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Abstrakt 

 

Téma této diplomové práce je „Aplikace projektu Six Sigma s konceptem nulových 

oprav“.  

V první části práce jsou popsány základní informace o společnosti, její historií, 

systémem managementu jakosti, její cíle, vize a obor podnikání. Ve druhé části zabývající 

se teorií je představena metoda Six Sigma, její statistická podstata, klíčové role a metodika 

zavádění spolu s nástroji, které se při ní pouţívají. Další část práce je zaloţena na analýze 

výrobního procesu z hlediska jeho popisu a vysvětlení konceptu nulových oprav. Čtvrtá část 

se zaměřuje na implementaci metodiky DMAIC na analyzovaném výrobním procesu, 

která se skládá z fází definování, měření, analýzy, zlepšování a řízení. 

Výsledky pouţitých metod a nástrojů v metodice DMAIC jsou obsaţené v závěru 

jednotlivých kapitol. Hodnocení výsledků a dosaţení celkového cíle je uvedené v závěru 

této diplomové práce. 

 

Klíčové slova: Six sigma, metodika DMAIC, nulové opravy 

 

Abstract 

 

The topic of this thesis is „Six Sigma Project Application with Zero Rework Concept“.  

The first section describes basic information about the company, its history, quality 

management system, goals, vision and business. The second part deals with the theory 

and the Six Sigma method is presented with its statistical nature, role and methodology 

of implementation, along with tools that are used. Another part of my thesis is based 

on an analysis of the production process regarding its description and explanation of Zero 

Rework Concept. The fourth part is focused on the implementation of the DMAIC 

methodology on analyzed production process, which consists of the stages of defining, 

measuring, analysis, improvement and control. 

The result of the methods and tools in the DMAIC methodology are included 

 in the end of each chapter. Results evaluation and the overall goal achievement is stated in 

the conclusion of this thesis. 
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ÚVOD 

 

V roce 2008 zasáhla světovou ekonomiku globální hospodářská krize.  Na tuto událost začaly 

společnosti reagovat hledáním nových technologií, výrobních postupů a metod, pomocí 

kterých by zvyšovaly kvalitu svých produktů, nadále uspokojovaly poţadavky zákazníků 

a současně sniţovaly náklady. Na základě získaných údajů ze „Statistik vyhledávání“ 

na Googlu bylo zjištěno, ţe se toho roku dvojnásobně zvýšil počet vyhledávání pro výraz 

„Implementace Six sigma“.  

 

Společnost Continental Automotive System Czech Republic, s.r.o. není začátečníkem 

při aplikaci Six Sigma a není pro ni ţádnou novinkou. V  minulosti i v současné době je 

Six Sigma aplikována na některé výrobní procesy, které jsou řešeny pomocí metodiky 

DMAIC.  

 

Má diplomová práce je zaměřena na aplikaci Six Sigma u projektů s konceptem nulových 

oprav.  Hlavním cílem je sníţit šrotaci u vybraných skupin výrobků SIMOS 10+1, které jsou 

součástí tohoto konceptu. Nulové opravy zaručují zákazníkům, ţe na určitých komponentách, 

u kterých se objeví vada, nebude proveden ţádný zásah (např. oprava vady). Ve společnosti 

jsou špatně vyrobené kusy, které nelze opravit, nazývány šroty.  

  

Projekt Six Sigma byl zahájen koncem listopadu roku 2010, kdy byl vybrán projektový tým. 

Jiţ začátkem října se začalo s analýzou dat, potřebných k definování nejzávaţnějších chyb, 

které způsobují vznik šrotů.  V rámci diplomové práci je provedena implementace metody 

Six Sigma pomocí metodiky DMAIC, kde se vybral sledovaný proces a zjišťovala se u něj 

výstupní výkonnost. Podle definovaných nejzávaţnějších vad jsou pouţity různé nástroje 

pro zjištění příčin vzniku a následně je provedena jejich analýza. Na základě výsledků 

získaných při analýze, jsou navrţeny opatření pro zlepšení. 
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1. PROFIL SPOLEČNOSTI 

 

Continental Corporation se drţí v předních příčkách automobilového průmyslu. Jako 

dodavatel produktů v oblasti pneumatik, brzdových systémů, podvozkových komponentů 

a vozidlové elektroniky přispívá společnosti ke zdokonalování jízdní bezpečnosti a ochraně 

globálního klimatu. [2] 

 

1.1 Představení společnosti Continental Corporation 

 

Společnost Continental Cautchouc und Gutta Percha Compagnie byla zaloţena jako akciová 

společnost v Hannoveru roku 1871 (obr. 1). Od roku 1892 byla zahájena výroba pneumatik 

pro vozíky a jízdní kola a díky tomu se Continental stal prvním německým výrobcem 

pneumatik. Od roku 1904 začala výroba profilových pneumatik pro automobily a hned o rok 

později byla zahájena výroba protismykových pneumatik.  

 

 

Obr. 1 Továrna v Hannoveru roku 1871 [2] 

 

V roce 1943 podal Continental přihlášku na patent pro bezdušové pneumatiky. Continental 

neustále inovoval produkty. Ukázkou mohou být zimní pneumatiky, které byly představeny 

roku 1951, nebo galusky, vyráběné od roku 1955. Téhoţ roku byl Continental první 

německou společností, která začala vyrábět bezdušové pneumatiky. Patří jí i primát ve vývinu 

vzduchové pruţiny pro nákladní vozidla a autobusy.  

 

Roku 1979 udělal Continental kroky směrem k evropskému trhu, kdy koupil European tired 

factories of Uniroyal. Růst společnosti přispěl ke zlepšení firemních financí. V roce 1997 

představuje Continental ISAD (integrovaný startér, alternátor a setrvačník), díky čemuţ 

získala cenu Innovation Award. O rok později dochází k akvizici americké společnosti 
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Automotive Brake and Chassis unit, po níţ se stal Continental jedním z předních specialistů 

na brzdy a podvozek. Roku 2003 přichází na trh ContiSportContact Vmax 2, coţ je první 

světová silniční pneumatika pro rychlosti aţ 360 km/h.  

 

V roce 2006 došlo k akvizici společnosti Continental s Motorolem, která podniká v oblasti 

automobilové elektroniky. Došlo k propojení v oblasti elektronických a hydraulických 

brzdových systémů, asistenčních systémů řidiče a senzorů pro monitorování okolí 

automobilů, čímţ se výrazně zvyšuje bezpečnost nejen posádky automobilu. 

 

V současné době se Continental skládá z 6 divizí, kde zaměstnává okolo 150 000 

zaměstnanců v téměř 200 lokalitách v 36 zemích světa. Oficiální logo společnosti 

je zobrazeno na obr. 2. [2]; [12] 

 

Obr. 2 Logo společnosti Continental Corporation [1] 

 

1.2 Continental Corportation v České republice 

 

Společnost Continental působí v České republice v 6 různých městech (obr. 3), kde má 

umístěné své závody.  

 

Jedná se o tyto závody: 

 

- Continental Automotive Czech Republic, s.r.o. (Adršpach), 

- Continental Automotive Czech Republic, s.r.o. (Brandýs nad Labem), 

- Continental Automotive Systems Czech Republic, s.r.o. (Frenštát pod Radhoštěm), 

- Continental Teves Czech Republic, s.r.o. (Jičín), 

- Barum Continental, s.r.o. (Otrokovice), 

- Continental Automotive Czech Republic, s.r.o. (Trutnov). 
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Obr. 3 Umístění jednotlivých závodů v ČR [1] 

 

V současné době zaměstnává téměř 13 000 zaměstnanců. Zaměřuje se na výrobu palivových 

dopravních jednotek, palubních přístrojů, ovládacích panelů klimatizací, rádií a navigačních 

systémů, brzdových válců a posilovačů brzd, senzorů, elektronických řídicích systémů, trysek, 

čerpadel a pump, hadicových systémy, motorů pro topení, plášťů pneumatik pro osobní 

a nákladní automobily, autobusy, dodávky a speciální stroje, ventilací, klimatizací a další. [2] 

 

1.3 Continental Automotive Systems ve Frenštátě pod Radhoštěm 

 

1.3.1 Vývoj společnosti 

 

V roce 1995 bylo rozhodnuto o výstavbě závodu Siemens. O rok později byla otevřena nově 

postavená výrobní hala a byla zahájena výroba. V prosinci roku 1999 byl oficiální název 

společnosti Siemens Automobilové systémy, s.r.o. a téhoţ roku byla zahájena výstavba druhé 

výrobní haly. Roku 2001 došlo ke koupi společnosti VDO Manesmann, a došlo ke spojení 

těchto dvou společnosti v jednu, která byla přejmenována na Siemens VDO automotive.  

 

V květnu roku 2003 byla zahájena výroba senzorů. Téhoţ roku v říjnu došlo k reorganizaci 

závodu a byla zavedena struktura „Focus Factory“. V prosinci 2004 později bylo otevřené 

nové logistické centrum. V roce 2006 bylo zavedené tréninkové centrum pro vzdělávání 

a trénink operátorů a technických pracovníků. 

 

 5. 12. 2007 došlo k akvizici společnosti Siemens VDO s Continental AG. O měsíc později se 

změnil název oficiálně na Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. Roku 2008 

došlo k reorganizaci závodu a zavedla se struktura „Business Team“. O rok později došlo opět 

k reorganizaci závodu, při které byla uvedena do chodu SMT centra a Finální střediska. [1] 
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1.3.2 Systém managementu jakosti 

 

Roku 1997 získal závod certifikát dle normy ISO 9001 pro všechny výrobní činnosti. 

O rok později byl certifikován dle normy VDA 6.1 a dle ISO 14001:1996. Závod byl roku 

1998 hodnocen společností Ford a získal cenu „Q1 Award“. V roce 2004 získal závod 

certifikát dle normy ISO/TS 16949:2002. Revize systému řízení (ISO 9001:2008 

 a ISO/TS 16949:2009) byla provedena v roce 2010. 

 

Společnost nezůstává pozadu a zavádí různé metody a přístupy v rámci zlepšování 

 a zvyšování výkonnosti procesů a zlepšování kvality, např.: Kaizen, TPM, štíhlá výroba, 

 Six Sigma, Poka Joke, 5S. Společnost klade velký důraz na vzdělávání a výcvik 

 svých zaměstnanců. Ve společnosti byly spuštěny tréninkové centra, ve kterých neustále 

vzdělávají své zaměstnance. [1] 

 

1.3.3 Vize, mise a cíle společnosti 

 

Ideou společnosti je být stále na špici světových dodavatelů elektronických  

a mechatronických součástek docílením stálého výkonu. Společnost si klade za cíl vyrábět 

 a produkovat nejkvalitnější výrobky, snaţí se maximálně plnit své závazky vůči odběratelům. 

Velký důraz věnuje na poprodejní péči o zákazníky. Usiluje o docílení maximální kvality 

výrobků a sluţeb pomocí investic do zvyšování kvalifikace a motivace svých zaměstnanců. 

Společnost se snaţí o neustálou inovaci stávajících výrobních procesů a její zavádění 

do výroby. Hlavním cílem je maximální produktivita a tím i zisk společnosti. Společnost 

se chová ekologicky nejen v lokálním, ale i v globálním hledisku. 

 

Hlavním cílem společnosti je spokojenost zákazníka. Přidaná ekonomická hodnota a vysoký 

zisk před zdaněním jsou dalšími cíli společnosti.  

 

Dílčí cíle společnosti jsou pak: 

 

 0 km PPM (chyba se nesmí projevit u našeho zákazníka před prodejem ani po prodeji 

automobilu koncovému zákazníkovi)  

 Výrobní chyby 0  
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 CIM (počet zlepšovacích návrhů na jednoho zaměstnance za rok) 

 absence 4,5% (max. 4,5% absence v průměru na všechny zaměstnance za rok) 

 

Společnost má zákazníky po celém světě (obr. 4). Mezi jeho největší zákazníky patří 

Volkswagen group s 25%. Hned za ním je Ford, který se na odběru podílu s 21% (obr. 5). [1] 

 

 

Obr. 4 Zákazníci Continental Automotive Systém Czech republic [1] 

 

 

Obr. 5 Deset největších zákazníků za rok 2009 [1] 

 

1.3.4 Plán závodu 

 

Na obr. 6 je zobrazena fotografie závodu Continental Automotive Systems i s popisem 

jednotlivých budov a výrobních hal. Rozloha závodu je 13 490 m
2
 a počet zaměstnanců 

v závodu se ke konci roku 2010 pohyboval okolo 2050. [1]  
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Obr. 6 Plán závodu s popisem [1] 

 

1.3.5 Výrobní portfolio 

 

Společnost se dělí na 3 základní Focus Factory (FF) [1]: 

 

- Focus Factory 1 – BS = je zaměřena na výrobu: imobilizérů, dálkového centrálního 

ovládání, kontrola dveří, klíčky ke dveřím, stahování oken (obr. 7). 

 

  

Obr. 7 Ukázka výrobního profilu profilu FF1 [1] 

 

- Focus Factory 2 – ES/TR/ID = do výrobního portfolia patří: řídící jednotky motorů, 

převodů, přístrojové desky (obr. 8). 
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Obr. 8 Ukázka výrobního profilu FF2 [1] 

 

- Focus Factory Sensors – SN = se zaměřuje na výrobu teplotních nebo rychlostních 

senzorů (obr. 9). 

 

Obr. 9 Ukázka výrobního profilu SN [1] 

 

1.3.6 ESD prostředí 

 

ESD (Electro Static Discharge) je zkratkou pro elektrostatický výboj, který můţe snadno 

poškodit nebo zničit elektronické součástky, které jsou právě na tento elektrostatický výboj 

velmi citlivé. Jsou zadána jasná pravidla (např. kontrola na pgt. testeru při kaţdém vstupu 

do výroby), které musí být dodrţovány pracovníky v ESD zóně. ESD zóna jde rozpoznat 

podle označení uvedené na obr. 10.  

 

 

Obr. 10 Označení ESD zóny [1] 

 

V místech, kde je ESD zóna, jsou podlahy pokryty speciálním vodivým linoleem s tímto 

označením. ESD ochranný plášť, ESD obuv a identifikační karta jsou nezbytnou součástí 

všech, kteří chtějí vstoupit do výroby. [1] 
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1.3.7 Organizační struktura divize Focus Factory 2  

 

Obr. 10 Ukázka organizační struktury FF2 [1] 
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2. TEORETICKÉ VÝCHODISKA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

 

Velmi rozšířeným názorem je, ţe Six Sigma je jakousi metodikou, či souborem nástrojů, 

se kterými lze jak řešit problémy, tak i zkvalitňovat a zlepšovat procesy.  Ve společnostech, 

kde je Six Sigma velmi úspěšně vyuţívána, se ale dozvíme, ţe Six Sigma chápou jako širokou 

iniciativu, která nejen utváří a rozvíjí podnikovou kulturu, ale dotýká se také ţivota všech 

zaměstnanců. Zásadním poznatkem v souvislosti s filozofií Six Sigma a s jejím uvedením 

do praxe je to, ţe většina součástí programu Six Sigma jako konceptu řízení kvality není aţ 

tak nová. [3] 

 

2.1 Historie Six Sigma 

 

Kořeny Six sigma lze vystopovat aţ do 18. Století. Tehdy Carl Friedrich Gauss poloţil 

základy pro křivku normálního rozdělení. Dalším vývojovým krokem Six sigma se stal rok 

1920, kdy Walter Shewhart ukázal, ţe tři sigma od průměru je místo, kde proces vyţaduje 

opravu. 

 

 V 80. letech zjistila americká společnost Motorola, ţe není schopna konkurovat japonským 

společnostem v oblasti spotřebního zboţí. Společnosti přibývaly stíţnosti a reklamace 

od zákazníků, kteří i přes spokojenost s produkty, raději upřednostňovali produkty s lepší 

kvalitou. Toto zjištění podnítilo společnost k zahájení kroku pro zvýšení kvality, 

konkurenceschopnosti a spokojenosti zákazníků. 15. ledna 1987 zahájila společnost Motorola 

dlouhodobý program na zvyšování kvality nazvaný „Six Sigma Quality Program“. Klíčovou 

osobou při vymýšlení této koncepce byl inţenýr Bill Smith, který je nazývám otcem 

Six sigmy. Po úspěšné implementaci Six sigma získala společnost Motorola v roce 1988 

Národní cenu kvality Malcolma Baldrige. 

 

 I kdyţ v té době byla Six sigma program pro řešení problémů ve společnosti, díky rychlému 

šíření této koncepce do jiných společností, se Six sigma neustále zdokonalovala.  

Celosvětového přijetí se Six sigma dočkala aţ po úspěšné implementaci ve společnosti 

General Electric. [13]; [16]; [20] 
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2.2 Základní charakteristika metody Six Sigma 

 

V oblasti celopodnikového řízení je v současné době metodika Six Sigma nejrychleji 

rozvíjející se filozofií, která je postavena na mnoha osvědčených koncepcích řízení. Název 

Six Sigma vychází ze statistické terminologie. Sigma označuje směrodatnou odchylku 

jako míru variability charakteristik procesu.  Cílem Six Sigma je dosáhnout rozpětí šesti 

sigma mezi dolním a horním specifikačním limitem. Znamená to, ţe Six Sigma připouští 

pouze 3,4 neshod na milion případů. [3]; [17] 

 

 „Věříme, že Six sigma je nejvýznamnější nástroj řízení, který byl kdy vymyšlen.“ [10] 

Bill Smith  

 

Six Sigma je strukturovaná metodologie pevně zaloţena na přesných datech slouţící 

k eliminování defektů, ztrát, či problémů v řízení jakosti ve všech směrech výroby, sluţeb 

nebo dalších obchodních aktivit. Metodologie Six Sigma je zaloţena na kombinaci ustálených 

technik statistického řízení jakosti jednoduchých i pokročilých metod analýzy dat 

a systematického tréninku všech osob v organizaci, kteří se zabývají aktivitami a cíli 

určenými Six Sigma. [11] 

 

Six Sigma se nevztahuje pouze na kvalitu výrobku, ale současně se zaměřuje na všechny 

aspekty související se zvyšováním a zlepšováním výkonnosti klíčových procesů. Vnější 

informace poskytující zpětnou vazbu jsou zastoupeny běţně uţívanými ekonomickými 

pojmy, které informují okolí, zda společnost dosahuje vytyčených cílů. Mezi tyto pojmy patří 

např.: spokojenost zákazníka, zisk, atd. Pokud organizace zlepší v budoucnu procesy, sníţí 

náklady a lépe porozumí poţadavkům zákazníka, bude schopna pracovat rychleji, 

ekonomičtěji a lépe, neţ je tomu doposud.  

 

Metoda Six Sigma není však pouze přechodnou módou, spjatou s jedinou metodologií nebo 

strategií. Jedná se spíše o flexibilní systém, zdokonalující vedení podniku a jeho výkonnost.  

V praxi lze Six Sigmu aplikovat nejen v procesech výroby, ale také v procesech správy 

a poskytování sluţeb. [5] 
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2.2.1 Statistické základy Six Sigma 

 

Předpokladem pro hodnocení procesu z hlediska statistické stability a způsobilosti procesu je 

správně zvolený znak jakosti. Zvolený znak jakosti by měl ukázat, v jakém skutečném stavu 

se sledovaný proces nachází a měl by být pro daný výrobek nebo sluţbu rozhodující. 

Je důleţité, aby pro tento znak jakosti byla předepsaná kritéria jakosti, např. byla známa 

cílová hodnota sledovaného znaku spolu s jeho tolerančními mezemi.  

 

Cílem kaţdého výrobního i nevýrobního procesu je snaha, aby výstup z procesu byl 

ve statisticky stabilním stavu, parametry rozdělení znaku jakosti byly známy a neměnily 

se v čase. Cílem je, aby se zvolený znak jakosti drţel kolem své cílového hodnoty 

(středu tolerančního pole) v průběhu času. V reálných podmínkách působí na proces řada 

předvídatelných i nepředvídatelných vlivů způsobující variabilitu procesu, zvolený znak 

jakosti se v čase mění a způsobuje rozptyl od středu tolerančního pole. [5]; [6] 

 

„Rozloţení parametrů vyrobeného produktu od poţadované hodnoty středu tolerančního pole 

se řídí zákonitostmi matematické statistiky.“ [14] Ve většině případů se předpokládá, 

ţe zvolený znak jakosti lze popsat normálním rozdělením [8]: 

 

  2
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x

exfX  , kde:        (1) 

               

f(x)  – funkce hustoty pravděpodobnosti, 

σ  – směrodatná odchylka sledovaného znaku jakosti, 

σ
2 

 – rozptyl sledovaného znaku jakosti, 

µ –  střední hodnota sledovaného znaku jakosti. 

 

Funkce f (x) je označení pro hustotu pravděpodobnosti normálního rozdělení. Grafem této 

funkce je Gaussova křivka (obr. 12). Tvar křivky závisí na dvou parametrech: µ a σ. 

Charakteristika polohy µ určuje polohu maximální četnosti výskytu sledovaného znaku 

jakosti. Charakteristika variability σ určuje její „štíhlost“. [8]; [15] 
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Obr. 12 Gaussova křivka [7] 

 

Distribuční funkce normálního rozdělení F(x) bude mít tvar [8]: 
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Procento výskytu neshodných jednotek pro jednotlivé intervaly µ±1 aţ µ±6 je znázorněné 

v následujícím obr. 13 pro normované normální rozdělení N(0,1).  

 

Obr. 13 Výskyt neshodných jednotek pro normované normální rozdělení N(0,1) 
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2.2.2 Hodnocení způsobilosti procesu pomocí indexů způsobilosti 

 

Způsobilost procesu je definována jako schopnost procesu poskytovat výrobky splňující 

poţadována kritéria jakosti. Informace o způsobilosti procesu poskytují důkaz o tom,  

zda výrobek vznikl ve stabilních výrobních podmínkách zabezpečujících pravidelné 

dodrţování předepsaných kritérií jakosti.  

 

Pro výpočet indexů způsobilosti je důleţité, aby byly splněny 2 základní podmínky. První 

z nich je ověření normality dat u sledovaného znaku jakosti.  Ověřit normalitu dat můţeme 

dvěma způsoby: testy (chí-kvadrát test, Shapiro-Wilkův test) nebo graficky (histogram). 

Druhou podmínkou je, ţe sledovaný proces musí být ve statisticky zvládnutém stavu. 

Jako nástroj pouţívaný pro ověření statistické zvládnutosti procesu je pouţíván regulační 

diagram. [5] 

 

Index způsobilosti Cp 

 

Index způsobilosti Cp lze chápat jako míru potencionální schopnosti procesu zajistit, 

aby hodnota sledovaného znaku jakosti leţela uvnitř tolerančních mezí. „Hodnota 6 σ  

vyjadřuje skutečnou variabilitu sledovaného znaku jakosti, která v případě normálního 

rozdělení vymezuje oblast, v níţ s 99,73% pravděpodobností leţí všechny hodnoty.“ [5] 

 

6

LSLUSL
C p


 , kde    (3) 

 

LSL  – dolní toleranční mez, 

USL  – horní toleranční mez, 

σ  – směrodatná odchylka.    

 

Index způsobilosti Cpk 

 

Index způsobilosti Cpk zohledňuje oproti Cp nejen variabilitu sledovaného znaku jakosti, 

ale také jeho polohu vůči tolerančním mezím. Index Cpk definuje skutečnou způsobilost 

procesu dodrţovat předepsané toleranční meze a vyjadřuje poměr vzdálenosti střední hodnoty 
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sledovaného znaku jakosti od bliţší toleranční meze k polovině skutečné variability hodnot. 

[5] 

 

 






 










3
;

3
min;min

USLLSL
CCC pUpLpk , kde  (4) 

 

µ   –  střední hodnota sledovaného znaku jakosti. 

 

V praxi tyto dva vzorce (3) a (4) nelze většinou pouţít, protoţe není k dispozici hodnota 

směrovatelné odchylky základního souboru. Při hodnocení způsobilosti se proto pouţívá 

odhad směrodatné odchylky pomocí vztahů, které jsou zaloţené na průměrné variabilitě 

v podskupinách, které lépe charakterizují variabilitu vyvolanou náhodnými příčinami. [6] 

 

Metodika Six Sigma poţaduje dosaţení takového cíle, kdy je střední hodnota sledovaného 

znaku vzdálena 6σ od obou tolerančních mezí. Pro takto způsobilý výrobní proces je podíl 

neshodných jednotek pouze 0,002 ppm, tzn. 2 neshodné jednotky na miliardu vyrobených.  

 

Z dlouhodobého hlediska je téměř nemoţné udrţet střední hodnotu sledovaného znaku jakosti 

ve středu tolerančního pole. Z obr. 14 můţeme vidět, ţe při míře variability Cp = 2 

se výsledky procesu pohybují ve vztahu k tolerančnímu intervalu relativně blízko sebe.  

Je-li pro proces určen střed pomocí poţadované hodnoty poţadované hodnoty, zůstává sice 

Cp = 2, ale Cpk se sniţuje na 1,5 a to signalizuje zhoršení. Pokud se shodují horní a dolní meze 

s odchylkou ±6σ, vykazuje Cpk hodnota 1,5 ještě tolerovanou změnu polohy procesu. Má 

to ale vliv na DPMO, díky čemuţ se zvýší na hodnotu 3,4 ppm mimo horní a dolní mez.[3] 

 

Obr. 14 Koncept Six Sigma [4] 
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2.2.3 Klíčové role v Six Sigma 

 

Začne-li organizace uvaţovat o zavedení Six Sigma, bude jeden z jejich prvních úkolů 

definovat odpovídající role v Six Sigma pro zastoupení v organizace a ujasnit zodpovědnosti. 

Jednou z nejvíce známých stránek metody Six Sigma je školení expertů, zaměřených 

na vyhodnocování kvality procesů a její řízení v rámci procesů a projektů. Jde o pozice známé 

pod názvy „Black Belt“, „Master Black Belt“ a „Green Belt“.  

 

Řídící výbor, také označován jako „Komise pro kvalitu“ nebo „Řídicí výbor pro metodu Six 

Sigma“, je pracovní fórum sloţené z členů vrcholového managementu, ve kterém 

představitelé diskutují, plánují, usměrňují činnosti a učí se ze vzájemných podnětů. Cílem 

řídícího výboru je rozhodování o následujících úkolech v rámci metody Six Sigma: ustavení 

rolí v rámci Six Sigma, výběr vhodného projektu a zdrojů, sponzorovat projekty Six Sigma, 

vyhodnocovat pokroky a identifikovat silné a slabé stránky procesu aplikace Six Sigma.  

 

Sponzor projektu, který je známý taky pod názvem Šampion, je většinou představitel z řad 

vrcholového vedení, který má dohled nad zlepšovacím projektem. Jeho zodpovědnost spočívá 

v následujících činnostech: stanovuje a udrţuje jasné cíle zlepšovacích projektů, včetně 

vyjasňování předmětů projektu v souladu s prioritami firmy, schvaluje potřebné změny 

týkající se směru nebo rozsahu projektu, prezentuje týmové výstupy vrcholovému vedení, 

komunikuje s vlastníky procesů a vyuţívá získané znalostí o zlepšení procesu při vlastních 

úkolech vrcholového řízení.  

 

Vedoucí implementačního projektu je zpravidla definován v případě, kdy ze současného 

vrcholového vedení nemá nikdo v úmyslu se připojit ke svým řídícím zodpovědnostem za 

implementaci programu Six Sigma. Bere na sebe zodpovědnost za kaţdodenní řízení 

nasazování metody Six Sigma do organizace a jejich projektů. Mezi další úkoly, kterými 

se zabývá, patří: zdokumentování celkového pokroku a identifikace klíčových problémů, 

které budou vyţadovat pozornost řídícího výboru, pomoc sponzorům při vykonávání jejich 

role ochránce, podpora řídícího výboru v jeho aktivitách, např. při ověřování výsledků 

projektů.  
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Six Sigma kouč, zvaný také jako trenér, poskytuje odbornou radu a pomoc vlastníkům 

procesu a zlepšovacím týmům Six Sigma. Jedná se o technického školitele¸ který velmi dobře 

rozumí širokému spektru problematiky – od řízení změn aţ po strategické postupy navrhování 

nových procesů. Ve své podstatě je kouč konzultantem a důleţitou oporou projektových 

vedoucích. 

 

Projektový vedoucí je člověk, který je primárně zodpovědný za dosaţení výsledků Six Sigma 

projektu. Zaměřuje se na zlepšení procesu nebo návrh či změnu procesu. Můţe se dále 

zabývat vyhodnocením hlasu zákazníka, nastavováním měření nebo definování způsobu 

řízení procesů. Hlavní zodpovědnosti vedoucí projektu spočívají v následujících úkolech: 

ověřování a ujasňování řešeného předmětu projektu se sponzorem, vytváření a aktualizace 

projektové charty a realizačního plánu, identifikace a hledání vhodných zdrojů a informací, 

výběr vhodných nástrojů metody Six sigma, podpora při zavádění nových řešení, 

zdokumentování konečných výsledků a zaznamenávání historie projektu.  

 

Člen týmu představuje vlastní výkonné pracovníky, kteří provádějí měření, sběr dat, jejich 

vyhodnocování a následné zlepšování procesů. 

 

Vlastník procesu má zodpovědnost za řízení celé posloupnosti činností (od vstupů 

po výstupy) v rámci vymezené oblasti, tzv. procesu, který vytváří hodnotu pro vnějšího 

či vnitřního zákazníka. [5] 

 

V následující tabulce (tab. 1) jsou znázorněny příklady rozdělení rolí v programu Six Sigma.  

 

Tab. 1: Rozdělení rolí v programu Six Sigma [5] 

Obecná role Vlastník role  

Řídící výbor Komise kvality, Řídící výbor pro kvalitu 

Sponzor Šampión, Vlastník procesu 

Vedoucí implementačního projektu Ředitel pro Six Sigma, Master Black Belt 

Six sigma kouč Master Black Belt, Black Belt 

Vedoucí projektu Black Belt, Green Belt 

Člen týmu Člen týmu, Green Belt 

Vlastník procesu Sponzor, Šampion 
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2.3 Princip neustálého zlepšování v metodice DMAIC 

 

V souvislosti s rozvojem neustálého zlepšování, zvyšováním spokojenosti zákazníků 

a zvyšováním efektivity a produktivity výrobního procesu vznikla metodika DMAIC 

(Define – Measure – Analyse – Improve – Control) pro provádění Six Sigma projektu, 

která je postavena na Demingove cyklu PDCA (Plan – Do – Check – Act), (obr. 15). DMAIC 

se v posledních dvou fázích liší od cyklu DMADV ( Define – Measure – Analyse – Design – 

Verify). DMADV se pouţívá při návrhu nových produktů nazvaného Design for Six Sigma 

(DFFS). [3] 

 

 

Obr. 15 Porovnání PDCA cyklu a DMAIC cyklu 

 

2.2.1 Definování 

 

Define je první z pěti fází cyklu DMAIC. V této fázi se vybere projekt a definují 

se jeho cíle, získají se informace o procesu a stanoví se projektový tým. Výběr projektu 

je určen podle důleţitosti změny v závislosti na společnosti, ale hlavně na zákazníkovi. Musí 

být stanoveny zdroje potřebné pro realizaci projektu a doba jeho trvání. V této fázi  

se rozhoduje o budoucím úspěchu projektu. 
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Je-li vybrán projekt, sestaven tým a určené role v týmu, začnou se definovat problémy 

vycházející z analyzovaných kritických poţadavků zákazníka. Pro kaţdý Six sigma projekt 

jsou výchozím a hlavním bodem poţadavky zákazníka, které se nazývají kritické parametry 

jakosti (CTQ). Je velmi důleţité co nejpřesněji zmapovat proces a identifikovat problémová 

místa. [5] 

 

Doporučené kroky ve fázi definování [5]: 

 

- definování a výběr vhodného projektu, 

- sestavení projektového týmu a určení jednotlivých rolí členů týmu, 

- identifikování a zdokumentování klíčového procesu, 

- identifikace zákazníka a naslouchání hlasu zákazníka. 

 

Jedním z nástrojů pouţívaných ve fázi define je analýza SIPOC pro zmapování procesů 

a jejich vzájemných vazeb (obr. 16). Jedná se o jednoduchý nástroj poskytující velmi cenné 

informace o procesu. Analýza SIPOC identifikuje dodavatele, vstupy, sledovaný proces, 

výstupy a cílové zákazníky a jejich kritické poţadavky. SIPOC je nástroj, který pomáhá získat 

důleţité informace, které jsou potřebné při řešení projektu a ujasnění hranic. [3]; [5] 

SIPOC
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Obr. 16 Diagram SIPOC 

 

Postup vytvoření diagramu SIPOC [5]: 

 

1. Definování procesu. 

2. Definování hranic procesu. 

3. Identifikace, pojmenování a seřazení hlavních kroků procesu. 
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4. Vytvoření seznamu klíčových vstupů a výstupů. 

5. Vytvoření seznamu klíčových dodavatelů a zákazníků. 

 

2.2.2 Měření 

 

V této fázi je hlavním cílem získat informace o současném stavu procesu. Proces je nutné 

co nejpřesněji zmapovat, aby byly získány co nejpřesnější údaje o jeho aktuálním výkonu, 

a pomocí něhoţ by byly identifikovány oblasti daného problému. Fáze měření bývá druhou 

nejnákladnější poloţkou implementace metody Six Sigma. Měřit všechny kroky daného 

procesu je finančně velmi náročné, a proto je hlavním cílem určit vhodný měřící systém 

a části měřených procesů, čímţ se zvýší i efektivita měření. [5] 

  

2.3.2.1 Plán měření 

 

Je důleţité sestavit plán měření, který bude účinný a efektivní, protoţe správně provedené 

měření je základním stavebním kamenem Six Sigma. 

 

  Plán měření by měl obsahovat tyto informace[5]:  

 

- stanovení sledované veličiny, 

- vytvoření operační definice, 

- identifikace zdroje dat, 

- příprav plánu sběru dat a výběru vzorků, 

- implementace měření. 

 

2.3.2.2 Stanovení současné výkonnosti sledovaného procesu 

 

Podíl neshodných jednotek a konečný výnos 

 

Podílem vadných jednotek se rozumí číselný nebo procentní podíl zkoumajících jednotek, 

u kterých došlo k jedné nebo více neshodám.   
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vystupunajednotekpocet

jednotekneshodnýchpocet
jednotekneshodnychPodíl    (5) 

 

Konečným výnosem se rozumí efektivita procesu, tzn. jaký je podíl bezchybně vyrobených 

jednotek vzhledem ke všem jednotkám, které prošly procesem. Vynásobí-li se konečný výnos 

stem, zjistí se procento „dobrých“ vyrobených jednotek. 

 

jednotekneshodnýchpodílvýnosKonecny 1    (6) 

 

Počet neshod na jednotku 

 

Označuje se jako DPU a představuje průměrný počet neshod všech moţných druhů vztaţený 

k celkovému počtu jednotek na výstupu.  

 

vystupunajednotekPocet

vystupunaneshodpocetCelkovy
DPU      (7) 

 

Počet neshod na příleţitost a počet neshod na milion příleţitostí 

 

Počet neshod na příleţitost (DPO) definuje počet neshod vztaţené na celkový počet 

příleţitostí k výskytu neshody v celé skupině.  

 

tiprilezitosPocetjednotekPocet

neshodPocet
DPO


          (8) 

 

Počet neshod na milion příleţitostí se značí jako DPMO a uvádí počet neshod, který nastane 

při jednom milionu příleţitostí.  

 

610DPOxDPMO        (9) 
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Stanovení hodnoty procesní sigmy 

 

Hodnota procesní sigmy se určuje pomocí dvou ukazatelů: DPMO a konečný výnos. Pomocí 

převodní tabulky (tab. 2) lze velmi snadno zjistit hodnotu úrovně sigmy. Jednoduchou 

metodou pro stanovení Sigma úrovně je metoda interpolace. [5]; [9] 

 

Tab. 2: Převodní tabulka za předpokladu normálního rozdělení [18] 

Konečný výnos Úroveň Sigma DPMO 

6,7 0 933193 

15,9 0,5 841345 

30,9 1 691462 

34,5 1,1 655422 

38,2 1,2 617911 

42,1 1,3 579260 

46 1,4 539828 

50 1,5 500000 

69,1 2 308538 

84,1 2,5 158655 

93,3 3 66807 

99,4 4 6210 

99,98 5 233 

99,99966 6 3,4 

 

2.2.3 Analyzování 

 

Hlavním cílem této fáze je identifikace hlavních příčin variability sledovaného procesu. 

V této fázi se uplatňují dvě strategie. První z nich je analýza získaných dat a údajů z měření, 

při které se sestaví různé hypotézy příčiny. Tyto hypotézy se dále analyzují, provádí se jejich 

ověřování, upřesňují se nebo se zamítají. Největším problémem v této fází bývá špatná 

formulace různých hypotéz a jejich špatná interpretace.   

 

Druhá strategie je zaměřena na analýzu procesu, při které se provádí jeho důkladné zkoumání. 

Hledají se jeho úzká místa a identifikují se nesrovnalosti a problémové oblasti, které mohou 

působit na sledovaný proces. [5] 
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2.3.3.1 Brainstorming 

 

Brainstorming v překladu znamená mozkovou bouři. Jedná se o techniku, která se pouţívá 

k povzbuzení intuitivního tvůrčího myšlení v týmu, a ve které se generuje co nejvíce tvůrčích 

řešení a nápadů na dané téma. Hlavním předpokladem je, ţe lidé v týmu na základě podnětů 

od ostatních vymyslí, co nejvíce nápadů. Při realizaci brainstormingu je nutné dodrţovat 

určité zásady a pravidla brainstormingu. [19] 

 

2.3.3.2 Ishikawův diagram 

 

Jedná se o velmi jednoduchý grafický nástroj, který v logicky uspořádané formě zobrazuje 

příčiny daného následků, ne jen jeho příznaky. Pouţitím tohoto nástroje lze získat 

nejefektivnější řešení problému. Diagram má specifickou strukturu, vyjadřující hierarchii 

příčin, která umoţňuje analyzovat vzájemné vztahy mezi příčinami. Pro sestrojení Ishikawova 

diagramu se pouţívá technika brainstormingu. Je zvolen vhodný kolektiv skládající 

se z odborníků z různých oblastí. Na velký arch papíru se nakreslí základní kostra diagramu 

(obr. 17) a připraví se tabule pro zápis nápadů. Definuje se hlavní problém, hlavní skupiny 

příčin, subpříčin či elementárních příčin analyzovaného problému. Všechny nápady musí být 

zaznamenány do diagramu. Při vyhodnocení se stanoví nejpravděpodobnější příčiny 

analyzovaného problému, např. pomocí metody bodového hodnocení a určí se nejdůleţitější 

příčiny (Paretova analýza). [7] 

 

 

Obr. 17 Základní kostra Ishikawova diagramu 
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2.3.3.3 Paretova analýza 

 

Paretův diagram je rozhodovacím nástrojem, který umoţňuje oddělit podstatné faktory 

od méně podstatných. Paretův princip definuje, ţe většina následků problémů s jakosti 

(80 – 95%) je způsobena malým počtem příčin (5-20%). Tyto příčiny jsou nazývány ţivotně 

důleţitou menšinou a mají ukázat, na co by se měla upírat pozornost a úsilí při odstraňování 

nedostatků v procesu zabezpečování jakosti.  

 

Paretovou analýzu lze pouţít jak pro vyhledávání a definování nejpodstatnějších problémů, 

které jsou např. četnější nebo více nákladnější, tak pro stanovení ţivotně důleţité menšiny 

příčin, které způsobují předem definovaný, jiţ odhalený problém. [7] 

 

2.3.3.4 Testy 

 

Nulovou hypotézou, která se značí H0, nazýváme předpoklad, který vyslovíme a chceme 

ověřit. Ověřování platnosti H0 se nazývá testování nulové hypotézy. Opakem nulové hypotézy 

je alternativní hypotéza značena jako H1. Ta platí v případě, kdy neplatí H0. 

  

Obecný postup testování: 

1) Formulace nulové hypotézy H0 a alternativní hypotézy H1 

2) Výpočet testovacího kritéria T 

3) Nalezení kritické hodnoty K pro hladinu významnosti p 

4) Porovnání K a T, ponechání nebo zamítnutí H0 

 

Sestrojí se tzv. testovací kritérium T, které je z hlediska teorie pravděpodobnosti náhodná 

veličina. Testovací kritérium se sestrojí tak, aby měla některé z tabelovaných rozdělení 

a to právě tehdy, kdyţ platí H. Vypočítané T lze chápat jako realizaci této náhodné veličiny. 

T se porovná s kritickou hodnotou. 

 

Kritická hodnota K rozděluje obor hodnot náhodné veličiny T na dvě části: 

- kritický obor W 

- obor přijetí T 

 



 

25 

 

 

Je-li T > K neboli T patří do W, H0 se zamítá, a přijímá se H1. 

Jeli T < K neboli T patří do V, pak se H0 nezamítá. 

 

Při testování můţe dojít k těmto chybám: 

a) zamítneme hypotézu, která platí, tzv. chyba prvního druhu 

b) přijmeme hypotézu, která neplatí, tzv. chyba druhého druhu. [8] 

 

2.3.3.5 Analýza rozptylu (ANOVA)   

  

Analýza rozptylu umoţňuje zjistit vhodným rozkladem rozptylu, co je hlavním zdrojem 

variability. Na základě tohoto rozkladu lze rozhodnout, které faktory nejvíce ovlivňují 

sledovaný ukazatel kvality. Pokud se sleduje ukazatel kvality y v závislosti na jednom 

faktoru, hovoří se o jednoduchém třídění. Jsou-li sledované znaky, které mohou ovlivnit 

ukazatel y dva, pak se hovoří o dvojném třídění. [7]  

 

2.2.4 Zlepšování 

 

Fáze zlepšování se zaměřuje na generování, vyzkoušení a uplatnění takových řešení, 

které odstraní nejdůleţitější příčiny hlavního problému identifikované v předcházející fázi. 

Navrţená opatření by měla být realizována a následně by mělo být prověřeno, zdali nastane 

předpokládaný efekt.  

 

Mezi bariéry, které mohou výrazně omezit výhody plynoucí ze Six sigma, patří například tyto 

faktory: nedostatek kreativity, neschopnost důkladně promyslet řešení, hazardní 

implementace a odmítání organizačních změn. [5] 

 

Q-Stop 

 

Metoda Q-Stop je součástí japonské strategie Jidoka. Princip této metody je stejný jako 

u Jidoky. Jidoka je zaměřena na navrhování zařízení nebo procesů tak, aby se zastavily 

v okamţiku výskytu jakéhokoliv problému. Cílem je odhalit co nejrychlejším způsobem 
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vyskytující se problém, vyřešit příčiny problému přímo v místě svého vzniku a navrhnout 

takové opatření, které zabrání opakovanému výskytu. [16] 

 

 „Nejlepší zmetky a šroty jsou ty, které nevyrobíme.“ [1] 

 

Přínosy plynoucí z Q – Stop [1]: 

- omezení počtu vyrobených zmetků, 

- rychlá reakce na neshodu ve výrobním procesu, 

- zvýšení doby provozuschopnosti, 

- sníţení nákladů na opravy a šrotace, 

- zvýšení kvality výroby. 

 

2.2.5 Fáze řízení 

 

V poslední fázi cyklu DMAIC je třeba zhodnotit výsledky z předcházejících fází a kontrola, 

zda díky navrţeným opatřením můţe z dlouhodobého hlediska dojít k odstranění hlavních 

příčin problému. Důleţité je neustále navrhovat další kroky pro plynulé zlepšování procesu. 

 

Výsledkem této fáze by měla být dokončená dokumentace výsledků, získaných poznatků 

a doporučení, dále zpracována dokumentace procedur, standardy a instrukce. Tato 

dokumentace musí být vţdy po ruce. Obsah v dokumentaci musí být: jasný a přesný, 

nekomplikovaný, stručný, aktualizovaný a revidovaný. [5] 

 

Klíčové činnosti fáze řízení [5]: 

 

- zavedení měření k udrţení dosaţené úrovně zlepšení, 

- ustanovení vlastníka procesu a jejich zodpovědnosti za procesní řízení, 

- zavedení zpětné vazby do řízení. 
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3. ANALÝZA VÝROBNÍHO PROCESU 

 

3.1 Popis výrobního procesu 

 

Výrobní SMT linka je rozmístěna na hale podle předmětného uspořádání výroby. Znamená 

to, ţe zařízení jsou seskupena podle charakteristických znaků vyráběného produktu. Výrobek 

se přesouvá z jednotlivých zařízení pomocí transportních pásů. Po automatické optické 

kontrole, je-li polotovar vyhotoven jako shodný, je přemístěn na středisko 605, 

kde se polotovar dokončuje do finálního produktu. 

DATAMATRIX

- laserování

Kontrola 

DATAMATRIXU

Osazování TOP/BOT 

strany

Kontrola kvality pasty 3D 

kamerou 

Tisk pájecí pasty TOP/

BOT strany

Oprava nebo šrotace 

Středisko 605

Automatická optická 

inspekce

Reflow pájení TOP/BOT 

strany

Oprava 

DATAMATRIXU

SMT linka

 

Obr. 18 Průběh výroby na SMT lince 

 

Pro identifikace kaţdého produktu je pouţit datamatrix kód. V první operaci se provádí 

laserování tohoto kódu. Operátor vyjme DPS (panely) z vakuového balení a vloţí je do laseru 



 

28 

 

(obr. 19). Laser si pak odebírá jednotlivé DPS a vylaserovává do kaţdého kusu příslušný 

datamatrix. Datamatrix se skládá z různé kombinace bodů, díky níţ lze zjistit datum 

laserování, název a typ projektu, datum zpracování na SMT lince, a jiné informace týkající 

se výroby. Poté jsou DPS vkládány do beden, přikryty ESD bublino-fólií a převezeny k další 

operaci na výrobní lince SMT 004. 

 

 

Obr. 19 Linka na laserování datamatrixu [1] 

 

DPS jsou uspořádány postupně v tzv. magazínu (obr. 20), který se vkládá do vstupní stanice 

linky. Vstupní dopravník postupně odebírá jednu DPS za druhou. Pokud je nastavený 

program pro osazování horní strany desky (TOP), projíţdí deska přes obracecí stanici 

do DEKu. Je-li na programu osazování spodní strany desky (BOT), deska se v obracecí 

stanici obrátí na příslušnou stranu a projíţdí do DEKu.  

 

 

Obr. 20 Magazín [1] 

 

Zařízení DEK je automatický stroj, ve kterém se pájecí pasta nanáší přes síto na DPS. 

Příslušný DPS dojede pod síto. Je nutné, aby DPS byl přesně na určeném místě. Dosahuje 
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se toho pomocí středících značek. Poté se DPS přitiskne k sítu pomocí stolu. Společně 

pak vyjíţdí nahoru i podpěry, jejichţ účelem je, aby se příslušná DPS neprohnula. Na sítě 

je nanesená pasta, která se pomocí raklí nanáší přes síto na DPS (obr. 21: vlevo). Poté projíţdí 

do stanice kontroly (PARMI – obr. 21: vpravo), kde je kvalita pasty kontrolována pomocí 

3D kamery, v níţ je příslušná deska načtena pomocí datamatrixu. To je novinkou u SMT 

linek, protoţe dříve se kvalita pasty kontrolovala jen pomocí 2D kamery, u které se nedala 

rozpoznat výška nanesené pasty, která můţe mít vliv na vznik šrotace.  

 

 

Obr. 21 Pastování síta pomocí raklí (vlevo) a kontrolní zařízení PARMI (vpravo) [1] 

 

Po 3D kontrole (PARMI) postupuje DPS do osazovacích strojů linky, které osazují 

 90 000 součástek za hodinu s přesností 55µ/4σ. První osazovací stroj Siplace X4 obsahuje 

4 osazovací hlavy CP20 (obr. 22 – vpravo). Kaţdá z osazovacích hlav obsahuje 20 pipet, 

které odebírají součástky z podavačů. Při osazování odebere osazovací hlava 20 součástek 

na pipety, změří je pomocí kamery osadí na DPS. Na obr. 22 (vlevo) je znázorněna pipeta 

odebírající komponentu. 

 

 

Obr. 22 Pipeta se součástkou (vlevo) a osazovací hlava (vpravo) [1] 
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Pokud je součástka špatně odebrána a měřící reţim bude mimo toleranci, součástka bude 

odhozena do šrotační nádoby. Druhá osazovací stanice Siplace X3 obsahuje 2 osazovací hlavy 

Multistar CPP a jednu osazovací hlavu Twinhead, který slouţí pro osazování těţkých 

a velkých komponent. Osazovací stanice jsou předmětně uspořádány za sebou a jsou 

propojeny pásovým transportem. Je-li DPS osazena, postupuje pomocí transportu 

do REFLOW pece (obr. 23). Úkolem REFLOW pece je přeměna cínové pasty na pevné 

skupenství, kdy dochází k zahřátí všech součástek na DPS na teplotu zhruba 230 °C 

po určitou dobu a poté dojde k ochlazení pomocí ventilátorů na teplotu okolo 25 °C.  

Jsou-li komponenty zapájeny, postupuje DPS k poslední části linky, přímo do AOI. 

 

 

Obr. 23 Reflow pec [1] 

 

AOI je automatická optická inspekce (obr. 24), která pomocí kamerového systému snímá 

jednotlivé součástky na všech DPS. AOI je provázáno s programem osazování SMT, kde jsou 

pro jednotlivé pozice součástek dány souřadnice. AOI tyto souřadnice přebírá a podle nich 

kontroluje jednotlivé součástky. Pokud se nalezne vada, tak při transportu k operátorovi 

se DPS zastaví, operátor jí vyjme a provede vizuální kontrolu, kdy pod lupou posuzuje 

jednotlivé součástky, zda se jedná opravdu o vadu. AOI je nastaveno přísně, tudíţ v dosti 

případech se jedná spíše o tzv. pseudochybu (chyba vyhodnocena zařízením, ale fyzickou 

kontrolou není potvrzena).  

 

Obr. 24 Kamerový systém v AOI [1] 
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Pokud se jedná o opravitelnou vadu, operátor označí chybu červenou šipkou a vloţí 

do červeného magazínu, odkud si DPS odebere pracovník oprav na okamţité opravy.  

Jedná-li se o neopravitelnou vadu, operátor označí přesné místo vady červenou šipkou, vypíše 

šrotační lístek (obr. 25). Poté celou DPS i se šrotačním lístkem předá týmovému předákovi 

ke schválení. Ve šrotačním lístku musí být vepsány tyto údaje: typ výrobku, stručný popis 

chyby, čas nalezení, na jaké operaci vada vznikla. Od týmového předáka putuje dále vadná 

DPS na denní market, kde ho posuzuje vedoucí úseku. 

 

Obr. 25 Šrotační lístek [1] 

 

Denní market je proveden vedoucím úseku kaţdé ráno, kdy se vadné desky kontrolují 

a potvrzují se vady. Účel tohoto marketu je, aby měl vedoucí úseku přehled, co se šrotuje, 

na jaké chyby, hledal příčiny vzniku šrotace a navrhoval zlepšení. 

 

Pravidelně 1x týdně se koná šrotační schůzka u šrotačního regálu. U šrotační schůzky 

jsou přítomní příslušní projektoví QP, MP, BTM a dílenská písařka. Při této schůzce se počítá 

celkový souhrn šrotů za předcházející období pro jednotlivé skupiny výrobků a definují 

se příčiny vzniku šrotu.  

 

3.2 Řídící jednotka motoru SIMOS 10+1 

 

Na výrobní lince SMT 004 jsou vyráběny polotovary řídících jednotek motoru ze skupiny 

SIMOS 10+1 s konceptem Zero Rework. Řídící jednotka benzínových motorů 

TF SI (Turbocharged Fuel Stratified Injection) umoţňuje vysoký výkon při nízkém objemu 

válců. Jedná se o desku plošných spojů, která je osazená komponenty z obou stran 
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a konektorem (obr. 26). Na středisku 605 je poté provedena finální podoba řídící jednotky, 

kde je kus utěsněn a zavíkován.  

 

   

Obr. 26 Osazená DPS z TOP i BOT strany a finální podoba řídící jednotky motoru [1] 

 

Kaţdý typ výrobku má svůj osazovací plán, ve kterém jsou zaznamenány pozice jednotlivých 

komponent. Komponenty patřící do Zero rework jsou v osazovacím plánu odlišené barevně.  

 

Obr. 27 Umístění řídící jednotky motoru v motorovém prostoru[1] 

 

3.3 Zero Rework 

 

Zero Rework lze chápat jako nulové opravy. Výrobky, které jsou součásti konceptu Zero 

Rework, nemají povolené ţádné zásahy do komponent mající vadu. V tomto konceptu 

jsou také zakázány výměny součástek v případě, kdy má součástka špatné parametry 

nebo chybí na předem určeném místě. Zavedením koncepce Zero Rework zvýšila společnost 

svou prestiţ u zákazníků. Změnila se také filosofie společnosti – „Jiţ napoprvé vyrábět 

dobře“.  
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Zero rework má na osazovacích plánech barevné odlišení, které operátora upozorní, ţe se 

jedná o součástku, respektive komponentu, která nesmí být opravována, a kus se automaticky 

stává šrotem. Jedná se o reálnou chybu. Komponenty, které nepatří do konceptu Zero Rework, 

lze opravit. Je povolen pouze určitý počet zásahu, který kdyţ se překročí, tak se kus stává 

šrotem.  

 

Nevýhodou této koncepce je zvýšení nákladů na šrotaci. Proto by se měla společnost zaměřit 

na důsledné sledování a analýzu procesu, navrhování nápravných opatření a neustálé 

zlepšování procesu tak, aby se náklady na šrotaci sníţily. [1] 

 

3.4 Hodnotící parametry procesu 

 

OEE 

 

- je celková efektivnost zařízení, jejímţ cílem je zjistit, jak zařízení fungují, co u nich 

způsobuje největší ztráty v provozu, a tudíţ u nich zajistit efektivnější plánování 

výroby, 

- ukazatelé 0EE: 

 

 dostupnost = kolik skutečného času z disponibilního je vyuţito 

 výkon = vyjadřuje plnění normy nastavené podle maximálního taktu stroje, 

který je zajištěn při náměru, 

 kvalita = dobré kusy (bez oprav).  

 

kvalitavýkondostupnostOEE      (10) 

 

0 km PPM 

 

- je snaha organizace dosáhnout této hodnoty v zákaznických reklamacích, 

- PPM označuje míru neshod, tzn. kolik je vadných komponent (výrobků) na milion 

příleţitostí. 
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DPM  

 

- udává počet vad v procesu na milion osazených komponent nebo pájených bodů. 

 

Šrotace  

 

- je cena vyšrotovaného materiálu, respektive výrobku, které z důvodu neshody 

s poţadavky musely být zlikvidovány. 

 

FPY 

 

- je jednotka, která označuje dosahovanou jakosti v průběhu výroby, udává podíl 

výrobků, které prošly celým procesem na poprvé. [1] 
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4. IMPLEMENTACI SIX SIGMA POMOCÍ METODIKY DMAIC 

 

Hlavním cílem aplikace Six Sigma je sníţit šrotaci u vybraných skupin projektů SIMOS 10+1 

dělící se na 6 výrobkových řad. SIMOS 10+1 je zaměřen na řídící jednotky motoru (obr. 26), 

které spadají do konceptu Zero Rework (tzv. nulové opravy). Znamená to, ţe na určitých 

komponentách, které patří pod Zero Rework, nesmí být proveden ţádný zásah.  

 

Začátkem dubna roku 2010 zahájila svůj provoz výrobní linka SMT 004, která patří 

pod Focus Factory 2. Výrobní linka je podle předmětného uspořádání umístěna na středisku 

602. Zmapování procesu a popis jednotlivých činností v procesu je uveden v kapitole 3.1. 

Na výrobní lince SMT004 jsou vyráběný polotovary výrobků ze skupiny SIMOS 10+1. 

 

 

4.1 Fáze definování 

 

Pro zadaný projekt, který se řadí do kategorie Six Sigma, byl vypsán standardizovaný 

formulář: „Formulář ConCIP projektu (Project Charter)“. Tento formulář je zobrazen 

v příloze 1. V projektovém listu je zapsán název projektu spolu s jasným popisem problému. 

Dále jsou zde zaznamenány tyto údaje: rozsah a hranice projektu, přínosy, aktuální stav, 

odhadovaný výsledek, časový plán projektu, sloţení projektového týmu a očekávané bariéry 

spolu s riziky.  

 

4.1.1 Sestavení projektového týmu 

 

Pro úspěšné implementování metody Six Sigma je důleţitou součástí sestavení projektového 

týmu a jeho odpovídající role pro zastoupení v organizaci. Projektový tým je sloţen 

ze čtyř osob. Ing. Miloslav Mráz je sponzorem a zároveň vlastníkem procesu., Ing. Simona 

Urbanová je konzultantem v oblasti Six Sigma a její role v projektovém týmu je definovaná 

jako kouč. Konzultantem SMT technologie je Jiří Vondráček. Vedoucím projektu jsem byla 

jmenována já – Věra Barabášová.  

 

 

 



 

36 

 

4.1.2 Zmapování procesu pomocí SIPOC diagramu 

 

Důleţitým nástrojem pro zmapování procesu a s nimi souvisejících vzájemných vazeb  

je diagram SIPOC. Diagram SIPOC pomáhá při definování různých vlivů, které mohou 

působit na vznik neshodných jednotek. Diagram je znázorněn v tab. 3. 

 

Tab. 3: SIPOC diagram 

S I   P   O C 

Dodavatelé Vstupy   Proces   Výstupy Zákazníci 

  materiál:           

  osazovací komponenty   Výroba   DPS středisko 605 

Sklad, SQM DPS   polotovaru   bez vady   

  pájecí pasta           

  zařízení:   
Tisk pájecí pasty 

TOP/ 
      

  laser   BOT strany   DPS  BTM 

  transportní pásy   ↓   s vadou QP 

  obracečka   Kontrola kvality pasty       

Oddělení PT DEK   3D kamerou       

  
PARMI 

  ↓   
výpadek 

DPS 

okamţité 

opravy 

    Osazování TOP/   na AOI po SMT 

  REFLOW PEC   BOT strany       

  AOI   ↓       

  obsluha:   Reflow pájení TOP/       

  manipulace s komponenty   BOT strany   šrotace dílenská  

  zpracování pasty   ↓     písařka 

Týmový  
příprava linky před 

zahájením 
  Automatická optická       

předák nového projektu   inspekce       

  
manipulace s nezapájenou 

DPS 
      reklamace zákazník 

  
kontrola správnosti 

zadaných  
      zákazníkem   

  parametrů            

 

Sledovaným procesem je zde výroba polotovaru, tzn. osazení jednotlivých DPS. Vstupy 

jsou rozdělené na 3 části: materiál, zařízení a obsluha. Výstupy jsou rozděleny v závislosti 
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na kvalitě jednotlivých DPS, tzn. od DPS bez vady, DPS s vadou, šrotací aţ po reklamaci 

zákazníkem.  

 

4.1.3 Vývojový diagram procesu na výrobní lince 

 

Pro detailnější popis a lepší vizualizaci byl vypracován vývojový diagram procesu 

na výrobní lince SMT004. Tento diagram je zobrazen v příloze č. 2.  

 

4.1.4 Od porozumění potřeb zákazníka k CTQ 

 

Na výrobní lince SMT 004 je vyráběn polotovar výrobku (řídící jednotky), který dále 

pokračuje na středisko 605 k finálnímu zpracování. Středisko 605 je interním zákazníkem 

daného polotovaru. Ze střediska 605 je výrobek jiţ ve finální podobě poslán k externímu 

zákazníkovi, u kterého je provedena montáţ přímo do automobilu. V diagramu SIPOC 

(tab. 3) jsou uvedeny všechny výstupy z procesu a jejich zákazníci. Na středisko 605 

se dostane pouze DPS bez vady. 

 

Poţadavek interního zákazníka se shoduje s výstupem výrobní linky. Tímto poţadavkem je, 

aby daná DPS byla řádně osazená dle osazovacího plánu a zapájena dle pájecího katalogu, 

tzn. DPS bez vady. Klíčový výstup by měl být měřitelný a zároveň by měl být ve shodě 

s cílem projektu. Cílem projektu je sniţování šrotace vzniklé na výrobní lince SMT004, 

a proto klíčovým CTQ je sniţování počtu neshodných kusů na nulovou úroveň. 

 

4.1.5 Definování nejzávaţnější chyby 

 

Informace o „ţivotě“ výrobku, respektive polotovaru jsou pomocí datamatrixu kódu 

zaznamenány a uloţeny v systému AMIS. AMIS je podčásti PQR (Production Quality 

Releace). Pomocí systému AMIS byla získána data o vyšrotovaných materiálech za určité 

období. Data, která se pouţil pro zjištění a formulaci problému, jsou od 1. 4. 2010 

do 31. 8. 2010. V programu MS Excel byla dále vyfiltrována ID produktů, které spadají pod 

projekty ze skupiny SIMOS 10+1. Pomocí kontingenčních tabulek se získaly základní 

informace pro zjištění nejzávaţnější chyb, při kterých vzniká nejvíce šrotů.  
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Na obr. 28 jsou zobrazeny jednotlivé výrobky, které jsou zařazeny ve skupině SIMOS 10+1. 

V závislosti na mnoţství vyrobených polotovarů a mnoţství šrotů vyskytujících 

se u jednotlivých projektů, lze dále z obr. 28 vyčíst, ţe nejvíce problémovým projektem je ten, 

který má ID označení 340. U tohoto projektu se šrotace projevuje v 1,60% případů 

z vyrobeného mnoţství výrobků. 

 

Obr. 28: Procento šrotace u jednotlivých podskupiny na projektu SIMOS 10+1 

 

Pro zjištění nejzávaţnější chyby byla provedena Paretovou analýza. Paretův diagram ukazuje, 

ţe nejzávaţnějším problémem je nezapájený spoj, který způsobuje přibliţně 27% všech chyb 

(obr. 29). Základním kritériem při stanovení ţivotně důleţité menšiny faktorů je kritérium 

80/20 = Paretův princip. Paretův princip definuje, ţe 80% problémů je způsobeno 20% chyb. 

 

 

Obr. 29 Paretův diagram pro zjištění nejzávaţnější příčiny 
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Pokud by se odstranilo 5 nejzávaţnějších vad, odstranili bychom 80% příčin vzniků šrotací 

způsobených konceptem nulových oprav (Zero Rework). Mezi tyto další závaţné vady: 

špatná pozice součástek, mechanické poškození, chybějící součástka, špatná DPS.  

 

Na obr. 30 je zobrazen nezapájený spoj.  Můţeme vidět, ţe pasty je zde dostatek, ale i přesto 

spoj nevykazuje dobré smáčení a známky přilnavosti. Dále lze vidět i patrný odtah 

od pájených částí. Vznik nezapájeného spoje souvisí s výškou nanesené pasty, která se nanáší 

v DEKu. Tato vada spolu s nezapájeným spojem jsou nejčastější příčinou šrotace u projektů 

SIMOS 10+1. Proto se v další části zaměřím na sniţování šrotace vzniklé touto příčinou.  

 

 

Obr. 30 Nezapájený spoj [1] 

 

Na obr. 31 je znázorněný správně zapájený spoj. Lze vidět, ţe spoj vykazuje dobré smáčení 

a známky přilnavosti.  

 

 

 

Obr. 31 Zapájený spoj [1] 
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4.1.6 Osazovací plán 

 

Kaţdý výrobek má svůj osazovací plán. V rámci diplomové práce jsem do kaţdého 

osazovacího plánu zakreslovala četnost vady u komponent, kde se vada vyskytla 

(příloha č. 3). V příloze je znázorněn řez osazovacího plánu spolu s označením pozic, kde 

se vyskytují vady, které jsou způsobené nezapájeným spojem. 

 

 

4.2 Fáze měření 

 

Sběr dat byl proveden ve dvou fázích. První z nich byla zaměřena na zjištění současného 

stavu výkonnosti procesu. Ve druhé fázi je sběr dat prováděn v závislosti na vyšrotovaných 

kusech, které souvisejí s definovanou nejzávaţnější chybou.  

 

4.2.1 Plán měření  

 

Aby bylo měření efektivní a účinné, je důleţité sestavit plán měření, ve kterém by měly být 

obsaţeny tyto informace: sledovaná veličina, identifikace zdroje dat, sestavení plánu sběru 

dat, výběr vzorků, implementace měření a analýza systému měření. 

 

4.2.2 Vytvoření operační definice 

 

Pro následující pojmy bylo pouţité firemní označení: 

 

- chyba = reálná nebo opravitelná; 

- reálná chyba = neshoda, vada; 

- opravitelná chyba = opravitelná vada; 

- pseudochyba = detekována stroje, operátorem posouzena jako dobrá; 

- neshodná jednotka = šrot. 
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4.2.3 Měření zaloţené na zjištění výstupní výkonnosti 

 

Pro zjištění výstupní výkonnosti procesu bylo provedené měření na výstupu AOI. Najde-li 

AOI vadu, putuje DPS k operátorovi, který pod lupou posuzuje jednotlivé komponenty, 

zda se jedná opravdu o vadu. Operátor zjišťuje, jestli je tato vada pseudochybou, opravitelnou 

nebo reálnou chybou do konceptu Zero Rework. Pokud se jedná o pseudochybu, operátor 

posoudí kus jako dobrý. Opravitelná vada je dále předána na okamţité opravy po SMT. 

V případě, ţe je vada opravena, kus se znovu vkládá do AOI na posouzení shody 

s poţadavky. Vada patřící do konceptu Zero Rework se automaticky stává šrotem, vkládá 

se do magazínu pro neshodné kusy a operátor vypíše šrotační lístek. 

 

Měření na výstupu AOI bylo prováděno přibliţně 2 týdny. Byl stanoven časový interval 

odběru na kaţdých 15 minut a posouzené kusy z AOI byly odebírány nahodilým způsobem. 

Měření bylo prováděno v závislosti na aktuální výrobě výrobkové skupiny SIMOS 10+1, 

protoţe na lince SMT 004 neprobíhá pouze výroba této řady výrobků. Při měření byly 

zaznamenávány DMX jednotlivých odebíraných jednotek a informace o těchto jednotkách 

byly vyhledány v systému AMIS. V příloze č. 4 je znázorněna tabulka, ve které jsou 

tyto informace: čas odběru, typ výrobku, strana, počet neshodných jednotek, počet neshod 

na jednotlivých jednotkách.  

 

4.2.4 Měření zaloţené na sběru dat o vyšrotovaných kusech na nezapájený spoj 

 

Druhá fáze měření je zaměřena na sběr dat o vyšrotovaných kusech, které souvisely 

s nezapájeným spojem. Pro výrobkovou skupinu SIMOS 10+1 se pravidelně 1xtýdně koná 

šrotační schůzka, kde se počítá celkový souhrn šrotů za předcházející období. Sběr dat 

byl proto prováděn jednou týdně po této šrotační schůzce, kdy byly získávány DMX kódy 

z neshodných kusů, u kterých se nezapájený spoj vyskytoval. V programu Excel byla 

vytvořena databáze, do které se zaznamenávaly informace o těchto kusech, které se budou 

analyzovat. Uváděné údaje byly následující: označení výrobku, DMX kód, strana DPS, pozice 

nezapájené komponenty, materiálové číslo komponenty, datum a čas pro jednotlivé výrobní 

operace na SMT lince, směna. Tyto údaje byly rozšířeny o měření vlhkosti a teploty od doby, 

kdy se umístil měřič zaznamenávající teplotu a vlhkost do zařízení DEK. Interval měření 
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byl stanoven na kaţdých 5 minut. Data jsou podkladem pro fázi analyzování. Ukázka 

této tabulky je zobrazena v tab. 4. 

 

Tab. 4: Ukázka sběru dat o vyšrotovaných kusech na nezapájený spoj 

 

 

4.2.5 Výpočet výstupní výkonnosti procesu 

 

4.2.5.1 Podíl neshodných jednotek 

 

Podílem vadných jednotek se rozumí číselný nebo procentní podíl zkoumajících jednotek, 

u kterých došlo k jedné nebo více neshodám.  Podíl neshodných jednotek se počítá pomocí 

vzorce (5), kdy jednotkou na výstupu je celá osazená DPS zkontrolovaná měřícím zařízením 

AOI. Neshodnou jednotku představuje DPS, na které se vyskytuje jedna nebo více neshod.  

 

055,0
200

11


vystupunajednotekpocet

jednotekneshodnýchpocet
jednotekneshodnychPodíl  

 

4.2.5.2 Stanovení konečného výnosu 

 

Konečným výnosem se rozumí efektivita procesu, tzn. jaký je podíl bezchybně vyrobených 

jednotek vzhledem ke všem jednotkám, které prošly procesem. Pro výpočet se vyuţívá vzorec 

(6). Vynásobí-li se konečný výnos stem, zjistí se procento „dobrých“ vyrobených jednotek. 

 

%5,94945,0055,011  jednotekneshodnýchpodílvýnosKonecny  
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4.2.5.3 Počet neshod na jednotku 

 

Počet neshod na jednotku, který se značí jako DPU, představuje průměrný počet neshod všech 

moţných druhů vztaţený k celkovému počtu jednotek na výstupu. Počítá se podle vzorce (7). 

 

155,0
200

31


vystupunajednotekPocet

vystupunaneshodpocetCelkovy
DPU  

 

U vypočítané hodnoty DPU, lze v průměru očekávat jednu vadu v kaţdé sedmé jednotce.  

 

4.2.5.4 Počet neshod na příleţitost a počet neshod na milion příleţitostí 

 

V interní dokumentaci společnosti Continental je pro skupinu výrobků SIMOS 10+1 vymezen 

počet příleţitosti ke vzniku neshody. Tato příleţitost můţe vzniknout u kaţdé z komponent, 

které jsou osazené na DPS z obou stran. Počet neshod u neshodných jednotek byl zjištěn 

v systému AMIS. Operátor musí při potvrzení reálné chyby zaznamenat, u kterých pozic 

se neshoda vyskytla. Tyto informace se ukládají právě do systému AMIS. 

 

Počet neshod na příleţitost (DPO) definuje počet neshod vztaţené na celkový počet 

příleţitostí k výskytu neshody v celé skupině.  

 

000142594,0
1087200

31





xtiprilezitosPocetjednotekPocet

neshodPocet
DPO  

 

Vypočítaná hodnota DPO znamená, ţe pravděpodobnost výskytu neshody odpovídá 0,01%. 

Počet neshod na milion příleţitostí se značí jako DPMO a uvádí počet neshod, který nastane 

při jednom milionu příleţitostí.  

 

59,14210000142593,010 66  xDPOxDPMO  
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4.2.5.5 Stanovení hodnoty procesní sigmy 

 

Hodnota procesní sigmy byla vypočtena pomocí dvou ukazatelů: DPMO a konečného výnosu. 

Pro výpočet byla pouţita metoda interpolace s pouţitím konverzní tabulky Sigma hodnot  

(tab. 5).   
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13066800
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mDPMOvDPMO

mDPMODPMO
vSigmaSigma ,kde: 

 

 Sigma  … hledaná hodnoty sigma 

 Sigma(v) … větší hodnota sigma v konverzní tabulce 

 DPMO  … vypočítaná hodnota DMPO procesu 

 DPMO(v) … větší hodnota DPMO v konverzní tabulce 

 DPMO(m) … menší hodnota DPMO v konverzní tabulce 

 

Tab. 5: Výňatek z konverzní tabulky Sigma hodnot dle literatury [5] 

Výnos(%) DPMO Hodnota Sigma 

93,32 66800 3 

94,79 52100 3,125 

95,99 40100 3,25 

96,96 30400 3,375 

97,73 22700 3,5 

98,32 16800 3,625 

98,78 12200 3,75 

99,12 8800 3,875 

99,38 6200 4 

99,565 4350 4,125 

99,7 3000 4,25 

99,795 2050 4,375 

99,87 1300 4,5 

99,91 900 4,625 

99,94 600 4,75 

99,96 400 4,875 

99,977 230 5 

99,982 180 5,125 

99,987 130 5,25 

 

 

Hodnota procesní sigmy vyšla pro proces výroby polotovaru 5,24 sigma. I kdyţ je hodnota 

procesní sigmy vysoká a blíţí se k Six sigma úrovni, je nutné proces neustále zlepšovat 

a hledat různá opatření, které mohou pomoci přiblíţit se ještě více k hodnotě 6 sigma. 
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4.2.5.6 Výpočet způsobilosti procesu 

 

Aby bylo moţné provést výpočet indexů způsobilosti, musí být ověřené dvě základní 

podmínky. Sledovaný proces mít data z normálního rozdělení a zároveň být ve statisticky 

zvládnutém stavu. Pro zjištění normality byl pouţit program StatGraphics Plus 5.0, kde byla 

data vyhodnocena pomocí grafu (obr. 32) a testů (obr. 33) 

 

 

Obr. 32: Histogram pro ověření normality dat 

 

Histogram, který je na obr. 32, jasně ukazuje, ţe data nepocházejí z normálního rozdělení.  

 

Pro zjištění normality dat byly pouţité testy, ve kterých se testují nulové hypotézy o shodě 

empirického rozdělení s normálním. 

 

H0: Data pocházejí z normálního rozdělení. 

H1: Data nepocházejí z normálního rozdělení. 

 

Obr. 33: Testy pro ověření normality dat 
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Jelikoţ P-Value je menší neţ 0,05, zamítá se nulová hypotéza a přijímá alternativní. Data 

nepocházejí z normálního rozdělení. Jelikoţ normalita dat byla jednou z podmínky 

pro výpočet indexů způsobilosti, nelze proto pouţít klasické Shewhartovy diagramu a stanovit 

způsobilost procesů pomocí indexů Cp a Cpk.  

  

4.3 Fáze analyzování 

 

4.3.1 Identifikace příčin pomocí Ishikawova diagramu 

 

Při definování nejzávaţnějších příčin byl aplikován jeden ze sedmi základních nástrojů 

jakosti. Diagram příčin a následků byl zpracováván pomocí brainstormingu v týmu. V týmu 

byly osoby, které jsou součástí procesu: plánovač kvality, plánovač výroby, systémoví 

pracovníci, operátoři, kontroloři u výstupní kontroly z AOI, předák směny. Na základě 

diskuse o moţných příčinách způsobující šroty byla navrţena kostra diagramu, a dále 

k ní byly přiřazeny příčiny vzniku šrotací a jejich subpříčiny (Příloha č. 5). 

 

U hotového diagramu rybí kost byly stanovené nejpravděpodobnější příčiny analyzovaného 

efektu pomocí metody bodového hodnocení. Jednotliví účastníci v týmu dostali body 

od 0 do 5, kde 0 znamená, ţe daná příčina nemá ţádný vliv na neshodu a 5 znamená, ţe daná 

příčina způsobuje s největší pravděpodobností danou příčinu. V tab. 2 je zobrazen celkový 

počet bodů k jednotlivým vybraným příčinám, které souvisí s vadou nezapájený spoj. Bodové 

hodnocení je v tab. 6 uspořádáno sestupně od nejvyššího celkového počtu bodů k nejniţšímu. 

 

Tab. 6: Metoda bodového hodnocení 

Nejpravděpodobnější příčina Bodové hodnocení 

ucpané síto 35 

nedostatečná kvalifikace zaměstnanců (lidé) 30 

vstupní materiál (součástka, DPS) 29 

vlhkost (okolní vlivy/atmosférické podmínky) 17 

špatné vakuování DPS (metody) 10 

špatná údrţba (metody) 8 

nedostatečná údrţba stroje (lidé) 8 

porucha transportu v peci (pec) 1 
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4.3.2 Paretova analýza 

 

Byla provedena Paretova analýza, pomocí které se určí nejdůleţitější příčiny souvisejících 

s výrobní vadou. Na obr. 34 je zobrazen Paretův diagram. Z diagramu lze vidět, ţe 

nejpravděpodobnější příčinou vzniku vady nezapájeného spoje je ucpané síto. Aţ 26% vad 

můţe být způsobené právě ucpaným sítem. Hned za ní s 22% je nedostatečná kvalifikace 

zaměstnanců. Kritériem pro zjištění ţivotně důleţité menšiny je 80/20 = Paretův princip. 

Znamená to, ţe 20% příčin se významnou měrou podílejí na vzniku problémů z 80%. V tomto 

případě, pokud by se odstranily 4 nejpravděpodobnější příčiny vzniku vady, odstranili 

bychom 80% příčin vzniků nezapájeného spojené. 

 

 

Obr. 34 Paretův diagram pro zjištění nejdůleţitějších příčin 

 

4.3.3 Definování sledovaných proměnných 

 

Chybovost je spojená s ucpaným sítem. 

Chybovost je spojená s nedostatečnou kvalifikací lidí. 

Chybovost je závislá na vstupním materiálu.  

Chybovost je spojená s proměnlivostí atmosférických podmínek.  

 

Definované proměnné ukazují 3 rozdílné oblasti. Ucpané síto můţe být zapříčiněno lidským 

faktorem. Ten je spojen i s další proměnnou. Jedná se o nedostatečnou kvalifikace lidí. Další 

oblastí je vstupní materiál, který je závislý na dodavatelích. Poslední oblastí jsou okolní vlivy. 
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4.3.4 Analyzování definovaných proměnných 

 

4.3.4.1 Analýza chybovosti spojená s ucpaným sítem 

 

Při sběru dat o vyšrotovaných kusech, které souvisely s nezapájeným spojem, byla zjištěna 

vada na stejné pozici u 3 kusů jdoucích po sobě v čase.  Tyto kusy byly poslány na analýzu 

spojenou s ucpaným sítem. Pro analýzu se pouţila data uloţená v systému, ve kterém 

se zaznamenávají informace o kvalitě pasty (výška, tloušťka) zjištěné pomocí měřící stanice 

PARMI. 

 

U všech analyzovaných kusů byl výstup ze systému stejný. Na obr. 35 je vidět, ţe u dané 

pozice pasta není vůbec nanesená. Příčinou této opakující se chyby je ucpané síto na dané 

pozici. Zařízení PARMI označilo vţdy daný kus jako NG (negative), tzv. chyba. Tento kus 

poté vyjel na posouzení operátorem, jestli se jedná o reálnou chybu nebo opravitelnou.  

 

 

Obr. 35: Chybějící pasta na dané pozici v 2D pohledu (vlevo) a 3D pohledu (vpravo) 

  

Operátor v těchto třech případech posoudil, ţe se jedná o opravitelnou chybu, i kdyţ 

se ve skutečnosti jednalo o reálnou chybu patřící pod zero rework (obr. 36). Na základě svého 

špatného rozhodnutí uvolnil kus zpátky do procesu, čímţ vznikly vyšší náklady na šrotaci. 

Na konci výrobní linky vyhodnotila AOI daný kus jako chybu, kterou jiný operátor posoudil 

jako reálnou a kus se stal automaticky šrotem.  

 

 

Obr. 36 Posouzení operátora 
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Tyto výsledky jasně ukázaly, na co by měla být zaměřena pozornost projektového týmu. 

Zjistit příčinu, proč operátor špatně vyhodnotil tyto chyby a navrhnout opatření, aby se to jiţ 

neopakovalo. 

 

4.3.4.2 Analýza chybovosti spojené s kvalifikací obsluh SMT 

 

Bylo provedeno zjišťování kvalifikace operátorů u jednotlivých směn formou ústní i praktické 

zkoušky. Z kaţdé směny byli prozkoušeni všichni operátoři. Tito operátoři dostali 9 otázek, 

které se týkaly obsluhy linky a dodrţování pracovního postupu (tab. 7). Otázky byly 

rozdělené na lehké a těţší, kde u lehkých mohl operátor dosáhnout maximálně 1 bodu. 

U těţších otázek bylo moţné získat aţ 3 body. Pro hodnocení se vybralo z kaţdé směny 

8 operátorů, kteří v točicím se cyklu obsluhují výrobní linku SMT 004.  

 

Tab. 7: Ukázka testovacích otázek 

Zaměření Otázka Max. získaných bodů 

DEK Jak poznáte poškozené nebo ucpané síto? Jak často síto 

kontrolujete? Existuje nějaký chybový katalog, a pokud 

ano, kde jej najdete? 

 

1 

DEK Vysvětlete u jednotlivých parametrů, co znamenají (tlak, 

rychlost stěrek, atd.). 

 

3 

SIPLACE Při SPC kontrole naleznete po tisku pasty neshodný kus. 

Jak budete postupovat? 

1 

SIPLACE Objeví-li se vakuové chyby, jak budete postupovat při 

opravě a co budete měnit? 

3 

REFLOW Jak přehrajete program? 1 

REFLOW Popište parametry, ovlivňující teplotní profil a kritéria 

pro jeho nastavení. 

3 

 

Zkoušející na základě jejich odpovědí a praktické ukázky na SMT lince bodově ohodnotil 

jejich odpovědi. V tab. 8 je zobrazeno hodnocení u jednotlivých operátorů v procentech 

pro všechny směny. 
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Tab. 8: Hodnocení jednotlivých operátorů 

SM1 SM2 SM3 SM4 

72,78 % 89,44 % 98,89 % 99,44 % 

51,67 % 50,67 % 100,00 % 83,33 %  

95,56 % 71,67 % 93,33 % 76,67 % 

98,33 % 89,33 % 80,33 % 94,33 % 

86,33 % 92,00 % 88,33 % 94,67 % 

86,33 % 83,33 % 75,24 % 66,00 % 

98,57 % 97,14 % 77,86 % 99,29 % 

92,14 % 96,90 % 90,95 % 93,33 % 

 

Pro vyhodnocení získaných dat byla pouţita analýza rozptylu, která umoţňuje zjistit 

jeho vhodným rozkladem, co je hlavním zdrojem variability. Bylo zvolené jednoduché 

třídění, protoţe se sleduje úroveň kvalifikace v závislosti na dané směně (SM1, SM2, SM3, 

SM4). 

 

ANOVA musí mít splněny dvě základní podmínky: normalitu dat a shodnost rozptylu. 

Analýza těchto podmínek byla provedena v programu MINITAB 15. Normalita dat byla 

ověřena pomocí pravděpodobnostního grafu a Anderson-Darlingova testu (obr. 37). 

 

H0: Data pocházejí z normálního rozdělení. 

H1: Data nepocházejí z normálního rozdělení. 

 

 

Obr. 37 Ověření normality dat pro směny 
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Hodnota P-Value je větší neţ hladina významnosti 0,05, proto přijímám nulovou hypotézu. 

Data pocházejí z normálního rozdělení. 

 

Pomocí Barlettova testu a Levenova testu byla ověřena shodnost rozptylu. Výstup 

z programu MINITAB 15 je znázorněný na obr. 38. 

 

H0: Rozptyly jsou shodné. 

H1: Rozptyly nejsou shodné. 

 

 

Obr. 38 Ověření shodnosti rozptylu pro směny 

 

Hodnota P-Value je u obou testů větší neţ hladina významnosti 0,05, proto přijímám nulovou 

hypotézu. Rozptyly se mezi jednotlivými směnami neliší. 

 

ANOVA pro jednoduché třídění byla provedena v programu Statgraphics PLUS 5.0. 

Výsledky jsou zobrazeny na obr. 39.  

 

H0: Mezi směnami není statisticky významný rozdíl. 

H1: Mezi směnami je statisticky významný rozdíl. 
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Obr. 39 Výsledky analýzy rozptylu - jednoduché třídění 

 

Protoţe P-Value je větší neţ hladina významnosti 0,05, přijímá se nulová hypotéza, 

která definuje, ţe mezi směnami není statisticky významný vliv na ukazatel kvality. 

 

Získané výsledky z analýzy byly rovněţ doplněny o grafické výstupy. Na obr. 40 lze vidět 

znázorněné hodnocení jednotlivých operátorů pro kaţdou směnu. Z grafu je patrné, ţe 

ve směně 1 a 2 se vyskytují celkem dva operátoři, u kterých se pohybuje procento úspěšnosti 

pouze kolem 50%. Oproti ostatním směnám vykazuje směna 3 nejmenší rozpětí mezi 

výsledky hodnocení u jednotlivých operátorů.    

 

 

Obr. 40 Hodnocení operátorů na jednotlivých směnách 

 

Krabicový graf (obr. 41) byl rovněţ analyzován z hlediska jednotlivých směn. V prvních 2 

směnách (SM1 a SM2) se s velkou pravděpodobností objevují odlehlé hodnoty (modré 

čtverečky), které mohou ovlivnit finální výsledky.  Druhou a neméně váţnou skutečností 

je odlišná hodnota mediánu u směny č. 4 a rovněţ větší variabilita uvnitř tohoto souboru, 

kdy se minimální hodnota pohybuje kolem bodu 66.  
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Obr. 41 Krabicový graf pro jednotlivé směny 

 

Při sběru dat byly zaznamenány údaje o počtu vyrobených kusů výrobkové skupiny SIMOS 

10+1 u jednotlivých směn a taky počet neshodných jednotek, který vypadl u těchto kusů 

na AOI. Pomocí testu Chí-kvadrát bylo provedené porovnání jednotlivých směn z hlediska 

podílu neshodných jednotek. Výsledky byly získány ze statistického programu MINITAB 15 

(obr. 42). 

 

H0: Výroba jednotlivých směn se neliší z hlediska podílu neshodných jednotek. 

H1: Alespoň 1 směna se od ostatních liší z hlediska podílu neshodných jednotek. 

 

 

Obr. 42 Chí-kvadrát test 
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Přijímám nulovou hypotézu, protoţe hodnota P-Value je větší neţ hladina významnosti 0,05. 

Výroba jednotlivých směn se neliší z hlediska podílu neshodných jednotek.  

 

4.3.4.3 Analýza spojená s chybovostí se vstupním materiálem 

 

4.3.4.3.1 Analýza nezapájeného spoje 

 

Pozice, u kterých se vada na nezapájený spoj vyskytovala, byly zaznamenány do databáze 

o vyšrotovaných kusech. Na osazovacím plánu jsou zaznamenány pouze pozice jednotlivých 

komponent. Není u nich uveden typ materiálu, který je na tuto pozici osazený. Pomocí 

materiálového listu bylo k jednotlivým pozicím přiřazené materiálové číslo. Pozice, 

u kterých bylo materiálové číslo stejné, se sloučily a zjišťovala se u nich četnost výskytu. 

Na základě těchto údajů byla provedena analýza pomocí Paretova diagramu, při které 

se pomocí Paretova principu stanovila ţivotně důleţitá menšina pro nejvíce problémové 

komponenty. Diagram je znázorněný na obr. 43. 

 

 

Obr. 43 Paretův diagram pro nejčastější výskyt vady u komponent 

 

Kritériem pro zjištění ţivotně důleţité menšiny je Paretův princip 80/20. Aţ z 35% 

se vyskytuje nezapájený spoj u jedné komponenty, která je umístněna na dvou pozicích 

– C1308 a C1307. Hned za ní s 21% se objevuje výskyt vady u jiné komponenty, 

která je umístěna taktéţ na dvou pozicích – R7603 a R2011A. Do ţivotně důleţité menší patří 

ještě další 3 komponenty. Pokud by se v tomto případě odstranily příčiny, které způsobují 
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na těchto 5 komponentách nezapájený spoj, odstranilo by se 80% moţných příčin vzniků vad 

na nezapájený spoj. 

 

Nezapájený spoj je ovlivněn výškou nanesené pasty na DPS. Tato vada vzniká, pokud 

je jeden z kontrolních parametrů pod tolerančním limitem. Kontrolu kvality pasty provádí 

měřící zařízení PARMI pomocí 3D kamery, která kontroluje její objem, výšku, délku 

a tloušťku na kaţdé pozici. Do systému jsou ukládány informace o pozicích, kde kontrolní 

parametry jsou mimo toleranční limity. Ze systému byly získány statistiky z PARMI za určité 

časové období, ve kterém probíhal sběr dat. Na obr. 44 jsou zobrazeny statistiky pro TOP 

i BOT stranu, kde je deset pozic, u kterých se problém s výškou pasty objevuje nejčastěji.  

 

   

Obr. 44 Statistiky z PARMI      

       

Na základě získaných údajů bylo provedené porovnání mezi výsledky z Paretova diagramu 

a statistik z PARMI. Pozice, u kterých se vada nejčastěji vyskytuje (Paretova analýza) 

nesouvisí podle statistik s výškou nanesené pasty. Tato chybovost můţe být s největší 

pravděpodobností způsobená vstupním materiálem. 

 

4.3.4.3.2 Analýza polarity komponenty 

 

Při sběru dat o vyšrotovaných materiálech za období 1. 2. – 31. 3. 2011 nešla přehlédnout 

opakující se vada jedné komponenty na stejné pozici u všech výrobkových skupin SIMOS 

10+1. Jednalo o vadu „polarita komponenty“, tzn., ţe komponenta je na DPS osazena sice 

správně, ale je otočena o 180°. Bylo zjištěno, ţe tyto komponenty patří do jedné výrobkové 

řady od jednoho dodavatele. Po společné diskusi se členem projektového týmu jsme došli 

k názoru, ţe příčinou opakující se vady můţe být chyba na straně dodavatele.   
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Tab. 9: Přehled opakující se vady 

Projekt vada strana pozice na DPS 
datum vzniku 

vady 

344 polarita BOT L1301A 1. 3. 2011 

344 polarita BOT L1301A 11. 3. 2011 

340 polarita BOT L1301A 12. 3. 2011 

163 polarita BOT L1301A 14. 3. 2011 

344 polarita BOT L1301A 18. 3. 2011 

163 polarita BOT L1301A 20. 3. 2011 

163 polarita BOT L1301A 20. 3. 2011 

163 polarita BOT L1301A 20. 3. 2011 

163 polarita BOT L1301A 20. 3. 2011 

853 polarita BOT L1301A 20. 3. 2011 

 

Aby se našel důkaz, byla provedena ve výrobě selekce balení s komponenty. Celkem 

se zkontrolovalo 1808 kusů komponent. Při prohlídce se zjistilo, ţe u jednoho z balení 

je otočena součástka (obr. 45). Na základě tohoto zjištění se balení s komponenty okamţitě 

zablokovalo a předalo na oddělení SQM k následné reklamaci u dodavatele. 

 

 

Obr. 45 Otočena součástka u jednoho z balení 

 

Dodavatel bude muset zavést nápravné opatření, aby se tato vada jiţ příště neopakovala.  

Dle standardů pouţívaných v automobilovém průmyslu musí vypracovat 8D report.  
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4.3.4.4 Analýza chybovosti spojená s atmosférickými podmínkami 

 

Pro zjištění a následnou analýzu chybovosti spojenou s atmosférickými podmínkami bylo 

do DEKu umístěno měřící zařízení, které v nastaveném časovém intervalu zaznamenávalo 

teplotu a vlhkost. Informace, které byly získány z tohoto měření, byly doplněné do tabulky 

pro sběr dat o vyšrotovaných kusech na nezapájený spoj. Projektový tým zajímala skutečnost, 

jestli je statisticky významný rozdíl teploty a vlhkosti mezi dobrým kusem a neshodným 

kusem, který má chybu na nezapájený spoj.  

 

 

Obr. 46 Grafické znázornění teploty (zelená křivka) a vlhkosti (modrá křivka) v čase 

 

Na obr. 46 je znázorněn grafický výstup z programu SoftFOX, do kterého se exportovala data 

z měřícího zařízení. Zelená křivka znázorňuje teplotu a modrá vlhkost. Ve výrobní hale 

je zavedena klimatizace, která by měla udrţovat teplotu i vlhkost na stabilní úrovni. Z grafu je 

patrné, ţe teplota ani vlhkost tuto stabilní úroveň nemá a dochází tam k určitému trendu.  

 

4.3.4.4.1 Vliv teploty na vznik nezapájených spojů 

 

Pro analýzu vlivu teploty na vznik nezapájených spojů byl pouţitý statistický program 

MINITAB 15. V první fázi této analýzy se provedlo ověření normality dat pomocí 

pravděpodobnostního grafu a Anderson-Darlingův test (obr. 47). 

 

H0: Data pocházejí z normálního rozdělení. 

H1: Data nepocházejí z normálního rozdělení. 



 

58 

 

 

Obr. 47 Ověření normality dat pro teplotu 

 

Protoţe hodnoty P-Value jsou menší neţ hladina významnosti 0,05, zamítá se nulová 

hypotéza a přijímá se alternativní. Data nepocházejí z normálního rozdělení.  

 

V druhé části této analýzy se zjišťoval vliv teploty na vznik nezapájených spojů. 

Protoţe první část analýzy potvrdila, ţe data nepocházejí z normálního rozdělení, byl 

tento vliv ověřován pomocí neparametrických testů.  Program MINITAB 15 nabízí různé 

druhy neparametrických testů. Jedním z nich je test Mann-Whitney, který byl pouţit 

pro tuto analýzu. Tento test je pouţíván pro porovnání dvou souboru dat. Výstup testu 

je znázorněn v obr. 48.  

 

Ho: mezi mediány není statisticky významný rozdíl 

H1: mezi mediány je statisticky významný rozdíl 

 

Obr. 48 Mann-Whitney test pro teplotu 



 

59 

 

Hodnota P-Value je větší neţ hladina významnosti 0,05, proto přijímám nulovou hypotézu. 

Mezi mediány není statisticky významný rozdíl. Tento test potvrdil, ţe teplota nemá vliv 

na vznik nezapájených spojů. 

 

4.3.4.4.2 Vliv vlhkosti na vznik nezapájených spojů 

 

Postup analýzy vlivu vlhkosti na vznik nezapájených spojů je stejný jako u vlivu vlhkosti. 

V první části byla ověřena normalita dat pomocí pravděpodobnostní sítě 

a Anderson-Darlingova testu (obr. 49).  

 

H0: Data pocházejí z normálního rozdělení. 

H1: Data nepocházejí z normálního rozdělení. 

 

 

Obr. 49 Ověření normality dat pro vlhkost 

 

Protoţe hodnoty P-Value je menší neţ hladina významnosti 0,05, zamítá se nulová hypotéza 

a přijímá se alternativní. Data nepocházejí normálního rozdělení.  

 

Jelikoţ data stejně jako u analýzy teploty nepocházejí z normálního rozdělení, byl 

v druhé části ověřen vliv vlhkosti na vznik nezapájených spojů pomocí Mann-Whitneyho 

testu. Výstup testu z programu MINITAB 15 je znázorněn v obr. 50.  
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Ho: mezi mediány není statisticky významný rozdíl 

H1: mezi mediány je statisticky významný rozdíl 

 

 

Obr. 50 Mann-Whitney test pro vlhkost 

 

Hodnota P-Value je větší neţ hladina významnosti 0,05, proto přijímám nulovou hypotézu. 

Mezi mediány není statisticky významný rozdíl. Tento test potvrdil, ţe vlhkost nemá vliv 

na vznik nezapájených spojů. 

 

 

4.4 Fáze zlepšování 

 

Při řešení projektu Six Sigma byla na základě některých mých zjištěných informací navrţena 

pracovníky kvality různá preventivní opatření v rámci zlepšování procesu na SMT lince.  

 

4.4.1 Q-Stop 

 

Analýza chybovosti spojená s ucpaným sítem jasně ukázala, ţe nezapájený spoj můţe 

vzniknout právě touto příčinou. Pro zamezení opakující se chyby způsobené ucpaným sítem, 

byl pro proces, ve kterém se nanáší pájecí pasta v DEKU a následně se provádí její kontrola 

v PARMI, navrţen Q-Stop.  

 

Pro Q-Stop byl vypracován formulář, do kterého operátor (SO, údrţba, technik) zaznamenává 

informace týkající se vzniklého problému (příloha č. 6). Mezi údaje, které se do formuláře 

zapisují, patří: datum vzniku problému, směna, čas nahlášení, MLFB výrobku, popis 

chyby/odchylky, nápravné opatření, čas opatření, účinnost opatření.  
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Hlavním cílem je, aby operátor co nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem odhalil 

problém, který způsobuje vznik opakujících se neshodných kusů v DEKU, zjistil příčinu 

vzniku problému a na základě toho navrhl opatření na odstranění tohoto problému. Pokud 

operátor v časovém intervalu 10 minut nevyřeší vzniklý problém, informuje systémovou 

obsluhu, která na základě jeho informací provede nápravné opatření a řídí se eskalačním 

procesem. Systémová obsluha má na vyřešení problému 30 minut. Pokud v tomto časovém 

intervalu nezavede opatření, které zamezí vzniku neshodných jednotek, zavolá údrţbu 

a informuje týmového předáka. Údrţba postupuje stejným způsobem jako systémová obsluha. 

Časový interval na vyřešení problém má stanovený na 2 hodiny. Pokud se ani údrţbě 

nepovede vyřešit problém, volá se technik. Operátor se řídí podle Q – Stop tabule, která bude 

umístěna v blízkosti měřícího zařízení PARMI (obr. 51). Postup, jak má operátor postupovat 

je znázorněný pomocí jednobodové lekce (příloha č. 7). 

 

 

Obr. 51 Q – Stop tabule ve výrobě 

 

Spuštění Q-Stopu je naplánováno na 1. 5. 2011. 

 

4.4.2 Umístění osazovacího plánu s označením Zero Rework komponent k PARMI 

 

Při analýze týkající se ucpaného síta bylo ještě zjištěno, ţe operátor nerozpoznal pozici, 

která patří do ZR a nelze ji po osazení opravit. Místo toho poslal kus dále na osazení 

v domnění, ţe pozici lze opravit, díky čemuţ vznikly vyšší náklady na šrotaci. Důvod, 

proč nerozpoznal ZR pozici, byl způsobený tím, ţe se neinformoval u opraváře. Ten má 

u sebe koncept se ZR komponenty, které nesmí být opravovány. 

 

Na základě tohoto zjištění, byl upraven osazovací plán tak, aby informoval operátora přímo 

u PARMI. Do osazovacího plánu byly barevně zaznačeny pozice ZR, které uţ při špatném 

nanesení pájecí pasty nelze následně opravit (obr. 52). DPS s těmito neshodami nebudou 
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poslány do osazovacích stanic k osazení, pouze se nechají zapájet. Po zapájení jsou 

pro tyto DPS vypsány šrotační lístky a kusy jsou uloţeny do denního marketu. 

 

 

Obr. 52 Barvené rozlišení ZR pozic ve výřezu osazovacího plánu 

 

4.4.3 SCK klient 

 

Od 17. 1. 2011 je spuštěn tzv. SCK klient. Jedná se o systém, který kontroluje dodrţování 

pracovního postupu. SCK klient se týká převáţně kontroly lidí, např.: síto musí být umyté 

v myčce; musí být zkontrolováno na prosvětlovací lampě (obr. 53); nesmí být pouţívané 

po dobu delší neţ 12 hodin.  

 

SCK klient odpovídá na tyto otázky: 

 Bylo síto v myčce? 

 Bylo síto zkontrolováno na prosvětlovací lampě? 

 Je síto pouţívané po dobu delší neţ 12 hodin? 

 Je nastaven správný program v DEKu, v osazovacích strojích a v peci? 

 

 

Obr. 53: Prosvětlovací lampa 
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Je-li jakékoliv pravidlo porušeno, stroj se zastaví. Spustí se aţ po provedení nápravných akcí. 

SCK klient byl zaveden jako opatření proti nekázni lidí a nedodrţování určitých pracovních 

postupů. 

 

U všech operátorů, kteří dosáhli méně neţ 75% získaných bodů, bylo zároveň provedeno 

přeškolení na obsluhu u výrobní linky. 

 

4.5 Fáze řízení 

 

Při zadávání projektu, pro který by vypsán standardizovaný formulář (příloha č. 1), 

byl stanoven oficiální termín fáze řízení na 31. 7. 2011. Tento termín je aţ po odevzdání 

mé diplomové práce. Jelikoţ některé navrhované zlepšování budou implementovány 

aţ od 1. 5. 2011, mohu v současné době pouze porovnat hodnotu FPY před zavedením 

a po zavedení SCK klienta. 

 

Na obr. 54 je znázorněný graf na určité časové období. Graf znázorňuje hodnoty FPY 

pro jednotlivé měsíce. Kolmá křivka k ose x zorňuje dobu, ve které byl spuštěn SCK klient, 

tj. 27. 1. 2011. Po jeho zavedení lze vidět, ţe hodnoty FPY pomalu stoupají. Před zavedením 

se hodnota FPY pohybovala v průměru 99, 1%. Po zavedení se tato úroveň zvýšila na 99,5%.   

 

 

 

Obr. 54 FPY před a po zavedení SCK klientu 
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ZÁVĚR 

 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo sníţit šrotaci u skupiny výrobků SIMOS 10+1, které 

jsou součástí konceptu nulových oprav.  Šrotací je myšlena cena materiálů, respektive 

výrobků, které z důvodu neshody s poţadavky musely být zlikvidovány. Na výrobní lince 

SMT jsou vyráběny polotovary řídících jednotek motorů řadících se do skupiny SIMOS 10+1. 

Jedná se o desku plošných spojů (DPS), která je osazená komponenty z obou stran.  

 

Projekt Six Sigma byl implementován pomocí metodiky DMAIC, která celý proces 

implementování dělí na pět fází. Definování je první fázi této metodiky, ve které byl zadán 

projekt řadící se do kategorie Six Sigma a byl pro něj vypsán standardizovaný formulář. 

V této fázi byl dále zmapován sledovaný proces pomocí diagramu SIPOC a následně pro lepší 

vizualizaci doplněn o vývojový diagram.  Pro definování nejzávaţnějších chyb byla pouţita 

data ze systému AMIS o vyšrotovaných materiálech za určité období. Pomocí Paretovy 

analýzy bylo zjištěno, ţe nejzávaţnějším problémem, při kterém vzniká nejvíce šrotů, je 

nezapájený spoj. Další fáze je proto zaměřena na tuto definovanou chybu. 

 

Pro fázi měření byla vytvořena operační definice pro správnou interpretaci při hodnocení 

sledovaného výstupu z měřícího zařízení. Sběr dat se prováděl ve dvou fázích. První z nich se 

zaměřilo na zjištění výstupní výkonnosti procesu. Byl stanoven interval odběru DPS 

z měřícího zařízení AOI za určitě sledované období. Z těchto naměřených dat se vytvořila 

databáze o rozsahu 200 hodnot, a pomocí nichţ byla stanovena hodnota úrovně sigmy 

na 5,24. I kdyţ tato hodnota je vysoká, je důleţité proces neustále zlepšovat, aby se přiblíţil 

ještě více k hodně 6 sigma. Druhá fáze měření byla zaloţena na sběru dat o vyšrotovaných 

kusech na nezapájený spoj. Výstupy z měření byly pouţity ve fázi analyzování. 

 

Ve fázi analyzování byl pro identifikaci příčin moţnosti vzniku vad sestrojen Ishikawův 

diagram a zpracován pomocí brainstormingu v týmu. Na základě bodového hodnocení, kdy 

účastníci týmu přiřazovali body k nejvíce pravděpodobným příčinám, byl sestaven Paretův 

diagram. Byly definovány čtyři nejpravděpodobnější příčiny vzniku vad, které ukazují na 3 

rozdílné oblasti. Ucpané síto spolu nedostatečnou kvalifikací můţe být zapříčiněno lidským 

faktorem. Další definovanou příčinou je vstupní materiál, který je závislý na dodavatelích, a 

poslední oblastí jsou okolní vlivy.  
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Analýza chybovosti spojena s ucpaným sítem prokázala, ţe ucpané síto má vliv na vznik 

šrotů. Pro tuto analýzy byly pouţité neshodné kusy jdoucí po sobě v čase, které měly vady u 

jedné pozice. Výstup z měřícího zařízení potvrdil, ţe na dané pozici se nevyskytuje nanesená 

pasta. Měřící zařízení poslalo kus na posouzení operátorem, který špatně vyhodnotil chybu a 

poslal DPS zpátky na osazení. 

 

Pro analýzu kvalifikace obsluh SMT linek byla provedena ANOVA, ve které se sledovala 

úroveň kvalifikace operátorů v závislosti na dané směně. Mezi směnami není statisticky 

významný rozdíl v kvalifikaci. V grafických výstupech se ale objevují dvě odlehlé hodnoty. 

Pomocí testu Chí-kvadrát byla analyzována výroba jednotlivých směn z hlediska výskytu 

neshodných jednotek. Výroba jednotlivých směn se neliší z hlediska podílu neshodných 

jednotek. 

 

Chybovost spojená se vstupním materiálem byla analyzována pomocí Paretova diagramu 

a statistik z měřícího zařízení PARMI. Byly porovnány výsledky z těchto výstupů a bylo 

zjištěno, ţe chybovost můţe být s největší pravděpodobností způsobená vstupní materiálem. 

Při sběru dat o vyšrotovaných kusech byla zjištěna opakující se chyba u jedné komponenty, 

která nesouvisela s nezapájeným spojem. Jednalo se o polaritu komponenty. Po společné 

diskuzi v projektovém týmu byla vyslovena moţná příčina vady související se vstupním 

materiálem. Byla provedena selekce balení s komponenty, ve které se našel důkaz, ţe je vada 

spojena vstupním materiálem.  

 

V poslední části analýzy byl analyzován vliv teploty a vlhkosti na nezapájený spoj. Pomocí 

neparametrických testů bylo zjištěné, ţe teplota ani vlhkosti nemají vliv na nezapájený spoj.  

 

Ve fázi zlepšování byla na základě zjištěných údajů navrţena různá opatření v rámci zlepšení 

procesů na SMT lince. Na sníţení šrotace způsobené ucpaným sítem byl navrţen Q-Stop, 

jehoţ spuštění je naplánováno na 1. 5. 2011. Cílem Q-Stopu je, aby operátor co nejrychlejším 

a nejefektivnějším způsobem odhalil problém, který způsobuje opakující se chybu 

zapříčiněnou nanesením pasty v DEKu a navrhl opatření na odstranění tohoto problému.  

 

Dále byl k měřícímu zařízení PARMI doplněn universální osazovací plán pro skupinu 

výrobku SIMOS 10+1, ve kterém jsou zaznačeny komponenty patřící do konceptu nulových 
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oprav, které se v případě výskytu vady po nanesení pasty nemohou pouštět znovu do procesu. 

Tímto opatřením se sníţí šrotace, protoţe operátor na základě tohoto plánu posoudí chybu 

jako reálnou a kus je vloţen do magazínu pro šroty bez jeho osazení. 

 

Posledním opatřením je tzv. SCK klient. Jedná se o systém, který kontroluje dodrţování 

pracovního postupu a zastaví proces, pokud je jakékoliv pravidlo porušeno. Spustí se aţ 

v případě, je-li provedeno nápravné opatření. SCK klient byl zaveden 17. 1. 2011. Současně 

byli doškoleni zaměstnanci, u kterých se jejich kvalifikace pohybovala pod 75%.  

 

V následujícím grafu (obr. 55) jsou zobrazeny finanční úspory, které sníţily šrotaci u výrobků 

ze skupiny SIMOS 10+1, po zavedení opatření. Jelikoţ některé opatření se budou zavádět po 

odevzdání této diplomové práce, jsou vyčíslené pouze tyto opatření: SCK klient a odhalení 

neshody od dodavatele.  

 

 

Obr. 55 Finančí úspory po zavedení opatření od ledna 2011 

 

Fáze řízení nelze v současné době zhodnotit.  Tato fáze je naplánovaná na červenec 2011.  
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

 

0 km PPM  - chyba se nesmí projevit u zákazníka před ani po prodeji automobilu koncovému  

     zákazníkovi 

AOI - automatická optická inspekce 

BOT - spodní strana DPS 

BTM  - Bussines Team Manager  

CIM - body za zlepšovací návrhy na jednoho zaměstnance za rok 

DMAIC  - definování, měření, analýza, zlepšování, kontrola (Define, Measure, Analyse, 

    Improve, Control) 

DMX - datamatrix kód 

DPMO - počet vad na milion příleţitostí 

DPS - deska plošných spojů 

ESD  - elektrostatický výboj (Electro Static Discharge) 

FF  - jednotlivé divize soustřeďující se na druhovou část výroby (Focus Factory) 

FPY - podíl výrobků, které prošly celým procesem napoprvé  

MCA  - analýza způsobilosti zařízení (Machince Capatibility Analysis) 

MLFB  - označení typu výrobku 

MP - plánovač výroby 

OEE  - celková efektivnost zařízení 

PPM - počet vadných kusů na milión dodaných (7,5 PPM za rok) 

QP - plánovač kvality 

SIPOC  - dodavatelé, vstupy, proces, výstupy, zákazníci (Supplier, Input, Process,  

    Output, Customers) 

SMT - technologie povrchového pájení součástek 

SQM  - řízení kvality dodavatelů (Supplier Quality Management) 

TNZ  - technologicky nutné ztráty 

TOP - horní strana DPS 

TPM - totální produktivní údrţba (Total Productive Maintenance) 

ZR - nulové opravy (Zero Rework) 
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Příloha č. 1 

Formulář ConCIP projektu (Project Charter) 

 



 

 

Příloha č. 2 

Vývojový diagram procesu na výrobní lince SMT004 

Vstup DPS do linky pomocí 

vstupní stanice

Začátek

Transport DPS do DEKU

Sítotisk - nanášení pájecí pasty na 

povrch DPS přes síto

3D optická kontrola nanesené 

pasty

Osazování součástek na DPS
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bufferu
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Předání DPS na další 

pracoviště

Kontrola pozice s osazovacím 

plánem
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NE

NE
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vypsání šrotačního lístku
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opravitelná?
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opravě odstraněna?

Předání ke šrotační 
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NE

NE
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ANO

NE
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II.

Odpovídá DPS 
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Příloha č. 3 

Osazovací plán – řez BOT a TOP strany 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4  

Sběr dat pro měření výkonnosti procesu (Pokračování) 

Poř.čís. Čas sběru Projekt Strana Nesh.jedn. Neshod Poř.čís. Času sběru Projekt Strana Nesh.jedn. Neshod 

1 13:54 345 TOP 1 3 61 0:01 343 TOP 0 0 

2 14:05 345 TOP 0 0 62 0:15 343 TOP 0 0 

3  14:15 345 TOP 0 0 63 0:33 343 TOP 0 0 

4 14:32 345 TOP 0 0 64 0:40 343 TOP 0 0 

5 14:48 345 TOP 0 0 65 0:58 343 BOT 0 0 

6 15:03 853 TOP 0 0 66 1:15 343 BOT 0 0 

7  15:18 853 TOP 0 0 67 1:30 343 BOT 0 0 

8 15:33 853 TOP 0 0 68 1:45 343 BOT 0 0 

9 15:48 853 TOP 0 0 69 2:00 343 BOT 0 0 

10 16:03 853 TOP 0 0 70 2:15 343 BOT 0 0 

11  16:18 853 TOP 0 0 71 2:31 340 BOT 0 0 

12 16:31 853 TOP 0 0 72 2:44 340 BOT 0 0 

13 16:44 853 TOP 0 0 73 3:00 340 BOT 0 0 

14 17:03 853 TOP 0 0 74 3:13 340 BOT 0 0 

15 17:18 853 TOP 0 0 75 3:30 340 BOT 0 0 

16 17:32 853 TOP 0 0 76 3:45 340 BOT 0 0 

17 17:47 853 TOP 0 0 77 4:00 340 BOT 0 0 

18 18:03 853 TOP 0 0 78 4:17 340 BOT 0 0 

19 18:28 853 BOT 0 0 79 4:30 340 BOT 0 0 

20 18:46 853 BOT 0 0 80 4:50 853 TOP 0 0 

21 18:59 853 BOT 1 2 81 5:01 853 TOP 0 0 

22  19:16 853 BOT 0 0 82 5:16 853 TOP 0 0 

23 19:30 853 BOT 0 0 83 5:31 853 TOP 0 0 

24 19:45 853 BOT 0 0 84 5:45 853 TOP 0 0 

25 20:01 853 BOT 0 0 85 6:00 853 TOP 0 0 

26 20:15 853 BOT 0 0 86 6:15 853 TOP 0 0 

27 20:30 853 BOT 0 0 87 6:30 853 TOP 0 0 

28  20:44 345 BOT 1 8 88 6:45 853 TOP 0 0 

29 20:54 345 BOT 0 0 89 7:00 853 TOP 0 0 

30 21:04 345 BOT 0 0 90 7:15 853 TOP 0 0 

31  21:15 345 BOT 0 0 91 7:33 853 TOP 0 0 

32 21:31 345 BOT 0 0 92 7:45 853 TOP 0 0 

33 21:40 345 BOT 1 1 93 8:00 853 TOP 0 0 

34 21:47 345 BOT 0 0 94 8:15 853 TOP 0 0 

35 22:00 345 BOT 0 0 95 8:29 853 BOT 0 0 

36 22:15 345 BOT 0 0 96 8:49 853 BOT 0 0 

37  22:31 345 BOT 0 0 97 9:01 853 BOT 0 0 

38  22:42 345 BOT 0 0 98 9:16 853 BOT 0 0 

39 18:49 340 TOP 0 0 99 9:33 853 BOT 0 0 

40 19:05 340 TOP 0 0 100 9:45 853 BOT 0 0 

41 19:17 340 TOP 0 0 101 10:00 853 BOT 0 0 

42 19:31 340 TOP 0 0 102 10:14 853 BOT 0 0 

43 19:46 340 TOP 0 0 103 10:29 853 BOT 0 0 

44 20:00 340 TOP 0 0 104 10:45 853 BOT 0 0 

45 20:15 340 TOP 0 0 105 11:00 853 BOT 0 0 

46 20:21 340 TOP 1 2 106 11:31 344 TOP 0 0 

47 20:26 340 TOP 1 3 107 11:45 344 TOP 0 0 

48 20:45 340 TOP 0 0 108 12:00 344 TOP 0 0 

49 21:00 340 TOP 0 0 109 12:15 344 TOP 0 0 

50 21:15 340 TOP 0 0 110 12:31 344 TOP 0 0 

51 21:30 340 TOP 0 0 111 12:41 344 TOP 0 0 

52 21:46 340 TOP 0 0 112 13:00 344 TOP 0 0 

53 22:00 340 TOP 0 0 113 13:15 344 TOP 0 0 

54 22:17 340 TOP 0 0 114 13:31 344 TOP 0 0 

55 22:30 340 TOP 0 0 115 13:46 344 TOP 0 0 

56 22:37 343 TOP 0 0 116 14:00 344 TOP 0 0 

57 22:58 343 TOP 0 0 117 14:18 344 TOP 0 0 

58 23:14 343 TOP 0 0 118 14:34 344 TOP 0 0 

59 23:30 343 TOP 0 0 119 14:48 344 TOP 0 0 

60 23:45 343 TOP 0 0 120 15:06 344 TOP 0 0 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4:  

Sběr dat pro měření výkonnosti procesu (Pokračování) 

 

Poř.čís. 
Čas 

sběru 
Projekt Strana Nesh.jedn. Neshod Poř.čís. 

Času 
sběru 

Projekt Strana Nesh.jedn. Neshod 

121 15:16 344 TOP 0 0 161 1:29 345 TOP 0 0 

122 15:30 344 TOP 0 0 162 1:45 345 TOP 0 0 

123 15:45 344 TOP 0 0 163 2:02 345 TOP 0 0 

124 16:01 344 TOP 0 0 164 2:15 345 TOP 0 0 

125 16:16 344 TOP 0 0 165 2:33 345 TOP 0 0 

126 16:30 344 TOP 0 0 166 2:50 345 TOP 0 0 

127 16:42 344 TOP 0 0 167 3:30 345 BOT 0 0 

128 17:01 344 TOP 0 0 168 3:44 345 BOT 0 0 

129 17:14 344 TOP 0 0 169 4:02 345 BOT 0 0 

130 17:29 163 TOP 0 0 170 4:14 345 BOT 0 0 

131 17:45 163 TOP 0 0 171 4:31 345 BOT 0 0 

132 18:01 163 TOP 0 0 172 4:48 345 BOT 0 0 

133 18:15 163 TOP 0 0 173 5:00 345 BOT 1 3 

134 18:30 163 TOP 0 0 174 17:41 340 TOP 0 0 

135 18:46 163 TOP 0 0 175 17:56 340 TOP 0 0 

136 19:01 163 TOP 0 0 176 18:14 340 TOP 0 0 

137 19:16 163 TOP 0 0 177 18:33 340 TOP 0 0 

138 19:21 163 TOP 0 0 178 18:46 340 TOP 0 0 

139 19:32 344 BOT 0 0 179 18:59 340 TOP 0 0 

140 19:45 344 BOT 0 0 180 19:15 340 TOP 0 0 

141 20:00 344 BOT 0 0 181 19:31 340 TOP 0 0 

142 20:15 344 BOT 0 0 182 19:45 340 TOP 0 0 

143 20:31 344 BOT 0 0 183 20:00 344 TOP 0 0 

144 20:45 344 BOT 0 0 184 20:16 344 TOP 0 0 

145 21:00 344 BOT 0 0 185 20:34 344 TOP 0 0 

146 21:07 344 BOT 1 1 186 20:46 344 TOP 0 0 

147 21:30 344 BOT 0 0 187 21:00 344 TOP 0 0 

148 21:45 344 BOT 0 0 188 21:27 344 TOP 0 0 

149 22:01 344 BOT 0 0 189 21:34 344 TOP 0 0 

150 22:15 344 BOT 0 0 190 2:58 340 BOT 0 0 

151 22:31 344 BOT 0 0 191 3:16 340 BOT 0 0 

152 22:46 344 BOT 0 0 192 3:30 340 BOT 0 0 

153 22:57 344 BOT 1 1 193 3:43 340 BOT 0 0 

154 23:12 163 BOT 0 0 194 4:00 340 BOT 0 0 

155 23:30 163 BOT 0 0 195 4:17 340 BOT 0 0 

156 23:46 163 BOT 0 0 196 4:32 340 BOT 1 6 

157 0:01 163 BOT 0 0 197 4:44 344 BOT 0 0 

158 0:27 163 BOT 1 1 198 5:03 344 BOT 0 0 

159 0:58 345 TOP 0 0 199 5:15 344 BOT 0 0 

160 1:15 345 TOP 0 0 200 5:32 344 BOT 0 0 

            
            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5 

Ishikawův diagram  

 



 

 

Příloha č. 6 

Formulář pro zápis o Q-Stop 

 



 

 

Příloha č. 7 

Q – Stop pro DEK a PARMI 

 


