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Abstrakt 

Téma: Návrh nového p ístupu k hodnocení výkonnosti procesu montáže 

 Tato bakalá ská práce je zam ena na m ení montážního procesu produkt  nEXT ve 

spole nosti EDWARDS s.r.o. 

Práce se v úvodní ásti zabývá možnostmi sb ru dat a jejich následné analýzy 

v p ípadech m ení výstupu montážních proces . Obsahem další ásti je stru né seznámení se 

spole ností a popis procesu montáže v deckých výv v nEXT. T etí ást analyzuje sou asný 

p ístup spole nosti Edwards k vyhodnocování výstupu montážních proces . Obsáhlejší ást je 

v nována návrhu nového p ístupu k hodnocení výstupu montážního procesu nEXT. Na záv r 

je srovnána nová a p vodní metoda hodnocení. 

Klí ová slova 

Kvalita, proces, efektivita, ú innost, m ení, yield 

 

Abstract 

Topic: Proposal of a new approach to evaluating performance of the assembly process 

 This bachelor thesis focuses on the measurement of the assembly process of nEXT 

products in company EDWARDS s.r.o. 

The work deals with possibilities for data collection and subsequently analysis them in 

cases measurement of assembly process. Next section is a brief introduction to the content of 

the company and assembly process of the scientific pumps nEXT. Third part describes the 

current Edwards method to evaluate output of their assembly processes. Part deals with 

familiarization with a new approach to the evaluation output of the nEXT assembly process. 

In conclusion is compared new and original method of evaluation.      

Keywords 

Quality, process efficiency, effectiveness, measurement, yield 
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Seznam zkratek 

FPY: First Pass Yield – procento jednotek napoprvé prošlých procesem 

SPC: Statistical process control – statistická regulace procesu 

ERTY: Enhanced Rolled Throughput Yield – povýšené procento jednotek prošlých procesem 

BIPY: Business Impact Proces Yield – vážené procento jednotek prošlých procesem 

PPM: Parts Per Million – po et neshodných díl  z milionu vyrobených 

FTTFR: First Time Test Failure Rate – procento prvních selhání produktu na testu 
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Úvod 

V sou asné dob  je m ení a analýza všech výstup  u výrobních a montážních proces  a 

služeb nedílnou sou ástí denní rutiny všech spole ností. M í a hodnotí se nejen kvalita 

výstup  a ale i efektivita. Každá sou ástka, produkt nebo služba, která na výstupu neplní 

požadované znaky kvality je vyhodnocena jako neshodná, nebo v n kterých p ípadech shodná 

s výhradami. V každém p ípad  tímto vznikají nep íznivé dopady na spole nost. Takový 

výstup je t eba p epracovat, vyrobit znovu nebo prodat s menším ziskem nebo s rizikem 

snížení d v ry zákazníka, což je v dnešní dob  neakceptovatelné. V p ípadech, kdy je t eba 

výstup zlikvidovat nebo p epracovat, zvyšujeme náklady na produkt o náklad na p epracování 

nebo znovu vyrobení a samoz ejm  má toto dopad i na výrobní as. Z toho vyplývá, že dalším 

dopadem na zákazníka a tedy i na spole nost m že být potenciální zpožd ní dodávek, což je 

jeden z hlavních požadavk  na kvalitu produktu. Aby bylo možné efektivn  predikovat 

problém ve výrob  a tím plánovat a p ipravit zdroje, je t eba efektivn  m it výstup. V dnešní 

dob  se ve spole nostech rozmáhá m ení pomocí statistických metod SPC. Toto p evládá 

v oblasti automobilového pr myslu, kde jsou požadavky na výstup požadovány normou, 

p ípadn  zákazníkem. SPC, jak jej známe dnes, lze aplikovat na m itelné i atributivní znaky 

kvality. M žeme tak vyhodnocovat nejen rozm ry obráb ných díl , ale i po et neshodných 

jednotek nebo po et neshod na jednotku. 

P ístup SixSigma zná také m ení výstupu pomocí metody FPY také známé jako RTY. 

Tato metoda je používána jak v obráb ní, tak v montážních procesech. Je vhodná p i použití 

kdekoliv, kde je proces d len na operace, z nichž hodnotíme výstup zvláš . 

Zatímco zpracování dat je ve v tšin  p ípad  striktn  dané a dá se íct, že lze postupovat 

p esn  dle u ebnice, u sb ru dat to v mnohých p ípadech tak jasné není. Zvlášt  v p ípadech 

kdy se nejedná o obráb ní, kde lze sbírat data pomocí moderních m ících za ízení, která 

online posílají údaje o m ení na úložišt . Nap íklad v komplikovaných montážích není vždy 

jednoduché ur it povahu a množství dat a metriku jejich sb ru. 

Tato práce se zam uje na analýzu sou asného p ístupu pro m ení montážních proces  ve 

spole nosti Edwards s.r.o. a návrh nového p ístupu k m ení a na srovnání výstupu obou 

metod. Cílem nového p ístupu je efektivn ji detekovat slabá místa procesu a vhodn ji 

investovat zdroje do snížení variability nejslabších míst. 
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1 M ení proces  a produkt  

Kvalita - tento termín popisuje SN ISO 9000 takto: „kvalita je stupe  spln ní 

požadavk  a o ekávání všech zainteresovaných stran souborem inherentních charakteristik 

poskytovaného produktu nebo služby.“[1] Dle normy SN ISO 9001 organizace musí 

monitorovat a m it charakteristiky produktu, aby produkt t mto charakteristikám vyhov l. 

Zárove  musí být toto provád no v p íslušných etapách procesu a musí existovat d kaz o 

napln ní shody[2]. Norma již dále neup es uje, na rozdíl od jiných norem i odv tvových 

standard , jak má být tato shoda dokazována, ani jak má být p ípadný záznam tvo en i 

ukládán. Je však v zájmu každé spole nosti, aby produkt napl oval požadavky zákazníka, 

protože jedin  tak si spole nost m že zajistit trvale udržitelný rozvoj. Norma SN ISO 9001 

také na izuje aplikaci vhodných metod monitorování a podle okolností také m ení proces  

systému managementu kvality. Tyto metody musí prokazovat schopnost proces  dosahovat 

plánované výsledky, pokud t chto výsledk  není dosahováno, je nutné ur it vhodná nápravná 

opat ení, aby se docílilo pln ní t chto výsledk [2]. 

S dnešními moderními p ístupy k managementu kvality a managementu obecn  je však 

pln ní požadavk  normy SN ISO 9001 nedosta ující pro spole nosti, které se cht jí neustále 

zlepšovat a upev ovat svou pozici na trhu. A proto i v oblasti m ení shody produktu 

s požadavky a m ení výkonnosti procesu je t eba držet se nejmodern jších trend  a využít 

nejvhodn jší a nejefektivn jší metody pro daný segment výroby nebo služeb. Hlavním cílem 

moderních p ístup  jako TQM a SixSigma je zajistit shodu produktu i služby s požadavky 

zam ením se na proces. I publikace o moderním p ístupu k ízení managementu kvality 

hovo í o zam ení se na proces nikoliv pouze na jeho výstup. Tedy, je-li vhodn  nastaven 

proces, pak i jeho výstup by m l spl ovat dané požadavky. Proto je velice d ležité, jak se 

tento proces hodnotí. Je-li zajišt na vhodná metrika m ení produktu i služby a jeho výstupu, 

lze procesy optimalizovat a tím redukovat náklady spojené s výkonností a efektivitou procesu 

a náklady spojené s nekvalitou na p epracování, neshodu nebo dodání neshodného 

produktu[3]. 

V publikaci Metody a procesy m ení v systémech managementu jakosti[4], je 

následující definice – „Systém m ení výkonnosti je nástrojem bilancování r zných ukazatel  

na r zných úrovních.“ 
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2 M ení výstupu procesu montáže 

Cílem procesu je v první ad  p em nit vstupy na výstupy. Ovšem pokud chceme m it 

výstup procesu, zajímá nás, jak je tato p em na efektivní a ú inná. Efektivitu a ú innost 

procesu lze m it n kolika zp soby, ty jsou popsané v r zných publikacích a je tak tedy 

možno vybrat si nejvhodn jší metodiku m ení. V n kterých p ípadech je velice složité 

definovat efektivitu a ú innost procesu, protože metrika monitorování by mohla ovlivnit 

výstup procesu. Nap íklad budeme-li hodnotit policistu dle toho, kolik ud lil pokut za 

dopravní p estupek, m že se stát, že policista nebude postupovat p esn  dle popsaného 

procesu (zákona), proto aby dosáhl stanovené efektivity. Což m že sice vést k tomu, že splní 

p edepsaný cíl ud lených pokut, zárove  však toto m že vést ke zvýšení reklamací, 

odvoláním se k pokut . To má za následek nespokojené zákazníky, tedy nižší efektivitu a 

zárove  budou náklady vyšší, než bylo plánováno, a tedy klesá i ú innost. 

Ve stru nosti se dá efektivita vysv tlit jako schopnost procesu naplnit požadavky 

zákazníka a  již interního tak externího. V podstat  je tedy nutné, aby byl výstup dodán 

v požadovaný as v požadované kvalit  na požadované místo. Oproti tomu ú innost je 

schopnost procesu dosáhnout požadovaného výstupu s minimálním plýtváním zdroj . 

V procesech montáže je velice asto užívaný pojem produktivita, což je pom r objemu 

výstupu v i jeho efektivní kapacit . Základním vztahem t chto dvou faktor  je zam it se na 

efektivitu a až po získání efektivity procesu je možné se zam it na jeho ú innost[4]. 

V p ípadech proces  montáže je definování efektivity a ú innosti jednozna né, jelikož 

výstup je v tšinou m itelný a v p ípad  nem itelnosti jasn  specifikovaný, nap íklad 

vizuálními standardy. Ú innost procesu je pak p edepsána cenou vstupu procesu, 

normováním jednotlivých operací procesu apod. 

Pokud bude cíl výstupu montáže nastaven dle úrovn  Sigma, dostaneme se do situace, 

kdy zlepšení procesu o jednu úrove  Sigma je v podstat  desetinásobné zlepšení kvality 

výstupu, jako je tomu nap íklad p í zvýšení kvality z úrovn  3 Sigma na úrove  4 Sigma. 

Toto lze vy íst z obrázku 2 v kapitole 6. Zárove  proces, který je trvale na úrovni 5 Sigma 

neplní p edpoklad neustálého zlepšování[15]. Tedy vhodná m ící metrika pom že lépe 

navrhnout dosažitelné cíle p i zlepšování proces . 
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3 Sou asné p ístupy ke sb ru dat 

Za p edpokladu, že je jasné jaká data mají být shromaž ována a za jaké asové období, je 

dalším d ležitým krokem metoda, jak budeme data shromaž ovat. Zvlášt  v p ípad , jedná-li 

se o manuální záznam dat, je velice d ležité dodržet n kolik základních pravidel, která 

najdeme v ad  publikací. Pro tyto záznamy se používají kontrolní tabulky a záznamníky. 

Slouží k záznamu r zných druh  dat pro následné zpracování jako po et vad, druh vad, po et 

vadných jednotek atd. K t em zásadním pravidl m pat í: 

1. Princip stratifikace. 

2. Princip jednoduchosti a standardizace. 

3. Princip vizuální interpretace. 

 

Dodržení pravidel je velice d ležité pro následné zpracování dat, snadnost zpracování a 

hlavn  p esnost výsledku zpracování. Jakákoliv nep esnost p i zaznamenávání dat ovlivní 

výsledek a také následné rozhodnutí o dalším postupu. Základem je princip stratifikace, který 

umožní t ídit data nejen podle jednotlivých hledisek, nap íklad druhy vad, ale i jejich 

kombinací, druh vad a jejich lokalizace. Jednoduchost a standardizace p ispívá k p esnosti 

záznamu dat, a to tak, že jejich zápis je co možná nejjednodušší, nap íklad zapisováním árek 

do kolonky pro s ítání neshodných jednotek. Ve všech formulá ích musí být zaznamenány 

všechny údaje umož ující identifikaci formulá e, datum, operátor/pracovník, kontrolovaný 

díl, m ící metoda apod. Již ve fázi záznamu dat by m lo být dbáno na to, aby byla data 

interpretovatelná a nebylo nutno je dále p episovat do jiných formulá [5]. 

Data lze zaznamenávat i automaticky a v dnešní dob  digitáln . Mnohá m icí za ízení 

jsou schopna okamžit  po zm ení výrobku uložit všechny pot ebné údaje do úložišt  k tomu 

ur enému. M ící za ízení dokáže uložit údaje o dob  po ízení záznamu, p esné hodnoty 

nap íklad rozm ru obrobku, jméno operátora atd. Tato technika se hojn  používá p i 

záznamech dat pro SPC. Zaznamenávání dat je tak maximáln  p esné a neomezuje 

pracovníky. Digitální záznam dat je použit i p i sb ru dat pro hodnocení montážních proces . 

Je možné identifikovat pracovníky pomocí digitálních karet a pomocí osobních digitálních 

ip . Zárove  je možno pomocí MRP systém  zjistit množství vstup , výstup  p ípadn  

vy azených vstup  a výstup . 
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4 M ení výstupu montážních proces  pomocí SPC 

Statistická regulace procesu je velice obsáhlé téma a bylo na ní napsáno mnoho publikací. 

O metodách SPC se zmi uje i kniha Moderní management jakosti[5]. Pro montážní procesy 

kde nás obecn  zajímá efektivita výroby je nejvhodn jším regula ním diagramem Shewhart v 

regula ní diagram p. U regula ního diagramu p se hodnotí po et neshodných produkt , na 

rozdíl od diagramu np, po ítá tento diagram s možností rozdílné velikosti hodnocené skupiny 

což je d ležité v p ípad , kdy není objem výstupu montáže konstantní. Je-li objem výstupu 

v toleranci +- 25% pak se regula ní meze nem ní, je-li však rozdíl v objemu výstupu v tší 

vypo ítávají se individuální regula ní meze[5]. 

Diagram p je aplikovatelný také v p ípadech, kdy je žádoucí hodnotit proces jako celek, 

ale i jednotlivé operace procesu. Lze tedy hodnotit, jestli je výstup jednotlivých operací 

statisticky stabilní. V p ípad  kdy kvalita výstupu kterékoliv operace p ekro í regula ní meze, 

je to známka toho, že na danou operaci p sobí vymezitelné p í iny a je t eba provést zásah do 

procesu a tuto p í inu odstranit. 

Metoda monitorování výstupu montážních proces  pomocí SPC má však i slabé stránky. 

Bude-li proces montáže hodnocen pomocí regula ního diagramu p, budou sice zodpov dné 

osoby informovány a to i graficky, která z operací není statisticky stabilní, ale horší je již 

informovanost o výstupu jednotlivých operací a srovnání operací mezi sebou. Samotná 

stabilita procesu nebo operace nehodnotí jeho výt žnost. V p ípadech, kdy je požadavek na 

m ení jednotlivých operací podmín n nejen hodnocením stability operací i celého procesu, 

ale jeho výt žností, je dobré m ení kvality výstupu montáže doplnit nap íklad o metody 

používané p i aplikacích štíhlé výroby a SixSigma, nap íklad First Pass Yield (FPY), jehož 

p ímým výstupem je m ení výt žnosti, jak vyplývá z p ekladu názvu metody. 
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5 M ení výstupu montážních proces  pomocí FPY 

Každý proces generuje informace, které mohou být použity pro jejich ízení a zlepšení 

jejich výkonu. K tomuto slouží ada r zných metod. Kniha Wiliama Truscotta Six Sigma – 

Continual improvemen for businesses[6], popisuje mimo jiné metodu FPY. FPY popisuje 

hodnocení výstupu procesu a jeho výkon. Pokud proces rozložíme na jednotlivé operace, 

m žeme hodnotit výkon každé operace samostatn . FPY je známa také jako Throu Put Yield 

(TPY). Je to množství akceptovaných jednotek na výstupu k množství jednotek na vstupu 

procesu nebo operace, p i emž za vstup je považovaná každá jednotka v etn  t ch, které jsou 

na vstupu opakovan  jako nap íklad jednotka jdoucí na p epracování[7]. 

Výsledné íslo nabývající hodnoty od 0 do 1 v etn , lze vynásobit 100, ímž p evedeme 

výsledné íslo FPY na %FPY. Procentuální výt žnost je pak pro všechny, jímž je následný 

report ur en, lépe pochopitelný a p edstavitelný. 

 

 

Obrázek 1 znázor uje rozdíl logistické výt žnosti (Logistic yield) a FPY. Zde je jasn  

vid t, že FPY je mnohem reáln jší a p ísn jší než logistická výt žnost, která nepo ítá 

s produkty, které absolvovaly p epracování ale pouze výstup operace. 

 

Obr. 1 Obrázek rozdílu FPY a logistické výt žnosti 

Na obrázku 2 je tabulka, která srovnává úrove  Sigma, PPM a Yield. Na obrázku 3 je tabulka, 

která úrove  Sigma p irovnává ke každodenní realit .  



17 
 

 

Obr. 2 Tabulka vztah  mezi hodnotami úrovn  Sigma, PPM a ekvivalentem yield. 

 

Obr. 3 Tabulka dopadu úrovn  Sigma v každodenním život . 

5.1 Rolled Throughput Yield (RTY) 

Rolující výt žnost (Rolled Througput Yield - RTY) je metoda, kdy se násobí výt žnosti 

jednotlivých operací tedy FPY, mezi sebou a výsledkem je výt žnost celého procesu. RTY 

demonstruje schopnost produktu, služby nebo jakéhokoliv jiného výstupu projít celým 

procesem bez vady[8]. 

 RTY op t nabývá hodnoty od 0 do 1 v etn , p i emž op t m žeme výslednou hodnotu 

vynásobit 100, ímž je p evedeno výsledné íslo RTY na %RTY. 

 (1) 

 (2) 

5.2 Enhanced Rolled Throughput Yield (ERTY) 

Historicky se více spole ností a odborník  na štíhlou výrobu a metody SixSigma snažilo 

modifikovat nástroje na výt žnost procesu (FPY a RTY). Pr m rné množství vad na jednotku 

výstupu (defect per unit) nebo úrove  kvality v i m ítku 6 Sigma (Sigma quality level), pro 
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pot eby své organizace. Jednou z t chto modifikací je i Enhanced Rolled Throughput Yield 

(ERTY). Tato metoda se neomezuje výpo tem samotné výt žnosti procesu, ale do výsledku 

kalkuluje také náklady spojené s p epracováním nebo likvidací neshodných výrobk . Pokud 

je srovnána standardní metoda výpo tu výt žnosti procesu RTY a metoda ERTY, zjistíme, že 

tato metoda je mnohem p ísn jší a výt žnost procesu se ve srovnání s RTY jeví nižší, což je 

ovlivn no práv  násobením RTY dalšími vypo tenými hodnotami ovliv ujícími výslednou 

hodnotu ERTY[9]. V tabulce na obrázku 4 je rozdíl metody ERTY oproti standardním 

metodám m ení proces . Tabulka znázor uje, které aspekty, která metoda zohled uje. 

 

Obr. 4 Rozdílné rysy ERTY a ostatních metod 

6 Zpracování dat pomocí Paretovy analýzy 

Paretova analýza je velice užite ný grafický nástroj vhodný pro analýzu dat. Tato analýza 

vychází z Paretova principu, že 80% bohatství zem  vlastní 20% lidí. Toto pravidlo 

formuloval italský ekonom Vilfredo Pareto.  Tato analýza je široce využívána v ekonomice, 

kvalit , logistice a jiných odv tvích. Zjišt ní Vilfreda Pareta zobecnil a pojmenoval jeden 

z velkých muž  kvality, Joseph Moses Juran. Ze zobecn ní Paretova principu plyne, že 80% 

následk  je zp sobeno 20% p í in. Pro Paretovu analýzu není dogmatické d lení životn  

d ležité menšiny a užite n  v tšiny pravidlem 80/20, je možné využít pom ru 70/30, 50/50 

nebo kritérium prom nné hodnoty.  



19 
 

Aplikujeme-li Paretovu analýzu na hodnocení procesu montáže, lze zjistit, který proces i 

která operace je nejv tším podílníkem na nákladech na nekvalitu, která operace je 

nejd ležit jší z hlediska délky operace, nebo na které operaci se tvo í nejv tší procento 

neshodných výrobk . P ípadn  je možno ud lat více analýz a najít pr nik životn  d ležitých 

menšin[5]. P íklad Paretovy analýzy je na obrázku 5. Na základ  takové analýzy je pak 

možno velice dob e a afektivn  rozhodnout o užití zdroj . Z p ikladu na obrázku 5 je patrné 

se azení dle etností a znázorn ní životn  d ležité menšiny dle kritéria 50/50. Oblast odd luje 

p ímka zpušt na z Lorenzovy k ivky. 

Obr. 5 P íklad grafického zpracovávání Paretovy analýzy 

7 O spole nosti Edwards 

7.1 P edstavení spole nosti Edwards 

Spole nost Edwards byla založena v roce 1919 fyzikem F. D. Edwardsem v Londýn . 

Postupem asu se spole nost Edwards rozvinula do jednoho z nejv tších výrobc  vakuových 

výv v a p íslušenství pro vakuovou techniku na sv t . V sou asnosti pat í Edwardsvacuum 

pod nadnárodní spole nost Atlas Copco. Hlavní výrobní závody jsou lokalizovány do Koreje, 
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íny a eské Republiky, ty menší jsou v Japonsku a Anglii. Od roku 1992, je spole nost 

certifikována podle ISO 9001. Výrobní závody spole nosti Edwards jsou lokalizovány dle 

síly trhu, pro který produkty vyrábí. Proto se závod v Koreji specializuje na zákazníky 

z oblasti polovodi ového pr myslu, vznikající závod v ín  na výrobu v tších pr myslových 

výv v a závod v eském Lutín  na výv vy pro aplikaci ve v deckém pr myslu[10].  

7.2 Edwards s.r.o. Czech republic 

Spole nost Edwards p sobila v Lutín  v areálu Sigma Lutín spole n  ze spole ností John 

Crane s.r.o., kterou získala spole nost BOC v rámci akvizice Smiths Group. V lutínském 

závod  se vyrábí pr myslové produkty. Po prodeji spole nosti Edwards kapitálové 

spole nosti CCMP je zahájen transfer výroby v deckých výv v s olejovou náplní z Velké 

Británie do Lutína. V roce 2011 byla oficináln  otev ena nová výrobní hala v Lutín . 

Portfolio výroby se rozši uje na suché v decké výv vy, vodou chlazené výv vy pro 

polovodi ový pr mysl a turbo molekulární výv vy. Na obrázku 6 je fotografie z oficiálního 

otev ení nové výrobní haly lutínského závodu. 

 

Obr. 6 Oficiální otev ení nové výrobní haly v Lutín . 

V sou asnosti Edwards Czech Republic zam stnává okolo 450 zam stnanc . Má 

široké portfolio výroby, od v deckých výv v po velké konfigurované sestavy pro aplikace 

v t žkém pr myslu. Lutínský závod je závod sv tové t ídy, byl postaven, aby spole nosti 
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Edwards pomohl z stat sv tový lídrem v oboru vakuové techniky[11]. Na obrázku 2 je 

produkt nXDS první produkt, jehož montážní linka nebyla do lutínského závodu 

transferována, ale p ímo zde navržena. 

Spole nost Edwards s.r.o. je certifikována spole ností Lloyd´s Register LRQA na 

systémy managementu podle ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007, 

p edm tem certifikace je design, výroba a servis vakuových za ízení a ízení výfukového 

systému. Dále do výrobního portfolia lutínského závodu spadají výrobky schválené dle ATEX 

Equipment Directive 94/9/EC spole ností SIRA (94/9/ES – P edpis evropského parlamentu a 

rady evropské unie o zásadách p i kontrole kvality u produktu pro použití v prost edí 

nebezpe í výbuchu)[12]. Vzhledem k tomu, že všechny lenské zem  jsou zodpov dné za 

bezpe nost a zdraví osob, p ípadn  domácích zví at a majetku, plynoucích z užívání za ízení 

na svém území. V tšina produkt  Edwards je certifikována a tedy ozna ena zna kou CSA, 

zna ka CSA je na obrázku 7. Na obrázku 8 je k vid ní nejnov jší produkt a zárove  nositel 

zna ky CSA, výv va nXDS. 

 

Obr. 7 Zna ka CSA. 

Tato zna ka umož uje prodávat produkty v zemích Severní Ameriky a zajiš uje 

uživateli, že produkt plní požadavky dle norem ANSI, UL, CSA Group NSF a dalších[13]. 

 

Obr. 8 nXDS - druhá generace extra suché výv vy. 
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7.3 P ístup spole nosti Edwards k zákazník m a kvalit  produkt  

Spole nost Edwards se snaží plnit v maximální možné mí e požadavky zákazník  na 

kvalitu produktu. V tšina výrobk  je navrhována na základ  požadavk  p edních zákazník  

spole nosti Edwards. Sériové produkty jsou navrhovány tak, aby byly snadno použitelné 

v zákaznických aplikacích. Nap íklad produkt nXDS byl navrhován tak aby jeho zástavbové 

rozm ry byly totožné s p edchozím modelem a zákazník tak nebyl nucen m nit konstrukci 

aplikace. Zárove  spole nost Edwards vychází vst íc zákazník m p i r zných modifikacích 

sériových produkt , jako jsou mírné odchylky od výkonu, v tšinou se jedná o cílené snížení 

erpací rychlosti, nebo o zm nu pozice výfukových p írub. Spole nost Edwards však rovn ž 

spolupracuje na vývoji speciálních prototypových a malosériových produkt  ur ených pro 

specifické aplikace daného zákazníka. P ed zavedením produkt  do sériové výroby jsou 

vybraným zákazník m dodávány p edsériové produkty pro evaluaci a p ípadné zavedení 

posledních zm n p ed spušt ním sériové výroby. Všechny produkty spole nosti Edwards 

prochází výstupní kontrolou v n kolika krocích.  Testovány jsou na elektrickou bezpe nost, 

na t snost produktu a následn  na výkon produktu, kde jsou testovány parametry jako erpací 

rychlost, mezní vakuum, vibrace atd. Hodnoty testovacích parametr  jsou navrženy tak, aby 

produkty vyhov ly specifikacím uvedeným v katalogu produkt . Zárove  spole nost pružn  

reaguje na podn ty zákazník  a p ípadné reklamace, a povahu test  m ní tak, aby tyto 

požadavky byly napln ny, je-li to v rámci konstrukce produktu možné. Toto jednání pomáhá 

spole nosti Edwards držet své p ední postavení na trhu již adu let a svou pozici každým 

rokem upev ovat. 
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8 Rozbor sou asného p ístupu k hodnocení montážních proces  

Pro tuto práci byl zvolen jako modelový p íklad produkt nEXT. Všechny hodnoty, 

výpo ty a postupy se vztahují pouze na tento produkt, protože se nemusí vždy shodovat 

s ostatními produkty. 

8.1 Produkt nEXT 

Produkt nEXT je druhá generace turbo molekulárních výv v. Pat í do portfolia 

v deckých výv v. Tyto produkty jsou používány v aplikacích, kde je kladen d raz na 

maximální možnou hodnotu dosaženého podtlaku, hlavn  v oblasti elektronové mikroskopie. 

Odb rateli t chto produkt  jsou tak zákazníci nejen z Evropy, ale i USA a Japonska. Tyto 

výv vy se vyzna ují vysokými nároky na istotu a p esnost sou ástek, které do produktu 

vstupují a na istotu montážních prostor. Výv va dosahuje 60 000 otá ek za minutu. Sama se 

dokáže rozto it pouze v p ípad , že se již nachází v prost edí podtlaku. Ke své funkci tedy 

pot ebuje další výv vu, nap íklad výše zmín nou nXDS. Na obrázku 9 je základní produktová 

ada nEXT. Produkty nEXT mají rozd lení do t í základních skupin: 

1. nEXT non-SplitFlow – produkty s jednou sací p írubou 

2. nEXT SplitFlow – produkty s dvojitou sací p írubou a více stup ovým rotorem. 

3. nEXT L varinat – produkty s velice nízkou úrovní vibrací. 

 

 

Obr. 9 - nEXT druhá generace turbo molekulárních výv v. 

 

8.2 Postup montáže produktu nEXT 

Montážní proces produkt  nEXT byl rozd len do 14 operací. Tyto operace byly zavedeny 

do výrobního programu pro ízení procesu montáže. Tento ídící program je nazýván Data 

Management System.  
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 OP10 – Sestava Rotoru (Rotating assembly) 

Operace, p i níž dochází ke skládání jednotlivých díl  rotor  pomocí kamerového systému. 

Tato sestava je následn  uložena do pece a zah áta na požadovanou teplotu. V tu samou chvíli 

je pomocí tekutého dusíku zchlazena jiná ást rotoru a následn  jsou ob  ásti trvale spojeny 

elektronickým lisem. Ve dvou až ty ech krocích, dle druhu produktu, pro který je rotor 

ur en, je tak sestaven celý rotor. 

- Chyba vzniklá p i skládání rotoru je velice špatn  detekovatelná po dokon ení rotoru, 

jako prevence toho problému je za átek operace opat en kamerovým systémem, 

detekující chybné sestavení v pr b hu montáže. Proces lisování ídí elektronický lis, 

který p i chyb  lisování hlásí chybu a blokuje následující operaci. Vznikne-li však 

mezi jednotlivými ástmi mezera v ádech desetin milimetru, lis chybu nedetekuje a 

chybu lze detekovat až na operaci 90 a m že dojít k nevratnému poškození produktu 

vlivem kontaktu rotoru a statoru v maximální rychlosti. Pro specifické typy produktu 

s ozna ením L, symbolizujícím nízké vibrace (Low vibration) je p i operaci 85 

zjišt no, lze-li v bec se sestaveným rotorem dosáhnout požadovaných limit  a 

v operaci 95 je ov eno není-li magnetická indukce magnetického ložiska p íliš 

vysoká. 

 

 OP20 – Elektrické pájení (Wiring Electrical) 

V této operaci je do t la pumpy vlepen 3 fázový nízkonap ový elektromotor. Jeho kabely 

jsou následn  napájeny na speciální vakuov  t sný konektor a ten je p išroubován k t lu. Tato 

operace je shodná pro všechny produkty. 

- Zde m že dojít k chybnému napájení konektoru p ípadn  motoru, p ípadn  motor 

m že vykazovat vady. To je kontrolováno po napájení. P ípadné chyby se odhalí na 

operaci 30, 40, 45, 80 nebo 90. 

 

 OP30 – P ed vyvážení (Pre-Balance) 

Do p ipraveného t la pumpy je vloženo ložisko a rotor, následn  je jejich pozice zajišt na 

matkami a ložisko je vakuov  uzav eno krytem s lubrikantem. Následn  je celá sestava 

dynamicky vyvážena p i 1800 otá kách za minutu. Tato operace je shodná pro všechny 
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produkty. Rozdílný je pouze rotor zhotovený v operaci 10, má-li produkt ozna ení L pak i je i 

ložisko odlišné od ostatních. 

- Zde m že dojít k montáži vadného ložiska, to je odhaleno na operaci 90. 

 

 OP40 – Záb h (Rump Up) 

Sestava je po dynamickém p ed vyvážení vložena do komory kde je opakovan  roztá ena a 

bržd ná, aby se odstranilo vnit ní pnutí vzniklé teplotními rozdíly a lisováním rotoru. Tato 

operace je shodná pro všechny produkty. 

- Úsp šnost této operace nelze ov it, lze jen monitorovat. 

 

 OP45 – Vyvážení (Balance) 

Sestava je op tovn  dynamicky vyvážena p i 1800 otá kách, limit pro vyvážení je však 

p ísn jší, než v operaci OP30. Tato operace je shodná pro všechny produkty. 

- Je-li rotor nedostate n  vyvážen, je tato vada nelezena p i operaci 90. 

 

 OP50 – Skládání statorové ásti (Stacking) 

V této operaci je k rotoru poskládána statorová ást. Každý typ produktu má podle odlišnosti 

rotoru také odlišný stator a operace se tedy výrazn  liší produkt od produktu. 

- Chyba p i skládání statorové ásti se projeví p i operaci 90. M že dojít ke kontaktu 

rotorových a statorových lopatek, což vede k totálnímu zni ení výv vy. 

 

 OP60 – Sestavení pavouka (Spider Assembly) 

V této operaci je sestaveno horní magnetické ložisko nazývané pavouk. Velikost kostry 

ložiska se liší podle velikosti p íruby produktu. To je ovšem jediné, v em se operace liší 

podle produktu. Magnetické ložisko je následn  pomocí ru ního lisu vsazeno na rotor. 

- Jsou-li magenty v magnetickém ložisku špatn  seskládány, nebo mají-li vadu, 

pravd podobn  tuto vadu odhalí operátor p i montáži ložiska do rotoru. Pokud ne, 

odhalí tuto vadu operace 85 nebo 90. 
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 OP70 – Usazení obálky (Envelope Fit) 

V této operaci je produkt osazen vn jším plášt m, obálkou, jehož sou ástí je také sací p íruba. 

Tento díl je vakuov  ut sn n s t lem. 

- P i této operaci m že dojít k vizuálnímu poškození pohledových nebo t snících ploch. 

Tato vada je detekovatelná na kterékoliv následující operaci. Zajišt ní vakuové 

t snosti vn jšího obalu a t la, je ov eno v operaci 80. 

 

 OP80 – P ed testování (Pre-Test Built) 

V této operaci je testována elektrická bezpe nost produktu, zárove  p i tomto testu je na t lo 

p ipevn na ídící elektronika. Po dokon ení testu elektrické bezpe nosti a montáže 

elektroniky, která je pro všechny typy produktu totožná, jsou produkty osazeny výstupními 

p írubami, ty se liší dle typu produktu. Na záv r operace je produkt testován na vakuovou 

t snost. 

- P i této operaci se upev ují porty a ídící elektronika zárove  je toto kontrolováno, 

tato operace je tedy primárn  kontrolní. Garantuje mimo jiné bezpe nost produktu pro 

následného uživatele a operátory na následujících operacích, hlavn  pak 85, 90 a 95. 

 

 OP85 – Vysokorychlostní vyvážení (High Speed) 

Všechny produkty nEXT jsou osazeny patentovanými ložisky s tlumi i vibrací a není t eba je 

vysokorychlostn  vyvažovat. Modelová ada L je však osazena ložiskem ze slabším tlumi em 

a je vysokorychlostn  vyvážena, aby mohla být použita pro velmi citlivé aplikace. Tyto 

produkty jsou tedy vyvažovány vysokorychlostn  p i 60 000ot/min v této operaci. Ostatní 

produkty tuto operaci p eskakují. 

- P i této operaci je zaru eno, že produkt vyhoví extrémn  p ísným požadavk m na 

vibrace. Toto je ov eno v operaci 90. 

 

 OP90 – Funk ní test (FTS station) 

Kvalita produktu je ov ována stoprocentní kontrolou, druhou ástí této kontroly je funk ní 

test (functional test station), kde se testuje výkon produktu (product performance). Zde je také 

do ídící elektroniky nahrán ídící program, který se liší dle typu produktu. Každý produkt je 
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pak testován na úrove  vibrací v pr b hu rozb hu, p i maximálních otá kách a v pr b hu 

zpomalení. Testuje se hodnota mezního vakua (ultimate pressure).  

- Jedná se o kontrolní operace zaru ující pln ní požadavk  na produkt. 

 

 OP95 – M ení magnetismu (AFT station) 

Tato operace je op t ur ena výhradn  pro produkty z ady L, ostatní produkty tuto operaci 

p eskakují. Zde je m ena hodnota magnetického pole kolem magnetického ložiska. 

- Jedná se o kontrolní operace zaru ující pln ní požadavk  na produkt. 

 

 OP98 – Test v horizontální poloze (Horizontal test) 

V této operaci je produkt horizontáln  zav šen na masivní ocelovou stolici, na níž je rozto en 

na plné otá ky a následn  zbrzd n s p isátím atmosférického tlaku vzduchu. P i tomto testu je 

ov ována hodnota hluku pomocí m ení vibrací. Test slouží k ov ení, že produkt nebude 

hlu ný p i nadm rném zatížení vinou nestandardního upnutí. 

- Jedná se o kontrolní operace zaru ující pln ní požadavk  na produkt. 

 

 OP100 – Dokon ení (Finishing-Off) 

Poslední operace je zárove  vizuální výstupní kontrola. Pracovník odstraní maskovací fólie 

z kritických visuálních a t snících ploch a zkontroluje, že produkt nejeví známky optických 

defekt . Následn  p iloží manuál, montážní p íslušenství, produkt s p íslušenstvím vloží do 

krabice a p ipraví k odeslání. 

- P i této operaci je produkt p ipraven k odeslání a zárove  se jedná o výstupní visuální 

inspekci. Je-li ud lána p i této operaci chyba je zjišt na pouze p ípadnou náhodnou 

kontrolou neboli Out Off Box Audit – OOBA, kdy je pracovníkem kvality odebráno 

n kolik náhodných produkt  p ipravených k expedici a u nich je prov eno dodržení 

na vizuálního standardu a obsah krabice. 

8.3 Sb r dat 

Aktuální podoba sb ru dat o vadách a druhu vad, nedodržuje žádné z pravidel pro sb r 

dat. Data nejsou zaznamenávána v reálném ase do žádné kontrolní tabulky. P vodní 

koncepce po ítala s okamžitým zapsáním dat do databáze EDDY vytvo ené v programu MS 
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Access. Vzhledem k tomu, že p ístup do této databáze má pouze vedoucí týmu, který navíc 

není p ítomný na všech sm nách, je údaj o selhání výrobku na finálním testu zapsán do 

pr vodního listu výrobku. Následn  nashromážd ná data zapíše vedoucí týmu do programu 

EDDY. Na obrázku 10 je zobrazena vstupní tabulka do databáze EDDY s polem Serial 

Number sloužícím pro zadání jedine ného ísla výrobku. 

 

Obr. 10 Vstupní tabulka pro otev ení záznamu dle sériového ísla produktu. 

V programu EDDY je pom rn  komplikované prost edí, které není p íliš uživatelsky 

p ív tivé. P i zápisu volí uživatel symptom selhání a p í inu. Ovšem p í inu není v tšinou 

schopen sám identifikovat a v tšinou volí pouze symptom. Chybový kód symptomu volí 

uživatel z rolovacího menu. Vše je však v anglickém jazyce a v tšina uživatel  anglický jazyk 

neovládá, volí tak pouze možnosti, jejichž p eklad je jim znám anebo možnost Jiné. 

V databázi je sice uvedeno sériové íslo výrobku i datum zápisu, jméno zadavatele a jméno 

pracovníka, který chybu odhalil, však není v databázi uvedeno. Zaznamenaná data jsou tak 

neúplná a to se odráží v následném zpracování t chto dat. Na obrázku 11 je kompletní 

formulá , do n hož volí zadavatel symptomy vady, po et opakování vady atd. 
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Obr. 11 Formulá  pro zadávání chyb produktu. Hodnoty a chybové kódy se volí z rolovacího 

seznamu. 

8.4 Analýza sou asného stavu hodnocení montážních proces  v podmínkách výrobce 

vakuové techniky. 

Sou asný stav hodnocení má po hlubší analýze n kolik slabých míst, ta mají za 

následek nep esné informace pro plánování a ízení kvality. 

Hlavní slabinou jsou data zaznamenávaná operátory. Tato data však nejsou 

zaznamenávána dle pravidel pro prvotní záznam dat. Zaznamenávání dat je složité a ani volba 

zaznamenávaných dat není ideální. Do zpracovávání dat tak vstupují následující chyby: 

a. Chyby vzniklé odloženým zaznamenáním dat. 

Data se zapisují až tehdy, kdy má Team Leader as. Team Leader není na každé sm n , a také 

ne vždy p ebírá sm nu hlavn  pak v p ípadech, kdy se jedná a mimo ádné víkendové sm ny. 

Zpožd ní zápisu tak m že být i celý pracovní týden. Analýza dat a následné rozhodování na 

základ  takové analýzy je velmi nep esné a rozhodn  neodráží moderní p ístupy k ízení 

kvality na základ  fakt . 
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b. Chyby vzniklé chybnou interpretací zaznamenávaných dat. 

Chybu zapisuje Team Leader, ale odhalí ji operátor. P edání této informace není zcela p esn  

stanoveno. Jak již bylo zmín no, ned je se ani v reálném ase, takže zkreslení p edané 

informace m že být tristní a následný zápis nemusí korespondovat ze skute ností. 

c. Možnost vnést do záznamu dat subjektivní myšlení. 

I když je v tšina zaznamenávaných dat m itelnou veli inou, nezaru uje to, že Team Leader 

vybere vhodnou p í inu nebo symptom z výb ru, protože není jasn  p edepsaný seznam, 

jakou p í inu i symptom kdy zvolit. Databáze EDDY je velmi obsáhlá a nabízí širokou 

možnost výb ru, ímž se možnost zvolení nesprávného symptomu nebo p í iny zvyšuje. 

Zvlášt  pak v p ípad , kdy danou chybu do systému zadává jiná osoba, než která chyby 

nalezla a podílela se na jejím odstran ní. 

d. Nemonitoruje proces, ale produkt. 

V databázi EDDY jsou zaznamenávána pouze veškerá selhání na finálním testu. P itom nejen 

u zvoleného produktu nEXT je mnoho jiných milník  procesu montáže, jedná se v tšinou a o 

ov ení správnosti provedení jednotlivých operací, kde lze monitorovat spojité i atributivní 

znaky jakosti, jako jsou test elektrické bezpe nosti (Clare test - Pass/Fail), Test vakuové 

t snosti (Leak test - mBar), Lisování (Pressing - Pass/Fail), vyvažování (Balancing - g/mm) 

atd. 

e. Hodnotí se pouze první selhání. 

Hodnocení FTTFR po ítá pouze s prvním selháním produktu na finálním testu. Všechny 

následující selhání jsou ignorována, a to i v p ípad  nemá-li selhání po p epracování 

neshodného produktu spojitost s jeho prvním selháním na finálním testu. Hodnotí se tak tedy 

pouze selhání daného sériového ísla a výstup je tak um le zkreslen. 

 Analýza sou asného procesu hodnocení montážních proces  jasn  ukazuje, že 

analyzovaná a reportovaná data jsou nejen nep esná, ale navíc hodnotí samotný produkt na 

jeho výstupu, jedná se tedy o zevrubnou analýzu stoprocentní výstupní kontroly, aniž by nám 

dala jakoukoliv p edstavu o procesu. Zvlášt  pak vezmeme-li v potaz, že i již tak nep esná 

data redukujeme tím, že nehodnotíme všechna selhání bez ohledu na opakovanost selhání, jak 

by se nabízelo dle získaných dat, ale hodnotíme pouze první selhání. 
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8.5 Zpracování dat 

Data jsou zpracovávána databází EDDY. Jsou zde uložena veškerá data od vzniku 

databáze a lze si tedy vygenerovat report dle zadané asové periody. Spole nost Edwards 

testuje sto procent všech produkt  a využívá metriku FTTFR, navrženou p ímo spole ností 

Edwards. Zkratka FTTFR znamená First Time Test Failure Rate, tedy voln  p eloženo míra 

prvních selhání na testu. Tato metrika po ítá množství produkt , které selhaly p i testu 

výkonu. Nepo ítá, kolikrát produkt selhal pouze, jestli na poprvé prošel i nikoliv. Výsledné 

íslo je procento produkt  z celkov  vyrobených, které napoprvé testem neprošlo. Tato 

hodnota je pro každý druh produktu reportována na m sí ní bázi managementu spole nosti a 

sleduje se trend vývoje tohoto procenta. Ve své podstat  je toto velice podobné metod  FPY, 

procento však znázor uje podíl neshodných produkt  nikoliv podíl shodných. 

Pro zodpov dné osoby z výroby a technické podpory výroby je zde další možnost 

rozší it si výstup a to v podob  informaci, kterých sériových ísel se toto selhání týká a také 

jakým symptomem se neshoda na daném výrobku projevovala. Je-li zadáno, lze také 

analyzovat p í iny selhání, nebo podíl jednotlivých p í in i symptom  na hodnot  FTTFR. 

Tato databáze je globální a její prohlížení je umožn no komukoliv s p ístupem do 

vnitropodnikové sít . 

Na obrázku 12 je uvedena základní tabulka, která se zobrazí po spušt ní databáze 

EDDY. V ní je možno se dále navigovat, jak mají být data dále zpracována nebo vyhledána. 

Uživateli je nej ast ji používána volba report  (tla ítko REPORTS na obrázku 7), nebo volba 

vyhledávání sériového ísla výrobku, tato volba je užite ným pomocníkem pro vyhledávání 

informací p i p ípadné reklamaci výrobku. Lze zjistit, zdali produkt vyhov l testovacím 

kritériím p i prvním testu nebo byl test opakován p ípadn , kolikrát a jaké symptomy 

vykazoval. 

Nej ast jší žádanou informací z databáze je report FTTFR pro výrobní závod, pro 

danou produktovou adu nebo analýza vad. To je jednoduše volitelné stisknutím tla ítka 

s názvem funkce, kterou požadujeme. Možnosti report  FTTFR jsou zobrazeny na obrázku 

13. Po zvolení funkce DEFECT ANALYSIS je nutno dále up esnit dle jakých dalších 

parametr  chceme data t ídit a vytvo it report (na obrázku 9 je obrazovka s dalšími tla ítky, 

které jsou op t pojmenovány dle jejich funkce). Bohužel vzhledem k nep esnosti a neúplnosti 

v zadávání dat nejsou sou asné reporty pln  vyhovující. Nej ast ji voleným a nejp esn jším 
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reportem je výse ový graf procentuálního podílu jednotlivých symptom  na FTTFR (tla ítko 

Pie Chart - % Defects By Symptom na obrázku 14). 

 

Obr. 12 Vstupní tabulka do voleb report  v databázi. 

 

Obr. 13 Volba report  v databázi EDDY. 
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Obr. 14 volba report  v databázi EDDY dle defekt  

Pro všechny druhy report  se volí období, pro které má být report vygenerován. Na obrázku 

15 je obrazovka s výb rem asového období. Zárove  je možnost pomocí tla ítka filtr (Filter 

na obrázku 15) up esnit požadavky reportu, nap íklad pro zvolenou rodinu produkt . Na 

obrázku 16 jsou možnosti funkce filtrování. 

 

Obr. 15 Volba období reportu, pro které má databáze EDDY spustit generování 
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Obr. 16 Filtr pro volbu produktu, produktové ady, oblasti atd. 

Na obrázku 17 je zvolený kolá ový graf vad, pro produkty nEXT za m síc únor 2015, ve 

kterém byla hodnota FTTFR 10,51%. Porovnání stávající a nové metody prob hne práv  pro 

toto období 

. 

 

Obr. 17 Kolá ový graf procentuálního rozd lení chyb pro nEXT za období m síce února roku 

2015. 
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Pro p ehlednost byla data vyexportována do tabulkového procesoru MS Excel. Data jsou 

v tabulce na obrázku 18. Výsledná data byla následn  zpracována pomocí Paretovy analýzy, 

ta je zobrazen na obrázku 19. Z analýzy je patrné, že nejd ležit jším symptomem jsou vibrace 

na frekvenci 1Khz a nespecifikované symptomy. Nespecifikované symptomy jsou takové, u 

nichž si operátor nevybral z nabídky nebo už z n jakého d vodu nebyl schopen symptom 

ur it, nap íklad z d vodu zpožd ného zápisu a tuto informaci již nemá k dispozici. 

Obr. 18 Tabulka rozd lení vad pro nEXT zpracovaná v programu MS Excel  

 

Obr. 19 Paretova analýza podílu jednotlivých vad prvních selhání na testu 
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9 Návrh nového p ístupu hodnocení výkonosti montážních proces  a jeho ov ení. 

9.1 Seznámení s návrhem 

Jako návrh nového p ístupu byla zvolena metoda výpo t  výt žnosti procesu YEILD 

s následnou modifikací. Tato metoda rozd lená do dvou základních metod, a to First Pass 

Yield a Roled Throuput Yield, spo ívá v monitorování jednotlivých operací, p i emž je 

vyhodnocována výt žnost každé operace (FPY) a ve finále jsou vynásobeny všechny 

jednotlivé hodnoty, tím získáme výslednou výt žnost celého procesu montáže (RTY). 

 Data v montáži jsou automaticky zaznamenávána pomoci softwaru pro ízení procesu 

montáže. Každý produkt má svou výrobní kartu, kde je v podob  árového kódu zaznamenán 

unikátní sériový kód. Tento kód musí být na každé operaci na ten, aby tuto operaci bylo 

možno vykonat. Teprve potom je možné zobrazit jak instrukci pro danou operaci tak pot ebné 

za ízení. Všechny tyto kroky a p ípadn  jejich výstupy jsou zaznamenány automaticky do 

tohoto softwaru. Data tak nejsou nijak zkreslena. Z t chto dat tak lze i vy íst nejen kde pumpa 

selhala, tedy kde byla nalezena neshoda, ale vycházíme-li z p edpokladu, že viníkem neshody 

je operace, od které za ne p epracování, jsme tak schopni p i íst selhání pouze operaci, jež 

byla p í inou neshody, a u všech ostatních op tovné na tení sériového ísla ignorovat, jelikož 

se nejedná o vadu na této operaci pouze o nutný technologický krok, který je pro p epracování 

neshodného produktu nutný. Takto lze získat výt žnost každé operace. Výslednou výt žnost 

pak lze zpracovat pomocí Paretovy analýzy. A tím m že být vhodn  zvolena priorita alokace 

zdroj  pro ešení problém . 

Jelikož samotná výt žnost jednotlivých operací není jediným faktorem, který bylo cílem 

zohled ovat, bylo rozhodnuto o využití více dostupných dat, pro vážení FPY jednotlivých 

operací. K tomuto vážení bylo použito dat získaných z údaj  o zákaznických reklamacích a 

dat o hodnot  náklad  jednotlivých operací, které pochází s MRP systému, tedy systému pro 

ízení výroby AS400. 

Každá hodnota FPY bude násobena koeficientem vypo teným z náklad  na reklamace, 

kterou tato vada zp sobila, nebo m la být kontrolní operací a tuto vadu odhalit a 

koeficientem, vypo teným z výrobních náklad  na jednotlivé operace. Koeficientem 

vycházejícím z náklad  na reklamace bude p íslušná operace násobena jednou. Koeficient, 
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vycházející z náklad  na operaci, nebude sloužit k p ímému násobení jednotlivých FPY, 

protože je nap ed nutné vynásobit mezi sebou všechny koeficienty operací, které bylo nutno 

vykonat od vzniku vady do nálezu vady. Výpo et BIPY je popsán v p íloze 3. 

9.2 Modifikace standardních metod 

Pro aplikaci bylo rozhodnuto o modifikaci FPY a to pomocí vážení na každé zvolené 

operaci. Pro každou operaci byl vypo ten koeficient reklamace (ci
war). Tedy každá operace 

byla p í inou neshody na stran  zákazníka. Pomocí dat z reklamací za uplynulý rok 2014 jsme 

schopni definovat podíl, kterým se operace podílí na reklamacích. Tento podíl by m l být 

revidován každý rok dle aktuálních výsledk  za p edcházející období. Poslední uzav ený 

kalendá ní rok je prvním návrhem období, je však možné toto období a tedy i výsledný podíl 

m nit dle pot eby s ohledem na výsledky produktu na stran  zákazníka. Vzhledem k tomu, že 

finální koeficient, tedy podíl na reklamacích vynásobený náklady na reklamace je pro operaci 

nem nný, je možné report zp tn  p epo ítat dle pot eby a aktuálního koeficientu.  

Koeficient reklamace: 

 (3) 

 

Další výraznou modifikací je na ítání opakovaného vstupu pouze operaci, která je 

p í inou p epracování, avšak aby bylo z ejmé, že produkt prošel více operacemi, jejichž 

absolvování bylo zbyte né, na ítáme koeficient operace (ci
cos), každé operace, kterou musel 

produkt projít od operace, na které neshoda vznikla až po operaci, na které byla neshoda 

nalezena. Tento koeficient je pro každou operaci vypo ten jako podíl ceny operace z celkové 

ceny produktu. 

Koeficient operace: 

 (4) 

 

Na možnost modifikace FPY mne p ivedla publikovaná modifikace Enhanced Rolled 

Throughput Yield, tato metoda je pospána v teoretické ásti této práce. 
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9.2.1 Business Impact Process Yield 

 Modifikovaná metoda byla pojmenována jako Business Impact Process Yield, 

zkrácen  BIPY, esky tedy dopad výt žnosti procesu na podnikání. Business impact v názvu 

vyjad uje dopad náklad  na reklamace a as výroby na konkurenceschopnost spole nosti. Oba 

tyto faktory jsou p ímo spojeny s dopady na zákazníka a to jak dodání kvalitního, zákazníkem 

požadovaného produktu, tak jeho dodání ve správný as i když zde vstupuje do m ení pouze 

zpožd ní zp sobené neplánovanou délkou výroby daného produktu, také má každá neshoda 

v procesu vliv na efektivitu což zvyšuje náklady na proces. BIPY nepracuje s náklady na 

p epracování, tedy s náklady vzniklými nutností nahradit díly produktu. Tyto náklady jsou 

vyhodnocovány zvláš . V p ípad  pot eb spole nosti je lze zapo ítat a použít tuto položku 

jako další násobící veli inu. Sb r a zpracování dat by však byl p íliš komplikovaný a také 

vyhodnocení správnosti získaných dat by bylo výrazn  komplikovan jší. Do budoucna je však 

s touto alternativou po ítáno.  

9.3 P íprava pro sb r dat 

Jako první krok je t eba definovat operace, u nichž budeme m it FPY. U t chto operací 

musí být jasn  definované jejich odd lení mezi sebou. Každá operace by m la mít kontrolní 

mechanismus, což však prakticky není reáln  aplikovatelné. Proto se selhání na dané operaci 

hodnotí podle návratu vyráb ného produktu na danou operaci, a skute nost, že bylo pro 

zjišt ní neshody nutno absolvovat n kolik dalších operací, bude zohledn na již výše 

zmín ným na ítáním “zbyte ných“ operací, jež byly na produktu vykonány do nalezení 

neshody.  

Po zvolení vhodných operací je nutné zajistit samotný záznam a sb r dat. Lze zavést 

kontrolní tabulku a do ní ru n  zapisovat selhání na dané operaci, p ípadn  zavést skenování 

árových kód  pro v tší pohodlí pracovník , ale hlavn  pro okamžitou digitalizaci dat a 

zrychlení a zp esn ní okamžitého zpracování t chto dat. 

V daném p ípad  bylo d lení procesu na operace jasn  definováno. Montážní linka ve 

tvaru U je rozd lena na jednotlivé sekce, montážní linka je navržena pro montážní tok 

jednoho produktu, tedy one peace flow. Na lince montují t i operáto i, v ideálním p ípad  jsou 

na montážní lince rozpracovány maximáln  t i produkty, pomineme-li produkty na finálním, 

šestihodinovém testu. Ten je delší než takt linky a sou asn  je na n m více produkt . Každá 

operace má pracovní instrukci, tu zobrazuje obrazovka umíst ná na každé této operaci. 
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Operátor musí p i práci naskenovat te kou árových kód  sériové íslo montovaného 

produktu, aby se mu na obrazovce pracovní instrukce zobrazila. Zárove  tímto krokem uzav e 

p edchozí operaci. Všechny tyto kroky se zaznamenávají do databáze. Data z této databáze 

jsou vhodná pro následné zpracování a výpo ty FPY, BIPY a RTY. V p íloze 1 jsou 

znázorn ny operace v grafickém rozvržení, jež je také p edlohou pro finální grafický report. 

Díky skute nosti, že data jsou zaznamenávána, je možno analýzu dat provést zp tn . 

9.4 Definování pot ebných dat 

Je nutné definovat, jaká data jsou pot ebná, a která je nutno ukládat. Pro kalkulaci FPY 

z n hož následn  bude BIPY vypo ítáno, vychází z First Pass Yield. Pro tento výpo et budou 

pot ebná základní data, která bude t eba následn  rozší it pro výpo et modifikované verze 

Business Impact Process Yield. 

9.4.1 Data pro FPY 

Pro správný výpo et FPY je t eba zaznamenávat údaje, které poskytují podp rné výrobní 
systémy. V této modifikaci není pouhé na ítání vstup  a výstup  dosta ující. 

 Sériová ísla 

Je t eba ukládat sériová ísla produkt , která se ve zvoleném asovém období vyskytovala 

na kterékoliv z operací v etn  finální, a byly tedy v tomto období dokon eny. Zám rn  

nebyly hodnoceny pouze dokon ené produkty, aby byl získán obraz prostupnosti jednotlivých 

operací za dané období, p ípadn  aktuáln . Díky tomu by bylo umožn no technické podpo e 

výroby pružn  reagovat na problémy na výrobní lince, v dob  kdy je problém aktuální a 

nebylo by t eba ekat na dokon ení produkt , které selhání zp sobily. Každý vyhodnocovaný 

produkt m l unikátní sériové íslo, což byl v našem p ípad  výstup, bylo tak daleko snazší 

ur it pom r vstup  a výstup . Výstup byl unikátní sériové íslo a vstup byl opakované 

na ítání sériového ísla na vstupu. Tímto krokem vymezíme, se kterými sériovými ísli, 

budeme dále pracovat. 

 Na ítání sériového ísla na vstupu 

Pro ur ení množství jednotek na vstupu byla ukládána všechna první na tení unikátního 

sériového ísla na vstupu operace. Op tovné na tení tohoto unikátního sériového ísla bylo 

provedeno pouze v p ípad , že na dané operaci, pro kterou byly po ítány vstupy, byla operací, 

na kterou se unikátní sériové íslo vrátilo. Tedy pro p íklad, pokud produkt selhal na osmé 

operaci a vrátil se na operaci t etí, bylo po ítáno, že selhala operace t etí a ostatní operace od 
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selhání do nálezu selhání byly vykonány nadbyte n  a nebyly p í inou selhání, a proto tedy 

na nich chybu nena ítáme a opakování, tedy na tení opakování unikátního sériového ísla na 

vstupu na teme pouze t etí operaci. 

 Na ítání sériového ísla na výstupu 

Na každé operaci byla na ítána unikátní sériová ísla na výstupu. Každé unikátní sériové 

íslo však bylo na ítáno pouze jednou, bez ohledu na to kolikrát se na výstupu dané operaci 

vyskytlo. M že se sice stát, že na výstupu již bylo na teno unikátní sériové íslo produktu, 

který byl posléze vrácen na tuto operaci, ale toto by výrazn ji ovlivnilo výsledné kalkulace 

pouze v p ípad , že by množství vyhodnocovaných unikátních sériových ísel bylo p íliš 

malé. S tím nebylo po ítáno, jelikož takový výsledek by byl ze statistického hlediska 

nedostate ný pro zajišt ní správnosti výpo tu. I z toho d vodu byla výsledná databáze 

navržena tak aby pro každou operaci, na níž bude vyhodnocovaný vzorek menší než 30 

unikátních sériových ísel, zahlásila potenciální nesprávnost výsledné hodnoty z d vodu 

nedostate ného vzorku dat. 

 Takový sb r dat je sice komplikovaný, ale nutný pro kalkulaci FPY pouze na 

operacích, které jsou p í innou vady. Pro zjednodušení, pokud je na vstupu šest produkt , ty 

projdou všechny operace a na páté operaci jsou nalezeny dva neshodné produkty, jejichž 

p epracování vyžaduje za ít od druhé operace a již nejsou nalezeny další vady, je po ítáno, že 

jedinou operací, která nemá 100% výt žnost je druhá operace, od které p epracování za alo. 

Tento p íklad je uveden graficky v p íloze 3. 

9.4.2 Data pro BIPY 

Pro získání hodnot BIPY, je nutné nashromáždit další data, která vstupují do výpo tu a 
zp ísní tak vypo tené hodnoty FPY. 

 Místo selhání 

Abychom, byli schopni vyhodnotit, kolik operací každé unikátní sériové íslo absolvovalo po 

každém selhání “zbyte n “, bylo nutno zaznamenat operaci, na které bylo selhání nalezeno. 

Tato operace však nebyla hodnocena jako chybná a tedy chyba zde nebyla na ítána. Místa 

selhání byla uložena pro každé unikátní sériové íslo i opakovan , tedy i v p ípad , že dané 

unikátní sériové íslo bylo opravováno více krát a více krát selhalo. Následn  byly tyto 

informace použity v dalších výpo tech. 
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 Reklamace 

Aby bylo možné vyhodnotit BIPY pomocí násobení FPY pomocnými koeficienty, bylo t eba 

vyhodnotit podíl p isp ní operací na celkové reklamace. Pro toto bylo t eba zajistit data o 

reklamacích. 

 Normy operací 

Druhý ze dvou násobících koeficient  byl vypo ten na základ  podílu operace na celkovém 

nákladu na produkt. Na základ  t chto dat bylo možno vypo ítat výsledný koeficient pro 

násobení hodnot FPY a získat tak BIPY. 

9.5 Zpracování dat 

Zpracování dat je velice obsáhlé a složité. Tedy pouze koeficienty sloužící k výpo tu 

koeficient  budou po ítány bez pomocí automatizovaného softwaru. Pro po ítání FPY/BIPY 

vypracoval kolega z odd lení kvality výpo tový program v softwaru MS Access. Tento 

software zpracovává data z databáze, v níž jsou data, automaticky ukládána výrobním 

softwarem. Sekvence výpo tového programu je detailn  popsána vývojovým diagramem v 

p íloze 2. 

Pro zvolení období, pro které chce zadavatel zjistit hodnoty FPY/BIPY, jsou hodnoty 

vypo teny a zobrazeny v p edem nadefinovaném reportu. 

9.6 Vypo et vah FPY 

9.6.1 Zpracování dat zákaznických reklamací za rok 2014 

Pro výpo et násobícího koeficientu ovlivn ného zákaznickými reklamacemi, byly 

použity všechny reklamace z roku 2014. V etn  reklamací, kde pravd podobn  byla závada 

zp sobena zákaznickou aplikací nebo jinou manipulací, ale i p es to p evzala spole nost 

Edwards zodpov dnost za tuto neshodu v rámci dobrých vztah  se zákazníkem. Zárove  je 

výsledná hodnota neshodných produkt  na milion prodaných - PPM p ísn jší i z toho d vodu, 

že do výpo tu byly zapo teny všechny produkty, které v tomto roce selhaly v etn  t ch, které 

pocházely z produkce roku p edchozího tedy 2013, p i emž n kterým zákazník m je dáván 

bonus v podob  prodloužené záruky. V roce 2014 prošel produkt zm nami v konstrukci. Byl 

to následek zjišt ní ko enových p í in n kterých problém  tkvících práv  v konstrukci. 

Vzhledem k tomu, že ne všechny produkty vyrobené v roce 2014 jsou u konce záru ní doby, 

bylo zvoleno toto pravidlo pro výpo et. 
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Výsledné PPM za rok 2014 bylo 28 960. V hodnot  PPM byly zahrnuty i reklamace na 

optické vady a chyb jící p íslušenství. U optických vad m že být p í inou i manipulace na 

stran  zákazníka. Mezi chyb jící p íslušenství se adí nap íklad chyb jící manuál nebo 

konektor, který byl zvláštním požadavkem zákazníka.. 

Reporty z reklamací byly rozd leny dle symptom  do následujících kategorií. 

 N/A – symptom nebyl jasn  zvolen. V tšinou se jedná o chybn  p epnutý modul, 

optickou vadu apod. 

 

 Nelze spustit/samovolné zastavení (Will not start/Stoped) – produkt nelze spustit nebo 

se samovoln  zastavil. Jedná se o problémy s elektronikou, p ípadn  o vadné ložisko 

nebo jinou sou ástku zp sobující nehybnost rotoru. M že se jednat i o montážní 

chybu. 

 

 Hlu nost/Kontakt rota ní ásti se statickou (Noisy/Clash) – produkt je hlu ný nebo 

dochází ke kontaktu rotoru se statorem. Problémy v tšinou zp sobuje vadné ložisko 

nebo vadná sou ástka. M že se jednat i o montážní chybu. 

 

 Špatné hodnoty podtlaku (Poor vakuum) – produkt nedosahuje p edepsaných hodnot 

maximálního dosaženého podtlaku. M že se jedna o vakuovou net snost zp sobenou 

montážní chybou nebo vadnou komponentou. M že se jednat i o montážní chybu 

p ímo ovliv ující erpání jako je zám na komponent, nebo chyb jící komponenta. 

 

 Problém s teplotou (Temperature issue) – produkt vykazuje disfunkci p ímo spojenou 

s teplotou. V tšinou se jedná o elektronický problém spojený s elektronikou, která 

hlídá teplotu motoru a jeho p íslušenství. M že se jednat i o p eh átí produktu vlivem 

špatných tolerancí nebo nefunk ního chladicího systému. 

 

 Net snost (Vacuum leak) – produkt nedosahuje p edepsaných hodnot t snosti na 

vniknutí plyn . Nej ast jší p í inou je montážní chyba p i aplikací t snících 

komponent. P í inou však m že být i komponent nespl ující p edepsané parametry na 

drsnosti povrchu, porosity apod. 



43 
 

 

 Vysoké vibrace (High vibration) – p í inou m že být vada ložiska, nebo chyba 

operátora p i vyvažování. V mnohých p ípadech to m že být ovlivn no zákaznickou 

aplikací. 

 

Každý symptom m že mít více p í in. V tšina produkt  byla po vrácení analyzována a 

byla tak u nich zjišt na p í ina, která zp sobila selhání. Tyto p í iny byly následn  rozt íd ny, 

roz azeny a p id leny jednotlivým operacím. Je-li p í inou více operací, je procento p isp ní 

p id leno všem operacím, které se na vzniku podílely nebo mohly podílet.  Zárove  je toto 

procento p i azeno vždy i do kontrolní operace, která m la tuto závadu odhalit. Je-li p í inou 

vadný komponent, je procento p id leno kontrolní operaci, ve které se m la neshoda odhalit, 

p ípadn  operaci, která mohla tuto neshodu zap í init. 

Detailní rozpad symptom  a jejich p í in není v této práci uveden, jelikož toto je 

považováno za know how. Procentuální p isp ní dle jednotlivých operací je zobrazeno 

v tabulce na obrázku 20, kde je zobrazen násobící koeficient pro hodnotu FPY. 

 

Obr. 20 tabulka násobících koeficient  

Procenta p isp ní operací na reklamace jsou následn  násobeny 2krát a to z d vodu, že 

reklamace jsou ešeny vým nou neshodného produktu za nový, neshodný produkt je následn  

odeslán zp t pro analýzu do servisního st ediska. V dob  zahájení této práce by do kalkulace 
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výsledné hodnoty vstupovala také marže, kterou musela spole nost ob tovat tím, že produkt 

neprodala jinému zákazníkovi, místo toho byl produkt analyzován a pomohl tak p isp t 

k odstran ní ko enové p í iny a zamezení opakování takového problému. Odborná literatura o 

tomto jevu hovo í jako o nákladech ob tovaných p íležitosti (opportunity costs)[14]. Tyto 

náklady m ly být zapo ítány hlavn  proto, že pokrývaly náklady na administrativu a režijní 

náklady. Spole nost Edwards však radikáln  zm nila p ístup ke kalkulacím náklad  a 

v nákladech na produkt jsou již všechny vedlejší náklady, v etn  administrativy spojené 

s reklamacemi zapo ítány. Náklady, které tak vznikly vlivem reklamace, jsou dvojnásobnou 

hodnotou produktu. Každá operace je pak tímto koeficientem násobena. 

9.6.2 Výpo et násobícího koeficientu dle normování operací 

Každá operace má sv j normovaný as, zárove  je pro práci operátor  v oblasti montáže 

stanovena hodnota odpracované hodiny. V této hodnot  je zahrnuto za ízení, které operátor 

pot ebuje pro svou práci. Díky tomu jsme schopni vypo ítat, jakým podílem se hodnota každé 

operace podílí na celkových nákladech. Tento podíl je pak výsledným násobícím 

koeficientem pro každou operaci. Takto získaný koeficient je p i azen každé operaci a 

v p ípad  odhalení neshody je výt žnost násobena koeficientem každé operace, kterou musel 

produkt absolvovat od vzniku neshody po její nalezení. Na obrázku 21 je tabulka násobících 

koeficient  pro jednotlivé operace. 

 

Obr. 21 tabulka násobících koeficient  
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10 Ov ení dosažených výsledk  a srovnání ze stávající metodou 

Výsledky byly ov eny kontrolou dat pro 30 vzork  produkt  a data byla kontrolována 

ru ními výpo ty dosažených hodnot. Po oprav  kalkulací v automatizované databázi byla data 

zpracována pro m síc únor 2015. Ta poslouží k porovnání výsledk  a zjišt ných možností 

z databáze EDDY tedy FTTFR a hodnot FPY a vážených hodnot FPY. Pro názornost byly 

vypo teny hodnoty FPY a následn  finální BIPY. Poté byly hodnoty BIPY zpracovány 

pomocí Paretovy analýzy. Na obrázku 22 jsou graficky zobrazeny hodnoty FPY pro produkty 

non-SplitFlow na obrázku 23 pro produkty SplitFlow a na obrázku 24 pro produkty L variant. 

Pro hodnoty byly nastaveny barevné alarmy. Zelená pro hodnotu 95-100%, žlutá pro hodnotu 

85-95% a ervená pro hodnoty pod 85%. Pro BIPY jsou alarmy poníženy o úrove  

koeficientu reklamace, a to z d vodu, že pokud m l proces podíl na reklamacích, sníží se mu 

hodnota FPY i když vykazuje aktuáln  FPY 100%, a tedy není nutné v takovém p ípad  

rozsvítit alarm na grafickém zobrazení. 

 

Obr. 22 Graf hodnot FPY jednotlivých operací pro produkty nEXT non-SplitFlow za m síc 

únor 

Na obrázku 25 jsou finální hodnoty BIPY pro produkty non-SplitFlow, na obrázku 26 pro 

produkty SplitFlow a na obrázku 27 pro produkty L variant. Z t chto jednotlivých graf  jde 

vid t, jaký dopad mají jednotlivé koeficienty na hodnoty jednotlivých FPY. Hlavním 

p ínosem je, že pokud by dv  operace m ly stejné hodnoty FPY a ty byly na dolní hranici 
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výb ru ŽDM, jejich váha by rozhodla, která operace je ta kriti t jší. Pro všechny t i 

produktové ady byla zpracována Paretova analýza ukazující ŽDM operací z nejmenší 

výt žností. Na obrázku 28 je Paretova analýza pro operace produkt  non-SplitFlow, na 

obrázku 29 produkt  SplitFlow a na obrázku 30 produkt  L variant. 

 

Obr. 23 Graf hodnot FPY jednotlivých operací pro produkty nEXT SplitFlow za m síc 

únor 

 

Obr. 24 Graf hodnot FPY jednotlivých operací pro produkty nEXT L variant za m síc 

únor 
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Obr. 25 Graf hodnot BIPY jednotlivých operací pro produkty nEXT non-SplitFlow za m síc 

únor 

 

 

Obr. 26 Graf hodnot BIPY jednotlivých operací pro produkty nEXT SplitFlow za m síc únor 
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Obr. 27 Graf hodnot BIPY jednotlivých operací pro produkty nEXT L variant za m síc únor  

 

 

Obr. 28 Paretova analýza operací hodnot BIPY pro produkty nEXT non-SplitFlow  
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Obr. 29 Paretova analýza operací hodnot BIPY pro produkty nEXT SplitFlow 

 

 

Obr. 30 Paretova analýza operací hodnot BIPY pro produkty nEXT L variant  
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11 Vyhodnocení dosažených výsledk  a návrh dalších zlepšení 

Z dosažených výsledk  je patrné, že je t eba d kladn  se zam it na operace OP090 ta 

byla pomocí Paretovy analýzy stanovena jako kritická u všech produkt  nEXT. Následn  byla 

vyhodnocena operace OP45 jako kritická o produkt  non-SplitFlow a L variant. U produkt  

SplitFlow se dá o ekávat, že po zvýšení výt žnosti operace OP90, bude operace OP45 také 

stanovena jako ŽDM. Operace OP085 má významný na výt žnost produkt  L variant. Pokud 

vezme v potaz ŽDM všech t í paretových analýz, budou priority v odstra ování p í in neshod 

na jednotlivých operacích v následujícím po adí. Nejd ležit jší OP090, OP045, OP085 a 

OP040. Metoda BIPY se ukázala jako velice p ísná a efektivní v odhalování slabých lánk  

v et zu operací procesu montáže. Zárove  je však patrné, že do budoucna bude vhodné 

zapojit do výpo tu vážení jednotlivých operací také náklady spojené s vým nou poškozených 

díl , jejichž poškození vzniklo vlivem neúsp šných montážních operací. Zárove  bylo 

odhaleno n kolik nedostatk  v sou asné databázi, proto jako jeden z návrh  je její kompletní 

p epracování a za len ní výpo t  BIPY, aby se odstranily složit  odstranitelné problémy, 

které p i výpo tech BIPY vznikaly. 

V sou asnosti je hlavním doporu ením provést pomocí základních nástroj  kvality, 

hlavn  pak kombinace brainstorming, Ishikawova diagramu a následn  Paretovy analýzy, 

rozbor kritických operací procesu montáže. Díky velice nízké výt žnosti je navíc 

pravd podobné, že i potenciáln  vysoké náklady na nové technologie, p ípadn  úpravy 

designu, budou mít krátkou dobu návratnosti vzhledem k velkému potenciálu na zvýšení 

výt žnosti procesu. Zárove  je zde i prostor na výrazné zvýšení efektivity a tím i zvýšení 

výrobní kapacity sou asné montážní linky a tedy možnost uspokojit zvyšující se poptávku na 

trhu bez nutnosti investic do výrobních kapacit. 

 Je také pravd podobné, že zam ením se na kritické operace dojde ke snížení 

zákaznických reklamací, jejichž p í inou byly práv  tyto operace. Snížení zákaznických 

reklamací tak pravd podobn  povede k v tší spokojenosti zákazník  a k upevn ní pozice na 

trhu. Spole nost Edwards tak bude schopna dodávat produkty z v tší efektivitou s potenciáln  

kratší pr b žnou dobou montáže, prodlužovanou asov  náro ným p epracováním a bude tak 

schopna pružn ji reagovat na požadavky zákazníka, p i sou asném zvýšení zisk  a to vše p i 

zachování sou asné ceny produktu.   
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12 Záv r 

Cílem p edložené práce bylo, navrhnout nový p ístup k m ení výstupu montážní linky 

nEXT. Teoretická ást se zabývá aktuálními metodami m ení výstupu montážních proces . 

Pro m ení montážních proces  existuje n kolik nástroj , o nichž je zmínka v teoretické ásti 

této práce. Nástroje jako regula ní diagramy, v tomto p ípad  regula ní diagram typu p, jsou 

vhodn  aplikovatelné na proces montáže i jeho operace, kde chceme udržet sledovanou míru 

podílu neshodných jednotek na p ijatelné úrovni a statistickou stabilitu daného procesu i 

operací procesu. Díky tomu lze predikovat, jaké budou náklady na p epracování, nebo vhodn  

nastavit objem výroby, který bude po ítat nejen s poptávkou zákazník , ale i s neshodnými 

produkty, které proces vygeneruje. Z této práce je však patrné, že pokud chceme použít 

vhodný nástroj m ení, který p ímo vyhodnotí slabá místa procesu, tedy slabé operace, je 

vhodn jším nástrojem FPY. Tato metoda p ímo odhaluje slabé operace. 

Pro zpracování výsledku m ení je nejvhodn jším nástrojem Paretova analýza, kde 

pomocí stanovení životn  d ležité menšiny identifikujeme nejslabší operace. Na takto zvolené 

slabé operace je pak t eba soust edit zdroje a navrhnout vhodná nápravná opat ení pro jejich 

stabilizaci. P i pr b žném vyhodnocování FPY pak lze pozorovat, jak byla zavedená 

nápravná opat ení efektivní. 

Na základ  rozboru a analýzy stávajícího stavu m ení výstupu montážní linky, bylo 

zjišt no, že slabým lánkem je v první ad  sb r dat. Ten nebyl vhodn  p izp soben prost edí, 

kde se používá. Jazyk nebyl dostate n  srozumitelný operátor m, kte í data do systému 

zadávali. Zadávání neprobíhalo v dob , kdy podn t pro záznam vznikal. 

Následné zpracování a analýza dat dle stávající metody FTTFR, podává informace o tom, 

jaké procento produkt  selhalo p i prvním testování. Hodnota FTTFR tedy koresponduje 

s reálným procentem produkt , které selhaly na testu, protože FTTFR nepo ítá s možným 

vícenásobným selháním produktu. Tedy na základ  FTTFR nelze predikovat výstup montážní 

linky. Z hodnoty FTTFR je patrné, jaký byl symptom selhání produkt  a etnost tohoto 

selhání, bylo tedy možno tato data zpracovat pomoci Paretovy analýzy a p ípadn  stanovit, 

která selhání pat í do životn  d ležité menšiny. Symptomy selhání, které jsou dle Paretovy 

analýzy nejkriti t jší, je t eba dále analyzovat a zjistit jejich p í inu a operaci, která je 

zdrojem této p í iny. 



52 
 

V rámci této práce byla navržena nová metoda BIPY. BIPY je vyhodnocována podobnou 

metodou jako FPY. Vyhodnocování FPY v tomto p ípad  nena ítá každý vstup do výpo tu, 

jak je to popsáno v metodách SixSigma, ale vstup na ítá pouze na operaci, od které 

p epracování za alo. Oproti standardní metod  FPY po ítá BIPY s d ležitostí dopadu selhání 

na jednotlivé operace z pohledu historických záznam  o reklamacích a z pohledu výrobních 

náklad  na operace. K výpo t m BIPY je t eba vypo ítat FPY dle výše zmín né modifikace a 

s koeficienty reklamace a náklad . 

P i implementaci BIPY pro m ení výstupu montážní linky nEXT bylo využito výrobní 

databáze. Sb r dat tak tedy nepodmi uje zásah žádného dalšího elementu nebo operátora. 

Navíc výroba je p ímo závislá na funkci této databáze, tedy pokud databáze nefunguje, 

nefungují ani podp rné technologie výroby a není tak možno vyrobit žádné produkty. Díky 

tomu je zajišt na spolehlivost p í sb ru dat. 

Ov ení funkce bylo provedeno na datech za m síc únor roku 2015. Byla vyhodnocena 

data dle stávající metody a následn  dle nové metody BIPY. Z Paretovy analýzy symptom  

FTTFR nebylo možné zjistit místo vzniku p í iny dané vady, bylo by tedy nutné provést další 

hlubší analýzy symptom  samotných. Výsledné FTTFR pro toto období je 10,51%, tedy 

ekvivalent výt žnosti 89,49%. Oproti tomu Paretovy analýzy hodnot BIPY nám ukazují 

nejkriti t jší operace, je tedy jasné, na které operace je t eba soust edit zdroje. Zárove  po 

výpo tu celkové prostupnosti tedy RTY bylo zjišt no, že výt žnost procesu montáže je 

30,76% u non-SplitFlow, 57,29% u SplitFlow a 1,38% u pordukt  L variant. Výt žnost 

procesu montáže podle BIPY mnohem nižší než je patrné z hodnoty FTTFR. Tedy i plánování 

výroby nemohlo po ítat s touto situací a dodávky zákazník m tak nebyly plánovány dle 

reálných odhad  výstupu montážní linky. 

Ze zpracování Paretovy analýzy hodnot BIPY pro montážní operace plyne záv r, že 

spole nost Edwards by m la soust edit zdroje na stabilizaci operací OP90, OP45, OP85 a 

OP45. Na základ  t chto zjišt ní bude vytvo en ak ní plán pro optimalizaci zvolených 

operací, tato metoda bude aktivn  používána pro vyhodnocování montážního procesu 

produkt  nEXT a bude vytvo en plán v její implementaci na další montážní linky. 
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