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Abstrakt  

Předmětem této diplomové práce je analýza možných vad ocelových odlitků včetně 

vyhodnocení jejich rizika, za použití metody FMEA ve strojírenské společnosti, která se 

mimo jiné zabývá výrobou masivních ocelových odlitků. 

V teoretické části se věnuji rozboru současných přístupů k plánování kvality, 

technologickému procesu výroby odlitků a použití metody FMEA produktu a procesu. 

V praktické části jsou popsány jednotlivé fáze výrobního procesu a je zde popsána 

aplikace metody FMEA při výrobě odlitku závitového segmentu. 

V závěrečné části jsou vyhodnoceny výsledky a stanoveny návrhy doporučených 

opatření. 

 

Klíčová slova:  

Plánování kvality, FMEA, návrh opatření, závitový segment, kvalita. 

 

Abstract 

The subject of my thesis is an analysis of possible defects of steel castings, inclusive 

evaluation of possible risks caused by these defects. The FMEA methodology is applied in an 

engineering company, which is among others engaged in production of steel castings. 

The theoretical part is dedicated to analyse of current approach of quality planning, 

technological process of steel casting production and the usage of FMEA methodology of 

product as well as process.  

Single phases of production process and the application of FMEA methodology at 

production of screw segment castings are described in the practical part. 

The results evaluation and determination of proposed measures are introduced in the 

closing part. 

 

Key Words:  

Quality planning, FMEA, proposed measures, screw segment, quality. 



 

 

Seznam použitých zkratek  

APQP  Advanced Product Quality Planning 
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1. ÚVOD 

Kvalita je pojem, který je různě interpretován. Při historickém ohlédnutí však není 

pojmem neznámým. Významnou úlohu při řízení organizací však začala hrát až ve druhé 

polovině 20. století. O její prosazení se zasloužila celá řada odborníků. Kvalita se za 

předpokladu, že je správně pochopen její obsah a že je zdůrazněn její přínos pro přítomnost 

i budoucí existence organizace, stala klíčovým faktorem úspěšnosti. Kvalita se stala 

samozřejmým atributem výrobků a služeb [1]. 

Zákazníci vyžadují od výrobců stále kvalitnější a kvalitnější výrobky, čímž na ně vytvářejí 

stále silnější tlak v konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti na trhu. Zabývání se 

managementem kvality a jeho uplatňování tedy znamená významnou konkurenční výhodu, 

podporuje také vývoj nových výrobků a technologií a má samozřejmě nemalý vliv na chování 

zákazníků, s čímž souvisí i jejich spokojenost. 

Důležitým trendem managementu kvality je ovlivnění kvality konečného výrobku již ve 

fázi jeho vývoje, pro tyto aktivity se používá známý pojem „plánování kvality“. Toto 

plánování kvality v předvýrobních etapách je v konečném důsledku nejefektivnějším řešením, 

a to jak z pohledu finančního, tak i časového. Napomáhá totiž ke snížení výskytu i počtu vad, 

které zhoršují kvalitu výrobků. 

Předkládaná diplomová práce se v teoretické části zabývá rozborem současných přístupů 

k plánování kvality výrobků, technologickým procesem výroby odlitků, vadami odlitků 

a preventivní metodou FMEA. 

V praktické části je představena strojírenská firma, která se zabývá výrobou masivních 

ocelových odlitků, jsou zde popsány jednotlivé fáze výrobního procesu, zaměřeného na 

výrobu vybraného odlitku závitového segmentu, což je nová zakázka. Dále je provedena 

analýza závitového segmentu a procesu jeho výroby se zaměřením na odhalení možných vad 

a popsána aplikace metody FMEA při výrobě závitového segmentu.  
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2. MANAGEMENT KVALITY 

Kvalita není v dějinách lidstva neznámé slovo. Od doby, kdy si lidé začali stavět obydlí či 

vyrábět nástroje, si zároveň kladli otázku, do jaké míry se jim dílo podařilo [1]. 

2.1 Definice, pojmy a význam managementu kvality 

Existuje mnoho definic a různorodých přístupů k vymezení pojmů kvalita. Níže jsou uvedeny 

některé z nich: 

 Kvalita je způsobilost pro užití (Juran). 

 Kvalita je shoda s požadavky (Crosby). 

 Kvalita je to, co za ni považuje zákazník (Feigenbaum). 

 Kvalita je minimum ztrát, které výrobek od okamžiku své expedice dále společnosti 

způsobí (Taguchi) [1]. 

Norma ISO řady 9000 kvalitu popisuje jako „stupeň splnění požadavků souborem 

inherentních charakteristik“, kdy výraz „inherentní“ v tomto spojení znamená něco jako 

trvalá charakteristika. Termín „kvalita“ se může užívat například s přívlastky špatná, dobrá 

nebo vynikající [5]. 

Management kvality je ve zmíněné normě definován jako „koordinované činnosti 

k zaměření a řízení organizace“, pokud se týká kvality [5]. 

Současný význam účinného managementu kvality ovlivňuje zejména [4]: 

 ekonomickou výkonnost podniku, 

 ochranu před ztrátami trhů, 

 úspory materiálů a energie, 

 makroekonomické ukazatele, 

 směr k tzv. trvale udržitelnému rozvoji, 

 ochranu spotřebitele. 

2.2 Koncepce managementu kvality 

Různorodost odlišných činnosti v podnikatelských i neziskových odvětvích si po nějaké 

době vyžádala řadu různých alternativ managementu kvality. Z pohledu mezinárodního 

měřítka v současné době existují tyto tři základní koncepce managementu kvality: 
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 koncepce odvětvových standardů, 

 koncepce ISO, 

 koncepce TQM [4]. 

2.2.1 Koncepce na bázi odvětvových standardů 

Je historicky nejstarší koncepce, která má pevné místo mezi koncepcemi ISO a TQM 

z hlediska své náročnosti. Základem koncepce jsou požadavky na systémové přístupy 

k managementu kvality zavedené do norem a jejich platnost v jednotlivých odvětvích. 

K moderním odvětvovým standardům této koncepce patří technická specifikace 

ISO/TS 16949:2002. Mezi hlavní charakteristiky současných odvětvových standardů patří: 

 Respektují platnou strukturu požadavků normy ISO 9001. 

 Vymezují speciální požadavky, které jsou typické pro dané odvětví. 

 Nejsou generické, tzn. nemají univerzální platnost pro všechna odvětví. 

 Požadují speciální postupy certifikace systému managementu. 

 Jsou uznávané i v jiných dodavatelských řetězcích. 

 Nezapomíná i na požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnost kmenových 

zaměstnanců [4]. 

2.2.2 Koncepce managementu kvality na bázi norem ISO 

Obsahuje soubor norem ISO řady 9000, které mají uplatnění v obchodních vztazích na 

celém světě, mimochodem normy byly dvakrát revidovány. K zásadním charakteristickým 

rysům této koncepce patří, že: 

 Sada norem ISO řady 9000 má generický charakter, tzn. jsou uplatnitelné jak ve 

výrobních organizacích, tak ve veřejném sektoru. 

 Normy ISO řady 9000 nejsou závazné, ale pouze doporučující. Stávají se závazným 

předpisem až ve chvíli, kdy se dodavatel zaváže odběrateli, že použije diskutovanou 

normu u sebe v systémech managementu kvality [4]. 

Současnou soustavu norem ISO řady 9000 tvoří čtyři níže uvedené základní standardy: 

1) ČSN EN ISO 9000:2016 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník 

[5]. 

2) ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality – Požadavky [6]. 
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3) ČSN EN ISO 9004:2010 Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup 

managementu kvality [7]. 

4) ČSN EN ISO 19011:2012 Směrnice pro auditování systémů managementu [24]. 

2.2.3 Koncepce managementu kvality na bázi TQM 

Koncepce TQM, označovaná jako Total Quality Management, je velmi otevřenou 

filozofií managementu organizací. Jelikož samotná filozofie k praktickému zavedení často 

nestačí, byly na podporu TQM vytvořeny různé modely označované jako modely excelence 

organizací. Mezi ty nejznámější patří model Demingovy ceny za kvalitu v Japonsku, model 

americké Národní ceny Malcolma Baldrige a v Evropě nejpoužívanější EFQM Model 

Excelence (obr. 1) [4]. 

Model excelence EFQM je praktickým, dobrovolným rámcem, který umožňuje 

organizacím [33]: 

 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 mimo ni; 

 sjednotit existující a plánované iniciativy a přitom odstraňovat duplicity 

a identifikovat mezery; 

 připravit základní strukturu pro systém managementu organizace. 

 

 

Obr. 1: EFQM Model Excelence [33] 
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2.3 Systémy managementu kvality 

Systémy managementu kvality obsahují spoustu činností, které lze vyjádřit ve třech 

hlavních procesech (tzv. Juranova trilogie): 

1) Plánování kvality 

Plánování kvality je proces tvarování cílů a přípravy k jejímu dovršení. Výsledkem by měl 

být použitelný návod k dovršení cílů (více v kap. 3). 

2) Řízení kvality 

Činnosti vytyčené v procesu plánování kvality se zde uskutečňují, oceňují se opravdově 

získané výsledky a ty se srovnávají s plánovanými cíli. 

3) Zlepšování kvality 

Zlepšování kvality se zabývá zlepšováním současného stavu a jeho hlavním cílem by 

mělo být dosažení vyššího stupně kvality, než bylo na začátku zamýšleno [2], [3]. 
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3. PLÁNOVÁNÍ KVALITY 

Americký inženýr a konzultant J. M. Juran výstižně charakterizoval plánování kvality 

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

Stěžejním východiskem pro plánování kvality je určení cílů kvality, které by měly 

zobrazovat kvantifikovatelné informace o znacích kvality, kterých se má docílit k určitému 

datu v budoucnosti. Časový plán každé činnosti se tedy odvíjí od těchto cílů. 

Určené cíle kvality by měly být jasné, dosažitelné, optimalizující souhrnný výsledek 

a ekonomické, náklady na uskutečnění těchto cílů by měly být nižší než přínosy z jejich 

dovršení.  

Plánování kvality je hlavní možností pro dovršení nezbytné kvality produktu a prevenci 

neshod. Tato možnost je hledaná především v těchto situacích: 

 během vývoje nových produktů nebo procesů, 

 před obměnou produktů nebo procesů, 

 jako reakce po odhaleném nedostatku v kvalitě produktů či procesů [2]. 

3.1 Podstata plánování kvality 

V dnešním rozvíjení managementu kvality smysl plánování kvality stále roste a ovlivňuje 

tak konkurenceschopnost podniků. 

Narůstající důležitost plánování kvality je spojena se dvěma klíčovými trendy v okruhu 

managementu kvality. Typickým znakem pro první trend je posunutí od strategie detekce ke 

strategii prevence. Pro druhý trend je typickým znakem posunutí zajištění kvality „on-line“ 

k zajištění kvality „off-line“. To znamená posunutí zájmu o kvalitu z úrovně výroby do 

úrovně návrhu. 

Související činnosti, působící na kvalitu produktu v odlišných úrovních jeho životního 

cyklu, jsou často zachyceny prostřednictvím tzv. spirály kvality (obr. 2). 

Podstatný úsek činnosti plánování kvality se uskutečňuje v předvýrobních úrovních, kde 

se tvoří daleko větší množství chyb než v úrovni realizace. Usilování o likvidaci těchto chyb 

je ale stále v předvýrobních úrovních hodně slabé a značně roste až v úrovni výroby a užití, 

což z ekonomického hlediska není výhodné [2]. 
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Obr. 2: Spirála kvality [2] 

 

Rozhodující důvody pro plánování kvality jsou zachycené v těchto hlavních bodech: 

 Plánování kvality má hlavní vliv na uspokojení zákazníka. 

 Plánování kvality slouží jako prevence před vytvářením neshod při realizaci produktu 

a jeho používáním. 

 Plánování kvality má největší uplatnění v předvýrobních fázích, kde je počátek 

spousty neshod. 

 Náklady při likvidaci neshod během plánovaní kvality produktu jsou minimální oproti 

těm, které vznikají při realizaci a používaní produktu. 

 Zaváděním metod a postupu plánování kvality výrobce dokazuje, že užil všech 

způsobů k předcházení vzniku neshod a dovršení uspokojení klientů, a tak zesiluje 

důvěra zákazníka v produkty organizace. 

 Vhodné provedení plánování kvality je významným znakem konkurenceschopnosti 

výrobce [2]. 
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3.2 Plánování kvality výrobků 

3.2.1 Podle J. M. Jurana 

Jednotlivé kroky plánování kvality výrobku dle J. M. Jurana lze charakterizovat 

posloupností činností, které jsou uvedené níže. 

1) Určení zákazníků 

Cíle kvality navrhovaného výrobku plynou z potřeb klientů a ze strategických cílů 

organizace. Pro vhodné určení cílů kvality výrobku je tedy nezbytné znát eventuální 

zákazníky, abychom mohli odhalit jejich opravdové potřeby. 

2) Zjištění potřeb zákazníků 

Pro nalezení potřeb klientů je dobré použít co nejrozsáhlejšího spektra existujících zdrojů 

informací. Důležité zdroje informací mohou být: 

 interview se zákazníky, 

 zprávy z návštěv obchodníků a servisní zprávy, 

 dotazníky zasílané zákazníkům, 

 zprávy z průzkumu trhu, 

 studie konkurenceschopnosti nového výrobku. 

3) Překlad potřeb zákazníků do řeči výrobce 

Klient, především konečný uživatel, své potřeby častokrát neformuluje v technických 

specifikacích, ale ve své mluvě. Úkolem výrobce je přeložit tyto potřeby do konkrétních 

technických specifikací. K tomuto překladu je vhodným nástrojem metoda QFD. 

4) Stanovení měřitelných parametrů 

Určení měřitelných parametrů je těsně propojeno s překladem potřeb zákazníka do 

technických specifikací. Nejlépe jsou technické specifikace výrobku charakterizovány 

numerickými hodnotami měřitelných parametrů. 

5) Zavedení měření 

Jestliže jsou potřeby klienta převáděny do měřitelných parametrů výrobků, musí být 

výrobce schopen tato náležitá měření dělat nebo obstarat. 
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6) Vývoj produktu 

V tomto kroku plánování kvality se tvoří výrobek shodný s potřebami klienta. Kromě toho 

se zohledňují i další aspekty jako například: 

 strategické záměry organizace a záměry společnosti, 

 údaje o úrovni vědy a techniky ve spojení s výrobkem a technologií, 

 informace o možných zdrojích a schopnostech organizace, 

 omezující faktory a image firmy. 

7) Optimalizace návrhu produktu 

Navržený výrobek by měl vyhovovat potřebám klientů, potřebě organizace a být 

konkurenceschopný. 

8) Vývoj procesu 

Neodmyslitelnou částí vývoje procesu je i vývoj řízení procesu a plánování kontrolních 

úseků, v nichž budou monitorovány parametry procesu a bude zabezpečena zpětná vazba pro 

možnou regulaci procesu. 

9) Optimalizace a prokázání způsobilostí procesu 

Významnou částí při zjišťování vhodnosti procesu je hodnocení jeho způsobilosti, které 

dává možnost kvantitativně posoudit předpoklady procesu docílením požadované hodnoty 

znaků kvality výrobku. 

10)  Převod procesu do výrobních instrukcí 

Při převodu optimálního návrhu výrobního procesu do provozního užití by měla být 

způsobilost procesu a jeho manipulovatelnost ověřená v praxi a měly by být určeny náležité 

výrobní instrukce [4]. 

3.2.2 Postupem APQP 

Plánování kvality výrobku (APQP) je uspořádaná metoda, kterou se stanovují postupy 

nutné pro zajištění toho, že výrobek bude vhodný pro zákazníka. Účelem plánování kvality 

výrobku je ulehčit dorozumívání se všemi, kterých se týká ukončení v termínu všech 

žádaných postupů. Všechny plány kvality výrobku jsou jedinečné. Opravdové termínové 

rozvržení a dodržovaná posloupnost jsou závislé na požadavcích a předpokladech zákazníka. 
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Čím rychleji lze pracovní postupy, nástroje a metody zahrnout do cyklu plánování kvality 

výrobku, tím lépe.  

 

Základní kroky postupu plánování kvality výrobku: 

1) Sestavení týmu 

V první fázi organizace při plánování kvality výrobku stanoví majitele procesu pro určený 

projekt APQP. Mimo to má být vytvořen průřezový tým pro zajištění účinného plánování 

kvality výrobku. 

2) Definování předmětu 

Nejdříve musí tým pro plánování kvality výrobku dané organizace ve fázi programu výrobku 

určit potřeby, očekávání a požadavky klienta. Dále se tým musí svolat přinejméně, aby 

rozhodl o následujících náležitostech: 

 vybrat šéfa projektového týmu, ustanovit role a odpovědnosti, 

 přesně určit zákazníka (interní a externí) a zvážit uskutečnitelnost jeho požadavků, 

 zvážit nutnost rozšíření týmu o chybějící odbornost, členy nebo dodavatele, 

 určit náklady, časový harmonogram a dokumentační proces. 

3) Tým k týmu 

Tým pro plánování kvality výrobku dané organizace musí určit dorozumívací spojení s jinými 

týmy organizace a zákazníkem. Může jít o opakovaný kontakt s ostatními týmy, záleží na 

četnosti potřebných řešení. 

4) Výcvik 

Dokonalost plánu kvality výrobku záleží na účinnosti vzdělávacího programu, kterým se 

předávají všechny požadavky a zdokonalují cvik se záměrem vyhovět potřebám a očekáváním 

klienta. 

5) Zapojení zákazníka a organizace 

Hlavní klient smí podat organizaci podnět k procesu plánování kvality. Organizace je nicméně 

zavázána dát dohromady průřezový tým pro vedení procesu plánování kvality výrobku. 
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6) Souběžně probíhající navrhování 

Souběžně probíhající navrhování je procesem, na jehož základě se průřezové týmy snaží 

o jednotný výsledek. Nahrazuje sekvenční řády etap, kde jsou výsledky transportovány do 

další části k následujícímu vyhotovení. 

7) Plány kontroly a řízení 

Plány kontroly a řízení jsou psanými popisy systému pro řízení dílu a procesu. Samotné 

plány kontroly a řízení obsahují fáze prototyp (popisuje měření a zkoušení u prototypu), 

ověřovací série (popisuje měření a zkoušení před sériovou výrobou) a sériová výroba 

(popisuje měření a zkoušení v průběhu sériové výroby). 

8) Řešení záležitostí 

Během procesu plánování se tým potýká s problematikou návrhu a zpracování výrobku. 

Tato problematika se má vest v matici s připojenou odpovědností a časovým 

harmonogramem. 

9) Časový plán kvality výrobku 

Při vybírání prvku v časovém harmonogramu, které jsou plánované a zapsané, se má 

zohledňovat typ výrobku, náročnost a očekávaní zákazníka. Pro zajištění rychlejšího přehledu 

informací o stavu musí být u dané činnosti zaznamenané datum zahájení a ukončení včetně 

uvedeného reálného stavu. 

10) Plány vztahující se k časovému diagramu 

Dokonalost kteréhokoliv programu závisí na tom, jak se plní potřeby a očekávaní klienta, 

a to v termínu a při nákladech tvořících hodnotu. Týmy pro plánování musí být schopné 

změnit plány kvality výrobku s přesvědčením uspokojit očekávaní zákazníka. Tým pro 

plánování kvality výrobku příslušné organizace garantuje, že časové rozvržení bude dodržovat 

nebo zkracovat časový harmonogram zákazníka [25]. 

3.2.3 Podle metodiky VDA 4.3 

Metodika APQP byla podnětem pro vytvoření metody plánování kvality produktu podle 

metodiky VDA 4.3 a obdobně jako u ní je postup plánování kvality rozdělen do několika 

navzájem souvisejících úrovní, které jsou značeny jako skupiny úloh. Tyto skupiny úloh 
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obsahují hlavní činnosti, které se během projektu a procesu uskutečňují. Jde o tyto skupiny 

úloh: 

 koncepce, 

 vývoj a ověřování produktu, 

 plánování a ověřování výrobního procesu, 

 převzetí produktu z hlediska zákazníka, 

 nakupování výrobních zdrojů, 

 výroba, 

 proces neustálého zlepšování. 

Na ukončené skupiny úloh navazují rozhodující milníky, které jsou ne vždy v souladu 

s danou skupinou úloh. Milníky tvoří určitá kontrolní místa, v nichž se hodnotí nejdůležitější 

závěry vytvořené během zpracování daných skupin úloh. Ke každému milníku je vytvořen 

kontrolní seznam otázek, které upřesňují, jaké činnosti mají být k příslušnému milníku 

zakončeny a jaké vyhodnocení má být vypracováno. Vynikající provedení požadavků 

vztahujících se k určitému milníku je základem pro povolení k započetí dalších prací. 

V následujícím přehledu je uveden seznam jednotlivých milníků: 

 zakázka/poptávka na projekt (milník A), 

 uvolnění k rámcovému vývoji výrobku a procesu (milník B), 

 uvolnění k detailnímu vývoji produktu (milník C), 

 uvolnění k detailnímu plánování výrobního procesu (milník D), 

 uvolnění pro nákup a výrobu výrobních zdrojů (milník E), 

 uvolnění k sériové výrobě (milník F), 

 ukončení projektu (bod G) [2]. 

3.3 Nástroje a metody plánování kvality 

Většinu prováděných činností při plánování kvality nelze úspěšně uskutečnit bez využití 

příslušných nástrojů a metod managementu kvality, které lze řadit do tří skupin: 

 sedm nových nástrojů, 

 sedm tradičních nástrojů, 

 další metody plánování. 
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3.3.1 Sedm nových nástrojů 

Jedná se o nástroje, které se využívají hlavně při plánování kvality, v rámci něhož je 

nutno vyřešit různé informace, určit cíle kvality a stanovit adekvátní postupy a metody 

k jejich docílení. 

 

Seznam sedmi nových nástrojů managementu kvality disponuje tímto výběrem: 

1) Afinitní diagram 

Afinitní diagram se využívá pro vytvoření a uspořádání většího počtu informací 

zabývajících se určitým problémem. Podílí se na seřazení těchto informací do přirozených 

skupin a také pomáhá vyjasnit uspořádání řešených problému. 

2) Diagram vzájemných vztahů 

Diagram vzájemných vztahů nabízí možnost určení přesné logické nebo příčinné 

souvislosti mezi určitými náměty, které navazují na řešený problém. Tento nástroj se používá 

hlavně v situacích, kdy je řešený problém vystižen složitými logickými nebo příčinnými 

vazbami a je nutné jejich správné pochopení. 

3) Stromový diagram 

Stromový diagram se využívá jako názorný pohled systematické dekompozice 

specifického celku na určité dílčí části. Příkladem uplatnění je vypracování plánu řešení 

problému, rozebrání problému na jednotlivé složky a umožnění pohledu na struktury příčin 

problému. 

4) Maticový diagram 

Maticový diagram umožňuje vyhodnocování vzájemných souvislostí u dvou nebo více 

oblastí problému. Jeho využitím je umožněno určit a dát pryč „ bílá místa“ v datové bázi 

tykající se problému, přesně určit významné prvky daných oblastí a optimalizovat jejich 

hodnoty. 

5) Analýza údajů v matici 

Analýza údajů v matici se soustředí hlavně na srovnání odlišných položek vystižených 

řadou prvků. Danými položkami bývají určité produkty, určité kombinace návrhu, suroviny 

z různých oblastí, určití dodavatelé a zaměstnanci. 
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6) Diagram PDPC 

Diagram PDPC (Process Decision Program Chart) se využívá k určování možných 

problémů, které mohou vzniknout při uskutečňování plánovaných činností a zkouší se různá 

protiopatření. Jeho aplikováním lze snížit riziko výskytu problémů při řešení plánovaných 

činností. 

7) Síťový graf 

Síťový graf je účinný nástroj pro určení nejvhodnějšího diagramu průběhu projektu 

obsahující spoustu činností a jejich následné sledování. Jeho význam roste s množstvím 

jednotlivých činností, které je zapotřebí pro dovršení konečného cíle vykonat [2]. 

3.3.2 Sedm tradičních nástrojů 

Jde o nástroje, které se skvěle prosazují nejen ve výrobě, ale i v kterékoliv operativní 

činnosti při zkoumání souvislostí, možností zlepšování, určení předností a vyšetřování příčin. 

Seznam sedmi tradičních nástrojů managementu kvality disponuje tímto výběrem: 

1) Vývojový diagram 

Vývojový diagram se využívá při identifikaci a koncipování procesu, bývá častým 

nástrojem k zobrazení postupu procesu v dokumentovaných krocích systému řízení kvality. 

2) Diagram příčin a následku 

Diagram příčin a následku se vyznačuje tím, že dokáže názorně a strukturovaně 

zaznamenat všechny možné příčiny, které vedly nebo můžou vést k určitému následku. 

3) Formuláře pro sběr údajů 

Formuláře zaznamenávají nutná data, která se pak dále zpracovávají. Jejich využití je 

dáno pokaždé k předurčenému účelu, jemuž musí být jejich struktura podřízena. 

4) Paretův diagram 

Podstata Paretova diagramu se zakládá na tzv. Paretovu principu: 80 % následku je 

způsobeno 20 % příčin. Určuje položky, na které je potřeba přednostně se zaměřit. 
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5) Histogram 

Histogram přepracovává do sloupcové formy složité tabulky obsahující množství 

číselných hodnot o jedné veličině, která má variabilitu na základě dopadu účinku různých 

vlivů. 

6) Bodový diagram 

Bodové diagramy jsou snadným pomocníkem při orientačním rozhodováním o existenci 

závislosti mezi dvěma hodnotami. 

7) Regulační diagram 

Regulační diagram znázorňuje soubor naměřených hodnot v časové posloupnosti. Určuje, 

zda je proces stabilní či nestabilní v jednotlivých okamžicích, jaké má proces výsledné trendy 

a zda ho ovlivňují jenom náhodné nebo i vymezitelné vlivy [1]. 

3.3.3 Další metody plánování 

Do seznamu známých metod můžeme zařadit například tyto tři metodiky: 

1) Metoda QFD 

Metoda QFD (Quality Function Deployment) zjednoduší převod požadavků klientů do 

inherentních znaků výrobku, procesu či zdroje. Jako grafický nástroj využívá metoda soustavu 

matic, v níž jsou podchycená všechna data a jejich souvislosti. 

2) Analýza stromu poruchových stavů (Metoda FTA) 

Metoda FTA (Fault Tree Analysis) se vyznačuje tím, že přesně určuje a analyzuje každou 

potenciální příčinu, která zapříčiní nebo přispěje ke vzniku vad. Postupujeme od vrcholové 

události k dílčím příčinám. K tomu používáme na zpracování příčin stromový diagram. 

3) Metoda FMEA 

Metoda FMEA se zabývá systematickým přezkoumáváním existujících vad, které by se 

eventuálně mohly při užívání výrobku objevit [1].  
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4. METODA FMEA 

Anglický název mezinárodní normy věnované metodě FMEA (Failure Mode and Effect 

Analysis) se do češtiny překládá jako „Analýza způsobů a důsledků poruch“, častěji se však 

užívá volný překlad „Analýza možností vzniku vad a jejich následků“ [2]. 

4.1 Počátky metody 

Zrození metody FMEA se váže k americké armádě, která v roce 1949 zavedla předpis 

Mil-STD-1629A. Tento předpis obsahoval návod, jak se vyvarovat chyb u strojů a zařízení 

používaných armádou, zvláště leteckých strojů. Následně se metoda FMEA používala 

ve vesmírných programech společnosti NASA pro analýzy spolehlivosti složitých systémů 

(nástroj pro hledání závažných rizik). Nedlouho poté se začala používat k prevenci výskytu 

neshod v dalších oblastech. V roce 1970 byla poprvé použita v civilním sektoru. Společnost 

Ford ji využívala v souvislosti se špatnou kvalitou vozu Ford Pinto (při zadním nárazu se 

porušovaly palivové nádrže a hrozilo nebezpečí vzplanutí vozidla) [9]. 

4.2 Popis metody 

Metoda FMEA je systematický způsob identifikace a předcházení problémům u produktů 

a procesů před jejich vznikem. Metoda FMEA je zaměřena na prevenci vad, zvýšení 

bezpečnosti a zvýšení spokojenosti zákazníků. V ideálním případě se metoda FMEA vytváří 

při návrhu produktu nebo ve fázi vývoje procesu [8]. 

Metoda FMEA představuje týmovou analýzu možností vzniku vad u posuzování návrhu, 

ohodnocení jejich rizika a návrh a realizaci opatření vedoucích ke zlepšení jakosti návrhu. Má 

induktivní charakter a je jednou ze základních metod plánování a zlepšování jakosti 

a důležitou součástí přezkoumání návrhu. Zkušenosti ukazují, že použitím této metody lze 

odhalit 70–90 % možných neshod. 

Mezinárodní norma věnovaná metodě FMEA popisuje dvě alternativy metody; metodu 

FMEA – „analýzu způsobů a důsledků poruch“ a její rozšířenou podobu, metodu FMECA – 

„analýzu způsobů, důsledků a kritičnosti poruch“. V pojetí této normy metoda FMEA 

nezahrnuje hodnocení rizika možných způsobů poruch. U metody FMECA je doplněno 

hodnocení kritičnosti důsledků poruch a pravděpodobnosti způsobů poruch a celková 

kritičnost se na základě těchto dvou kritérií vyhodnocuje v tzv. grafu kritičnosti. 
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V metodikách automobilového průmyslu se však standardně používá označení FMEA 

a přitom tyto postupy obsahují hodnocení rizika. 

V praxi se uplatňují zejména postupy podle metodiky amerických výrobců automobilů 

QS-9000:FMEA nebo podle metodiky německého sdružení automobilového průmyslu 

VDA 4.2, jejichž základní principy se prakticky neliší [2]. 

4.3 Základní typy 

Podle praktického účelu se dělí metody FMEA na čtyři typy [10]: 

 systémová FMEA, 

 konstrukční FMEA (FMEA návrhu výrobku), 

 FMEA procesu, 

 FMEA služby. 

Nejběžněji využívané typy této metody jsou FMEA návrhu výrobku a FMEA procesu. 

FMEA systému a FMEA služby nebude řešena v této diplomové práci. 

4.3.1 Konstrukční FMEA 

Tato metoda se využívá k analýze návrhu konstrukce výrobku. Je speciálně zaměřená 

na určitý výrobek. Interdisciplinární tým, který se zabývá konstrukcí FMEA, ji uplatňuje ve 

fázi vývoje výrobku a výrobního plánování. Nejčastěji se vykonává v závěrečných fázích 

schvalování návrhu. 

Při vykonávání konstrukční FMEA je potřeba ověřit, zda se uvažovalo o všech 

chybách a jestli byla přijata opatření k jejich účinnému předcházení. Konstrukční FMEA 

zkoumá všechny možnosti selhání výrobku bez ohledu na pravděpodobnost jejich výskytu 

a pravděpodobnost jejich odhalení. Identifikuje i takové chyby, které vznikají jen za určitých 

specifických podmínek, jako je extrémní teplota, nízká vlhkost, chyba obsluhy nebo kolísání 

napětí. Nalezené chyby potom popisuje fyzikálními pojmy. 

Výrobek je tímto způsobem zabezpečen ve všech slabých místech, a to zejména 

ve vztahu k funkčnosti výrobku, jeho spolehlivosti, geometrii, výběru materiálů, 

hospodárnosti výroby, možnosti přezkoušení či zabezpečení servisu. 

Při takovémto ověřování je vhodné používat přístup „shora dolů“, přičemž se nejprve 

posuzuje celý výrobek, potom jeho části, které je možné ještě rozčlenit na jednotlivé znaky. 
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Konstrukční FMEA je účinná u nových výrobků, případně nových materiálů, dále 

při změnách požadavků nebo při dodatečných požadavcích, také při zvláštních funkčních 

a bezpečnostních rizicích a při přetrvávajících výrobních problémech [11]. 

4.3.2 FMEA procesu 

Tato metoda je vždy zaměřena na určitý proces, ať už z oblasti výroby, montáže nebo 

kontroly. Je zařazená v závěrečné fázi technické přípravy výroby a realizuje se v rámci fáze 

výrobního plánování. 

FMEA procesu tedy vychází z jednotlivých kroků procesu, výroby a montáže. 

Analyzuje technologii a činnosti spojené s technickou přípravou výroby a určuje potenciální 

chyby procesu. Jejím cílem je konstrukční zlepšení výrobku. Z konstrukční FMEA přebírá 

zjištěné příčiny chyb, které se týkají příslušného procesu. Tak vytváří možnosti pro další 

zdokonalování. Pro správný průběh procesní FMEA je potřeba prozkoumat všechny faktory, 

které mohou mít charakter překážky pro bezproblémový průběh daného procesu. 

Procesní FMEA by měla věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti a vhodnosti 

výrobních postupů, jejich schopnostem zabezpečovat kvalitu a stabilitu výrobních procesů. 

Kromě toho by FMEA procesu měla být orientována na kvalitu výroby dosáhnutou 

při optimálních nákladech [11]. 

4.4 Postup metody 

Neexistuje pouze jeden jedinečný postup pro vypracování metody FMEA, existují však 

tyto společné fáze [12]: 

 identifikace týmu, 

 definování předmětu, 

 definování zákazníka, 

 identifikace funkce, požadavků a specifikace, 

 identifikace možných způsobů poruch, 

 identifikace možných důsledků, 

 identifikace možných příčin, 

 identifikace nástrojů řízení, 

 identifikace a posuzování rizika, 

 doporučená opatření a výsledky. 
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4.5 Hodnocení rizika 

Integrované kritérium neboli rizikové číslo (RPN) se po stanovení tří bodových 

hodnocení (význam, výskyt, odhalitelnost) vypočítává pro každou možnou vadu, která může 

vzniknout vlivem určité příčiny. Rizikové číslo představuje součin příslušných bodových 

hodnocení jednotlivých kritérií: 

RPN = význam × výskyt × odhalitelnost 

Hodnota rizikového čísla slouží ke stanovení pořadí důležitosti možných vad vyvolaných 

určitou příčinou. Vzhledem k tomu, že dílčí kritéria jsou hodnocena v rozmezí od jednoho do 

deseti bodů, může se rizikové číslo pohybovat v rozmezí od 1 (absolutně nejlepší) do 1000 

(absolutně nejhorší). 

Je nutné si uvědomit, že rizikové číslo může v tomto rozmezí nabývat pouze 

vybraných hodnot, přičemž jejich rozdělení není rovnoměrné. Možných kombinací 

jednotlivých dílčích hodnot je tisíc, ale některých hodnot rizikového čísla nelze dosáhnout 

a některá se mohou při různých kombinacích opakovat. 

Po hodnocení a stanovení rizikových čísel následuje vyčlenění skupiny možných vad, 

jejichž riziková čísla jsou příliš vysoká, a bývá nutné navrhnout opatření ke snížení rizika. 

K tomuto účelu se nejčastěji používá porovnání dosažené hodnoty rizikového čísla se 

stanovenou kritickou hodnotou. Často používanou kritickou hodnotou rizikového čísla je 

hodnota 125, která odpovídá průměrnému hodnocení všech dílčích kritérií. Kritickou hodnotu 

RPN může stanovit zákazník, u důležitých výrobků bývá požadovaná hranice nižší [13]. 
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5. VÝROBA A VADY ODLITKŮ 

Ocelové odlitky se vyrábějí ve slévárně. Tyto slévárny se rozdělují na ty, které jsou 

schopné produkovat několik tisíc tun měsíčně, a ty, které produkují méně než sto tun za 

měsíc. Výrobní procesy jsou velmi mechanické a schéma výroby je poměrně flexibilní 

a snadno přizpůsobí výrobu změně produktu [15]. 

5.1 Slévání a slévárenství 

Slévárenství je velice složitý soubor dílčích, mnohdy značně odlišných procesů s vlastním 

vědním zázemím. Z tohoto důvodu je potřeba stanovit pole zájmu a udělat určitá 

zjednodušení. Slévárnou je subjekt dodávající odlitky především pro automobilní, strojírenské 

a stavební podniky k dalšímu zpracování. Jde tedy o oblast druhovýroby, na rozdíl 

od sléváren hutních, které patří do prvovýroby. 

Strojírenské odlitky jsou polotovarem pro výrobu strojírenskou, stejně jako výkovky, 

výlisky či svařence. Odlitky hutní bývají nástrojem pro ostatní úseky hutní výroby jako 

například kokily, struskové pánve, válce atd. Trend využívání odlitků v průmyslu stále trvá, 

ovšem hmotnostní podíl odlitků v konečných výrobcích klesá. Odlitky v oblasti polotovarů 

pro další zpracování nacházejí konkurenci. Jestliže nejsou zcela přesně odlévány, nahrazují se 

přesně tvářenými výkovky, keramikou, plasty a kovovými prášky. Proto je tedy ve 

slévárenství důležité zavádět inovace [14]. 

5.2 Technologický proces výroby odlitků 

Technologický proces výroby odlitků lze rozdělit na následující etapy: 

a) Příprava vsázky na tavení – kovové i nekovové složky vsázky se sestavují tak, aby se po 

jejich roztavení s využitím metalurgických pochodů získal tekutý kov požadovaného 

chemického složení. 

b) Tavení vsázky – kovová vsázka (např. surové železo, kovový odpad, vratný materiál 

a přísady) nabývá přivedeným teplem tekutého stavu, přičemž se získává optimální chemické 

složení taveniny o určité teplotě. 

c) Příprava formovací směsi – cílem je výroba formovací směsi pro zhotovení formy, 

u jádrové směsi výroba jader požadované kvality. 
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d) Výroba formy – cílem je vytvořit ve formovací směsi dutinu, jejíž vnější obrysy 

odpovídají tvarem budoucímu odlitku. Úkolem výroby jader v jadernících je zhotovení jader, 

kterými se v odlitku vytváří dutina (jádra pravá), nebo se usnadňuje formování (jádra 

nepravá). 

Formu lze vyrobit: 

 jako jednorázovou (netrvalou) – použitelnou jen jedenkrát, 

 jako polotrvalou nebo trvalou – použitelnou několikrát. 

Na výrobu forem se používá: 

 formovací směs (ostřivo a pojivo na netrvalé formy), 

 kovové materiály (na trvalé formy). 

Dutina formy se vyrábí: 

 zaformováním modelu do formovací směsi (u netrvalých forem), 

 mechanickým opracováním dutiny formy jako negativu odlitku (u kovových 

trvalých forem), 

 jinými způsoby (vytavitelný model, spalitelný model atd.). 

e) Skládání formy – části formy se spolu s jádry skládají a vytváří tak kompletní dutinu ve 

formě, odpovídající tvarem budoucímu surovému odlitku. Formy je nutno po složení zajistit 

svorkami a závažím z důvodu vzniku vztlakových sil. 

f) Odlévání formy – dutinu formy vyplní tekutý kov skrze vtokovou soustavu. Ve formě 

tavenina tuhne a chladne, probíhá metalurgický a chemický proces, vzniká odlitek. 

g) Dokončovací práce – zahrnují pracovní operace potřebné na dokončení odlitku 

po ztuhnutí tekutého kovu, např. rozebírání formy (vytloukání odlitku z formy), odstraňování 

vtokových kanálů a nálitků, opravu slévárenských chyb, tepelné zpracování odlitku [16, 17]. 

 

Forma 

Forma je ve své podstatě dutá nádoba. Do dutiny formy se nalévá tekutý kov, který 

po ztuhnutí vytvoří odlitek. Formy se dělí na: 

 netrvalé – slouží na jednou použití, tvoří přibližně 95 % používaných forem, 

 trvalé – používají se vícekrát (u slitin zinku např. až 150 000×). 

Netrvalé formy se vyrábí formováním z formovacích směsí, a to buď ručně, nebo strojově 

pomocí modelů a jaderníků. Pro strojní výrobu se používají formovací stroje, formovací linky 

 formovací automaty. Při strojní výrobě forem a jader se využívá pro zpevnění formovací 

směsi mechanická energie (upěchování – lisováním, střásáním, metáním, vstřelováním), teplo 
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(vytvrzování teplem), chemická reakce, případně kombinace předešlých. Formovací směsi 

používané na výrobu netrvalých forem se po odlití odlitku a jeho vyjmutí z formy rozpadnou 

a po regeneraci se znovu používají. Podobně se opakovaně používají formovací rámy 

a formovací zařízení. Základním materiálem pro trvalé formy jsou slitiny kovů (litiny, 

legované oceli, ale i speciální materiály jako jsou slitiny wolframu, molybdenu apod.). Formy 

se vyrábí z bloků třískovým obráběním, někdy i pomocí práškové metalurgie. 

 

Vytloukání odlitků, čištění a oprava chyb 

Po odlití odlitek ve formě tuhne a chladne. Vhodná rychlost tuhnutí a chladnutí souvisí 

s druhem odlévaného materiálu. Po ochlazení na požadovanou teplotu se odlitek z formy 

vytluče (forma se rozbije). K vytloukání odlitků se používají vibrační zařízení, vytloukací 

rošty nebo kladivo. Formovací směs se spolu s formovacími rámy vrací do výrobního cyklu. 

Odlitek se očistí od zbytků formovací směsi. Čištění povrchu se provádí otryskáváním 

zrnitým materiálem (kovové broky, písek) nebo vodním paprskem, případně omíláním. 

Složité odlitky se čistí mořením. Čím vyšší byla licí teplota, tím obtížněji se povrch odlitku 

čistí. Poté se odstraní vtoky a nálitky (uražením, odřezáním, řezáním plamenem), nežádoucí 

výstupky (švy a menší povrchové vady) se zabrousí. Případné chyby odlitků se opraví 

zavařením, případně zatmelením. V případě nutnosti zlepšení mechanických vlastností 

a odstranění licí struktury se odlitky tepelně zpracovávají. 

 

Kontrola odlitků a expedice 

Odlitky se kontrolují z hlediska rozměrové přesnosti, jakosti povrchu, požadované 

struktury a mechanických vlastností, vnitřní homogenity apod. V případě, že odchylky splňují 

vlastnosti předepsané přejímacími podmínkami (buď dle ČSN, nebo podle samostatně 

zpracovaných přejímacích předpisů), jsou připraveny k expedici [17]. 

5.3 Materiál odlitků 

Ve strojírenství jsou stále nejužívanějším materiálem železo a od něj odvozené slitiny.  

Dělí se na dvě skupiny: 

 kujné slitiny = oceli, 

 nekujné slitiny = litiny. 
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Oceli jsou slitiny železa s uhlíkem a dalšími prvky, které se do oceli dostaly jednak 

při výrobě (Mn, Si, P, S, Cu), nebo s prvky, které byly přidány do oceli úmyslně (např. Cr, Ni 

aj.), tzv. prvky přísadové, legující. Podle toho se oceli rozdělují na oceli uhlíkové a oceli 

slitinové. Na vlastnosti uhlíkových ocelí má převážný vliv uhlík, na vlastnosti ocelí 

slitinových působí kromě uhlíku i přísadové prvky, které mohou mít rozhodující vliv. 

Slitiny železa s uhlíkem se tedy dělí na oceli a litiny. Oceli se v největší míře využívají ke 

tváření a také se tak obecně nazývají. Vyrábějí se a používají také oceli na odlitky. Litiny se 

využívají k odlévání. 

Oceli k tváření (< 2 % C): nelegované, 

    legované, 

    nástrojové. 

Slitiny železa na odlitky: oceli na odlitky (< 2 % C), 

    litiny (> 2 % C) [18]. 

Ocelové odlitky pro strojírenskou metalurgii se vyrábějí převážně z ocelí uhlíkových. 

Z nízkolegovaných (součet středních obsahů legujících prvků max. 5 %) a středně legovaných 

(součet středních obsahů legujících prvků max. 10 %) ocelí jsou to především nízkolegované 

druhy čistě manganové (1,0–1,6 % Mn), méně již čistě chromové (0,6–3,4 % Cr) a další jejich 

vícesložkové legované druhy (V, Mo, Ni, W). 

Pouze pro speciální výrobu odlitků trvalých magnetů slouží vícesložkové 

vysokolegované slitiny železa s hliníkem (6,0–14 % Al), niklem (12,0–29,0 % Ni), kobaltem 

(23,0–32,0 % Co), mědí (3,0–7,0 % Cu), titanem (4,0–6,0 % Ti) a případně i niobem 

(až 1,2 % Nb). 

Vysokolegované oceli na odlitky se součtem středních obsahů legujících prvků nad 

10 % jsou vesměs oceli speciální, se zvýšenou odolností proti korozi, žáru, kyselinám a otěru. 

Hlavní legující přísadou je chrom (až 30 % Cr), v dalších druzích v kombinaci s niklem 

(až 40 % Ni) a Mo, Cu, V. Do této skupiny patří i ocel manganová (12,0–14,0 % Mn) – 

Hadfieldova – případně s chromem  (0,7–1,2 % Cr). Ve slitinových ocelích (skupiny -27, -28, 

-29)  je v ČSN uplatněna zásada zařazování podle procentního obsahu legujících prvků. Oceli 

na odlitky jsou podeutektoidní. Nelegované, tj. uhlíkové ocele, mají toto směrné rozmezí 

chemického složení: 

uhlík (C): 0,20–0,55 %  mangan (Mn): 0,40–0,80 % 

křemík (Si): 0,20–0,50 %  fosfor (P): max. 0,035 % 

síra (S): max. 0,035 % 
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+ vsázka ocelového šrotu se složením: 

chrom (Cr) max. 0,30 %, nikl (Ni) max. 0,40 %, měď (Cu) max. 0,30 %. 

 

Struktura podeutektoidních ocelí je směs feritu a perlitu. Kromě uhlíku, který má 

rozhodující vliv na vlastnosti slitin železa, obsahují i nelegované oceli řadu prvků 

doprovodných – prospěšných a škodlivých. Slitinové ocele mají navíc řadu prvků 

přísadových, legujících (např. Cr, Ni, Mn, Si, Mo, W, V) k řízenému docílení zvýšených nebo 

zlepšených vlastností mechanických, popř. fyzikálních nebo chemických. 

Každá ocel (i nejjednodušší nelegovaná uhlíková) obsahuje řadu prvků nejen 

doprovodných, ale i slitinových, vnášených do ocele z použitých surovin. Proto obsahy těchto 

prvků, nad které považujeme již ocele za slitinové – legované, jsou určeny dohodou podle 

ČSN: 

mangan (Mn) nad 0,9 %  nikl (Ni) nad 0,5 % 

křemík (Si) nad 0,5 %  chrom (Cr) nad 0,3 % 

molybden (Mo), vanad (V), wolfram (W), titan (Ti) nad 0,1 % [19]. 

5.4 Vady odlitků 

Podstatným znakem slévárenské výroby je skutečnost, že konečný výsledek práce, 

kterým je odlitek, je významně ovlivněn lidským činitelem. Slévárenství přitom nepatří mezi 

pracovně přitažlivé obory, naopak, stále méně lidí je ochotno v často obtížném pracovním 

prostředí sléváren vykonávat fyzicky i technicky náročnou práci. Tato okolnost silně 

ovlivňuje nedostatek kvalifikovaných pracovníků ve slévárnách, což se zcela přirozeně také 

odráží v konečné jakosti vyráběných odlitků, které jsou vždy více či méně postihovány 

vadami. 

Vady ocelových odlitků a s nimi často související nevyhovující funkce (zmetkovost, 

nedostatečnost) jsou jevy neodlučitelně spjaté s výrobou oceli již proto, že jejich podstata 

spočívá v samotné neurčitosti lidského poznání, technických znalostí a jednání. Vady jsou 

velmi často také důsledkem nedokonalých a špatně řízených technologií i prosté lidské 

nekázně. Kontrola během některých výrobních fází je obtížná často i proto, že nejsou 

k dispozici finančně dostupné a dostatečně přesné metody sledování všech parametrů 

používané technologie. Důsledky vad mohou být podle funkce, kterou mají odlitky v praxi 

plnit, od téměř bezvýznamných až po katastrofální. Vadami, jejich kvalifikací, způsoby jejich 
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identifikace, objasněním jejich příčin a cestami, které vedou k jejich odstraňování, je 

proto nezbytně nutno se také zabývat a usilovat o to, aby četnost jejich výskytu v odlitcích 

byla minimalizována. 

Termín vada odlitku má ve výrobně-technickém pojetí podmíněný význam. Vadou 

odlitku se rozumí každá odchylka vzhledu, tvaru, rozměru, hmotnosti, struktury a vlastnosti 

zjištěná laboratorními či jinými zkouškami od sjednaných technických podmínek, popřípadě 

od norem, které s výrobou příslušného typu odlitku souvisejí. 

Vady odlitků tak mohou být: 

a) zjevné – přičemž zjevná vada odlitku je vada, kterou je možno zjistit při prohlídce 

neobrobeného odlitku prostým okem, nebo jednoduchými pomocnými měřidly, 

b) skryté – přičemž skrytá vada odlitku je vada, kterou je možno zjistit až po obrobení 

odlitku, nebo speciálními měřidly či prostředky, například prorýsováním, pomocí vhodných 

přístrojů, nebo laboratorními či jinými zkouškami. 

Podle současné konvence může být táž odchylka od sjednané jakosti odlitku mezi 

výrobcem a odběratelem ještě vadou přípustnou nebo nepřípustnou, opravitelnou nebo 

odstranitelnou. 

Přitom: 

a) přípustná vada je taková odchylka od sjednaných technických podmínek nebo příslušných 

norem, kterou tyto dokumenty připouštějí, aniž by požadovaly její odstranění u výrobce 

odlitku, pokud není zvláštními podmínkami výslovně zakázána; 

b) nepřípustná vada je taková odchylka od sjednaných technických podmínek nebo 

příslušných norem, kterou nelze odstranit opravou, nebo jejíž oprava je podle sjednaných 

technických podmínek nebo příslušných norem nepřípustná (tzn. je výslovně zakázána); 

c) opravitelná vada je taková odchylka od sjednaných technických podmínek nebo 

příslušných norem, jejíž oprava vhodným způsobem (např. zavařením, vyrovnáním, 

vyžíháním aj. technologiemi) je sjednanými technickými podmínkami nebo příslušnými 

normami dovolena nebo není výslovně zakázána; 

d) odstranitelná vada je taková odchylka od sjednaných technických podmínek nebo 

příslušných norem, kterou je možno odstranit po dohodě s odběratelem odlitku jen zvláštními 

úpravami nepředpokládanými původním výrobním postupem (např. vypouzdřením odlitku, 

nepředepsaným tepelným zpracováním, speciálním opravným svařováním aj.) [20]. 
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5.4.1 Klasifikace vad odlitků 

Podle ČSN 42 1240 se jednotlivé vady označují dvoumístným číslem. První číslice 

označuje skupinu vad, druhá představuje vadu v rámci skupiny (tab. 1). 

Tab. 1: Roztřídění vad odlitků podle skupin [21] 

 

Nejčastější vady odlitků, příčiny jejich vzniku: 

Nezaběhnutí (11) – neúplně vytvořený tvar způsobený nedostatečným vyplněním formy nebo 

vytečením kovu z formy po dolití. Příčinou této vady je nízká teplota kovu při lití, malá 

rychlost lití, neodvzdušněná forma, nedostatečně zatížená forma. 

Nesprávné rozměry (17) – zmenšení nebo zvětšení rozměrů odlitku proti údajům na výkrese, 

překročení dovolených odchylek podle příslušných nebo sjednaných technických podmínek. 

Příčinou této vady jsou nesprávné rozměry modelu nebo poškození modelu. 

Připečeniny (21) – vady charakterizované hrubým, drsným povrchem odlitku vzniklým 

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

špatně vysušená forma, nedostatečné upěchování směsi. 

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

celou stěnou odlitku. Vznikají neslitím proudu kovu předčasně ztuhlého ve formě. Příčina této 

vady spočívá v nízké teplotě a  malé rychlosti lití. 

Zálupy (23) – zálupy jsou mělké prohlubeniny na povrchu odlitku, zakryté šupinou kovu 

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

Příčinou této vady je nevhodná poloha (sklon) formy při lití, nevhodná formovací směs, malá 

rychlost lití a přelévání kovu po plochách formy. 

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

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

Příčinou této vady je vlastní složení slitiny (velký součinitel smrštění, široký interval tuhnutí) 
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a nevhodná konstrukce odlitku (příliš velké rozdíly v tloušťkách jednotlivých částí odlitku 

a náhlé přechody mezi nimi). 

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

často až po úplném vychladnutí odlitku. Hlavními příčinami prasklin jsou velké rozdíly 

v tloušťce stěn odlitku, které mají za následek vznik velkého pnutí v průběhu tuhnutí 

a ochlazování odlitku, nesprávná konstrukce odlitku. 

Bubliny (41) – charakterizují se jako otevřené nebo uzavřené dutiny zpravidla s čistým, 

hladkým povrchem. Jsou obvykle v nejvyšších částech odlitku v důsledku uzavření plynu 

mezi kovem a formou. Hlavními příčinami těchto vad jsou nedostatečná dezoxidace nebo 

odplynění kovu, nevysušený licí žlábek nebo pánev, formovací směs vyvíjející nadměrné 

množství plynů, navlhlá forma nebo jádro, založení studených jader do horkých forem. 

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

krystalickým povrchem, vzniklé zmenšováním objemu kovu při tuhnutí. Příčinou je 

především technologicky nevhodné rozdělení tlouštěk stěn odlitků s uzly, které nelze opatřit 

nálitky nebo chladítky, neusměrněné tuhnutí odlitku, nedolití nálitků, případně vysoká teplota 

lití odlitku. 

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

v průřezu odlitku. Příčinou vady je nahromadění materiálu v uzlech odlitku, které nelze 

nálitkovat, případně pokud je počet nálitků příliš malý. 

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

vyplněné formovacím materiálem. Vadu způsobují nesprávné vlastnosti formovací směsi, 

nesprávný přívod kovu do formy způsobující odplavení části formy nebo jader. 

Struskovitost (51) – otevřené (povrchové) nebo uzavřené (vnitřní) dutiny ve stěně odlitku, 

úplně nebo částečně vyplněné struskou. Příčinou vady je nedostatečné odstranění strusky 

z povrchu hladiny kovu v pánvi [21]. 

5.4.2 Určování vad odlitků 

Správná identifikace vady je hlavní problém slevačů po celou dobu historie slévárenství. 

Umět řídit jakost ve slévárenství znamená umět určit neshody (vady) a znát postupy, jak 

těmto neshodám předcházet. K určení druhu vady však většinou slouží jen vizuální kontrola 

a proto se stává, že při posuzování vady posoudí dva kontroloři stejnou vadu odlišným 

termínem se zcela odlišným vznikem vady. K odstranění těchto omylů slouží systém řízení 

jakosti. 
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Diagnostika 

Diagnostika vady je klíčem ke snížení nákladů ve slévárně. Přitom je známo, že 

moderní přístup k zajištění výroby jakostních odlitků spočívá v prevenci, v předcházení 

vadám a plánování jakosti. Vady by se tedy neměly vyhledávat, ale v případě nutnosti je třeba 

znát racionální postupy identifikace vad odlitků a stanovení příčiny jejich vzniku. 

Určování vad 

Identifikace vad spojená se stanovením příčin jejich vzniku a se stanovením opatření 

k zamezení jejich výskytu a prevenci vychází nejdříve ze vzhledových a technologických 

znaků. Rozhodující význam mají informace ze shromážděných dat o podmínkách výroby. 

Odlitky nebo skupiny odlitků musí být patřičně označeny číselným nebo jiným znakem, 

v němž je zakódováno např. datum výroby, číslo tavby a jiné skutečnosti důležité pro zpětné 

určení původu vady. Popis vady → příčiny vzniku, opatření k zabránění vzniku, odstranění 

vady a způsob zjištění. Celkem můžeme zaznamenat 21 způsobů, pomocí nichž můžeme vady 

zjišťovat, (tab. 2) [22]. 

Tab. 2: Způsoby zjišťování vad rozdělené do hlavních šesti skupin [22] 
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6. CHARAKTERISTIKA SKUPINY 

Vítkovice Machinery Group (VMG) jsou nejvýznamnější českou strojírenskou skupinou 

se silnou pozicí ve vybraných segmentech strojírenské produkce a v oblasti dodávek velkých 

investičních celků. Skupina disponuje moderní, rozsáhlou a unikátní výrobní základnou 

a know-how založeným na výzkumu a vývoji. Staví na téměř dvou stoletích znalostí 

a působení v oboru, který provází civilizaci a poskytuje impulzy pro její rozvoj. Skupina 

zasáhla takřka do všech oborů lidské činnosti a stála u zrodu třetího největšího města České 

republiky [27]. 

6.1 Minulost podniku 

Skupina Vítkovice Machinery Group má za sebou dlouhý historický vývoj, který začal 

dne 9. prosince 1828. Tehdy byl na pokyn arcibiskupa Rudolfa Jana Habsburského založen 

v obci Vítkovice železárenský podnik. Provoz železáren byl zahájen v roce 1830 a byl určen 

ke zkujňování železa. V roce 1843 se stal majitelem Salomon Mayer Rothshild, došlo 

k rozvoji závodu a rozšíření výrobního programu. V 80. letech 19. století přibyly ještě 

provozy měďárna, válcovna trub a továrna na litou ocel. V následujících letech Vítkovické 

železárny vyrobily první klikovou hřídel, vysokotlakou ocelovou láhev a ozubené kolo. 

S příchodem světové války se veškerá produkce oceli zaměřuje na výrobu zbraní. 

Po válce v roce 1945 dochází k znárodnění Vítkovického horního a hutního těžířstva 

a je zřízen národní podnik Vítkovické železárny. Ten se stal v Československu největším 

producentem oceli a druhým největším výrobcem ocelových trubek. K další změně dochází 

v roce 1980, kdy vznikl koncern Vítkovice se šesti přidruženými podniky. Po změně 

politického režimu dochází k založení akciové společnosti Vítkovice. Podnik zažívá tíživé 

hospodářské situace s následným ukončením výroby surového železa ve Vítkovicích. 

Na základě usnesení vlády České republiky v roce 2003 přešly Vítkovice, a.s., do 

soukromého vlastnictví společnosti Lahvárna Ostrava. Od roku 2008 vystupuje skupina pod 

značkou Vítkovice Machinery Group, patří ke strojírenským lídrům, účastní se mezinárodních 

světových veletrhů a zasahuje do všech oblastí lidské činnosti. Dnes tvoří skupinu VMG více 

než 30 dceřiných společností [27]. 
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6.2 Představení společnosti zabývající se výrobou odlitků 

Společnost Vítkovice Heavy Machinery a.s. (VHM a.s.) je strojírenská společnost 

s vlastní výrobou oceli a největší z dceřiných společností skupiny VMG. Zde budeme 

sledovat výrobní proces týkající se plnění zakázky na výrobu odlitků ke stavbě lodního 

výtahu. Výroba odlitku je realizována ve slévárně, která spadá k hutním provozům firmy. 

Svými kapacitními možnostmi se řadí mezi největší slévárny v Evropě. Patří mezi světové 

špičky, k čemuž jí napomáhá simulační software MAGMA soft, OPTI nebo Solid Edge, který 

u každého odlitku stanoví nejoptimálnější technologii výroby [27]. 

Roční produkce odlitků ve slévárně je cca 13 000 tun a hmotnostní kapacita odlitku 

dle čisté hmotnosti jednotlivého odlitku je od 2 do 170 tun. Portfolio odlitku zahrnuje pláště 

drtičů, díly hydraulických lisů, písty, traverzy, nosné kruhy, kladky, ozubené věnce, stojany 

válcovacích stolic, hlavní poháněcí vřetena, díly čerpadel pro elektrárny, díly Francisových 

a Kaplanových turbín, turbínové skříně. Ocelové odlitky jsou uplatňovány v rozmanitých 

oborech průmyslu: 

 odlitky pro tvářecí stroje, 

 odlitky pro cementárny, 

 odlitky pro hutní produkci, 

 odlitky pro zařízení válcoven, 

 odlitky pro vodní energetiku, 

 odlitky staticky odlévaných válců, 

 odlitky pro lodní průmysl. 

Společnost Vítkovice Heavy Machinery a.s. má spoustu funkčních oblastí, já se zmíním 

alespoň o těch, kterými bezprostředně výrobní proces odlitku prochází. Jsou to nákladová 

střediska 330.10 – modelárna, 330.20 – formovna, 320 – ocelárna, 330.30 – čistírna, 370 – 

obrobna, 370.11 – výrobní úsek a posledním střediskem v tomto řetězci je 370.90 – expedice. 

Výrobní zařízení ocelárny 

Elektrické obloukové pece: 

 EOP č. 5 disponuje hmotnostním rozsahem tavby 30 až 76 tun. 

 EOP č. 4 disponuje hmotnostním rozsahem tavby 30 až 52 tun. 

 EOP č. 3 disponuje hmotnostním rozsahem tavby 16 až 25 tun. 
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Sekundární metalurgie: 

 Pánvová pec (LF) disponuje hmotnostním rozsahem oceli v pánvi 30 až 80 tun. 

 Zařízení VD-VIT disponuje hmotnostním rozsahem oceli v pánvi 30 až 80 tun. 

Odlévaný materiál 

Největší zájem zákazníků je o nelegovanou ušlechtilou ocel C 45 k zušlechťování 

a její nejčastější modifikace 42CrMo4, 34CrNiMo6, 18CrNiMo7-6, 1.2714, 1.2344 [28]. 

6.3 Politika kvality a certifikáty 

Vize a strategie vrcholového vedení VHM a.s. je v souladu s politikou kvality, která je 

považována za prostředek pro neustálé zlepšování výkonnosti systému kvality. Hlavním cílem 

politiky kvality pro dosažení úspěšnosti a prosperity společnosti je vyrábět výrobky a nabízet 

služby špičkové kvality dosahující nároků zákazníků při oboustranně zajímavé ceně. 

K dosažení těchto záměrů využívá společnost analýzu chování zákazníka, zapojení 

zaměstnanců, týmovou práci, monitorování výkonnosti, řešení dostupnosti zdrojů, analýzu 

procesů atd. 

Společnost VHM a.s. je držitelem těchto certifikátů: 

 Certifikace systému managementu jakosti dle standardu EN ISO 9001:2008 – Lloyd's 

Register QualityAssurance (LRQA), kopie certifikátu je v příloze č. 1. 

 Certifikace a aprobace výrobků – Lloyd's Register of Shipping (LRS), kopie 

certifikátu je v příloze č. 2, Det Norske Veritas (DNV), Germanischer Lloyd (GL), 

kopie certifikátu je v příloze č. 3, Russian Maritime Register of Shipping (RMRS), 

SLV svařování dle DIN 18 800-7. 

 Systém environmentálního managementu dle standardu ČSN EN ISO 14001:2005. 

 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle standardu ČSN 

OHSAS 18001:2008. 

 Národní cena České republiky – Společenská odpovědnost firem (CSR – Corporate 

Social Responsibility) [28]. 

6.4 Zpracovatel zakázky 

Strojírenská skupina Vítkovice Machinery Group vyhrála v soutěži o zakázku na díly 

lodního výtahu pro Německo proti konkurenčnímu konsorciu německých dodavatelů. 

Smlouvu podepsala skupina VMG s konsorciem německých stavebních firem, celková 
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hodnota kontraktu je přibližně 300 milionů korun. Na zakázce bude pracovat společnost 

Vítkovice Heavy Machinery, a.s., která patří mezi dceřiné společnosti skupiny VMG. Plnění 

dodávky opracovaných odlitků a svařenců bude probíhat od konce roku 2014 až do druhé 

čtvrtiny roku 2016 [29]. 

6.5 Zadavatel zakázky 

Německý spolkový ministr dopravy, Wolfgang Tiefensee, dal povolení k realizaci nového 

lodního výtahu u obce Niederfinow, umožňující plavební spojení mezi povodími řek Odra 

a Labe v blízkosti Berlína. Dne 16. května 2008 společnost Vodní cesty získala zakázku na 

stavbu lodního výtahu Niederfinow Nord. Projekt bude financován federální vládou 

a stavební náklady budou cca 285 milionů eur. Dodavatelem je konsorcium německých 

stavebních firem, ke kterým patří společnost SIEMAG TECBERG GmbH, což je zadavatel 

zakázky pro českou strojírenskou skupinu VMG [29]. 

6.5.1 Informace o společnosti 

Německá společnost SIEMAG TECBERG je potomkem divize Důlních logistických 

systémů SIEMAG GmbH (Geschäftsbereich Mining Logistic Systems), která působila na trhu 

nepřetržitě více než sto let. Počátky firmy jako dodavatele v těžebním průmyslu sahají až 

do roku 1871. Od srpna 2007 je nezávislou společností a předním odborníkem na těžební 

zdvihací technologie a infrastrukturu. 

Společnost se zabývá plánováním, projektováním a výstavbou kompletních systémů 

v oblasti hřídelí zdvihacích zařízení pro zákazníky po celém světě, působí také v oblasti 

pro nakládání s jaderným odpadem (kontejnery, skladování), vyvinula i systémy výměny 

tlaku (P.E.S. = pressure exchange system), které se využívají v těžebních chladicích 

systémech a také realizovala logistické a servisní služby pro těžební průmysl [30]. 

6.5.2 Projekt lodní výtah 

Lodní výtah má zlepšit kontejnerovou dopravu v Německu. Tento nový lodní výtah 

umožní překonání spádu 36 metrů na kanálu Havel-Odra větším plavidlům až o délce 115 m 

a šířce 11,45 m a tonáži až 6000 tun, ale umožní plout po této vodní cestě také efektivnějším 

tlačným soupravám. Ponor lodí se zvýší z 1,90 m na 2,20 m. Samotná stavba bude mít 

impozantní rozměry, lodní výtah bude 130 m dlouhý a 60 m vysoký. Potřeba betonu bude 

70 000 m3 a 6000 tun ocelové konstrukce, což jej činí jedním z největších evropských lodních 
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výtahů. Samotný žlab o rozměrech 115 × 12,5 × 4 m bude vážit naplněný vodou 9000 tun, 

spolu s protizávažím budou 4 motory pohonného systému pohybovat 18 000 tunami, jeho 

výkon bude 1 280 kW. Simulace stavby lodního výtahu je znázorněna na obr. 3 [31]. 

 

 

 

Orb. 3: Lodní výtah Niederfinow [31] 

 

6.5.3 Zakázka na závitové segmenty 

Společnost Vítkovice Heavy Machinery, a.s., dodá na stavbu lodního výtahu 1 330 tun 

opracovaných odlitků a svařenců, ze kterých se složí čtyři závitové sloupy o výšce 38,5 m 

každý. Tyto závitové sloupy budou vmontovány do betonové konstrukce lodního výtahu 

a budou používány jako pojišťovací mechanismus při havárii jiných částí lodního výtahu 

(motory, protizávaží). Vana lodního výtahu s vodou a lodí váží zhruba 10 000 tun a při poruše 

musí závitové sloupy zajistit bezpečné sjetí výtahu do spodní polohy. Proto klade zákazník na 

kvalitu materiálu, provedení a opracování mimořádně přísné požadavky [32]. 
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7. ANALÝZA VÝROBY ZÁVITOVÉHO SEGMENTU 

Tato kapitola zahrnuje podkapitoly, které se zabývají analýzou zjištěných vad, a to ve 

slévárně za předchozí období, z výsledků nedestruktivních kontrol na zkušebním odlitku a ze 

simulace ochlazování odlitku závitového segmentu. Dále je zde podrobně popsán závitový 

segment jako nový projekt slévárny a jeho časový plán výroby. 

7.1 Postup odhalování vad 

Odhalování, zapsání a zakreslení vady odlitku ve slévárně má na starosti Útvar řízení 

jakosti (ÚŘJ) ve spoluprácí s útvarem Technologické přípravy výroby (TgPv) a Útvarem 

nedestruktivního zkoušení Vítkovice Testing Center s.r.o. (VTC). Pracovníci útvaru VTC 

provádějí zkoušky materiálu nedestruktivní metodou, a to až po vyhodnocení výsledku 

kontroly od pracovníka ÚŘJ. Ten musí v součinnosti s pracovníkem TgPv nejdříve vykonat 

vizuální kontrolu pomoci etalonů, což znamená, že u odlitku se zkontroluje povrch a počet 

přípustných vad. Pokud jsou zjištěné údaje ve shodě s uvedenými etalony nebo je povrch ještě 

lepší, pak je vše v pořádku a pracovníci útvaru VTC pokračují nedestruktivní kontrolou. Pro 

tuto činnost je útvar VTC vybaven těmito metodami: 

 kontrola prozářením, 

 kontrola kapilární, 

 kontrola ultrazvukem, 

 kontrola magnetickou metodou práškovou „Magnetoflux“. 

V případě závitových segmentů aplikuje útvar VTC na odlitky kontrolu ultrazvukem 

(ultrasonic testing, dále jen „UT“), která slouží především ke zjišťování vnitřních vad (trhliny, 

dutiny apod.), a kontrolu elektromagnetickým defektoskopickým přístrojem Magnetoflux, 

která slouží především k indikování povrchových vad (trhliny, praskliny, vměsky apod.). Na 

níže uvedeném obr. 4 je zachycena kontrola odlitku Magnetofluxem. 

Tyto nedestruktivní kontroly se v průběhu výroby závitového segmentu provádějí 

několikrát (4× UT, 5× Magnetoflux). Výsledky uskutečněných kontrol a následná oprava vad 

se musí zaznamenávat do tzv. požadavkového listu a dalším postupem je zakreslení pozic vad, 

které byly odhaleny kontrolou na odlitku. Tuto činnost provede pracovník úseku ÚŘJ do 

náčrtu vad (příloha 11), který je vytvořen v počítačovém programu (Solid Edge) pracovníkem 

útvaru TgPv. 
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Obr. 4: Kontrola závitového segmentu "Magnetofluxem" 

 

Každý vyrobený závitový segment dostane v konečné fázi osvědčení, ve kterém pracovník 

ÚŘJ potvrzuje, že všechny kontroly a zkoušky byly provedeny v souladu se smlouvou 

a přesně stanovenými požadavky. Toto osvědčení obsahuje následující seznam kontrolních 

postupů a protokolů o provedených zkouškách: 

 soubor výrobní a jakostní dokumentace, 

 výsledky analyzované taveniny, 

 zpráva o tepelném zpracování, 

 protokol mechanických zkoušek, 

 protokol VT + UT +MT, 

 náčrt vad (počet vad, přesná pozice, rozměr, foto), 

 protokol VT + UT +MT, 

 zpráva o tepelném zpracování, 

 protokol mechanických zkoušek, 

 protokol VT + UT +MT, 

 rozměrový protokol, 

 zkouška konzervačního nátěru, 

 zpráva o balení. 
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7.2 Současný stav výskytu vad odlitků 

Jak už jsem se zmiňoval v předchozí podkapitole 7.1, zaznamenávaní vad má na starosti 

útvar ÚŘJ. Požádal jsem tedy jejich pracovníka o poskytnutí informací o výskytu vad odlitků 

na slévárně za rok 2014. Byly mi poskytnuty názvy vad, které se na odlitcích v průběhu 

daného roku vyskytovaly a také jejich jednotlivá účast v procentech uvedená u každého 

kalendářního měsíce. V níže uvedené tab. 3 je výpis procentuálního podílu vad za rok 2014. 

Tab. 3: Stav vad odlitků za rok 2014 

 

Tyto zjištěné vady se vztahují na odlitky různých rozměrů a tvarů s použitím 

odlišných slévárenských technologií. Pokud bych chtěl zjistit názvy vad u odlitku 

přibližujícímu se parametry k odlitku závitového segmentu, nešlo by to. Z důvodu toho, že 

útvar ÚŘJ si vede jen databází náčrtu vad jednotlivých odlitků, kde není určeno, o jakou vadu 

se jedná. 

Ze získaných dat jsem vypočítal průměrný výskyt jednotlivých vad odlitků za rok 

2014. Z těchto výsledků jsem vytvořil sloupcový graf v programu Microsoft Excel, který 

znázornil, že největší procentuální podíl na vadách v daném roce mají vady odmíšeniny 

a zapečeniny. V níže uvedeném grafu (obr. 5) jsou znázorněny vady odlitků za rok 2014. 
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Výsledky z tohoto grafu budou zohledněny při vypracování metody FMEA v analýze vzniku 

možných vad. 

 

Obr. 5: Graf vad odlitků za rok 2014 

7.3 Odlitek závitového segmentu 

Velikostí se závitový segment řadí mezi masivní těžké odlitky. Závitových segmentů 

bude vyrobeno 96 kusů, které po smontování vytvoří 4 závitové sloupy. Spojené závitové 

segmenty budou upevněny v betonových drážkách závitového sloupu. Jestliže každá část 

odlitku musí zapadat do určitých částí funkčního systému, musí být kladeny přísné požadavky 

na rozměrovou a tvarovou přesnost celého výrobku viz tab. 4. 
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Tab. 4: Základní informace o odlitku závitového segmentu 

 

 

 Aby se závitové segmenty mohly navzájem spojit, je každý závitový segment zakončen 

na jednom konci okem a na druhém konci čepem, který rozměrově odpovídá velikosti oka. 

Izometrický pohled na závitový segment s demonstrací rozměrových obvodů a popisem 

dílčích částí je znázorněn na obr. 6. 

 

Obr. 6: Závitový segment - izometrický pohled 
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Smontované závitové segmenty vytvoří z jedné strany průběžný závit, který je funkční 

částí systému ve tvaru otevřené vnitřní matice. Po této straně se závitem se pohybuje šnek 

uchycený hřídelí ke konstrukci vany lodního výtahu. Pohyb šneků s vanou na jednotlivých 

závitových sloupech vykonávají elektromotory, které jsou navzájem synchronizované. Celý 

mechanismus slouží k zvýšení bezpečnosti při možné havárii lodní vany, tudíž jakákoliv 

výrobní vada na závitových segmentech je nežádoucí a nepřípustná. Simulace systému 

pojišťovacího mechanizmu s popisem dílčích částí je znázorněna na obr. 7. 

 

Obr. 7: Systém pojišťovacího mechanismu lodního výtahu 

7.4 Použití simulačních procesů 

Než dojde k uskutečnění lití zkušebního závitového segmentu, provede se počítačovým 

programem simulace procesů k ověření navrhované technologie. K předvídání a rovněž 

eliminování možných vad využívají technici TgPv všestranný německý modulární simulační 

produkt MAGMA soft ®. Eliminaci porezity, smíšení výskytu staženin, optimalizaci tvaru 

forem a zvýšení použití tekuté oceli, to vše může ovlivnit využití simulace odlévání 

závitového segmentu. Program také dokáže okamžitě vyhodnotit a posoudit vhodnost možné 

úpravy ve vtokové soustavě. Tento software používá CAD systém a znázorňuje 3D tvary. 

Simulačním modelem je možno zobrazit: 

 dynamiku plnění dutin závitového segmentu, 

 průběh tuhnutí a chladnutí závitového segmentu, 
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 proces zbytkového pnutí v závitovém segmentu, 

 predikci struktury závitového segmentu, 

 určení staženin a ředin v závitovém segmentu. 

Na níže uvedených obr. 8 a 9 je zobrazen výskyt primárních staženin a předpokládaný 

výskyt porezity. Simulace odlévání odlitku zde udává velikost, tvar a umístění vad na 

vyobrazeném závitovém segmentu. Z polohy výskytu vad vyplývá, že kritickou oblastí jsou 

koncové částí odlitku. Vady se vyskytují v nálitcích, které jsou svým umístěním a objemem 

schopny vykonávat funkci, tedy přenést ložisko zárodku vady mimo objem odlitku. Na 

základě tohoto zjištění je zřejmé, že není třeba provádět žádné nápravné opatření. 

 

Obr. 8: Výskyt primárních staženin 

 

Obr. 9: Předpoklad výskytu porezity 
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Na níže uvedených obr. 10 a 11 je zobrazen proces plnění formy tekutým kovem 

a také kde jsou na odlitku poslední místa s nejvyšší teplotou na konci procesu tuhnutí. Co se 

týče posouzení jeho teplotního pole a charakteru naplňování formy tekutou ocelí, je nutné 

poukázat na to, že naplňování formy neprobíhá úplně usměrněně. Z důvodu odlišných 

hrubostí stěn a uložení vtokové soustavy je teplotní pole taveniny v závitovém segmentu 

nehomogenní. Pro proces chladnutí lze konstatovat, že teplotní pole závitového segmentu 

tuhne neusměrněně a nerovnoměrně. Navržená teplota lití 1 560 oC a doba tuhnutí cca 15 hod. 

20 min. (tab. 4) byly simulací chlazení potvrzené jako správné. 

 

 

Obr. 10: Proces plnění formy tekutým kovem 

 

 

Obr. 11: Poslední místa s nejvyšší teplotou na konci procesu tuhnutí 
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7.5 Zjištěné vady na zkušebním závitovém segmentu 

Veškeré informace o prováděných analýzách a kontrolách na zkušebním závitovém 

segmentu jsem čerpal z jeho osvědčení. První osvědčení obsahuje chemickou analýzu oceli ze 

zkušebního odlitku. Výsledek analýzy odebraného vzorku byl porovnán s hodnotou 

chemických prvků použité oceli dle normy DIN EN 17 205. Bylo zjištěno, že chemické 

složení oceli je v limitech dle dané normy. 

Další zkoušky byly vykonány po tepelném zpracování odlitku, provedeny na dvou 

zkušebních blocích oddělených od odlitku. Jednalo se o zkoušky mechanických vlastností 

závitového segmentu, které byly zapsány do protokolu mechanických zkoušek. Zjištěné 

výsledné hodnoty odpovídají požadavkům na mechanické vlastnosti dané kupní smlouvou. 

Po této zkoušce se odstranily nečistoty ze zkušebního závitového segmentu vzniklé po 

tepelném opracování a provedla se kontrola vizuální (VT), při které se kontroluje množství 

přípustných vad, zápis rovněž proveden v protokolu o zkoušce vizuální. 

Poté mohly následovat nedestruktivní zkoušky ultrazvukem (UT) a magnetická prášková 

(MT), opět vystavené protokoly. Zkouškou byly zjištěny vady, jejichž místa výskytu byla 

označena na odlitku. Na níže uvedeném obr. 12 je zobrazena vada na závitovém segmentu 

typu trhlina, která byla zjištěna zkouškou MT. 

 

 

Obr .12: MT Indikace - trhlina (38 mm) 

 



43 

 

Byl vypsán požadavkový list na výbrusy vad a vypracován náčrt vad, kde je zakresleno 

osm vad. Pracovníkem ÚŘJ, který vady zakresloval, jsem byl informován, že jde o vady typu 

trhlina a ředina. Při následném odstraňování vad svařováním a poté tepelným zpracováním se 

již nové vady neobjevily (zkoušky UT, MT, VT). Ještě zbývá protokol na rozměrovou 

kontrolu, podle kterého byly všechny naměřené hodnoty v toleranci. 

7.6 Časový plán výroby zkušebního závitového segmentu 

Na výrobním procesu odlitku závitového segmentu se každé nákladové středisko podílí 

určitým počtem normohodin. Časové plánování výrobních operací u jednotlivých závitových 

segmentů se bude shodovat v NS modelárna a formovna. Rozdíly v množství normohodin 

budou při výrobě odlitků v NS čistírna a obrobna, a to z důvodu možného výskytu různého 

počtu vad. 

Podle množství označených vad a rozsahu práce na jejich odstranění se bude plánovat 

potřebný počet normohodin. V níže zobrazené tab. 5 je uveden rozpis normohodin pro 

výrobní operace plánované pro zkušební závitový segment dle směrného listu odlitku. Tento 

směrný list vytváří útvar TgPv (normovač, cenař, plánovač), který naplánuje datum realizace, 

množství normohodin a stanoví výši ceny za jednotlivé výrobní operace. 
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Tab. 5: Normy spotřeby času výrobních operací dle jednotlivých NS 
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8. APLIKACE METODY FMEA 

Analytická metoda FMEA slouží k včasnému rozpoznání potenciálního problému 

možného vzniku vad ve výrobě, kde je třeba v předstihu zajistit jejich zohlednění, řešení 

a zamezení. Dochází k pečlivému zdokumentování zásluhou této metody, a to výrobního 

postupu daného výrobku. 

Pro započetí samotného vypracování metody FMEA dává dostatečné informace 

předchozí kapitola analyzující výrobu odlitku závitového segmentu. Popsaný postup 

odhalování vad ve slévárně, tamní současný stav výskytu vad, definování odlitku závitového 

segmentu a jeho funkce, provedená analýza zkušebního odlitku, zhodnocené výsledky 

simulace tuhnutí a časový plán výroby závitového segmentu – tyto nabyté poznatky 

poskytnou podklad pro návrh doporučujících vyhovujících opatření. 

 

8.1 Vypracování FMEA 

Důvodem pro aplikaci metody FMEA v procesu výroby masivních ocelových odlitků je 

potřeba včasného odhalení potenciálních vad, které by mohly ohrozit výslednou kvalitu 

výrobku a také zvýšit celkové náklady na jeho výrobu. 

Metoda FMEA se uplatňuje převážně v sériové výrobě, lze ji však s výhodou použít 

i v kusové (zakázkové) výrobě, v našem případě výrobě závitového segmentu. Prvotním 

impulsem pro vypracování metody FMEA byl záměr managementu slévárny snížit výskyt 

možných výrobních vad a kontinuálně sledovat kvalitu po celý životní cyklus výroby 

závitového segmentu. 

 

Definování zákazníka 

Interním zákazníkem jsou jednotlivé provozy, které se účastní výroby závitového segmentu. 

Externím (koncovým) zákazníkem zakázky na výrobu závitového segmentu je německá 

společnost SIEMAG TECBERG GmbH (kap. 6.5). Samotný výrobek (závitový segment) 

bude instalován jako součást zakázky na lodní výtah (kap. 6.5.2). 
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Sestavení týmu FMEA 

Jelikož dosud nebyla metoda FMEA v provozu slévárny aplikována, stal jsem se členem 

týmu ve funkci koordinátora. Na základě analýzy provozních činností byl po konzultaci 

s vedoucím oddělení metalurgie Ing. Janem Holým sestaven víceoborový tým, jehož členy 

jsou specialisté na procesy spojené s výrobou odlitku závitového segmentu v zastoupení 

následujících útvarů: 

 vedoucí týmu – vedoucí oddělení metalurgie, 

 koordinátor FMEA – zpracovatel diplomové práce, 

 technologie přípravy (TgPv) – konstrukce, simulační software, 

 technologie přípravy (TgPv) – metalurgie, 

 technologie přípravy (TgPv) – technologie, 

 útvar řízení jakosti (ÚŘJ) – kontrola kvality výroby, 

 výroba – modelářský technolog. 

 

Pro vypracování formuláře FMEA byly zajištěny následující dokumenty: 

 postupový výkres závitového segmentu (k nahlédnutí ve společnosti VMG), 

 graf průměru výskytu vad ve slévárně za rok 2014 (obr. 5), 

 výstup simulace tuhnutí závitového segmentu z programu MAGMA (kap. 7.4), 

 analýza zkušebního závitového segmentu (kap. 7.5), 

 soubor výrobní a jakostní dokumentace, 

 časový plán výroby zkušebního závitového segmentu (kap. 7.6), 

 teoretické podklady (normy, literatura o vadách v oceli a o metodě FMEA). 

8.2 FMEA produktu 

Tým FMEA provedl vstupní analýzu současného stavu, jejímž výsledkem bylo stanovení 

ukazatele priority rizika – rizikové číslo (RPN) vzniklých vad závitového segmentu. Hodnota 

kritického rizikového čísla (RPNkrit) byla týmem FMEA určena na hodnotu 125. 

Hodnocení významu a odhalitelnosti vad ve formuláři FMEA bylo stanoveno podle standardu 

FMEA QS 9000:2008 (4. vydání) (příloha č.5 a 6) a samotný formulář pro metodu FMEA 

a tabulku pro určení pravděpodobnosti výskytu vad se rozhodl tým FMEA modifikovat. 

Z důvodu nižší produkce (kusová/zakázková výroba) byl upraven výskyt vad s ohledem na 
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nižší počet hodnocených kusů výrobku. V níže uvedené tabulce (tab. 6) jsou znázorněna 

změněná kritéria pro určení pravděpodobnosti výskytu. 

Tab. 6: Hodnocení pravděpodobností výskytu vady u FMEA 

 

Výsledný formulář FMEA návrhu produktu (příloha 11) byl sestaven ze zjištěných vad 

s největší četností výskytu (kap. 7.2 a 7.5). Vzhledem k tomu, že u prvních dvou vad (trhliny, 

řediny a pórovitost) při jejich vyhodnocení vyšly nízké hodnoty RPN, došel tým FMEA 

k přehodnocení původního záměru vypracovat metodu FMEA produktu a přistoupil k řešení 

FMEA procesu. Výsledky zmíněných vyhodnoceni vad jsou uvedeny a popsány níže. 

Jak už bylo zmíněno, mezi prvními vyhodnocenými vadami byla vada odlitku trhlina. 

Příčinou vzniku této vady můžou byt příliš tlusté stěny odlitku nebo u rozdílných tlouštěk stěn 

problém náhlých přechodů, čehož se týká nedokonale vyřešená konstrukce odlitku. 

Další možnou příčinou výskytu trhliny může být nevhodné složení oceli, což by se 

dalo řešit změnou chemického složení materiálu, snížením obsahu uhlíku a zvýšením obsahu 

manganu, jakoukoliv změnu ve složení materiálu ale zákazník nepřipouští. 
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Řediny a pórovitost jsou další možnou vadou, kterou tým FMEA vyhodnotil a zjistil 

zde obdobný problém s nevyhovujícím řešením konstrukce oproti objemovému smrštění kovu 

při tuhnutí. Vyhodnocená hodnota RPN u této vady je 48 a u trhliny je to 48, což znamená, že 

ani jedna z vad nedosáhla kritické hodnoty. 

Výše uvedené vady se týkají jak samotné konstrukční části, tak i materiálové skladby 

závitového segmentu dle požadavku normy DIN EN 17205 (tvrzené ocelové odlitky pro 

všeobecné použití; technická specifikace), kterou určil na základě smlouvy zákazník. Protože 

změny materiálu ani konstrukci odlitku není výrobce závitového segmentu oprávněn provádět 

a výskyt RPN je pod hodnotou 125, tým FMEA se rozhodl, že problematika možných vad 

týkajících se konstrukčního řešení a skladby materiálu nebude předmětem návrhu FMEA 

produktu. 

Omezení předmětu návrhu se bude dále vztahovat pouze k FMEA výrobního procesu. 

8.3 FMEA procesu 

Tým FMEA provedl vstupní analýzu současného stavu, jejímž výsledkem bylo 

stanovení ukazatele priority rizika – rizikové číslo (RPN) vzniklých vad závitového segmentu.  

Hodnota kritického rizikového čísla (RPNkrit) byla týmem FMEA určena na hodnotu 125. 

Hodnocení významu a odhalitelnosti vad ve formuláři FMEA bylo stanoveno podle 

standardu FMEA QS 9000:2008 (4.vydání) a samotný formulář pro metodu FMEA a tabulku 

pro určení pravděpodobnosti výskytu vad se rozhodl tým FMEA modifikovat. Z důvodu nižší 

produkce (kusová/zakázková výroba) byl upraven výskyt vad s ohledem na nižší počet 

hodnocených kusů výrobku. V níže uvedené tabulce (tab. 6) jsou znázorněné změněné kritéria 

pro určení pravděpodobnosti výskytu.    
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Vypracování vývojového diagramu procesu výroby závitového segmentu 

Pro lepší pochopení sledu výrobních operací byl zhotoven vývojový diagram (obr. 13), 

který mapuje jejich technologickou posloupnost a vzájemné vazby.  

 

Obr. 13: Vývojový diagram výroby závitového segmentu 

 

Detailnější popis celého výrobního procesu závitového segmentu je znázorněn v příloze 4. 

 

Sled výrobních operací k výrobě odlitku závitového segmentu 

Každý cyklus nové zakázky začíná a končí v obchodním oddělení. Které slaďuje 

požadavky zákazníka s kapacitními možnostmi výrobních jednotek. Výrobní operace 

k výrobě odlitku procházejí jednotlivými provozy, kde je kladen důraz na požadovanou 

kvalitu a dodržení termínu dodávky zákazníkovi.  

 

Technologická příprava výroby 
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 Oddělení technologické přípravy výroby (TgPv) je považováno za tak zvanou vstupní 

bránu k výrobním operacím. Technici TgPv dostávají z obchodního oddělení poptávku od 

zákazníka, u které ověří její realizovatelnost. Vyhodnocená poptávka se vrací zpět na 

obchodní oddělení k dojednání transakce se zákazníkem. Pokud se obchodní oddělení se 

zákazníkem dohodnou na objednávce, dochází k vytvoření zakázky. Ta již obsahuje 

detailnější informace o výrobku, které jsou předané oddělení TgPv k určení technologického a 

výrobního procesu.  

Modelárna 

 Provoz modelárna vyrobí přesný model odlitku podle dodané výkresové dokumentace, 

za výrobní postup je zodpovědný modelář. Proces výroby modelu začíná tím, že se narýsuje 

na vybranou plochu nárys v měřítku 1:1, z kterého se pak berou základní rozměry pro model a 

jaderníky. Hlavním materiálem k výrobě modelu jsou dřevěné dílce pro vytvoření rámu a 

posléze kostry modelu. Zkompletovaný model se ještě opatří táhly, která budou sloužit 

k převozu. 

Pokud má mít odlitek dutinu a z ekonomického hlediska by bylo nerentabilní strojní 

obrábění, přistupuje se k výrobě jaderníku. Ten se vyrábí ze stejného materiálu jako model. 

Vytvořený tvar jaderníku bude pak vymezovat tvar dutiny odlitku ve formě. Na hotovém 

modelovém zařízení ještě provede pracovník řízení jakosti (ÚŘJ) popis jednotlivých dílu 

modelové sestavy a v podpisovém poli uvede informace pro vložení do formy. V konečné fázi 

se na již zatmeleném a vybroušeném povrch modelu provede povrchová úprava separováním. 

Formovna 

V tomto provoze se uplatní kompletní modelová sestava odlitku vyrobená v modelárně 

na stavbu formy odlitku. Než bude započata práce na formě je zapotřebí připravit formovací 

směs a vybrat v hale vhodný keson, který se upraví na velikost odlitku a jeho základ se dá do 

roviny. Do připraveného kesonu se vloží pomocný rám a začne stavba vtokové soustavy, jader 

a chladičů. Po vystavění komponentů do roviny pomocného rámu se vše zasype formovací 

směsi a po zatvrdnutí se rám odstraní.  

V další fázi dochází k usazení modelu na, který naváže vtoková soustava, chladiče, 

manipulační čepy a zkoušky vše se opět pak zasype formovací směsi. Vrch formy je 

odnímatelný a složen z více kusů. Usadí se v něm podnálitkové podložky, buchtové jádra, 

nálitky a jsou vyvedené vtokové kanály zakončené trychtýři. Vršek formy se opět zasype 

formovací směsi a po zatvrdnutí se forma rozebere a vyčistí. Na závěr se natřou plochy formy, 
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které budou ve styku s tekutým kovem. Na níže uvedeném (obr. 14) je vyobrazena otevřená 

jednodílná forma závitového segmentu. 

 

 

Obr. 14: Otevřená jednodílná forma závitového segmentu 

 

Ocelárna 

Provoz ocelárna připravuje roztavený kov pro vylití formy na provoze formovny. Tyto 

provozní haly na sebe navazují a jsou propojeny jeřábovými dráhami, čímž je minimalizované 

chladnutí tekuté oceli při převozu. Proces přípravy taveného kovu je započat v elektrické 

obloukové peci (EOP), kde se vložená vsazka roztaví na předepsanou teplotu a provede se 

oduhličení kovu s odfosfořením lázně. Pánev s tavbou pokračuje dále na pánvovou pec (LF), 

kde se docílí přesného chemického složení oceli. Poslední úprava před litím proběhne ve 

vakuové stanici (VD-VIT), kde zařízení uskutečňuje rafinaci tekutého kovu v pánvi. Celý 

proces přípravy tekuté oceli je znázorněn na obr. 15. 
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Obr. 15: Technologická linka výroby oceli 

Ve stejném čase, kdy již má ocelárna připravené požadované množství tekutého kovu 

v pánvích má i formovna vyhřátou formu a začne navážení pánví k lití. Jeřáby převezou 

pánve k formě, kde se na jejich výpustný otvor nasadí zařízení hydraulického agregátu 

pro regulaci lití. Nyní se pánví najede nad nálitek a zaplňuje se forma tekutým kovem. Po 

dolití nastává postupné chladnutí kovu a rozpad formy vlivem odpaření pojiva formovací 

směsi. Provede se první čistění odlitku brokovým tryskáčem. 

Čistírna 

Z haly formovny putuje odlitek na provoz čistírny, kde se provede očistění a kontrola 

odlitku dle požadavků z uzavřené obchodní smlouvy. Nejdříve se kyslíkovým hořákem od 

odlitku oddělí zbytky vtokové soustavy i nálitky a následně se pneumatickým vybíječem 

očistí odlitek od písku. Na níže uvedeném (obr. 16) je vyobrazeny odlitek závitového 

segmentu po očistění. Po očistění výrobku dochází k tepelnému zpracování na kvalitu 

v plynové peci. Dále následují destruktivní zkoušky, které se provádějí na zkušebních blocích 

(příloha 9), jež jsou součástí odlitku.  

V další fázi se tryskáním odstraní rez i otřepy a provádí se vizuální kontrola plochý odlitku 

pomoci etalonů. Zkoušky pokračují na celém odlitku zkoušením materiálu nedestruktivní 

kontrolou, kterou provádí pracovník z útvaru Vítkovice Testing Center s.r.o. 

Případné zjištěné vady na odlitku jsou vyhodnocovány podle určitých norem a jsou 

konzultovány další postupy se zákazníkem. 

 Pokud zákazník souhlasí s odstraněním vady, dělalo by se to broušením a výrobním 

svařováním. Průběh svařování je korigován dle detailního technologického postupu a svářeč 
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si ještě musí vést svářečský deník. Při svařování musí se provést následné popouštění 

materiálu. K ověření rozměru se odlitek převeze na výrobní úsek, kde při neshodě se provádí 

buď navařování chybějícího materiálu, nebo strojní úběr. Opět je udělána nedestruktivní 

kontrola, které se provádí během oprav vad odlitku po každé činnosti. 

 

 

Obr. 16: Hrubovaný odlitek závitového segmentu po očištění 

 

Obrobna 

Obrobna je provoz, který má výrobní zařízení k svařování, broušení, vrtání, 

soustružení, frézovaní a hoblování některé strojní vybavení je plně řízené počítačem tzv. CNC 

stroje. Jak už jsem se zmínil v předchozím článku, provádí se zde opravování vad odlitku ve 

výrobním úseku, který je součásti provozu obrobna. Další možnosti práce vzniknou, pokud 

zákazník požaduje na odlitku rozměry hotovní a nebo svařence. Celý výrobní proces obrobny 

je ukončen ještě naposled nedestruktivní kontrolou. Na níže uvedeném (obr. 17) jsou 

vyobrazeny spojené závitové segmenty. Odlitek je převezen na expedici, kde prochází 

konzervací, balením a posléze dochází také k nakládce. 
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Obr. 17: Montážní hala se složenými závitovými segmenty 

 

Soupis potenciálních vad 

Možné vady, které by se mohly objevit během procesu výroby závitového segmentu, 

byly týmem FMEA definované v rámci brainstormingu. Samozřejmě, že svou roli sehrálo při 

rozhodování o možné vadě i vypracovaná analýza výskytu vat za rok 2014 a zjištěné vady při 

výrobě zkušebního odlitku. Výsledkem byl seznam těchto potenciálních vad:  

 Vada odlitku nedodržení rozměrů 

 Vada odlitku zadrobeniny 

 Vada odlitku zapečeniny 

 Vada odlitku bubliny 

 Vada odlitku omišeniny 

 Vada odlitku řediny a pórovitost 

 Chemické složení neodpovídá předpisu 

 Vada odlitku struskovitost 

 Vměstky – endogenní 

 Vada odlitku zavaleniny 

 Vada odlitku mechanické poškození 

 Nevyhovující mechanické hodnoty odlitku 

 Neodhalená vada odlitku 

 Neodstraněná vada odlitku 

 Koroze výrobku 
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Možné následky vady 

Při určování možných následku vad měl tým FMEA za úkol určit jak by tyto vady 

vnímal zákazník (formulář viz příloha 12). Na základě zjištěných závažností tým tyto 

následky vad ohodnotil. Za použití číselných hodnot v rozsahu 1-10 byl určen význam vady, 

který stanoví důležitost následků vad pro všechny výrobní operace a tudíž i pro zákazníka. 

Hodnota 1 udává, že je mizivá šance, že by následek mohl mít z nějaké vady i zákazník. U 

hodnoty 10 je to naopak bezpečnost pracovníka a jeho život přímo ohrožuje vznik vady. 

Tabulka pro „Hodnocení významu vady při FMEA procesu“ je v příloze 8. 

Možné příčiny vady 

Jak by vada mohla vzniknout, definují možné příčiny vad (formulář viz - příloha 12). 

Tým FMEA vypisuje na podkladě této definice možnou příčinu, která vedla ke vzniku dané 

vady. Například u vady typu zapečenina, která se může vyskytnout při výrobní operaci úprava 

formovací směsi, tým vepsal do sloupce „Možné příčiny vady“ tyto příčiny: 

 Špatný technický stav zařízení (poruchovost mísiče) 

 Nevhodná volba směsi (letní - zimní) 

 Lidské pochybení (nevhodné výchozí suroviny pro formování) 

Výskyt 

Výskyt specifické vady znamená pravděpodobnost výskytu vady vlivem určité příčiny. 

Zde tým FMEA podle kriterii hodnocení, které jsou předem stanovená pro sloupec výskyt, 

vyplní podle stupnice 1-10 pravděpodobnost výskytu (formulář - viz příloha 12). Tabulku pro 

„Hodnocení významu vady při FMEA procesu“ tým modifikoval pro konkrétní postup 

analýzy (tab.6). 

Stávající řízení procesu, prevence 

Stávající proces nástrojů řízení je popisem nástrojů řízení, kterými lze příčinám 

výskytu vad v možné míře zabránit. Všechny možné součastné způsoby opatření využívané 

proti vzniku vad jsou vypisované v tomto sloupci k určitým příčinám vzniku vad (formulář - 

viz příloha 12).  

Odhalitelnost 

V této fázi tým FMEA u již vzniklé vady odlitku určil pravděpodobnost detekce. Za použití 

číselných hodnot v rozsahu 1-10 tým stanovil podle tabulky „Hodnocení 
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V této fázi tým FMEA u již vzniklé vady odlitku určil pravděpodobnost detekce. Za 

použití číselných hodnot v rozsahu 1-10 tým stanovil podle tabulky „Hodnocení 

pravděpodobností odhalení vady u FMEA procesu“ (příloha 10) míru pravděpodobnosti 

odhalení vady a zapsal jí do sloupce pro odhalení (formulář - viz příloha 12).  

Hodnocení rizika – Rizikové číslo (RPN) 

Když je dokončená návrhová část FMEA procesu (formulář - viz příloha 12) tak to 

znamená, že jsou týmem FMEA vyplněné všechny tři bodové hodnocení a tým zakončí tuto 

část výpočtem rizikového čísla (RPN) pro každou možnou vadu, která se může vyskytnout 

následkem působení určité příčiny. Rizikové číslo se vypočítalo takto:  

RPN = význam x výskyt x odhalitelnost. 

Výsledné hodnoty rizikových čísel tým FMEA porovnal s jeho kritickou hodnotou 

(RPNkrit), kterou má tým nastavenou na hodnotu 125.  

8.3.1   Návrh a realizace opatření ke snížení rizik 

Vada odlitku trhliny 

Trhliny jsou většinou viditelné pouhým okem. Způsobují na povrchu stěn odlitku 

natržení nebo roztržení materiálu (obr. 18). Trhlina se pohybuje po hranicích zrn kovu při 

vysokých teplotách. Tato vada byla týmem FMEA vyhodnocena hned u dvou možných příčin, 

kde došlo k překročení kritické hodnoty RPN.  

První příčina vzniku možné vady je nedodržení předepsané teploty pálení u závitového 

segmentu při upalování vtoku a nálitků. Výpočet u této možné vady dosáhl hodnoty RPN 168. 

 K poklesu teploty odlitku může dojít ve třech případech. Odlitek není včas vytažen 

z kesonu a dojde k úplnému vychladnutí nebo odlitek je včas vytaženy, ale není zajištěný 

převoz odlitku z provozu Formovny na provoz Čistírny, kde se provádějí pálicí práce. 

K poslednímu případu poklesu teploty u odlitku dochází hlavně v zimních měsících, kdy se 

teploty pohybují pod 0 oC a technicky je nerealizovatelné zajistit, aby nedošlo při převozu u 

závitového segmentu k prudkému ochlazení (termo zábal).  

Pokud už tedy dojde, k úplnému vychladnutí odlitku  musí se řešit jeho opětovný 

ohřev, což zapříčiní časové prostoje a ve výrobním procesu vícepráce. A to je okamžik, kdy 

vzniká možná příčina, nedodržení předepsané teploty pálení. Obsluha nenechá z časového 

důvodu závitový segment ohřát na teplotu určenou pro pálení vtoku a nálitků. A při pálení 

dochází následkem vzniku pnutí na nevyžíhaném odlitku ke vzniku vady trhlina. Tyto 
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povrchové vady se odstraňují broušením nebo vypalováním kyslíkem. Pokud je trhlina 

velkých rozměrů, nemůže odlitek závitového segmentu pokračovat dále ve výrobních 

operacích a je interně vyřazen. 

Jako doporučené opatření stanovil tým FMEA opakovací školeni obsluhy nahřívací 

pece s upozorněním na striktní dodržovaní kontrolního technologického postupu čistírny. Pro 

případ, když dojde z Formovny chladný odlitek a hrozí časový prostoj, navrhl tým povolit 

výjimečně spojení výrobní operace upalování vtoku a nálitků s tepelným zpracováním 

(normalizace, popouštění).  

Na základě tohoto opatření a následnému striktnímu dodržování kontrolního 

technologického postupu došlo k poklesu RPN na hodnotu 96. 

Druhou příčinou pro vznik této vady byly vlhké elektrody používané při výrobním 

svařování. Výpočet u této možné vady dosáhl hodnoty RPN 144. 

 Při této výrobní operaci se postupuje podle předem vypracovaného detailního 

technologického postupu (nedestruktivní kontroly, výbrus vad, předehřev, svařování, 

opracování). Svářeč musí ještě během své práce vest svářečský deník, kde zaznamenává 

průběh celého svařování. Tým u této výrobní operace vyhodnotil jako možnou příčinu vzniku 

vady vlhké elektrody.  

Tento problém nastává, když prostory, kde se elektrody skladují, nejsou suché, větrané 

anebo v nich dochází ke kolísání teploty. Další zásadou je skladování elektrod v obalech, 

které nejsou porušené. V případě, že se zjistí, že jsou elektrody vlhké, mělo by se při 

vysušování postupovat dle návodu výrobce. Pokut svářeč použije vlhké elektrody je velká 

pravděpodobnost, že dojde v okolí svaru k trhlinám a tudíž odlitek závitového segmentu 

nemůže pokračovat dále ve výrobních operacích a je interně vyřazen. 

Jako doporučené opatření stanovil tým FMEA v prostorách, kde se elektrody skladují 

což je v našem případě sklad ihned instalovat vlhkoměr a hlídat podmínky pro skladování 

elektrod (teplota +10 oC, vlhkost 50%). Pro kontrolu prováděných měření zavést ihned deník 

záznamu měření. Mistr Čistírny ihned proškolí pracovníky skladu o způsobu provádění 

měření. 

Na základě tohoto opatření a následnému dodržování podmínek pro skladování 

elektrod došlo k poklesu RPN na hodnotu 48. 
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Obr. 18: Trhliny [23] 

Vada odlitku odmíšeniny 

Odmíšeniny jsou slévárenskou vadou projevující se v odlitku oddělením dvou slitin s 

odlišným složením (obr. 20). Výpočet u této možné vady dosáhl hodnoty RPN 168.  

Možný vznik příčiny této vady byl diagnostikován jako nedodržení požadované 

kvality šrotu pro sázení vsazky do pece. Příprava vsázkového materiálů pro elektrickou 

obloukovou pec (EOP) probíhá na šrotišti. Skladba vsazky do pece tvoří 10% vlastní vratný 

šrot plus surové železo v houskách a zbytek šrot sběrový nakupovaný od společností externí, 

která se tomu věnuje. Nakoupený šrot je pak na šrotovišti roztřízen do boxu podle kvality. 

 Pracovník, který jeřábem se zavěšeným magnetem prováděl přípravu šrotu pro 

vsazku, udělal pochybení. Místo toho, aby nakládal šrot z boxu určeného mistrem šrotoviště 

podle technologického předpisu pro danou vsazku, naložil šrot z boxu nejblíže ke korytům 

určeným pro nakládání šrotu. Tím pádem byl připraven šrot pro ocel méně náročnou na 

kvalitu vsazky a vzniká větší pravděpodobností výskytu možných vad odmíšeniny. V této 

situaci je riziko, že zákazník tuto vadu neakceptuje a odlitek je vyřazen.  

Jako doporučené opatření stanovil tým FMEA opakovací školeni pracovníku 

šrotoviště s upozorněním na striktní dodržovaní technologického postupu výroby. Školení 

provedl ihned mistr šrotoviště. 

Na základě tohoto opatření a následnému striktnímu dodržování technologického 

postupu došlo k poklesu RPN na hodnotu 96. 

 

 

Obr. 19: Odmišeniny [23] 

 

 



59 

 

Vada odlitku řediny a pórovitost  

Řediny a pórovitost je vada s charakteristickou podobou staženiny, která tvoří řídkou 

strukturu ve stěně odlitku (obr. 20).  Vada se objevuje v širších stěnách odlitku a v tepelném 

centru poslední úrovně tuhnutí. Výpočet u této možné vady dosáhl hodnoty RPN 168. 

Možný vznik příčin této vady byl diagnostikován při výrobní operaci odlívání formy a 

to konkrétně při: 

 Nedolití nálitků do správné výšky. 

 Nedolévaní do nálitků.  

 Neprolití formy nálitkem. 

Ve všech případech nastává situace, že se vada posune do čisté plochy odlitku a tím 

nálitek strácí svou účinnost. Je to vada, která je způsobená následkem lidského pochybení, 

nebyl dodržen technologický postup výroby. V této situaci je riziko, že zákazník tuto vadu 

neakceptuje a odlitek je vyřazen. 

 Jako doporučené opatření stanovil tým FMEA opakovací školeni pracovníku slévárny 

s upozorněním na striktní dodržovaní technologického postupu výroby. Školení provedl ihned 

mistr slévárny. 

Na základě tohoto opatření a následnému striktnímu dodržování technologického 

postupu došlo k poklesu RPN na hodnotu 96. 

 

 

 

Obr. 20: Řediny a pórovitost [23] 

 

Vada odlitku zapečeniny  

Vada se vyznačuje pevným spojením tenké vrstvy písku s povrchem odlitku (obr. 21). 

Vzhled odlitku je z důvodu vady zhoršený. Odlitky s touto vadou jsou náročnější na očistění a 

obrábění. Výpočet u této možné vady dosáhl hodnoty RPN 144. 



60 

 

Možný vznik příčiny této vady byl diagnostikován jako nesprávné upěchování formy 

při výrobní operaci výroba a skládaní formy. Formíř na výrobu formy a jader používá 

formovací směsi, které jsou namíchané s pojiva (furanová pryskyřice, kyselina) a ostřiva (tři 

druhy písku). 

 Formovací směs s nejkvalitnějšího písku, který má výborné vlastnosti tepelné a 

pevnostní používá formíř k upěchovávání kolem jader, protože zde je největší teplotní 

zatížení. Nový a jemný písek používá k upěchování kolem povrchu celého modelu a zbývající 

prostory ve formovacím rámu vyplňuje starým upraveným pískem.  

Formíř pro svou práci používá formovací střásací stroj a ruční nářadí (pěchovačky, 

hladítka, lžičky). Provedenou práci si kontroluje sám (samokontrola) a zde došlo k lidskému 

pochybení. K nesprávnému upěchování formy a tím vznikly na závitovém segmentu vady 

zapečeniny. V této situaci je riziko, že zákazník tuto vadu neakceptuje a odlitek je vyřazen. 

Jako doporučené opatření stanovil tým FMEA opakovací školeni pro formíře s 

upozorněním na striktní dodržovaní technologického postupu výroby. Školení provedl ihned 

mistr formovny. Dále motivaci pro formíře ve formě peněžní odměny ihned pokud se příčina 

vady nesprávné upěchování formy nebude vyskytovat. 

Na základě tohoto opatření a následnému striktnímu dodržování technologického 

postupu došlo k poklesu RPN na hodnotu 48. 

 

 

Obr. 21: Zapečeniny [23] 
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9. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo za pomocí FMEA procesu provedení analýzy možných vad 

ocelových odlitků, ze kterých se vyrábí závitový segment pro lodní výtah. Pomocí této 

metody byly týmem FMEA odhaleny možné příčiny vad a byly navrženy následné opatření 

pro jejich omezení na minimální možnou mez, případně jim zabránit zcela.  

 

V teoretické části práce jsou uvedené definice kvality a různé vymezení pojmu kvality 

dále jsou zde vysvětlené koncepce managementu kvality. 

Třetí kapitola pojednává o jednom z hlavních procesů systému managementu kvality a 

to o plánování kvality. Popisují se zde postupy pro plánování kvality výrobků a známé 

nástrojích a metodách managementu kvality. 

Velmi důležitá je kapitola čtvrtá, která pojednává o metodě FMEA a ta bude 

předmětem řešení v praktické části. Zde je nastíněna kostra jak se pak bude postupovat v 

jednotlivých krocích. Není opomenutá ani historická část vývoje metody a rozdělení na čtyři 

základní typy. 

Jelikož práce je situována do slévárenského prostředí tak pátá kapitola toto prostředí 

přibližuje technologickým procesem výroby odlitků. Je zde detailně popsáno chemické 

složení materiálu pro výrobu odlitků a samozřejmě i vady odlitků, které se při jejich výrobě 

vyskytují. 

Šestá kapitola se již týká praktické části, je zde popsaná společnost Vítkovice Heavy 

Machinery a.s., kde se bude metoda FMEA aplikována. Kapitola začíná seznámením s historií 

podniku a popisem jeho výrobních aktivit. Dále je zde představen projekt lodní výtah, na 

kterém se bude společnost podílet a to konkrétně na bezpečnostním zajišťovacím systému. 

Kapitola, kde se připravují základní data pro návrh metody FMEA je sedmá. Provádí 

se zde analýza současného stavu výskytu vad na slévárně, analýza zkušebního závitového 

segmentu a zjištěné výstupy simulačního programu zobrazujícího tuhnutí odlitku. Dále 

detailní popis odlitku závitového segmentu. Pro lepší zpřehlednění výrobních operací je zde 

znázorněn časový plán výroby. Důležité jsou rozepsané poznatky o používaných kontrolách a 

o způsobech odhalovaní vad. 

Cíle diplomové práce bylo úspěšně dosaženo a navržená opatření snižují celkové 

rizikové číslo, které si tým FMEA vytýčil jako kritické. 
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