which analyzes the 

process of production of castings for construction machinery. 

The final part of the thesis deals with the evaluation results, the proposed measures 

recommended setting, which is followed by evaluation of the situation after the 

implementation of the proposed measures recommended. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

API standardy  Standardy, zabezpečující kvalitu produkce olejářských trubek 

AQAP Alied Quality Assurance Publication (Normy pro dodržování a   

posuzování zásad managementu kvality) 

ASME CODY The American Society of Mechanical Engineer (Pravidla pro výrobu 

parních kotlů a ostatních tlakových zařízení) 

CAD Computer Aided Design (Počítačem podporované navrhování) 

CNC Computer Numerical Control (Číslicové řízení strojů) 

ČSN Česká státní norma 

DRBFM Design Review Based on Failure Modes (FMEA pro japonský 

automobilový průmysl) 

EFQM European Foundation for Quality Management (Model pro 

hodnocení výkonnosti) 

EN Evropská norma 

FMEA Failure Mode and Effects Analysis (Analýza možných vad a jejich 

následků) 

FMECA Failure Mode and Effect Critict Analysis (Metodika analýzy příčin a 

kritičnosti důsledků poruch)  

FTA Fault Tree Analysis (Analýza stromu poruchových stavů) 

GMP Good Manufacturing Praktice (Správná výrobní praxe) 

HWS automatická formovací linka Heinrich Wagner Sinto 

ISO International Organization for Standardization (Mezinárodní 

organizace pro normalizaci) 

ISO/TS 16949 ISO Technical Specification (specifikuje požadavky na systém 

managementu kvality výrobců dílů pro automobilový průmysl) 

MR/P Míra rizika / priorita 

NATO North Atlantic Treaty Organization (Severoatlantická aliance) 

Od Pravděpodobnost odhalení vady 

OÚ Organizační útvar 

POKA-YOKE Metoda, která se stará o minimalizaci neúmyslných chyb 
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PDPC Rozhodovací diagram 

QFD Quality Function Deployment (Metoda plánování kvality) 

QS 9000 Oborová norma automobilového průmyslu 

RST Ředitel pro technologii a kvalitu 

SL Slévárny Třinec, a.s. 

SPC Statistical Process Control (Statistická regulace procesů) 

TQM Total quality management (Komplexní řízení kvality) 

TŽ Třinecké železárny, a.s. 

USA United States of America (Spojené státy americké) 

VDA Management kvality v automobilovém průmyslu 

Vy Pravděpodobnost výskytu vady 

Vz Význam následku vady 

3D měření Trojrozměrné měření tvarů a rozměrů 

8D REPORT Metoda používaná ke zlepšení kvality ve výrobě a k řešení různých 

problémů 
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1  ÚVOD  

 

Systém managementu kvality v dnešní době hraje významnou roli v systému řízení 

většiny organizací. Organizace musí být schopny konkurovat pro zachování si dobré 

ekonomické výkonnosti, musí neustále využívat efektivních a účinných systémů pro 

zabezpečování kvality. Kvalita rozvíjí a podporuje vývoj nových technologií a výrobků a 

vede k neustálému zlepšování a rostoucímu uspokojování zákazníků a jiných 

zainteresovaných stran.  

 

Cílem diplomové práce je analýza výrobního procesu, následné odhalení rizikových 

míst ve výrobním procesu odlitku, určený pro stavební průmysl, kde je nutný požadavek na 

analýzu FMEA procesu.  

 

Dojde ke zmapování jednotlivých výrobních procesů v průmyslové organizaci 

Slévárny Třinec, a.s., k nalezení závad vyskytujících se v jednotlivých výrobních 

procesech a zjištění hlavních příčin a důsledků těchto neshod. Úkolem je navrhnout účinná 

a nápravná opatření, která povedou ke snížení zmetkovitosti, snížení nákladů spojených s 

výrobou a zefektivnění celého výrobního procesu. 

 

V teoretické části této diplomové práce se zabývám teoretickým rozborem 

managementu kvality, plánování kvality a preventivní metodou FMEA. 

 

Praktická část této práce je zaměřena na seznámení s organizací Slévárny Třinec, 

a.s., analýzu stávajícího stavu využívání FMEA, charakteristiku vybraného odlitku pro 

stavební stroje a popis výroby. Dále je provedena realizace FMEA procesu výroby odlitku 

a navržena doporučená opatření pro zlepšení tohoto procesu. 

 

V závěrečné části je v příloze zhotoven FMEA formulář pro konkrétní případ, ve 

kterém jsou vypsány všechny možné potencionální vady v jednotlivých krocích procesu a 

jejich příčiny a důsledky. Tyto závady jsou ve formuláři barevně označeny a jsou pro náš 

případ nejrizikovější. Pro tyto závady jsem se spolupracujícím týmem navrhl nápravná 

opatření, která mají za úkol snížit jejich výskyt a zajistit tak výrobu, která bude po stránce 

kvality na vyšší úrovni. 
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2  MANAGEMENT   KVALITY 

Z pohledu managementu je slovo „kvalita“ považováno za synonymum slova 

„jakost“. Se samotným vývojem managementu kvality je spojená celá řada významných 

osobností, označovaných termínem „guru“ (otce) kvality. Mezi ně patří lidé jako W. 

Edwards Deming, Joseph. M. Juran, V. Feigenbaum, Philip B. Crosby a další. Každý 

z nich velkou mírou přispěl se svými teoretickými poznatky i praktickými aplikacemi 

k dalšímu rozvoji řízení kvality.   

 

2.1   Koncepce managementu kvality 

Různé činnosti si v podnikatelském a neziskovém sektoru postupem času vyžádaly 

řadu rozmanitých přístupů k zabezpečování kvality. V současné době existují ve světovém 

měřítku tyto tři základní koncepce managementu kvality [1]: 

o Koncepce odvětvových standardů, 

o Koncepce ISO, 

o Koncepce TQM.  

 

2.1.1    Koncepce odvětvových standardů  

Jedná se o historicky nejstarší koncepci. Systémy řízení kvality začaly vznikat 

v sedmdesátých letech minulého století, kde si většina korporací uvědomila vnitřní potřebu 

vytváření systémových přístupů k managementu kvality. Požadavky na tyto systémy se 

zaznamenaly do norem, které měly a neustále mají platnost v rámci jednotlivých odvětví. 

Nejstaršími odvětvovými standardy, sloužící k zabezpečování kvality, jsou postupy 

„Správné výrobní praxe“ (GMP).  

Tyto postupy se užívají ve farmaceutických výrobách, při skladování, distribuci a 

přepravě léků. Hlavním úsilím těchto postupů je zajistit vhodnost a výrobu těchto léčiv. 

Za zmínku stojí i další odvětvové standardy. Mohou to být např. ASME kódy, které 

spadají pro oblast těžkého strojírenství, API standardy, sloužící pro zabezpečování kvality 

produkce olejářských trubek nebo speciální publikace AQAP k managementu kvality u 

dodavatelů pro armády členských zemí NATO a v neposlední řadě ISO/TS 16949 

specifikující požadavky na systém management kvality u výrobců dílů pro automobilový 

průmysl. 
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2.1.2    Koncepce managementu kvality na bázi norem ISO  

V roce 1987 byla poprvé zveřejněná Mezinárodní organizací pro normy ISO sada 

norem, které se zabývaly výhradně technickými požadavky na systém managementu 

kvality. Jako vzor pro vypracování sloužily normy AQAP, které popisovaly požadavky pro 

dodavatele NATO. Původně se jednalo o pětici norem, označovaných jako normy ISO řady 

9000. Normy prošly několika zásadními revizemi, z nichž ta poslední byla započata v  roce 

2006 [1]. 

 

Normy ISO jsou aplikované jak ve výrobních organizacích, tak i podnicích služeb 

bez ohledu na velikost a mají generický charakter. Nejsou závazné, ale pouze doporučující. 

V případě, kdy se dodavatel v obchodní smlouvě zaváže odběrateli, že aplikuje u sebe 

systém kvality dle ISO 9001, stává se tato norma pro daného producenta závazným 

předpisem. 

 

Mnoho manažerských pracovníků se neustále mylně domnívá, že normy ISO 

představují maximální stupeň úrovně systému managementu kvality, ačkoliv jsou ve 

skutečnosti pouze souborem minimálních požadavků, které by měly být v organizaci 

implementovány [3]. 

 

Základní standardy norem ISO řady 9000: 

Základní soubor norem ISO řady 9000 se skládá ze čtyř základních standardů: 

 

1. ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality – Základní principy a 

slovník [7] 

2. ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality – Požadavky [8] 

3. ČSN EN ISO 9004:2010 Systémy managementu kvality – Řízení udržitelného 

úspěchu organizace – Přístup managementu kvality [9] 

4. ČSN EN ISO 19011:2012 Směrnice pro auditování systémů managementu [10] 

 

Hlavní koncepcí norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 9004:2010 je 

skutečnost, že systém managementu kvality je chápán jako soustava na sebe navazujících 

procesů. Musí být zajištěno, aby výstupy jednoho procesu byly vstupy pro další proces.  
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Norma ČSN EN ISO 9000:2006 definuje základní principy managementu kvality a 

zároveň uvádí jejich stručné vymezení [6]: 

 

1. Zaměření na zákazníka: Základem úspěchu každé organizace je orientace na 

zákazníka. Proto by měly organizace předvídat očekávání zákazníka a porozumět 

jeho současným a budoucím potřebám. 

2. Vedení a řízení lidí: Management je umění vedení, řízení a působení na určitou 

soustavu (tým, společnost, organizaci) k dosažení konkrétního cíle. Trvale má být 

vytvářeno a udržováno interní prostředí, ve kterém se mohou lidé plně zapojit 

do plnění a dosahování cílů organizace. 

3. Zapojení lidí: Základem každé organizace jsou lidé zapojení na všech úrovních. 

Jejich schopnosti lze plně využít ve prospěch organizace.  

4. Procesní přístup: Činnosti a jejich související zdroje musí být řízeny jako proces. 

Jedině tak lze mnohem účinněji dosáhnout požadovaných výsledků.  

5. Systémový přístup k managementu: Identifikování, porozumění a řízení 

vzájemně souvisejících procesů přispívá k efektivnosti a účinnosti organizace při 

dosahování jejích cílů.  

6. Neustálé zlepšování: Neustálé zlepšování systému managementu kvality je hnací 

silou zlepšování výkonnosti organizace a mělo by být trvalým cílem organizace. 

7. Přístup k rozhodování na základě faktů: Rozhodování v organizaci by obecně 

mělo probíhat na základě faktů, nikoli na základě pocitů. 

8. Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy: Vzájemná důvěra a prospěšný vztah 

mezi organizací a jejími dodavateli je v organizaci chápán jako základ pro 

schopnost vytvářet hodnotu. 

 

2.1.3    Koncepce managementu kvality na bázi norem TQM 

Třetí koncepcí managementu kvality organizací je koncepce na bázi norem TQM. 

Koncepce se začala používat v druhé polovině dvacátého století, a to zejména v Japonsku a 

následně se rozšířila do USA a Evropy. Koncepce TQM celkově preferuje orientaci na 

kvalitu systémů řízení před kvalitou samotných produktů organizací a vychází z logiky, že 

kvalitní produkty jsou vždy efektem skutečně kvalitních systémů řízení organizací [1]. 
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Definici TQM lze chápat jako filozofii managementu, formující zákazníkem řízený 

a učící se podnik k tomu, aby se dosáhlo plné spokojenosti zákazníků díky neustálého 

zlepšování podnikových procesů. TQM se v praxi realizuje prostřednictvím různých 

modelů a k těmto modelům lze zařadit model EFQM [1]. 

Model EFQM slouží pro hodnocení výkonnosti organizací. Excelence je chápána 

jako vynikající působení organizace v oblasti řízení i dosahování výsledků. 

 

Model excelence EFQM je praktickým a dobrovolným rámcem, který umožňuje 

organizacím: 

 hodnotit, kde se nacházejí na cestě k excelenci – jde o nástroj, který jim pomáhá 

pochopit klíčové silné stránky a potenciální mezery ve vztahu ke  stanovené vizi 

a poslání; 

 připravit společný slovník a způsob uvažování o organizaci usnadňující efektivní 

sdělování myšlenek jak uvnitř organizace, tak i mimo ni; 

 sjednotit existující a plánované iniciativy a přitom odstraňovat duplicity 

a identifikovat mezery; 

 připravit základní strukturu pro systém managementu organizace. 

 

Základní rámec EFQM Modelu Excelence je znázorněn na obr. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1:  EFQM Model Excelence [13] 
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3 PLÁNOVÁNÍ   KVALITY 

 

Plánování kvality je potřebné zejména v těchto situacích [2]: 

 V průběhu vývoje nových výrobků nebo procesů, 

 před změnami výrobků nebo procesů, 

 jako odezva po zjištění nedostatků v kvalitě výrobků či procesů. 

 

Dle J. M. Jurana, lze obsah pojmu plánování kvality stručně charakterizovat jako 

„proces formování cílů kvality a vývoje prostředků pro splnění těchto cílů“. 

Juranova „trilogie kvality“ představuje jistý koncept zlepšování kvality, založený 

na naplánování záměru zlepšení kvality, dosažení této vyšší úrovně a její stabilizaci. 

Plánování kvality lze dle J. M. Jurana rozdělit na tří základní procesy [2]:  

 

a) Plánování kvality, 

b) Řízení kvality, 

c) Zlepšování kvality. 

 

Výsledkem procesu plánování kvality, jako procesu formování cílů a přípravy 

k jejich dosažení, by měl být vhodný postup k dosažení cílů.  

V průběhu řízení kvality se činnosti stanovené ve fázi plánování kvality realizují a 

hodnotí se skutečně s dosahovanými výsledky. Tyto výsledky se následně porovnávají 

s plánovanými cíli.  

V procesu zlepšování kvality je hlavní cíl soustředěn na zlepšování stávajícího 

stavu a jeho výsledkem by mělo být dosažení vyšší úrovně kvality, než bylo původně 

plánováno [19]. 

J. M. Juran se zasloužil o velký přínos do oblasti managementu kvality např. 

Juranovou spirálou kvality, Juranovou trilogií nebo koncepcí tří rolí v rámci plánování 

kvality [2]. 

3.1 Spirála kvality 

Juranova spirála kvality nám znázorňuje návaznost všech aktivit, ovlivňující kvalitu 

výrobku v různých etapách životního cyklu. Na obr. 2 je znázorněn model spirály kvality, 

ze kterého vyplývá, že na výsledné kvalitě výrobku se podílí určitou měrou každá z těchto 

etap [2]. 
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Obr. 2: Spirála kvality [2] 

 

3.2    Plánování kvality a jeho význam 

V současném vývoji managementu kvality význam plánování kvality neustále 

narůstá a jeho aktivity velkou mírou rozhodují o konkurenceschopnosti organizací. 

K zajištění potřebné kvality u navrhovaných produktů a procesů se musí podstatná část 

aktivit plánování kvality soustředit již v předvýrobních etapách. Tímto můžeme tyto 

aktivity souhrnně označit jako „plánování kvality produktů“. 

Plánování kvality produktů zahrnuje všechny aktivity managementu kvality v 

předvýrobních etapách, a to od návrhu kvality produktu přes návrh a ověření způsobilosti 

procesu až po průběh ověřovací výroby. Plánování kvality produktů je základ pro dosažení 

potřebné kvality produktů. 

 

 V minulých letech se za rozhodující etapu z hlediska kvality konečného produktu 

považovala vlastní výroba. V současné době se u výsledné kvality produktu až z osmdesáti 

procent rozhoduje již v předvýrobních etapách. Tedy již v průběhu plánování kvality 

produktů. V samotném průběhu se vytváří koncepce budoucího produktu a přijímají se 

zásadní rozhodnutí, která rozhodují o tom, zda produkt bude splňovat požadavky 

zákazníka, bude konkurenceschopný a zajistí výrobci přiměřený zisk.  
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Vysoký vliv právě předvýrobních etap na výslednou kvalitu produktů souvisí 

rovněž se skutečností, že v těchto etapách vzniká mnohem více chyb (neshod) než ve fází 

realizace produktů. Z tohoto důvodu je potřeba věnovat v těchto etapách maximální 

pozornost identifikaci a eliminaci těchto neshod. Intenzita odstraňování vzniklých chyb 

(neshod) je v předvýrobních etapách stále malá a výrazněji roste až ve fázi výroby a užití. 

To je zachyceno na obr. 3 [6]. 

 

 

Obr. 3:  Graf vzniku a odhalování neshod v různých fázích života výrobku [6] 

 

 

Dalším, a také důležitým argumentem na podporu aktivit plánování kvality 

produktů, je ekonomické hledisko. Všeobecně platí, že čím v ranějších fázích životního 

cyklu produktu se podaří odhalit vzniklé neshody, tím nižší výdaje je potřeba vynaložit na 

jejich odstranění. 

Pro plánování kvality produktů byla rozpracována řada metodických postupů. 

V dalších podkapitolách představím tři nejznámější postupy plánování kvality. 

 

3.3    Postup plánování kvality výrobku dle J. M. Jurana 

Postup plánování kvality produktů podle J. M. Jurana lze rozdělit do následujících 

deseti po sobě jdoucích kroků [6]: 

 

 l) Určení zákazníků 

Kvalita navrhovaného produktu vyplývá z potřeb zákazníků a ze strategických cílů 

organizace. Proto pro správné stanovení cílů kvality produktu je potřeba znát potenciální 

zákazníky, abychom mohli zjistit jejich skutečné potřeby. 
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2) Zjištění potřeb zákazníků 

Pro zjištění potřeb zákazníků je vhodné využít co nejširší soubor možných zdrojů 

informací. Mezi významné zdroje informací můžeme zařadit zprávy z průzkumu trhu, 

přímá interview se zákazníky, zprávy z návštěv obchodníků, servisní zprávy apod. 

3) Překlad potřeb zákazníků do řeči výrobce 

Zákazník, zejména konečný uživatel, své požadavky na produkty často nedefinuje 

v technických specifikacích, ale ve své řeči. Úkolem organizace je transformovat tyto 

požadavky do konkrétních technických specifikací. Vhodným nástrojem k této 

transformaci je použití metody QFD. 

4) Stanovení měřitelných parametrů 

Tento krok navazuje na předchozí bod. Důležité je, aby technické specifikace 

produktu byly vyjádřeny číselnými hodnotami měřitelných parametrů. 

5) Zavedení měření 

Pokud jsou potřeby zákazníka transformovány do měřitelných parametrů 

produktu, musí být organizace schopna tato měření provádět nebo zajistit jejich měření 

externí organizací.  

6) Vývoj produktu 

V této fázi plánování kvality se vyvíjí produkt tak, aby odpovídal potřebám 

zákazníků. Mimo jiné je při vývoji produktů nezbytné zohlednit některé další hlediska 

jako jsou strategické záměry organizace, zájmy dalších zainteresovaných stran, informace 

o potenciálních zdrojích a možnostech organizace, omezující faktory (např. platná 

legislativa, ekologie) apod. 

7) Optimalizace návrhu produktu 

Za optimální návrh je považován ten, u něhož jsou stejnou měrou uspokojeny 

potřeby zákazníka i výrobce a minimalizovány jejich kombinované náklady. Důležitými 

nástroji optimalizace navrhovaného produktu je například přezkoumání návrhu a analýza 

možností vzniku vad a jejich následků (FMEA). 

8) Vývoj procesu 

Samotný vývoj produktu by měl probíhat za účasti technologů. Hlavním úkolem 

této účasti je v dostatečném předstihu posoudit možnosti technologie ve vztahu 

k navrhovanému produktu. Neodmyslitelnou součástí vývoje procesu je i návrh systému 

kontroly a řízení procesu. 
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9) Optimalizace a prokázání způsobilosti procesu  

Při optimalizaci návrhu procesu se využívá podobných metod jako při 

optimalizaci návrhu produktu (přezkoumání návrhu, FMEA). Důležitou součástí 

ověřování vhodnosti procesu je hodnocení jeho způsobilosti, jež charakterizuje schopnost 

procesu trvale poskytnout produkty splňující požadovaná kritéria kvality. 

l0) Převod procesu do výrobních instrukcí 

V tomto posledním kroku jsou vypracovány výrobní instrukce a optimální návrh 

výrobního procesu je zaváděn do provozního užívání. 

 

3.4    Postup plánování kvality výrobku postupem APQP 

Příkladem konkrétního použití výše uvedeného obecného postupu plánování kvality 

produktu je metodika APQP (Advanced Product Quality Planning and Control Plan). 

Volně můžeme přeložit jako „ Zdokonalené (pokročilé) plánování kvality produktu a 

kontrolní plán“. Metodika byla vyvinuta společnými silami americkými výrobci 

automobilů Ford, General Motors a Chrysler v rámci standardu QS-9000 [21].  

Plánování kvality produktu je v této metodice charakterizováno jako „strukturovaná 

metoda definování a zavedení kroků nutných k zabezpečení spokojenosti zákazníka 

s produktem“. Přitom jsou zdůrazněny především tyto hlavní přínosy plánování kvality 

výrobku [6]: 

 Orientace zdrojů na uspokojování zákazníka, 

 podpora včasného odhalení potřebných změn (koncepce včasné výstrahy), 

 předcházení pozdějším změnám, 

 vytváření výrobků dobré kvality včas a co s nejnižšími náklady. 

 

Plánování kvality výrobku pomocí metodiky APQP je rozděleno do pěti vzájemně 

se překrývajících fází [2]: 

1. Plánování a definování programu 

2. Návrh a vývoj výrobku. 

3. Návrh a vývoj procesu. 

4. Validace výrobku a procesu. 

5. Vyhodnocení zpětné vazby a nápravná opatření 
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3.5    Postup plánování kvality výrobku podle metodiky VDA 4.3 

Plánování kvality výrobků dle metodiky APQP se stalo podnětem pro zpracování 

metodiky německého sdružení automobilového průmyslu, a tím vznikla metodika VDA 4.3  

„Plánování projektu“. Průběh plánování kvality je členěn do několika vzájemně se 

prolínajících fází. Tyto fáze jsou označovány jako skupiny úloh. Jednotlivé skupiny úloh 

obsahují základní činnosti, které jsou realizovány v průběhu projektu vývoje výrobku a 

procesu [2]. 

 

Skupiny úloh [2]: 

1. Koncepce. 

2. Vývoj a ověřování výrobku. 

3. Plánování a ověřování výrobního procesu. 

4. Převzetí výrobku z hlediska zákazníka. 

5. Nakupování výrobních zdrojů. 

6. Výroba. 

7. Proces neustálého zlepšování. 

 

3.6    Nástroje managementu kvality 

 Převážná část aktivit plánování kvality nelze efektivně realizovat bez použití 

vhodných metod a nástrojů.  V oblasti plánování kvality byla vyvinuta celá řada metod. Je 

nutné zmínit i to, že použití některých metod u požadavků na dodavatele automobilového 

průmyslu je přímo vyžadováno [2]. 

 

Nástroje managementu kvality lze obecně rozdělit do tří skupin: 

a) Sedm základních nástrojů managementu kvality 

b) Sedm nových nástrojů managementu kvality 

c) Ostatní metody 
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3.6.1  Sedm základních nástrojů managementu kvality 

Tuto skupinu sedmi základních nástrojů managementu kvality zastupují 

jednoduché statistické metody a grafické metody. 

 Mezi základní nástroje managementu kvality můžeme zařadit: 

1. Kontrolní tabulky – první ze sedmi základních nástrojů managementu kvality. 

Účelem kontrolních tabulek je získat kvantitativní informace za účelem získání 

celkového přehledu o stavu kvality. 

2. Vývojový diagram – jedná se o grafické znázornění jednotlivých kroků procesů, 

sloužící také jako nástroj pro lepší pochopení těchto procesů.  

3. Bodový diagram – grafická metoda, slouží pro orientační zjištění existence 

případných druhů a závislostí mezi dvěma proměnnými soubory dat. 

4. Paretův diagram – diagram pojmenovaný dle Vilfreda Pareto. Jeho diagram je 

založen na tvrzení, že většina problémů s kvalitou (80 - 95%) je způsobeno pouze 

malým podílem příčin (5 - 20%), jež se na nich podílejí. 

5. Histogram – opět se jedná o grafickou metodu pro rozdělení naměřených hodnot 

souboru sledované veličiny. Histogram lze obecně popsat jako sloupcový diagram. 

6. Ishikawův diagram příčin a následků -  diagram je pojmenován po svém tvůrci 

prof. Kaora Ishikawa. Slouží ke grafickému zachycení všech možných příčin, které 

můžou vést nebo vedly k danému následku. Jedná se o velice přehledný nástroj. 

7. Regulační diagram – nástroj statistické regulace procesu je regulační diagram. 

Grafický prostředek, který se používá k zobrazení změn procesu respektive jeho 

klíčové metriky v průběhu času. 

3.6.2   Sedm nových nástrojů managementu kvality 

Při efektivním plánování, zlepšování kvality produktů i procesů se v dnešní době 

nemůžeme spoléhat na sedm základních nástrojů managementu kvality. Z tohoto důvodu 

byly vytvořeny další nástroje, pomáhající řešit danou problematiku: 

Mezi nové nástroje managementu kvality můžeme zařadit [16]: 

1. Afinitní diagram – diagram vhodný k uspořádání velkého množství dat. Nástroj je 

využíván pro plánování kvality a zlepšování procesů. Organizuje a uceluje 

informace do určitých příbuzných kategorií, čímž usnadňuje práci s nimi.  
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2. Diagram vzájemných vztahů (Relační diagram) – údaje a vztahy mezi 

posuzovanými veličinami nemusí být vždy jednostranné, ale může docházet často k 

vzájemnému ovlivňování. Stává se, že o vzájemném působení nemusíme ani vědět. 

Proto existuje tento grafický nástroj, který pomocí grafického znázornění ilustruje 

logické vazby mezi jednotlivými prvky.   

3. Maticový diagram - vzájemné vztahy velkého množství údajů můžeme vzájemně 

porovnávat a uspořádat pomocí matice. Daná matice nám také odhalí nezávislost 

jedné položky k ostatním nebo může sledovat závislost ke třetí skupině. 

4. Maticová tabulka - Daný nástroj se využívá převážně v rámci průzkumu trhu pro 

vývoj a plánování nového výrobku nebo služby. Graficky prezentuje analýzu 

číselných údajů.  

5. Stromový diagram - rozčleňuje celek na jednotlivé součásti. Pokud máme dojít k 

nějakému cíli, můžeme si postup od nejvyšší úrovně, tedy daného cíle, rozvrstvit do 

dílčích úkolů, které je nutné udělat pro splnění daného cíle 

6. Síťový diagram – nástroj nám pomáhá určit optimální dobu nutnou pro vyřešení 

daného úkolu. Umožňuje uspořádat jednotlivé aktivity procesu podle logické 

posloupnosti a posléze do časového vymezení. 

7. Rozhodovací diagram – označovaný zkratkou PDPC. Tento nástroj řeší kritické 

abnormality, které mohou nastat během plnění úkolů. Stanovujeme si opatření pro 

zamezení možného vzniku dané abnormality. Nástroj se využívá k efektivnímu 

naplánování projektu se stanovenými protiopatřeními. 

 

3.6.3   Ostatní metody 

Mezi skupinu ostatních metod můžeme zařadit například tyto metodiky [2]: 

 

1. Metoda QFD – tato metoda plánování kvality je založena na principu maticového 

diagramu a představuje nám strukturovaný přístup pro stanovení potřeb a 

požadavků cílového zákazníka. Transformuje požadavky zákazníka do dalších 

stádií plánování kvality a vývoje produktu a procesu. 

2. Analýza stromu poruchových stavů – jinak označována jako metoda FTA. Jedná 

se o analytickou techniku, která se využívá pro vyhodnocení pravděpodobnosti 

selhání, respektive spolehlivosti složitých systémů. 
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3. Přezkoumání návrhu – je představováno jako dokumentované, velice 

vyčerpávající a systematické zkoumání návrhu prováděné s cílem vyhodnocení 

způsobilosti plnit požadavky na kvalitu a v případě existujících problémů je 

identifikovat a navrhnout postup jejich řešení. 

4. Metoda FMEA – důležitý nástroj přezkoumání návrhu a velice efektivní metoda 

prevence nekvality. Věnuje pozornost prevenci vad a vylepšuje bezpečnost  a 

spokojenost zákazníků. Podrobněji je tato metoda rozepsána v kapitole 4 [21].  
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4 ÚVOD  DO  FMEA 

Název metody vznikl ze zkratek anglického výrazu „Failure Mode and Effects 

Analysis“, který můžeme přeložit do českého překladu jako „Analýza možností vzniku vad 

a jejich následků“. Metoda FMEA je nedílnou součástí managementu rizik a podporuje 

neustálé zlepšování. Jedná se o analytickou metodou používanou převážně v 

předvýrobních etapách na preventivní odstranění možných závad a chyb [4].  

Tato metoda pomáhá identifikovat nejkritičtější a nejpravděpodobnější chyby ve 

výrobku nebo v procesu. FMEA umožňuje rozeznat v různých fázích návrhu výrobků nebo 

procesů co nejdříve možnosti vzniku poruch, určit jejich možné následky, ohodnotit rizika 

a bezpečně jim předejít formou vhodných manažerských a realizovaných opatření. FMEA 

by se neměla považovat za jednorázovou událost, nýbrž za dlouhodobé pracovní nasazení, 

které doplňuje vývoj produktu a procesu zajišťující hodnocení možných poruch a přijímání 

opatření pro zmírňování jejich rizik [2]. 

Jedná se o týmovou metodu, jelikož pouze jeden pracovník ji může jen obtížně a 

kvalitně provádět. Důvod týmové analýzy je, že by chyběly objektivní pohledy na 

problematiku z dalších profesních oblastí. Metoda FMEA při svém provádění musí být 

provázána s řídícími zásahy v podobě preventivních opatření k odstranění příčin 

identifikovaných nejzávažnějších potenciálně možných poruchových stavů (vad). 

4.1    Historický vývoj 

Historii metody FMEA lze dosledovat od 40-tých let minulého století, kdy 

americká armáda hledala metodu, jak se vyvarovat chyb u jimi používaných strojů a 

zařízení. Později byla metoda využívána v USA  během vesmírného programu 

společnosti NASA jako nástroj pro hledání závažných rizik.V roce 1965 tuto metodu 

převzali výrobci letecké techniky a okolo roku 1975 našla mimo jiné své uplatnění i v 

jaderné technice. V automobilovém průmyslu nasadila metodu FMEA jako první v roce 

1977 americká firma FORD MOTOR COMPANY, a to k preventivnímu zajištění kvality 

vyráběných součástí [5].  

V průběhu 80. let byla metoda FMEA zpracována do jednotné příručky a byla 

zahrnuta do normy QS9000. V průběhu posledních 20 letech se FMEA postupně vyvíjela a 

rozšiřovala, čímž vznikly například metody VDA, FMECA, DRBFM aj., které na tuto 

metodu navazují nebo mají v této metodě alespoň základ [14].  

FMEA vzhledem ke své univerzálnosti nachází uplatnění v řadě oblastí, zejména v 

oblasti řízení kvality, řízení rizik nebo řízení bezpečnosti [17]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/NASA
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=QS9000&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=FMECA&action=edit&redlink=1
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4.2   Druhy FMEA  

Metodu FMEA můžeme rozdělit do tří skupin [20]: 

1. FMEA návrhu výrobku  

2. FMEA procesu  

3. Systémová FMEA  

 

  Analýza FMEA návrhu výrobku či procesu by měla probíhat v těchto fázích [2]: 

 Analýza a hodnocení současného stavu, 

 návrh opatření, 

 hodnocení stavu po realizaci opatření. 

4.2.1    FMEA návrhu výrobku 

Pomocí FMEA návrhu výrobku, neboli konstrukční FMEA, se zajišťuje co 

nejúspěšnější zkoumání návrhu výrobku s cílem, již v etapě návrhu odhalit všechny možné 

vzniklé nedostatky, které by navrhovaný výrobek mohl mít, a ještě před jeho schválením 

realizovat opatření, která by tyto nedostatky odstranila [2]. 

 

Seznam případů, kdy je vhodné použít FMEA  návrhu výrobku [2]: 

 Při návrhu nového dílu nebo jeho změny, 

 Při návrhu použití jiných materiálů, 

 Při změně požadavků zákazníka, 

 Při změně požadavků na bezpečnost a ekologickou nezávadnost, 

 U dílů, u nichž lze předpokládat problém, 

 U dílů, u nichž se již projevily provozní nedostatky. 

 

Konečným „zákazníkem“ pro metodu FMEA návrhu výrobku není jenom uživatel, 

ale může to být také výrobní, montážní, servisní úsek. Při úplném použití se metoda FMEA 

návrhu výrobku musí provádět pro všechny nové díly, změněné díly nebo díly dříve 

použité, které byly nasazené v nových aplikacích či prostředí. V průběhu počáteční 

aplikace procesu FMEA návrhu výrobku se očekává přímé zapojení všech představitelů 

dotčených oblastí, a to převážně z oblastí výroby, montáže, kvality, materiálu, služeb a 

dodavatelů.  
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Metoda FMEA návrhu výrobku by měla být stále živým a neustále otevřeným 

dokumentem a měla by být zahájena před nebo při finálním konceptu návrhu, soustavně by 

také měla být aktualizována podle náběhu změn nebo objevení se nových informací v 

průběhu fází vývoje výrobku a konečně kompletována před uvolněním výrobních výkresů 

pro přípravu výroby [15]. 

4.2.2    FMEA procesu 

FMEA procesu je zaměřená na určitý proces, a to z oblasti výroby, montáže nebo 

kontroly.  Provádí se převážně před zahájením výroby nových či inovovaných výrobků. 

Procesní FMEA se většinou realizuje až po FMEA návrhu výrobku, na kterou navazuje a 

využívá jejích výsledků [2]: 

 

Seznam případů, kdy je vhodné použít FMEA procesu [15]: 

 Při identifikaci druhů vad procesů, které by mohly ovlivnit výrobek, 

 Při hodnocení a vlivu vady pro zákazníka, 

 Při identifikaci možné příčiny v procesu výroby nebo montáže, 

 Při sestavení a uspořádání seznamu možných vad a tím sestavení systému 

priorit pro zdůvodnění nápravných opatření, 

 Při dokumentaci výsledků výrobního či montážního procesu. 

 

Na počátku aplikace FMEA procesu se opět očekává přímé a aktivní zapojení 

představitelů všech dotčených oblastí. Mezi tyto oblasti můžeme zařadit návrh, vývoj, 

výrobu, montáž, materiál, kvalitu, služby a dodavatele .  

Aplikace samotné metody FMEA procesu by mělo začít sestavením analýzy rizik 

celého procesu. V tomto bodě musí být identifikovány všechny charakteristiky procesu 

příslušné každé operace, a pokud jsou k dispozici, tak všechny důsledky vad výrobku z 

odpovídající FMEA návrhu. Při samotné aplikaci metody FMEA procesu je důležité vypsat 

pro jednotlivé operace každý možný projev vad, který může či nemusí nutně vzniknout.  

K tomuto bodu nám mohou dopomoci otázky, které si můžeme položit. Jakým 

způsobem může proces porušit specifikaci? Co může konečný uživatel (zákazník) 

považovat za nežádoucí? 

U aplikace FMEA procesu se doporučuje vycházet z porovnání obdobných procesů 

a názorů konečného uživatele ve vztahu k obdobným dílům. 
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4.2.3    Systémová FMEA  

Systémová FMEA se týká výrobku a procesu a je založena na stejných principech 

jako FMEA návrhu výrobku a FMEA procesu. Rozdíl mezi FMEA návrhu výrobku a 

FMEA procesu je v tom, že systémová FMEA se zabývá analýzou současného stavu, kde 

se uplatňuje systémový přístup. Systémovým přístupem rozumíme výrobek nebo proces, 

který se skládá z různých prvků, a tyto prvky představují analýzu funkcí. Funkcemi se 

myslí možné vady, jejich následky a příčiny. 

Systémová FMEA, která se týká výrobku, se zaměřuje na analýzu možných vad a 

to buď na celém výrobku (jeho funkce) nebo na jeho jednotlivých dílech. Systémová 

FMEA procesu se již týká selhání prvků systému procesu (mezi ně patří člověk, stroj, 

materiál) [2]. 

 

Kroky, které se uplatňují u systémové FMEA [2]: 

 

o Stanovení systémových prvků a systémové struktury, 

o Znázornění funkcí a funkční struktury, 

o Provedení analýzy vad, 

o Provedení hodnocení míry rizika, 

o Provedení optimalizace. 
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5 CHARAKTERISTIKA  ORGANIZACE  SLÉVÁRNY  TŘINEC, a.s. 

5.1    Představení společnosti  

Slévárny Třinec, a.s. jsou dceřinou společností Třineckých železáren, a.s. (TŽ) 

a její klíčovou a podnikatelskou aktivitou je výroba a prodej odlitků. Více než polovinu 

produkce vyváží do zemí západní Evropy a jsou významným producentem také na českém 

trhu. Tato společnost s více než 170-ti letou tradicí se může opřít o zázemí hutního podniku 

a těžit z image jako součást skupiny Třinecké železárny – Moravia Steel. 

V popředí strategie a cílů Sléváren Třinec, a.s. je kvalita výrobků a procesů, která je 

předpokladem pro získání a udržení spokojenosti zákazníků. K prioritám a zájmům 

Sléváren Třinec, a.s. patří rovněž ochrana životního prostředí. V rámci environmentální 

politiky směřuje veškerá činnost k trvalému a nezvratnému snižování všech negativních 

vlivů na pracovní a životní prostředí [12]. 

 

5.2    Historie společnosti 

Slévárenství v Třinci má dlouholetou tradici. První slévárna byla postavena roku 

1842, tedy tři roky po založení Třineckých železáren. Slévárny měly vždy důležité místo 

ve výrobním toku, jelikož prvních třicet let existence železáren, se veškeré železo vyrobené 

ve vysokých pecích, zpracovávalo ve slévárnách. V té době byly vyráběny převážně 

komerční odlitky. Tak, jak pokračoval rozvoj železáren, se nosná výroba přesouvala do 

válcoven a slévárny začaly plnit úlohu obslužnou, takže jejich technický a technologický 

rozvoj byl spjat s potřebami hutě a postupem času i dalších hutních podniků 

v Československu, zejména v moravskoslezském regionu. 

V kontextu politických a ekonomických změn po roce 1989 došlo k prudkému 

poklesu potřeb odlitků v celém Československu a vlivem rozpadu také východních trhů. 

Výroba prudce poklesla i z důvodů změn hutních technologií a slévárny bylo nutné 

přeměnit z typické hutní obslužné slévárny na ryze komerční. Bylo nutné změnit 

organizační strukturu, posílit obchodní a marketingové funkce.  Za tímto účelem začala 

koncem března roku 1999 svou činnost samostatná dceřiná společnost Třineckých 

železáren, a.s., - Slévárny Třinec, a.s., která začleněním do výrobkových řetězců skupiny 

Třinecké železárny – Moravia Steel zhodnocuje vstupy, neboť převážnou část svých 

energetických i materiálových vstupů a služeb dodávají TŽ, a.s. [11]. 
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5.3    Poslání a vize společnosti 

 

Poslání: Spolehlivý partner zákazníků pro dodávky odlitků v hutnictví, pro stavební 

stroje, těžbu a zpracování nerostných surovin, strojírenství, automobilový průmysl a ostatní 

významné segmenty trhu s odlitky, s výsledky, jež jsou zajímavé pro vlastníky, 

management i zaměstnance [11]. 

 

Vize:  Moderně s letitou tradicí 

 

Mezi hlavní strategické cíle a klíčové oblasti patří: 

 posilovat postavení na trhu, 

 spolupracující tým orientovaný na zákazníka, 

 finanční stabilita, 

 zlepšování, 

 konkurenceschopnost, 

 inovace technologií, 

 kvalita. 

Pro naplnění poslání a vizí společnosti management Sléváren Třinec, a.s. 

uplatňovat firemní kulturu, postavenou na následujících hodnotách a principech: 

 

Hodnoty:             - spokojený zákazník, 

                            - motivovaný zaměstnanec, 

                            - kvalita, 

                            - odpovědnost, 

                            - týmová práce, 

 

Principy:             - řízení 

                            - partnerství 

                            - lidé 

                            - technologie 
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Firemní kultura – je definována následujícími tezemi: 

 

 orientace na zákazníka, 

 předvídavost a inovace, 

 podnikatelský duch, akční orientace, 

 otevřenost změnám, flexibilita, 

 zlepšování procesů a výkonů, 

 týmová práce, 

 partnerské a alianční myšlení, 

 důslednost, plnění dohod, 

 sdílení znalostí a zkušeností, 

 kompetentní otevřenost a srozumitelnost v komunikaci, 

 vědomí společné zodpovědnosti za úspěch firmy, 

 trvalé rozvíjení důvěry. 

 

Politika kvality – přijmout reálnou politiku, která vyhovuje potřebám organizace a jejím 

zákazníkům. 

 

Tradice, spolehlivá technologie výroby, kvalitní výrobky a kvalifikovaný pracovní 

kolektiv jsou věrnými průvodci značky Slévárny Třinec, a.s. Je nutno také připomenout, že 

pro společnost je problematika ochrany životního prostředí stejně klíčovou jako otázka 

kvality výrobků a procesů [11]. 

 

5.4    Prezentace organizace Slévárny Třinec, a.s. 

Výrobní program sléváren byl zaměřen na výrobu hutních odlitků a odlitků pro 

strojírenskou výrobu a stavebnictví. Se zavedením zařízení pro plynulé odlévání na 

ocelárnách došlo k prudkému snížení potřeby odlitků pro hutní účely. 

Technické i technologické vybavení sléváren odpovídá výrobě odlitků širokého 

rozsahu hmotnostních kategorií [11].  

 

 

 



34 

 

 

Slévárny tvoří tyto výrobní provozy: 

 

 Provoz SC – slévárna oceli, 

 Provoz SS – slévárna velkých odlitků z litiny se střediskem výroby odlitků 

z neželezných kovů, 

 Provoz SG – slévárna středních a malých odlitků z litiny, 

 Provoz SD – dřevomodelárna, 

 Provoz SU – údržba sléváren se střediskem výroby kovových modelů a opracování. 

 

Slévárny tvoří dále tyto úseky: 

 úsek výrobní, 

 úsek technologie a kvality, 

 úsek ekonomický, 

 úsek obchodní.  

5.4.1    Slévárna oceli 

Zabezpečuje výrobu strojně i ručně vyráběných odlitků. Značky ocelí v počtu 

přibližně 60-ti druhů jsou taveny na obloukových pecích elektroocelárny Třineckých 

železáren, a.s. 

 Strojní formovna je vybavena střásacími formovacími stroji s dolisováním a 

formovací linkou. Na ruční formovně se k výrobě větších forem používá pískomet a 

kontinuální mísič pro výrobu samo-tvrdnoucích směsí. Odlitky se čistí v pásových 

bubnových tryskačích, stolovém a závěsném tryskači. Hmotnosti vyráběných odlitků se 

pohybují od 1 kg do 5000 kg. Odlitky se tepelně zpracovávají ve vozových žíhacích pecích 

a kalicí nádrži. 

 Výrobky, které se vyrábějí ve slévárně oceli, nacházejí široké uplatnění v různých 

průmyslových odvětvích.  Například v železniční a tramvajové dopravě jsou to srdcovky 

výhybek, v lodní dopravě řetězová kola, pro úpravu a dobývání surovin se používají drtící 

kužely a kladiva, náhradní díly pro důlní a hutní průmysl, jako např. struskové pánve, válce 

pro válcovny a mnoho dalších odlitků, nacházejících uplatnění ve strojírenství [11]. 
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5.4.2    Slévárna velkých odlitků 

 

Převažujícím sortimentem je výroba ocelářských kokil, licího příslušenství, 

protizávaží a hutních válců pro válcovny o hmotnosti od 200 kg do 30 000 kg. Pro 

ocelárny jsou rovněž odlévány struskové pánve.  Materiálem pro výrobu odlitků je litina 

s lupínkovým grafitem běžných kvalit, litina s kuličkovým grafitem, u válců především 

legovaná a nelegovaná tvrzená litina s kuličkovým_grafitem_a_ocel._Tekutý_kov-

_je_taven_ve_2_plamenných_pecích. Značná část tekutého kovu je odebírána přímo od 

vysokých pecích a elektroocelárny Třineckých železáren, a.s. Pro formování jader a forem 

slouží 2 kontinuální mísiče, které vyrábějí samo-tvrdnoucí směsi na bázi křemenných 

písků, vodního skla a vhodného tvrdidla. Dále je k formování používán pískomet. 

Úpravárenský celek pro výrobu formovacích směsí tvoří soustava míchaček, pásů, 

zásobníků a korečkových výtahů. Čištění odlitků je prováděno ve vodním tryskači a určené 

druhy odlitků se tepelně zpracovávají v žíhacích pecích. 

Součástí slévárny je středisko slévárny neželezných kovů. Je to slévárna 

s uzavřeným výrobním cyklem od přípravy formovacích směsí, po tavírnu, formovnu 

a cídírnu [11]. 

5.4.3    Slévárna středních a malých odlitků 

 

Produkci tvoří strojně i ručně vyráběné odlitky. Tavírna je vybavena indukčními 

středo i nízkofrekvenčními pecemi (6t) a umožňuje vyrábět široký sortiment odlitků od 

hmotnosti 1 kg do 7000 kg z legovaných i nelegovaných litin s lupínkovým a kuličkovým 

grafitem, a také ze středně a vysoce legovaných ocelí. 

Strojní formovna je vybavena automatickou formovací linkou Heinrich Wagner 

Sinto (HWS) a výrobou formovací směsí na kontinuálním mísiči Eirich. 

Ruční formovna je vybavena kontinuálním mísičem pro výrobu samotvrdnoucích 

směsí. Odlitky se čistí v pásových bubnových tryskačích, tryskacím stroji Disa  a stolovém 

tryskači a určené druhy odlitků se zpracovávají v žíhacích pecích. 

V prosinci roku 2007 byla spuštěna do provozu nová automatická formovací linka 

HWS , která sériově vyrábí odlitky ze šedé a tvárné litiny do hmotnosti cca 150kg/ks. 

Sortimentem této formovací linky jsou náročné odlitky určené pro automobilový 

a traktorový průmysl, dále odlitky pro průmysl stavební, strojírenský, elektrotechnický, 

zemědělský, železniční dopravu a další [11].  
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5.4.4   Dřevomodelárna 

Výrobní provoz dřevomodelárny je umístěn mimo území Slévárny Třinec, a. s. 

v Třinci – Lyžbicích. Dřevomodelárna vyrábí a opravuje modely a modelová zařízení pro 

potřeby Sléváren Třinec, a.s. i cizí firmy. Je vybavena strojním zařízením a ručním 

nářadím pro zpracování a opracování dřeva. Dalším způsobem výroby modelového 

zařízení je frézování na CNC stroji. Jedná se o kompaktní obráběcí centrum řízené ve 3 

nebo 5 osách. Stroj je určen pro obrábění dřeva, plastů a kompozitů.  Na tomto obráběcím 

centru se vyrábějí modelová zařízení o délce 4,5 metrů a šířce 2 metrů a do výšky 0,4 

metrů. Součástí dřevomodelárny jsou sklady modelů pro opakovanou výrobu. Rozvoz 

modelů do výrobních hal sléváren a do skladů modelů je zajištěn automobilovou přepravou 

[11].  

 

5.4.5    Opracování a údržba sléváren 

Provoz opravy a údržba je podle svého odborného zaměření rozdělen na čtyři 

střediska: 

 strojní údržba,  

 elektroúdržba, 

 kovomodelárna, 

 středisko opracování. 

 

Strojní a elektro údržba zabezpečuje a provádí opravy a údržbu strojního 

a elektrozařízení všech výrobních a nevýrobních provozů a útvarů sléváren. 

Kovomodelárna, vyrábí kovové modely, jaderníky a modelové desky a středisko 

opracování zabezpečuje opracování, skladování a nátěry odlitků [11]. 
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6 VYUŽITÍ  FMEA  V  ORGANIZACI  SLÉVÁRNY  TŘINEC, a.s. 

 

Konečné produkty (odlitky) nejen pro stavební průmysl jsou ve většině případů 

vyráběny (formovány) na automatické formovací lince HWS. Ještě před samotným 

schválením sériové výroby zákazníkem se vždy zkušebně odlévají vzorkové kusy, u 

kterých se následně provádí měřicími prostředky kontrola, při nichž se zamezí odeslání 

neshodného zkušebního odlitku k zákazníkovi. Výsledkem kontroly je rozměrový 

protokol, který může být obohacen i o kontrolu z 3D měření, případně dalších přejímacích 

podmínek (tj. nedestruktivní zkoušky, destruktivní zkoušky, atd.).  

Současným používaným nástrojem v organizaci Slévárny Třinec, a.s. ke zlepšování 

kvality, a který se používá v případě, že je při výrobní cestě zjištěn nějaký problém a který 

je nutno vyřešit rychleji než cestou "preventivním opatřením" je metoda 8D. Vzniklý 

problém může vyplynout z rozboru nekvalitní výroby např. z Paretovy analýzy nebo z 

reklamací zákazníků nebo taktéž může vyplynout z okamžité situace ve výrobě. Toto je 

však metoda, která se uplatňuje v procesu výroby a slouží spíše k předcházení opakovaným 

vadám. 

Dalším používaným nástrojem ke zlepšování kvality je využití metody FMEA , 

která se zpracovává pouze na vyžádání zákazníka. Zpracování FMEA se obecně zahájí na 

začátku technologické přípravy výroby a končí před zahájením sériové výroby. 

 

Metoda FMEA  se v organizaci Slévárny Třinec, a.s. zpracovává pro tyto oblasti: 

 nové procesy (technologie), tj. pro návrh procesu (technologie) pro nový 

výrobek, 

 změněné procesy (technologie) pro stávající výrobek,  

 všechny poptávky/ objednávky automobilového a stavebního průmyslu a 

pro ostatní na vyžádání zákazníka. 

 

6.1    Metoda zpracování FMEA v organizaci Slévárny Třinec, a.s. 

Metoda FMEA v organizaci Slévárny Třinec, a.s. je standardizovaná a jsou zde 

zavedené formuláře a tabulky, které se používají. Výroba odlitků na slévárnách je 

charakterizována souhrnem několika výrobních procesů, proto se v této diplomové práci 

budu zabývat metodou zpracování FMEA procesu. U FMEA procesu se postupně analyzují 
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Celkový

proces

Proces 1

Proces 2

Podproces 1

Podproces 2

Podproces 1

Podproces 2

Podproces 3

S
le

d

p
ro

ce
su

Hloubka procesu

Člověk

Stroje, zařízení

Prostředí

Materiál

Příčiny  vad:

jednotlivé dílčí operace procesu, a to v pořadí, jak na sebe navazují a zapisují se do 

standardizovaného formuláře, který je znázorněn v příloze č. 2.  

Při zpracování FMEA procesu se předpokládá, že byly správně specifikovány 

všechny požadavky na vlastnosti a parametry výrobku. Při zpracování FMEA by se nemělo 

zapomenout na zohlednění vlivu vstupů do procesu. 

6.1.1  Definice struktury 

Celkový proces výroby se popíše jako systém sestávající se z jednotlivých procesů 

(na úrovni organizačního útvaru - dále jen OÚ), podprocesů (uvnitř OÚ). Schéma procesu 

výroby je znázorněno na obr. 4. V rámci týmu se dohodne hloubka popisu procesu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4:  Proces výroby   

6.1.2  Analýza vad, následků vad a příčin vad 

Tým analyzuje proces (podprocesy) v pořadí jejich návazností. Nejdříve se definují 

možné (stávající) vady, dále se pak k těmto vadám hledá pokud možno kořenové příčiny 

(např. aplikací Ishikawova diagramu) a následky vad pro interního a externího zákazníka. 

Předpokladem určení následku vady je znalost účelu použití výrobku, případně způsobu 

jeho dalšího zpracování. Využívá se údajů z kontrol a z reklamací produktu. Pojmy 

„Možná vada“, „Možné následky vady“ a „Možné příčiny vady“ se definuji v následujících 

odstavcích. 

 

Možná vada: 

Je to potenciální vada, vzniklá na výrobku (polotovaru) po provedení dané operace 

včetně vad, které se nepřenesou na konečný výrobek, ale eliminují se následnými 
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operacemi, při kterých mohou způsobit těžkosti. V úvahu se berou i vady, které mohou 

nastat jen za určitých zvláštních podmínek realizace procesu, zpracování, používání 

výrobku (extrémní teploty, prašnost, vlhkost apod.). Popisuje se fyzikálními jevy a 

technickými termíny (např. deformace, opotřebení, trhliny), nikoli jako vnější projev, který 

vnímá zákazník.  Je to potenciální vada, která může v průběhu plánovaného života výrobku 

nastat (i taková, která není zjistitelná zákazníkem). 

 

Možné následky vady: 

 Tým u jednotlivých možných vad postupně analyzuje všechny možné následky 

vad, které mohou možné vady přinést. 

 

 Možné následky vady se stanovují s ohledem na:  

o Způsob namáhání a používání konečného výrobku nebo způsob dalšího 

zpracování výrobku (polotovaru). 

o Na kvalitu, bezpečnost a případně environment. 

o Předpokládá se, že vada vznikla, nebyla odhalena a dostala se k zákazníkovi. 

o Vyjmenují se všechny možné následky dané vady na zákazníka. 

 

Možné následky se popisují tak, jak se mohou jevit zákazníkovi. Pro externího 

zákazníka se následky vyjadřují pomocí pojmů popisujících problémy při následném 

zpracování případně vyjadřující omezení výkonu nebo funkce výrobku.  

 

Možné příčiny vady: 

Ke každé možné vadě tým FMEA stanoví všechny možné příčiny.  

Příčinami vad mohou být: 

o Nevhodně navržená technologie/postu,  

o vady předchozích operací (procesů) nebo porušení technologického postupu 

dané operace, 

o selhání člověka, strojů a zařízení, materiálu, měřicích prostředků, prostředí. 

6.1.3   Hodnocení rizika 

Pro hodnocení současného stavu se u jednotlivých možných vad posuzují tři 

jednotlivá kritéria: 
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 Význam následku vady, 

 pravděpodobnost výskytu vady, 

 pravděpodobnost odhalení vady. 

Význam následku vady (Vz): 

 

o Hodnotí se význam následku vady pro zákazníka. 

o Hodnocení se vztahuje k nejzávažnějšímu následku dané vady. 

o Všechny potenciální příčiny vady se stejným následkem se hodnotí stejným 

významem následku.  

 

V případě, že následek vady znamená ohrožení bezpečnosti, je bodové hodnocení 

vysoké a naopak v případě, kdy vznik vady pro zákazníka neznamená žádný následek, 

odpovídá bodové hodnocení minimální hodnotě. V organizaci Slévárny Třinec, a.s. se 

standardizovala tabulka bodového hodnocení z pohledu významu následku vady, které je 

znázorněno v tabulce č. 1 [11]. 

 

Tab. 1 : Hodnocení významu následku vady u FMEA procesu 

Následek 

vady 

Popis vlivu důsledku vady na 

konečného uživatele 

Popis vlivu důsledku vady na další 

zpracování u zákazníka 
Body 

Kritický 

bez výstrahy 

Následek vady vzniká bez varování, ohrožuje bezpečnost provozu 

výrobku nebo porušení obecně platných předpisů. 10 

Kritický 

s výstrahou 

Vada vzniká s varováním, ohrožuje bezpečnost provozu výrobku nebo 

porušení obecně platných předpisů. 
9 

Velmi 

závažný 

Ztráta hlavní funkce výrobku, 

nezpůsobilost provozu. 

Vážné narušení následného 

zpracování nebo vyrobení produktu, 

nesplňující specifikace zákazníka - 

stížnost zákazníka - vrácení 

produktu. Vada bude 

pravděpodobně zjištěna v průběhu 

zákaznických zkoušek konečného 

produktu. 

8 

Zákazník velmi nespokojen. 
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Závažný 

Omezený výkon výrobku, 

funkční omezení důležitých 

dílčích systémů, schopný 

provozu, snížená úroveň 

technických parametrů. 

 

Vážné narušení následného 

zpracování nebo vyrobení produktu 

nesplňující specifikace zákazníka - 

stížnost zákazníka - vrácení 

produktu. Vada bude 

pravděpodobně zjištěna v průběhu 

zákaznických zkoušek konečného 

produktu. 

7 

Zákazník nespokojen. 

Střední 

Výrobek provozuschopný, 

nefunkční systémy obsluhy a 

pohodlí. Zákazník pocítí 

nepohodlí. 

 

Stížnosti zákazníka nebo omezení 

doby skladování. Zákazník může 

potřebovat provedení úpravy nebo 

seřízení svého procesu, aby mohl 

materiál zpracovat. 

6 

Nízký 

 

 

Výrobek provozuschopný, 

snížená úroveň technických 

parametrů systémů obsluhy a 

pohodlí. Zákazník pocítí určité 

neuspokojení. 

 

Problém bude pravděpodobně 

zjištěn při vstupní kontrole nebo 

před použitím, v průběhu 

zpracování, v následných krocích 

zpracování. 

5 

Velmi nízký Nejsou dodrženy požadavky na 

správné uložení, opracování, 

povrchové úpravy. Vadu 

zaznamená většina zákazníků, 

průměrný zákazník, pečlivě 

hledající zákazník. 

Vada způsobuje zákazníkovi pouze 

mírné obtíže. Zákazník postřehne 

pouze mírné poškození nebo potíže 

s produktem nebo se zpracováním 

produktu. 

4 

Nepatrný 3 

Zanedbatelný 
2 

Žádný 

Bez důsledku nebo jen velmi 

malé omezení funkce 

rozeznatelné odborníkem. 

Vada nezpůsobí žádný reálný dopad 

na zpracování. 
1 
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Pravděpodobnost výskytu vady (Vy): 

 

Při hodnocení pravděpodobnosti výskytu dané vady se uvažuje pravděpodobnost 

výskytu dané příčiny vady a pravděpodobnost, že příčina povede ke vzniku vady. Tato 

pravděpodobnost charakterizuje očekávané množství vadných výrobků. 

 

Pro každou příčinu vady se hodnotí pravděpodobnost výskytu dané vady vyvolané 

danou příčinou za dobu plánovaného technického života výrobku. Vychází se z 

předpokladu, že vada a příčina se nezjistí dříve, než zákazník (externí či interní) výrobek / 

polotovar převezme (tj. neuvažuje se dřívější odhalení), příp. vada způsobí poruchy nebo 

nepřiměřeně vysoké provozní náklady v průběhu užívání nebo v dalším procesu. Uvažují 

se všechna použitá preventivní opatření tj. opatření (prováděná nebo obsažená v plánech) k 

zamezení/omezení výskytu příčiny vady (dodržování stávajících předpisů, technických 

norem, použití osvědčené technologie).  

 

V organizaci Slévárny Třinec, a.s. se standardizovala tabulka bodového hodnocení 

z pohledu pravděpodobnosti výskytu vady, které je znázorněno v tabulce č. 2 [11]. 

 

Tab. 2 : Hodnocení výskytu vady u FMEA procesu 

Pravděpodobnost výskytu příčiny vady/vady Body 

Velmi vysoká- výskyt příčiny vady/vady je téměř jistý. 

10 

9 

Vysoká- odpovídající podobným procesům, u nichž docházelo k častému výskytu 

příčin vad/vad. Proces není ve statisticky zvládnutém stavu. 

8 

7 

Střední - odpovídající podobným procesům, u nichž občas docházelo k výskytu vad 

(ne ve významném rozsahu). 

6 

5 

4 

Nízká - u podobných procesů zaznamenány ojedinělé vady. 3 

Velmi nízká - u téměř identických procesů zaznamenán pouze ojedinělý výskyt vad. 2 

Nepatrná- výskyt příčin vad/vad nepravděpodobný. U téměř identických procesů se 

nikdy tyto  příčiny/vady nevyskytly. Proces je statisticky stabilní a způsobilý. 
1 
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Pravděpodobnost odhalení vady (Od):   

 

Pravděpodobnost odhalení vady se stanoví pro každou příčinu vady. Vychází se z 

toho, že příčina vady, vada, následek vznikly. 

Hodnotí se pravděpodobnost odhalení vzniklé příčiny vady, vady před návazným 

procesem (tj. dříve než výrobek opustí místo zpracování) nebo před expedicí. Uvažují se 

všechna opatření k odhalení příčiny vady, vady - prováděná nebo obsažená v plánech: 

- kontrolní opatření (výběrová, 100 % kontrola, SPC), 

- údržba, diagnostika, prohlídky, 

- školení zaměstnanců vykonávající kontrolní činnost. 

 

Při posuzování odhalení vady tým posuzuje účinnost stávajících kontrolních 

postupů pro odhalení výskytu možné vady nebo její příčiny předtím, než výrobek / 

polotovar opustí místo výroby nebo montáže. V organizaci Slévárny Třinec, a.s. se 

standardizovala tabulka bodového hodnocení z pohledu pravděpodobnosti odhalení vady, 

která je zobrazena v tabulce č. 3 [11]. 

 

Tab. 3 : Hodnocení odhalení vady u FMEA procesu 

Odhalitelnost  Body 

Absolutně 

nemožná 

Odhalení příčiny vady/vady nepravděpodobné.  Nejsou známy 

(použity) kontroly schopné odhalit příčinu vady/vadu. 
10 

Téměř nemožná 
Velmi málo pravděpodobné, že stávající kontrola příčinu 

vady/vadu odhalí, ale vadu může zjistit zákazník. 
9 

 
Málo pravděpodobné, že stávající kontrola 

příčinu vady/vadu odhalí.  

8 

Velmi malá 7 

 6 

Průměrná Průměrná šance kontroly odhalit příčinu vady/vadu. 5 

Nadprůměrná Nadprůměrná šance kontroly odhalit příčinu vady/vadu. 
4 

Vysoká Velmi pravděpodobné odhalení příčiny, spolehlivé  3 

 
kontroly, např. více nezávislých kontrol. 

2 

Téměř jistá 
Příčiny vad, vady, následky vad jsou jistě odhaleny, dříve než 

produkt postoupí do dalšího kroku ve výrobním procesu. 
1 
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6.1.4   Optimalizace 

 

Po stanovení všech tří bodových hodnocení se pro každou možnou vadu, která 

může vzniknout vlivem určité příčiny, vypočte Rizikové číslo. Rizikové číslo je 

v organizaci Slévárny Třinec, a.s. značeno písmeny MR/P (Míra rizika / Priorita). Ve 

standardizovaném formuláři FMEA značeno jako "Kód rizika" (viz – příloha č.1). MR/P 

představuje součin příslušných bodových hodnocení jednotlivých kritérií a vypočte se:  

 

MR/P = Vy * Vz * Od 

 

Výsledná hodnota rizikového čísla by měla sloužit ke stanovení pořadí důležitosti 

jednotlivých možných vad vyvolaných určitou příčinou. 

 

Opatření ke zjištěním vyplývajícím z FMEA se musí přijímat vždy: 

 u všech příčin, kde MR/P  125 (vyplývá z průměrného hodnocení 5x5x5), 

 pokud Vz = 10 nebo 9 a zároveň Vy  8 nebo Od  8, 

 pro nejvyšší MR/P bez ohledu na hranici 125 bodů, 

 pro zpřísněný parametr MR/P požadovaný zákazníkem. 

 

Navržená doporučená opatření ke snížení MR/P (resp. Vz, Vy, Od) se uvedou ve 

sloupci "Doporučená opatření". Ve sloupci Odpovědnost / Termín se uvádějí odpovědní 

zaměstnanci a termín realizace (po schválení příslušným vedoucím OÚ).   

Konečné MR/P stanoví zpracovatel případně ve spolupráci s týmem (stejného 

složení) po realizaci opatření a po přezkoušení jeho efektivnosti. Dále se zváží vliv 

zavedených opatření na hodnocení ostatních vad (příp. se přehodnotí). Po zhodnocení 

MR/P po opatřeních se opakuje kapitola 6.1.4. V případě velkých změn v procesu se 

provádí znovu analýza od kapitoly 6.1.1 až po 6.1.4.  

 

 Pokud z naplánovaných opatření vyplývá změna rozsahu nebo způsobů kontrol a 

zkoušek, zpracovatel zajistí aktualizaci seznamu kontrol a zkoušek v příslušném plánu 

kvality. 

Opatření ke zlepšení spočívají v níže uvedeném: 



45 

 

 Vyloučení příčiny vady - změna technologie, procesu, revize materiálových 

specifikací.  

 Minimalizace výskytu příčiny vady nebo snížení pravděpodobnosti, že výskyt 

příčiny způsobí výskyt vady - změna procesu, revize materiálových specifikací, 

regulace parametrů procesu. 

 Účinné odhalení příčin vady/vady/následku vady (revize plánů zkoušek - 

změna/zavedení nové kontroly: pravidelná kontrola, regulace procesu apod.). 

Přednost mají opatření k vyloučení/minimalizaci výskytu příčin vad před 

zjišťováním vad. Pro eliminaci příčin vad, jejichž zdrojem jsou lidské chyby navrhnout, je-

li to možné, prostředek odolnosti proti chybám POKA-YOKE. 

 

6.2   Postup realizace FMEA v organizaci Slévárny Třinec, a.s.  

 

1) Začátek - Určení předmětu FMEA a zpracovatele 

Prvním krokem zpracování je určení předmětu FMEA a zpracovatele. Zpracovatel 

je vedoucí týmu, který odpovídá za výběr specialistů do týmu FMEA, koordinuje práci 

týmu a odpovídá za celkové zpracování [18]. 

 Podnět ke zpracování/aktualizaci FMEA vychází z kladného rozhodnutí jednání 

oddělení prodeje, z vlastní potřeby vedoucího organizačního útvaru (OÚ) nebo od garanta 

zakázky (např. v důsledku reklamace či stížnosti zákazníka). Na základě toho ředitel pro 

technologii (dále jen RST) specifikuje předmět a rozsah FMEA (výrobek, značka 

materiálu) a rozhodne o zahájení práce. Ředitel pro technologii stanoví zpracovatele 

(vedoucího týmu).  

Zpracovatel sestaví tým, který je obvykle složen z technologů sléváren, referenta 

oddělení prodeje, mistrů provozů sléváren, pracovníka řízení kvality, případně ze 

specialistů - nezávislých odborníků znalých metodiky FMEA. Vedoucí týmu si zvolí 

moderátora, který dohlíží nad správnou aplikací FMEA a podněcuje práci týmu vhodně 

volenými otázkami.  

 

2) Seznámení s předmětem FMEA 

Před zahájením práce, seznámí vedoucí týmu FMEA procesu ostatní členy 

minimálně s: 
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 Požadavky zákazníka na výrobek (chemické složení, mechanické hodnoty, 

mikročistota, rozměrové a tvarové tolerance, apod.), 

 technickými normami, technologickými předpisy a jinými souvisejícími 

dokumenty, 

 návrhem procesu (technologický postup včetně po-výrobních operací), 

 plánem kontrolních metod a prostředků. 

 

3) Zpracování návrhu (revize) FMEA 

Při zpracování lze použít dřívější FMEA podobných procesů, doporučuje se 

prozkoumat záznamy o kvalitě, reklamace a stížnosti zákazníků, údaje o spolehlivosti 

podobných výrobků apod..  

 

4) Schvalovací řízení 

Zpracovatel podepíše návrh FMEA, zabezpečí jeho uvolnění vedoucím oddělení 

řízení kvality a schválení ředitele pro technologii. V případě neuvolnění respektive 

neschválení FMEA následuje dopracování návrhu. 

 

5) Uložení a evidence 

Originál schválené FMEA uloží pověřený zaměstnanec do příruční registratury 

oddělení řízení kvality, kde následně referent řízení kvality eviduje schválené FMEA. 

 

6) Kontrola aktuálnosti FMEA 

Kontrolu aktuálnosti FMEA vyhodnocuje vždy ředitel pro technologii jednou ročně 

a sleduje především:  

 

 Výsledky auditů výrobků/procesů, 

 nová ustanovení norem a předpisů, 

 požadavky/reklamace zákazníků, 

 zprávy o údržbě, 

 podněty z technologie a výzkumu, 

 změny metod kontrol či změny kontrolních prostředků, 

 elektronickou evidenci opatření ke zlepšení. 
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Výsledky kontroly FMEA: 

 

a)  je nadále aktuální nebo 

b) vyžaduje revizi (změněné procesy, prostředí) - na základě závažnosti změn rozhodne 

RST o termínu revize FMEA (následuje krok 3); zásadní změny vyžadují provedení 

FMEA stejným postupem jako při zpracování nové FMEA; nebo 

c) ztratila aktuálnost bez náhrady - pokud se výrobek, pro který byla FMEA zpracována, 

přestal vyrábět nebo se na tento výrobek přestala vztahovat povinnost zpracovávat 

FMEA (následuje krok 7). 

 

V případě nutnosti přepracování FMEA je vhodné zachovat tým v původním 

složení.  

 

7) Ukončení platnosti a uložení 

Pověřený zaměstnanec řízení kvality na pokyn RST ukončí platnost dokumentu 

FMEA vyřazením ze seznamu FMEA, označí neplatné originály FMEA razítkem 

(nápisem) "NEPLATNÉ" a uloží v příruční registratuře po dobu 5 let.  
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7 APLIKACE  METODY  FMEA  

7.1   Stanovení procesu a produktu pro analýzu 

Původně byla tato diplomová práce zaměřena na více odlitků se zaměřením na 

stavební průmysl. Po zvážení všech kritérií, však byl vybrán tento odlitek nápravy, který 

bude sloužit jako návod pro ostatní odlitky stavebního průmyslu. Odlitek, který bude v 

organizaci analyzován metodou FMEA, je velmi důležitým výrobkem pro provoz těžké 

stavební techniky, a je proto nutné, aby vzhledem k povaze této výroby byly dodržovány 

všechny parametry, které zákazník požaduje.  

Funkce přední nápravy je, že přejímá od řízení vychylovací pohyby na kola a vede 

tím vůz v požadovaném směru. Náprava se skládá z polonáprav, přikloubených na 

nápravnici, z pérování vestavěného do nápravnice a ze stabilizátoru. S řízením (převodkou 

a řídícím soutyčím) tvoří montážní celek k upevnění do karosérie. 

Na obr. 5 je zobrazena podoba odlitku přední nápravy v 3D CAD systému. 

Počítačové 3D modely modelují reálný prostorový tvar objektu a v dnešní době se stávají 

nutností v procesu návrhu, analýzy a výroby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5:  3D obrázek odlitku přední nápravy zpracovaný v CAD systému  
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7.2   Sestavení týmu FMEA 

Pro provedení vlastní analýzy FMEA procesu byl sestaven tým, ve složení oddělení 

technologie, metalurgie, oddělení prodeje, managementu kvality a výroby. Moderátorem a 

současně vedoucím týmu byl zvolen vedoucí oddělení kvality, který zabezpečoval 

administrativu související s řešením problémů pomocí metody FMEA. Má pracovní pozice 

v organizaci Slévárny Třinec, a.s. je „Technolog výroby“, proto jsem byl zařazen spolu 

s ostatními technology jiných výrobních útvarů do zastoupení týmu FMEA. Jakožto 

technolog jsem byl zodpovědný za zahajovací procesní část výroby, zpracování 

postupového výkresu, výrobu modelu, dílčích technologických postupů a zároveň jsem 

celé zpracování analýzy FMEA usměrňoval tak, aby odpovídalo ustanovením této 

diplomové práce. 

7.2.1   Informace a data o výrobním procesu 

Pro samotnou výrobu odlitků přední nápravy je důležité uvést jednotlivé činnosti 

(operace), které se týkají tohoto procesu. 

 

Modelové zařízení 

 

Podkladem pro samotnou výrobu odlitku přední nápravy je slévárenský postupový 

výkres, který je vypracován přímo na výkrese součásti, která se bude odlévat. Do 

postupového výkresu zakresluje slévárenský technolog návrh modelu a řadu 

technologických řešení, pokynů a návodů.  

Nejdůležitější z nich jsou: 

 

o dělící rovina modelu a jaderníku, 

o přídavky na obrábění, přídavky technologické, 

o slévárenské úkosy, zaoblení, přechody, spojení, 

o jádra a jádrové známky, 

o vtoková soustava, 

o nálitky, exonástavce, atd. 

 

Tyto pokyny a návody se do postupového výkresu zakreslují podle předepsaných 

pravidel - norem ČSN 01 3061.  
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Modelové zařízení odpovídá svým tvarem vnějšímu povrchu odlitku – dochází 

k otisku do formovací směsi. Model je pozitiv, forma negativ a odlitek opět pozitiv 

zmenšený o smrštění. Vnitřní dutiny odlitku se vytvoří jádry, která se vyrobí ve zvláštních 

jadernících. Modelová zařízení se nejčastěji vyrábějí ze dřeva, kovů či pryskyřice.   

Po zhotovení modelového zařízení dochází ke kontrole, díky které se získají údaje o 

rozměru modelu, údaje o odchylkách tvaru či povrchových poškození. U tohoto kroku 

může dojít ke zjištění rozměrových odchylek, povrchovým poškozením modelu či špatné 

konstrukci. V případě, že modelové zařízení je v pořádku, vstupuje do další fáze, a to je 

formování. 

 

Výroba forem a jader 

 

Výroba jader probíhá na vstřelovacím stroji značky SPF 30 (zobrazeno na obr. 6). 

Vstřelovací automatický stroj pro vstřelování jader lze ideálně nastavit tak, aby splňoval 

konkrétní výrobní požadavky ve vztahu ke stupni automatizace, procesní technologii a 

výkonu. 

 

 

Obr. 6:  Vstřelovací stroj značky SPF 30 

 

Pro výrobu odlitku je třeba připravit formu a odpovídající počet jader. Slévárenská 

forma je vyrobená z formovací směsi, jehož dutina svým tvarem odpovídá tvaru budoucího 
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odlitku. Následně v této dutině tuhne a chladne vlitý kov a vytváří odlitek. Výroba forem v 

organizaci Slévárny Třinec, a.s. probíhá na automatické formovací lince HWS, která je 

zobrazena na obr. 7. 

 

 

Obr. 7:  Automatická formovací linka HWS 

 

 U forem jsou důležité nátěry, které jsou vodné nebo organické suspenze z vysoce 

žáruvzdorných materiálů a dalších přísad a nanášejí se na povrch formy nebo jádra, a to 

poléváním, máčením, nástřikem nebo natíráním štětcem. Účelem nátěru je chránit formu a 

jádro před mechanickými a tepelnými účinky roztaveného kovu.  

Při výrobě odlitků je důležitá i dobrá prodyšnost slévárenských formovacích 

materiálů. Pro lepší odstranění plynů (vzduch, plyny) se ve formě zavádějí výfuky, které se 

vždy umísťují v nejvyšším místě odlitku. Může se stát, že když vzduch nemůže unikat, 

vyvolává tlak na stěny formy, který se zvětšuje s růstem teploty a dojde tak k deformaci 

formy. 

 

Příprava formovací směsi 

 

Pod označením formovací směsi rozumíme soubor látek, ze kterých se vyrábějí 

formy a jádra a patří k nim i složky nátěru formy a látky upravující vlastnosti formovací 

směsi. Cílem je dosáhnout požadovaných mechanických a chemických vlastností směsí. 

Hlavními složkami formovacích směsí je ostřivo, pojivo a různé přísady a pomocné látky.  
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Vlastnosti formovací směsi mohou následně příznivě, ale i taktéž nepříznivě 

ovlivnit: 

 kvalitu povrchu odlitku, 

 jeho mechanické vlastnosti, 

 zabíhavost slévárenských slitin. 

 

Jednotná formovací směs pro automatickou linku HWS se připravuje v turbinovém 

mísiči „EIRICH RV 24“. Mísič je zobrazen na obr. 8. 

 

Důležitým poznatkem je, že formovací směs je po odlití nepoužitelná pro další 

oběh, jelikož zbytky pojiv a produktů vytvrzování brání nové chemické reakci. Vysoká 

koncentrace pojiva může způsobovat nežádoucí nárůst vývinu plynů, a tím může docházet 

k plynovým vadám odlitků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8:  Turbinový mísič - „EIRICH RV 24“ 
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Lití odlitku 

 

V případě, že je forma připravena, dochází k dalšímu kroku, a to odlévání. 

Odlévání má značný vliv na konečnou kvalitu odlitku. Odlévání forem je prováděno 

poloautomatickým licím strojem WÖHR s kapacitou pánve 1500 kg, který je manuálně 

ovládán odlévačem. Poloautomatický licí stroj je znázorněn na obr. 9. 

  

 

 

Obr. 9:  Poloautomatický licí stroj WÖHR 

 

Licí pánev se naplní předepsaným množstvím kovu, následně se stáhne hrablem 

struska a dá se pokyn k převozu do licího stroje, kde se ponorným pyrometrem měří teplota 

kovu. Po tomto změření teploty je dán pokyn k odlévání. 

 

Chladnutí a vytloukání odlitku 

 

Po kroku odlévání nastává fáze chladnutí. Chladnutí je dáno taktem linky. V 

případě, že v rozpisce je předepsaná doba chlazení delší, než je takt linky, provede se 

opatření k jejímu dosažení, a to k odstavení formy do chladicí dráhy. Po odlití a 

vychladnutí kovu následuje vytloukání odlitku z formy.   
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Tryskání a broušení odlitku 

 

Tryskání odlitků se provádí v komorovém tryskači značky Disa, který je zobrazen 

na obrázku č. 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10:  Komorový tryskač Disa 

 

Broušení hotového odlitku následně provádějí zaměstnanci sléváren na strojních 

zařízeních (např. broušení na bruskách), ale také ručním broušením - jeden z postupů 

broušení je znázorněn na obr. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11:  Ukázka - jeden z postupů broušení odlitku 
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Proces kontroly 

 

Hotový odlitek přední nápravy (viz obr. 12) nesmí mít žádnou vadu, tj. odchylku od 

vzhledu, tvaru, rozměru, hmotnosti, struktury nebo chemického složení. V této fázi dochází 

ke kontrole rozměrů odlitku příslušným zodpovědným zaměstnancem a také vizuální 

kontrole, po které následuje stanovení mikrostruktury a prozařování odlitků. Vady odlitků 

jsou mnohotvárné a značně variabilní. Samotná identifikace vad je velice složitý proces, 

který kromě kvalifikace vyžaduje taktéž zkušenosti a intuici. Kontrolor, metalurg nebo jiný 

slévárenský technik, který by měl být dobrým diagnostikem vad, musí používat vhodné 

měřicí a laboratorní techniky, měl by mít dobrou paměť, schopnost kritického myšlení, 

analýzy a syntézy vztahů mezi různými činiteli a měl by být objektivní. K chybám u 

identifikace vad odlitků dochází převážně z důvodu neznalosti, nesprávného úsudku a 

nedostatku informací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12:  Hotový odlitek přední nápravy   

 

Skladování, balení a expedice odlitku 

 

Posledním krokem ve výrobě odlitku je skladování, balení a expedice odlitků. 

Zákazníkům musí být poskytnut maximální servis, profesionální a flexibilní přístup při 

realizaci jednotlivých zakázek. Dle požadavků zákazníka je zajištěn způsob balení odlitků 

a doprava odlitků až na místo určení. 
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7.3   Fáze aplikace metody FMEA odlitku přední nápravy 

Ze zkušební výroby tohoto odlitku i z výroby podobných typových odlitků byly 

použity veškeré informace pro sestavení FMEA formuláře. Pro vyplnění sloužily taktéž 

informace jednotlivých hlášení o neshodách, které byly zaznamenány v minulých letech. 

Informace o neshodných výrobcích jsou zaznamenávány do rozpisky výrobní dávky 

informačního systému sléváren. Do rozpisky výrobní dávky se nezaznamenávají konkrétní 

vady, ani příčiny vzniku těchto vad či jejich následky, a proto bylo nutné zjistit za pomocí 

diskuze veškeré informace o daných problémech s jednotlivými zaměstnanci, podílejících 

se na výrobě a kontrolním pracovištěm. 

7.3.1   Analýza současného stavu 

V této podkapitole budou popsány vybrané jednotlivé vady, které se v organizaci 

Slévárny Třinec, a.s. objevují nejčastěji v jednotlivých operacích a na které je důležité se 

zaměřit a posléze doporučit nápravná opatření, která povedou ke snížení výskytu těchto 

vad. Podrobně vypracovaný FMEA formulář je k nahlédnutí v příloze č. 3. 

 

Zajištění předepsaných výkresů, postupů a modelů 

Hned na začátku výroby, tj. u výroby modelového zařízení, může dojít 

k problémům, které mohou mít za následek předělání již vyrobeného modelového zařízení 

či jeho úplného vyřazení, a to z důvodu dodání nekvalitní (např. špatně čitelné) výkresové 

dokumentace. Modelové zařízení tím nemusí být připraveno dle výkresové dokumentace a 

výsledný odlitek by nevyhovoval požadavkům zákazníka. Jak je vidět z vyplněného FMEA 

formuláře (v příloze č. 3), tyto vady jsou ojedinělé, ale jejich odhalitelnost je nízká a 

význam vysoký, proto je nutné se zaměřit na eliminaci těchto vad. 

 

Vstupní kontrola surovin 

Dodavatel může pochybit a dodat vstupní materiál, který by nebyl v souladu 

s požadovanou specifikací. Odhalitelnost je v tomto případě průměrná, a jelikož vstupní 

materiál má nemalý vliv na konečnou kvalitu výrobku, mělo by se v taktéž v tomto případě 

zaměřit na eliminaci možné vady při dodávání vstupního materiálu. 
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Výroba jádra 

Jak již bylo řečeno, výroba jader probíhá na vstřelovacích strojích SPF 30. Ještě 

před samotným vstřelováním jader dochází k denní vizuální kontrole jaderníku, aby 

nedošlo ke vstřelení špatných jader příčinou poškozeného nebo opotřebovaného jaderníku. 

Nicméně při velkosériovém vstřelování jader může dojít v průběhu výroby k poškození 

části jaderníku, a tím i k vstřelení dávky špatných jader. To, že došlo k vstřelení špatných 

jader, nemusí být odhaleno ihned a k odhalení může dojít například při zakládání jader do 

formy. 

Stávajícím opatřením, aby nedošlo k vstřelení špatných jader, je v tomto případě 

vizuální kontrola jaderníku příslušné směny, ale pouze před zahájením začátku směny. 

Vyrobená jádra jsou uložena na paletách a odstavena ve vymezených prostorech sléváren 

k dalšímu zpracování. Palety jsou označeny identifikačními údaji, které obsahují informace 

o obsahu palety. 

 

Natíraní jádra a schnutí nátěru 

Po výrobě a uskladnění jader přichází další zpracování jader, a to natírání. Nátěry 

pískových jader slouží ke snížení četnosti, zejména povrchových vad, jako je vznik 

výronků, vpálení písku či penetrace kovu. Natírání se provádí například namáčením do 

lázně. Tento proces však může skrývat jednu skutečnost. Jádra, která jsou odstavena na 

paletách ve vymezených prostorech, se nacházejí v prašném prostředí a nemusí být ihned 

použity k dalšímu zpracování (viz obr. 13). Může tedy docházet k zaprášení jader a 

prašnost, usazená na jádře může mít za důsledek to, že po namáčecí lázni, může nátěr na 

jádro správně přilnout nebo také nikoliv. Kvalita provedení nátěru jader se provádí vizuální 

kontrolou. V případě, že nátěr, který je nesprávně nanesený na jádře, dojde ke špatné 

povrchové úpravě jádra, a tím k vyřazení tohoto jádra. Pokud však nátěr na jádře přilne 

správně, postupuje jádro do dalšího výrobního procesu, a to k zakládání do forem a 

následného lití. V tomto bodě však může nastat problém, a to, že nátěr může přilnout i na 

zaprášené jádro. Vada se pak objeví při samotném lití, kde může dojít k nárazu proudu 

žhavého kovu na stěny natřených jader a existuje možnost, že dojde k uvolnění vrstvy 

nátěru. Nátěr se rozplaví v kovu a vzniknou tím vady nazývané nekovové vměstky. 

Nekovové vměstky a struska jsou jedním z nejrozšířenějších důvodů zmetků u kovových 

odlitků. Nepříznivě ovlivňují povrch odlitků, mechanické vlastnosti a obrobitelnost. 
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Obr. 13:  Uložení jader v prostorech slévárny po nátěru 

 

Výroba formy 

Při výrobě formy na automatické formovací lince HWS se sice vyskytují 

potenciální vady, nicméně jejich vliv na celkovou kvalitu není velký. Mezi tyto 

potencionální chyby můžeme zařadit poškození formy nebo nízkou tvrdost formy. Jako 

příčinu těchto vad lze uvést nesprávné nastavení automatické formovací linky nebo 

nesprávný chod zařízení. Jelikož se jedná o automatickou formovací linku, jsou 

zaměstnanci před zařazením do pracovního procesu řádně proškoleni. 

 

Exotermické nástavce 

Nástavce lze aplikovat rychle a bezpečně v automatických formovacích linkách. 

Existuje velká řada typů exotermických nástavců, které se používají dle typu odlitků. Pro 

ukázku jsou exotermické nástavce zobrazeny na obr. 14. Exotermický nástavec se zapaluje 

při teplotě cca 800° C a má za úkol držet v sobě delší dobu v tekuté fázi kov, pro případné 

dosazování kovu do tuhnoucího odlitku. Jakmile exotermický nástavec vyhoří, začne kov 

tuhnout i v samotném nástavci. Pokud nástavec nefunguje správně, v odlitku můžou 

vzniknout vady typu staženin či ředin. V některých případech se lze se zákazníkem 

domluvit na opravu těchto vad, např. zavařením. Nicméně v případě odlitků pro stavební, 

či automobilový průmysl jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu, a tato úprava není u 

těchto typu odlitků možná. 
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Obr. 14:  Exotermické nástavce  

 

Odlévání 

Odlévání, je způsob výroby složitých tvarů, které se nedají vyrobit jiným způsobem 

(např. svařováním, obráběním). Pojem odlévání můžeme zaměnit synonymem lití. 

K odlévání se používá šedá litina, což je slitina železa a uhlíku s dalšími prvky (křemíkem, 

manganem, fosforem a sírou). Šedá litina se používá pro odlitky automobilového a 

stavebního průmyslu nebo taktéž na umělecké odlitky, kanalizační trouby, atd. Šedá litina 

se vyrábí přetavením surového vysokopecního železa a ocelového šrotu. Mezi její 

přednosti lze uvést její dobrá zabíhavost (i do složitých forem) a relativně nízká tavící a licí 

teplota (cca 1400° C). 

 

Proces přípravy litiny však může skrývat několik nástrah, což se potvrdilo i 

v našem případě. Je-li při přípravě kovu použité nesprávné chemické složení, může odlitek 

ztratit příslušné vlastnosti, jako je například pevnost, tvrdost či strukturu. Nízká nebo 

vysoká teplota nám pro změnu, při lití může způsobit na odlitku vady typu zavalenin, nebo 

nám může dojít k neúčinnému očkování a modifikaci. Očkováním taveniny se rozumí 

přidávání pevných látek stejného nebo podobného chemického složení do taveniny a 

modifikace je dosažení změny fyzikálních vlastností taveniny tak, aby se uhlík vyloučil v 

požadovaném tvaru (např. kuliček). 
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Broušení 

U broušení může dojít k poměrně závažným chybám, a to v prvé řadě nedodržení 

rozměrových parametrů odlitku (např. přebroušením, nedobroušením zbytku materiálu 

z odlitku, aj.). Tyto vady mohou mít závažné důsledky na funkčnost výrobku. Na samotné 

zaměstnance je vyvíjen tlak, jelikož v organizaci Slévárny Třinec, a.s. je stanovena norma 

na počet broušených odlitků za směnu. Tato práce je velice obtížná a prováděná 

v nepříznivých podmínkách. Broušení je proces, který je třeba obsadit zkušenými a řádně 

proškolenými osobami. Bohužel v tomto procesu dochází k vysoké fluktuaci zaměstnanců, 

a tím je zde velký výskyt vad zapříčiněných chybou zaměstnanců.    

 

7.3.2   Návrh opatření 

Výroba modelového zařízení 

První doporučené opatření se týká výroby modelového zařízení. U procesu 

"Zajištění předepsaných výkresů, postupů a modelů" je nutné, aby pro kvalitně provedenou 

práci byly dodány včas veškeré výkresy s čitelnými kótami a technické podklady. Proto, 

jako doporučení, jsem navrhl, zajištění dobře čitelné výkresové dokumentace a ostatních 

technických podkladů. Toto by měl zajistit obchodní úsek sléváren, který by měl u 

zákazníka požadovat tyto dokumenty v co nejlepší kvalitě. Do té doby, než bude zajištěna 

výkresová dokumentace s čitelnými kótami a s ostatními technologickými informacemi, by 

neměla být objednávka této výroby přijata. Toto doporučení bylo součástí prokazatelného 

proškolení všech referentů obchodního úseku. 

 

Vstupní kontrola surovin 

Jako doporučené opatření u procesu „Vstupní kontroly surovin“ pro dodávání 

vstupních surovin s požadovanou specifikací bylo týmem doporučeno „Hodnocení a výběr 

dodavatele“. Nákup v moderně řízeném podniku je důležitou organizační složkou. 

Hlavním úkolem nákupní logistiky je zabezpečit potřebný vstupní materiál pro výrobu 

v požadovaném množství, v souladu s požadovanými specifikacemi a v požadovaném 

termínu s vynaložením co nejnižších nákladů při optimální vázanosti prostředků 

v zásobách. 
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Výběr dodavatele - Nákup režijního materiálu nebo výrobního materiálu se má 

provádět pouze od schváleného dodavatele, jehož schválení je podmíněno splněním 

požadavků na výběr a hodnocení dodavatele.  

 

Výběr dodavatele se má provádět:  

 interdisciplinárně v závislosti na produktu (výrobku, materiálu nebo službě)  

 musí být proveden „co nejdříve“ 

 hlediska výběru (technická, ekonomická, logistická, způsobilost dodavatele 

je předpokladem pro zadání zakázky)  

 

Kritéria výběru pro hodnocení nebývají totožná, jelikož při prvním kontaktu s 

dodavatelem některé údaje nejsme schopni vyhodnotit. Mezi možná kritéria pro výběr 

dodavatele můžeme zařadit - audit u dodavatele, výrobní kapacity, garance ceny, ochrana 

životního prostředí, dostupnost, zavedený systém QMS, EMS, aj. 

 

 Hodnocení dodavatele - Hodnocení dodavatelů se v organizaci Slévárny Třinec, 

a.s. provádí průběžně tak, aby byla zajištěna garance stability dodávek. Dodavatel může 

být hodnocen např. podle těchto následujících kritérií – audit procesu, audit produktu, 

plnění termínů, stabilita ceny, výsledky vzorků, komunikace, spolupráce, stabilita kvality, 

ochrana životního prostředí, aj. 

 

Výroba jader   

Dalším procesem, u něhož bylo navrženo doporučené opatření, je „Výroba jader“ 

(vstřelováním na vstřelovacím stroji SPF 30). Jak již bylo řečeno, současným opatřením je 

vizuální kontrola jaderníku na začátku každé směny. Pro zamezení špatných dávek jader 

průběhu směny, byla jako doporučené opatření navrhnuta „vizuální kontrola zařízení ve 

stanovených intervalech“. Vizuální kontrola by měla být provedena např. po určitém 

množství vstřelených jader, případně dle určitého časového intervalu. Cílem opatření je 

zabránění vstřelených špatných jader v průběhu výroby.  

Po nastřelení jader se tato jádra umisťují na označených paletách ve vymezených 

prostorech slévárny, kde jsou jádra uskladňovány a kde následně dochází k nátěru jader. 

Nápravným opatřením pro nátěr uskladněných jader bylo zvoleno očištění jader od prachu 

ještě před samotným namáčením. To zamezí případ, kdy dojde k nátěru (z vizuálního 

hlediska bude vše vypadat v pořádku), ale při lití dojde k uvolnění vrstvy nátěru.  
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Exotermické nástavce 

Další navržené opatření se týká exotermických nástavců. Důvod špatně fungujícího 

nástavce je, že se nezapálí z důvodu vysoké vlhkosti (zapříčiněno špatným skladováním, 

nedokonalým zabalením nebo nesprávnou manipulací při dopravě), nebo kvůli špatnému 

chemickému složení nástavce. Z formuláře č. 3 lze vidět, že největším problémem může 

být právě chemické složení exotermického nástavce, které při běžném použití je 

nezjistitelný. Proto, jako doporučené opatření jsem doporučil týmu FMEA požadovat po 

dodavateli protokol s chemickým složením exotermického nástavce (atest).  

 

Odlévání 

Aby byly dodrženy mechanické vlastnosti a chemické složení odlitků, je nutné v 

procesu přípravy kovu, dodržovat chemické složení vsázkových surovin. Proto, jako 

doporučené opatření, bylo navrženo požadování správného chemického složení (vyžádané 

pomocí atestů) vsázkových surovin, dodávaných v přepravních bednách. 

Použitím kalibrované sondy by mělo docházet ke měření teploty kovu před 

napouštěním a litím do formy. Tím se zamezí neúčinnému očkování a modifikaci. 

 

Broušení 

Poslední doporučená opatření se týkají procesu „Broušení“. Ke zlepšení stavu 

kvality opracovávaných odlitků by měla přispět větší pozornost při vykonávání práce a 

větší zodpovědnost pracovníků. Proto je nutné zajistit vhodné pracovní podmínky, s těmito 

pracovníky pravidelně komunikovat, naslouchat jejím názorům a návrhům. Velice 

důležitým faktorem by měla také jejich motivace (finanční ohodnocení, chvála, uznání), a 

neustále zaměstnance poučovat o důležitosti jejich práce. Jako další návrh opatření, 

v procesu broušení, bylo zhotovení tzv. „Vizualizačních karet“, ve kterých by byly 

zobrazeny fotografie správně obroušených odlitků. Tyto fotografie ve vizualizační kartě by 

sloužily jako vzor ke správnému provedení brousicích prací. Mezi další doporučené 

opatření bylo navrhnuto koupě výkonného robotu pro broušení odlitků, jelikož 

automatizované opracování odlitků se ve slévárenství stává čím dál tím více 

významnějším. Toto technologické opatření, vzhledem ke své finanční náročnosti, lze 

očekávat nejdříve v průběhu následujících několika let. 
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7.4   Hodnocení stavu po realizaci navržených doporučených opatření 

Navržená doporučená nápravná opatření by měla směřovat ke snížení rizikového 

čísla (MR/P) u daných procesů pod úroveň hodnoty 125. Proto došlo k přepočtu hodnot 

významu, výskytu a odhalitelnosti. Hodnocení stavu navržených doporučených opatření 

bylo provedeno za účasti stejného týmu jako před realizací navržených opatření. V příloze 

č. 3 je toto hodnocení zaznamenáno v pravé části tabulky pod sloupcem "Výsledky 

činností". Pro upřesnění, tuto oblast zobrazuji v následujícím obrázku č. 15. 

 

Obr. 15 Zobrazení sloupce "Výsledky činností" ve FMEA formuláři 
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8 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo provedení analýzy a odhalení rizikových míst 

výrobního procesu výrobku (odlitku) za pomocí metody FMEA procesu. Touto metodou 

by se měly nalézt všechny neshody vyskytující se ve výrobním procesu, zjistit hlavní 

příčiny a důsledky těchto neshod a navrhnout účinná nápravná opatření. Tato opatření by 

měla vést ke snížení zmetkovitosti, ke snížení nákladů spojených s výrobou a zefektivnění 

celého výrobního procesu. 

 

V první části diplomové práce jsem snažil teoreticky rozebrat a popsat kapitolu 

managementu kvality, plánováni kvality a seznámení s analyticky - preventivní metodou 

FMEA. 

V druhé části byly teoretické poznatky použity k samotnému vypracování FMEA 

pro konkrétní případ, kde došlo k analýze a identifikaci všech možných vad v procesu. 

 

Další část této diplomové práce se zabývá vyhodnocením analýzy a návrhem 

doporučených opatření, která mají vést k účinnému snížení zmetkovitosti při výrobě 

odlitku přední nápravy.  

 

Poslední část je doložena vypracovaným formulářem FMEA v organizaci Slévárny 

Třinec, a.s., ve kterém jsou barevně zvýrazněny procesy, které jsou pro výrobu odlitku na 

automatické formovací lince v organizaci Slévárny Třinec, a.s. nejrizikovější, a na které je 

nutné se zaměřit. 

 

Hranice zmetkovitosti, tzv. kritérium kvality na automatické formovací lince HWS 

v organizaci Slévárny Třinec, a.s. je pro výrobu odlitků přední nápravy nastavena na určité 

hodnotě v %. V roce 2014 byla hodnota zmetkovitosti na automatické formovací lince 

HWS každý měsíc překročována a výsledná průměrná zmetkovitost se zastavila na úrovni, 

která překračovala hranici o 15% (relativně). Jak již bylo zmíněno, jedním z předpokladů, 

po zpracování FMEA formuláře a navržení doporučených opatření je i snížení 

zmetkovitosti. Jelikož navržená nápravná opatření byla implementována do výrobního 

procesu ještě před termínem odevzdání práce, došlo k vypracování analýzy zmetkovitosti 

na automatické formovací lince za rok 2015 (období leden a únor). Za toto dvouměsíční 
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období nebyla hranice zmetkovitosti překročena ani jednou a průměrná hodnota 

zmetkovitosti klesla v tomto období oproti stanovené hranici o 6%.  

 

Na závěr lze říci, že výsledky této analýzy, ke kterým jsem společně s týmem 

pracovníků organizace Slévárny Třinec, a.s. dospěl, pomohou a povedou k dalšímu snížení 

zmetkovitosti a zlepšení procesu výroby dalších odlitků, nejen pro stavební, či 

automobilový průmysl na automatické formovací lince HWS. 
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