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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Téma diplomové práce bylo „Aplikace metody FMEA procesu při výrobě potrubí a 

membránových stěn“ ve společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s. 

V úvodní části je pozornost věnována zejména charakteristice konceptů a principů 

managementu kvality, plánování kvality. Podrobněji jsou popsány nástroje managementu 

kvality, normy a nedestruktivní (NDT) zkoušky použité u aplikace metody FMEA a poté 

samotná metoda FMEA. 

V další části  je popsána společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s., 

dále aplikace metody FMEA, kde se analyzuje proces výroby membránových stěn.   

Závěrečná část se týká vyhodnocení výsledků a stanovení navržených 

doporučených opatření. Následuje hodnocení stavu po realizaci navržených doporučených 

opatření.  

 

 

 

 

ABSTRACT OF THESIS 

 

The theme of this graduation thesis is the “Application of the FMEA Process in the 

Productionof Pipelines and Membrane Walls” in the company VITKOVICE POWER 

ENGINEERING, a.s. 

The introduction is primarily dedicated to the characterization of the concepts and 

principles of the quality management and  quality planning. Instruments of quality 

management, norms and non-destructive (NDT) examinations used for FMEA method, are 

described in more details and the FMEA method alone is described afterwards.  

 The next part describes how VITKOVICE POWER ENGINEERING, a.s. applies 

the FMEA method to analyze the production process of the membrane walls. 

             The final part establishes the recommended proceedings based on the evaluation of 

the results. This is followed by the analysis of the situation after the proceedings have been 

realized. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

FMEA   Failure Mode and Effect Analysis 

   (Analýza možnosti vzniku vad a jejich následků)  

PDPC   Rozhodovací diagram 

ISO   Mezinárodní norma 

ASME CODY  The American Society of Mechanical Engineer 

  (Pravidla pro výrobu parních kotlů a ostatních tlakových zařízení) 

GMP  Good Manufacturing Praktice 

 (Správná výrobní praxe) 

GLP   Good Laboratory Praktice 

 (Správná laboratorní praxe) 

EN  Evropská norma 

QP  Předpis kvality 

TQM   Total Quality  Management 

  (Systém celopodnikového řízení kvality) 

EFQM   European Foundation for Quality Management 

    (Model pro hodnocení výkonnosti) 

QFD    Quality Function Deployment  

  (Metoda plánování kvality) 

FTA    Fault Tree Analysis 

  (Analýza stromu poruchových stavů) 

SPC    Statistical Process Control 

 (Statistická regulace procesu) 

RPN   Risk Priority Number 

              (Rizikové číslo) 

ČSN  Česká norma 

BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ŘK   Řízení kvality 

PED   Tlakový systém 

PKP   Pracovně kontrolní postup 

MeS   Membránová stěna 

WPS   Svařečský postup 

NDT   Nedestruktivní zkouška 

VPE  Vítkovice Power Engineering 



 

AQAP  Alied Quality  Assurance Publication 

            (Normy pro dodržování a posuzování zásad mnagemntu kvality) 

AI       Autorizovaný inspektor 

QI  Předpis kvality 

QS  Norma automobilového průmysl
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ÚVOD 

V dnešním moderním světě se neustále rozvijí a zlepšují požadavky na kvalitu výrobků a 

služeb a to vše je spojeno s návrhem a vývojem produktů. Pokud chceme obstát v tomto 

moderním světě mezi konkurencí, je třeba do organizací zavádět systém managementu 

kvality.  

 

Neustálé zlepšování systému managementu kvality v organizacích dosáhneme jedině tak, 

že budeme uplatňovat principy a nástroje managementu kvality. Mezi základní nástroje 

managementu kvality můžeme zařadit  vývojový diagram, diagram příčin a následků 

(Ishikavův diagram), formulář pro sběr údajů, Parerův diagram, histogram, bodový 

diagram a regulační diagram. Postupem času  byly vymyšleny nové nástroje managementu 

kvality, mezi které patří afinitní diagram, relační diagram, stromový diagram, rozhodovací 

diagram, maticový diagram, analýza maticových dat, síťový diagram.  

   

S těmito nástroji managementu kvality úzce souvisí taktéž metoda FMEA. FMEA je 

považována za metodu anylýzy možnosti vzniku vad a jejich následků. FMEA se skládá ze 

tří odvětví a to FMEA návrhu výrobku, FMEA procesu a systémová FMEA výrobku a 

procesu. Budu se zabývat pouze aplikací FMEA stávajícího procesu a jeho optimalizací.  

 

Cílem této diplomové práce je aplikace metody FMEA procesu při výrobě potrubí a 

membránových stěn, analyzovat vady při samotném procesu výroby membránových stěn a 

navrhnout doporučná opatření pro zlepšení tohoto procesu. 
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1. KONCEPCE A PRINCIPY MANAGEMNTU KVALITY 

V podnikatelském a neziskovém sektoru se uplatňují rúzné činnosti, které vyžadují řadu 

přístupů k zabezpečování kvality. V dnešní době se ve světovém měřítku vykrystalizovaly 

tři základní koncepce [1]: 

• Koncepce odvětvových standardů, 

• Koncepce ISO, 

• Koncepce TQM. 

 

1.1 Koncepce odvětvových standardů 

Mnohé společnosti pociťovaly v sedmdesátých letech minulého století potřebu vytváření 

systémů kvality. Požadavky na tyto systémy zaznamenaly do norem, které měly platnost 

v rámci jednotlivých firem. Všichni dodavatelé všech firem se jimi museli řídit [1].  

 

Principy, které slouží k zabezpečování kvality jsou postupy Správné výrobní praxe (GMP 

– Good Manufacturing Practice). Tyto postupy se užívají ve farmaceutických výrobách, při 

skadování, distribuci a přepravě léků. Cílem těchto postupů je zajistit vhodnost a výrobu  

těchto léčiv [1].  

 

V přístupech zabezpečování kvality stanovuje GMP řadu požadavků ve výrobních 

procesech, které se stávají standardními. 

• Kontrolní a výrobní operace musí být jasně specifikovány, 

• Všechny výrobní faktory (prostory, obaly, materiál, zařízení) jsou zabezpečeny 

v požadované způsobilosti, 

• Existuje kvalifikovaný personál, který má k dispozici jasné instrukce a určitou 

odpovědnost, 

• Podle určitých postupů jsou výrobky průběžně kontrolovány, 

• Různé odchylky a neshody jsou uspokojivě řešeny. 

 

Ve zkušebních laboratořích jsou stanovena doporučení pro zabezpečování kvality 

v laboratorní praxi, jedná se tedy o Správnou laboratorní praxi (GLP – Good Laboratory 

Practice). Tyto požadavky byly na počátku devadesátých let standardisovány v podobě 

Evropských norem – EN řady 45 000, od roku 2000 platí pro systém zabezpečování kvality 

[1] .  
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V oblasti těžkého strojírenství mohou jako příklad této koncepce sloužit ASME CODY, 

pro zabezpečování kvality produkce olejářských trubek slouží API standardy, k dalším 

standardům pro zabezpečování kvality v rámci NATO lze zařadit speciální směrnice 

AQAP, standardy VDA6.1 a QP 9000. Tyto standardy mají různé přístupy, ale mají jedno 

společné a to požadavky, které stanoví ISO 9000 [1]. 

 

1.2 Koncepce managementu kvality na bázi norem ISO 

Globalizace tržního prostředí si vynutila vytvoření a používání norem ISO. V padesátých 

letech minulého století tomu bylo po vzniku NATO. Organizace se na základě této 

platformy sešly z oblastí s různými kulturními tradicemi. Důležitým prvkem zde bylo, že 

žádné dodací předpisy ani technické normy, které upravují metody ověření paramentrů 

technickými normami nejsou dostatečně shodné s ostatními aspekty. Vypracovaly se 

kritéria a zásady managementu pro posuzování jejich dodržování a naplňování. Jde o 

normy nazývané AQAP (Allied Quality Assurance Publications) [1] . 

 

Mezinárodní organizace pro normy ISO v roce 1987 zveřejnila sadu norem, které se 

netýkaly technických požadavků na procesy a výrobky, ale převážně požadavků na systém 

kvality. Jednalo se o pětici norem, které byly charakterizovány jako normy ISO řady 9000. 

Normy ISO řady 9000 prošly určitými zásadními revizemi, ta poslední byla v roce 2010. 

Různé organizace si mohou podle těchto norem vytvářet vlastní systém kvality (používá se 

pojem systém managementu kvality podle nových norem ISO řady 9000) [1].  

 

Charakteristické rysy této koncepce [1]: 

• Normy ISO mají univerzální (generický) charakter, jsou aplikovatelné jak ve 

výrobních podnicích, tak v podnicích služeb, bez charakteru na jejich velikost, 

• Normy ISO jsou doporučující, ale nejsou závazné. Dodavatel se zavazuje 

v obchodní smlouvě odběrateli, že aplikuje u sebe systém managementu kvality 

podle normy ISO 9001, tato norma se stává pro daného producenta závazným 

předpisem. Dnes zcela běžně vyžadují odběratelé po dodavateli systém 

managementu kvality, který odpovídá požadavkům norem ISO 9000.  

 

K revizi obsahu těchto norem došlo v roce 1994. Šlo o první pokus, kdy byly odstraněny 

nedostatky, které kladl průmysl.  Výsledkem revize bylo, že tato revize nepřinesla nic 

nového [1]. 
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• Normy ISO 9000 jsou souborem s minimálními  požadavky (normy by měly být 

implementovány ve firmách). Tyto normy nejsou maximem dosažitelného, jak 

předpokládají někteří řídící pracovníci,  

• Ani striktní uplatňování požadavků norem ISO nedokáží garantovat zkušenosti a 

základní cíl managementu kvality (plnou spokojenost a loajalitu zákazníků, dobré 

ekonomické výsledky) [1]. 

 

K revizi norem řady ISO 9000 došlo taktéž v roce 2006 a 2010. U této revize můžeme 

poté  normu ISO 9000 členit  na níže uvedené standardy: 

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

slovník [18], 

2. ČSN EN ISO 9004:2010 Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup 

managementu kvality [19], 

3. ČSN EN ISO 9001:2010 Systémy managementu kvality – Požadavky [21], 

4. ČSN EN ISO 19011:2003 Směrnice pro auditování systému managementu kvality a 

systému enviromentálnímu managementu [20]. 

 

Po zavedení nových norem ISO  9000, zejména norem ISO 9001:2010 Systémy 

managentu kvality – Požadavky  a ISO 9004:2010 Řízení udržitelného úspěchu 

organizace  – Přístup managementu kvality jsou považovány za soustavu na sebe 

navazujících procesů, nikoli za množinu prvků, jak tomu bylo například u norem ISO 9000 

z roku 1994 [21] [19] .  

 

Tuto soustavu představuje model procesně orientovaného systému managementu kvality 

na Obr.č.1 [18]. 
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Obr.č.1: Model procesně orientovaného systému managementu kvality [18] 

 

Na základě zkušeností byly zformulovány zásady managementu kvality, které byly 

shromážděny a analyzovány v celém měřítku za posledních 15 let. V přístupech muselo 

dojít k určitým změnám, které se projevily v řízení organizací s určitým ohledem na 

rostoucí nároky na požadavky na produkty, ale také na zdroje [1]. 

 

Mezi principy managementu kvality lze zařadit [1] : 

a) Orientace na zákazníky – každou činnost lze zahajovat a plánovat na základě 

požadavků zákazníka a jiných zainteresovaných stran, 

b) Vedení lidí – tento princip je založen na tom, zda přejdeme od stylu direktivního 

(spoléhajícího na kontrolu a sankce za nesplnění požadavků) na styl založený na 

komunikaci, motivaci a vedení příkladem, 

c) Angažovanost zaměstnanců – cíle organizace znají všichni zaměstnanci, 

zákazníci nejsou pro ně anonymní, člověk, který pracuje pro organizaci je 

odpovědnější za svoji práci, 

d) Orientace na procesy – produkt je výsledkem procesu, vlastnosti produktu vznikly 

na základě uskutečnění nějaké činnosti procesu, 
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e) Systémový přístup k managementu – důležitým prvkem u tohoto principu je to, 

zda management zná vlastnosti systému (jakákoliv změna může vyvolat odezvu 

v různých místech), 

f)  Neustálé zlepšování – základem je monitorovat výstup z procesu a srovnávat 

výsledky s požadavky, 

g) Rozhodování na základě faktů – rozhodovat se vždy na základě relevantních a 

pravdivých informací, 

h) Vzájemně prospěšné vztahy s dodavateli – dodavatel chce dodávat zákazníkovi 

správné produkty (výrobky a služby). Tento model je spolehlivý oproti vstupní 

kontrole. 

 

1.3 Koncepce managementu kvality na bázi TQM 

TQM (Total Quality Management) se začal používat již v sedmdesátých letech 

v japonských firmách jako systém celopodnikového řízení kvality, poté se dále uplatňoval 

v USA a Evropě. TQM není založen na předem stanovených požadavcích, ale jde o 

otevřený systém, který se využívá pro rozvoj podniku. Tato koncepce není svázana 

různými normami a předpisy jako koncepce ISO. TQM lze chápat jako filozofii 

managementu, která je formulována zákazníkem dosáhnout plné spokojenosti zákazníků 

prostřednictvím neustálého zlepšování podnikových procesů. V praxi se TQM realizuje 

prostřednictvím různých modelů a k těmto modelům lze zařadit model EFQM, na jehož 

základě se uděluje evropská cena za kvalitu [1].  

 

Model EFQM slouží pro hodnocení výkonnosti organizací. U modelu EFQM existuje celá 

škála přístupů k dosažení Excelence. Za Excelenci lze chápat dosahování vynikajících 

výsledků organizací, které vychází ze základních principů [1]: 

a) Orientace na výsledky, 

b) Zaměření na potřeby zákazníků, 

c) Vedení a neměnost principů managementu, 

d) Řízení procesů na bázi faktů, 

e) Rozvoj a angažovanost lidí, 

f) Neustálé učení se, inovace a zlepšování, 

g) Rozvoj partnerství, 

h) Odpovědnost vůči veřejnosti. 
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2. PLÁNOVÁNÍ KVALITY 

Plánování kvality lze charakterizovat jako: „proces formování cílů kvality a vývoje 

prostředků pro splnění těchto cílů“ [4] podle J.M.Jurana. 

 

Plánování kvality vychází z Juranovy trilogie kvality: 

a) Plánování kvality, 

b) Řízení kvality, 

c) Zlepšování kvality. 

 

Výsledkem plánování kvality, jako procesu přípravy a formování cílů k jejich dosažení, by 

měl být vhodný postup k dosažení cílů. 

  

2.1 Význam plánování kvality 

Význam plánování kvality v současném vývoji managementu kvality narůstá a jeho 

aktivity významně rozhodují o konkurenceschopnosti firem. V oblasti managementu 

kvality neustále roste význam plánování kvality a souvisí se dvěma hlavními trendy. 

Prvním trendem je posun od strategie detekce ke strategii prevence. U strategie detekce se 

uplatňují a optimalizují metody následné kontroly, které zajišťují, aby se k zákazníkovi 

nedostaly neshodné výrobky. Druhým trendem je posun od zabezpečování kvality         

,,on-line“ k zabezpečování kvality ,,off-line“ [4].     

 

Důležitou oblastí v procesu plánování kvality jsou předvýrobní etapy. Předvýrobní etapy 

mají výlučné postavení v životním cyklu výrobku a v jeho průběhu se budoucí výrobek 

stává konkurenceschopným, výrobci přináší zisk a splňuje požadavky zákazníka [4].  

 

Průběh životního cyklu výrobku je představován pomocí ,,spirály kvality“ , která je 

zobrazena na Obr.č.2. Proces plánování kvality lze chápat jako proces na sebe navazujících 

činností. Tyto činnosti ovlivní výrobek v etapách jeho životního cyklu. Pokud není 

věnována dostatečná pozornost některé z etap, může to vést k degradaci výsledků 

dosažených v ostatních etapách [4]. 
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Obr.č.2: Spirála kvality [4] 

 

 

2.2 Plány kvality 

Plány kvality lze definovat jako ,,dokument, který specifikuje procesy systému 

managementu kvality (včetně procesů realizace výrobku) a zdroje, které mají být použity 

pro specifický výrobek, projekt nebo smlouvu [4].  

 

Plán kvality, jak již bylo uvedeno v definici, zajišťuje splnění požadavků na výrobek, 

projekt nebo smlouvu v souladu s ostatními požadavky systémy managementu kvality. 

Obsah plánu kvality by měl odpovídat struktuře požadavků na systém managementu 

kvality. Složitost plánu kvality musí odpovídat jak požadavkům zákazníka, tak 

prováděným činnostem [4]. 
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V procesu kontroly a zkoušení se doporučuje, aby plán kvality uváděl [4] : 

• Rozdělení kontrol a zkoušení v procesu, 

• Kontrolní a zkušební plány, 

• Jaké znaky se mají v každém místě kontrolovat a zkoušet, jaké postupy a kritéria se 

mají použít a jaké speciální nástroje a kvalifikace pracovníků se mají požadovat, 

• Kde zákazník stanovil místa pro dohled nebo ověřování zvolených znaků výrobku 

nebo procesů, včetně procesů instalace nebo uvádění do provozu, 

• Kde se vyžaduje, aby se kontroly nebo zkoušky prováděly za dohledu nebo za 

účasti řídících orgánů, 

• Kde, kdy a jak dodavatel zamýšlí, nebo je požadován zákazníkem nebo řídícím 

orgánem, aby třetí strana prováděla: 

 

� Ověřování výrobku, 

� Typové zkoušky, 

� Validaci výrobku, 

� Zkoušení za dohledu, 

� Certifikaci materiálu, výrobku, procesu nebo pracovníků. 

 

Před přijetím by měl být vypracovaný plán schválen, přezkoumán pověřenou skupinou a 

zahrňovat všechny představitele útvarů organizace. Na základě požadavku zákazníka 

organizace musí předložit zpracovaný plán kvality na přezkoumání zákazníkovi [4].  

 

2.3 Požadavky v plánování kvality 

Do norem souboru ISO 9000:2006 se uvádí aktivity plánování kvality, které jsou založeny 

na požadavcích a doporučeních. Strategické plánování a politika kvality organizace se 

stanovuje přímo do cílů kvality. Zlepšování výkonnosti organizace dosáhneme tím, že 

vrcholové vedení stavoví tyto cíle. Cíle by měly být měřitelné tak, aby byl systém 

managementu kvality efektivně a účinně přezkoumán. Vrcholové vedení by mělo při 

stanovení těchto cílů brát v úvahu současné a budoucí potřeby organizace a trhů, výsledky 

sebehodnocení, benchmarking, úrovně spokojenosti zainteresovaných stran a analýzu 

konkurence [4]. 
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V organizaci by měly být zaměstnancům sdělovány cíle kvality takovým způsobem, aby se 

zaměstnanci podíleli na jejich dosažení a taktéž by měla být stanovena odpovědnost za 

rozvíjení cílů. Cíle kvality by se měly dle potřeby revidovat a systematicky přezkoumávat 

[4].  

 

Vstupy pro efektivní a účinné plánování kvality patří [4]:  

• Stanovené cíle organizace, 

• Strategie organizace, 

• Hodnocení údajů o provedení produktů, 

• Hodnocení údajů o výkonnosti procesů, 

• Ponaučení získaná z dřívějších zkušeností, 

• Zjištěné příležitosti ke zlepšování, 

• Údaje pro posuzování a snižování rizik. 

 

Mezi výstupy plánování kvality lze stanovit procesy z hlediska [4]: 

• Měřítek pro hodnocení dosaženého zlepšení výkonnosti organizace, 

• Dovedností a znalostí, které organizace vyžaduje, 

• Potřeb zlepšování, včetně metod a nástrojů, 

• Potřeb dokumentace, včetně záznamů, 

• Odpovědnosti a pravomoci při realizaci plánů pro zlepšování procesů. 

 

U hlavního procesu ,,Realizace produktu“, jsou nedílnou součástí požadavky týkající se 

plánování kvality produktu. Pro proces  ,,Realizace produktu“ je důležité, aby organizace 

realizovaly a rozvíjely procesy. Tento proces musí být v souladu se systémem 

managementu kvality a jeho požadavků [4]. 

 

Organizace musí stanovit tyto požadavky na produkt [4]: 

• Požadavky, které zákazník neuvedl, ale které jsou nezbytné pro specifikované 

nebo zamyšlené použití, 

• Jakékoliv doplňující požadavky stanovené organizací, 

• Zákonné požadavky a požadavky, týkající se produktu, 

• Požadavky stanovené zákazníkem, včetně požadavků na činnosti při dodání a po 

dodání. 
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Organizace musí přezkoumávat především požadavky na produkt a udržovat o nich 

podrobné záznamy. Pro  plánování kvality je důležité použití vhodných metod a nástrojů. 

Mezi ně patří zejména sedm nových nástrojů managementu kvality, sedm základních 

nástrojů managementu kvality, metodu FMEA, Taguchiho metody, metodu QFD, 

plánování experimentů, analýzu stavu poruchových stavů (FTA) [4]. 

 

3. NÁSTROJE MANAGEMENTU KVALITY 

V japonských firmách se osvědčily nástroje, které v manažerské praxi představovaly 

sdružení japonských techniků a vědců JUSE, jednalo se o „sedm nových nástrojů 

managementu kvality“. Jsou to nástroje, které byly doporučovány manažerům při jejich 

rozhodování, analýze a uspořádání dat, celkově vedly k zefektivnění procesů. Další 

skupinou nástrojů je „sedm základních nástrojů managementu kvality“, které byly 

vyvinuty W. E. Demingem a K. Ischikawou. Tyto nástroje jsou používány zejména při 

řešení určitých problémů zlepšování kvality a operativního řízení kvality [3].   

 

3.1 Sedm nových nástrojů managementu kvality 

 

3.1.1 Afinitní diagram 

Afinitní diagram představuje logické seskupení různých verbálních informací, které jsou 

odráženy do struktury určitého konverzovaného tématu. Při konverzaci se různé názory 

třídí do skupin podle příbuznosti tak,  aby se danému problému mohlo dobře porozumět a 

lépe ho analyzovat. U tohoto diagramu se uplatňují zásady brainstormingu, jedná se tedy o 

týmové řešení, kde se používají k samotnému postupu kartičky a štítky [3]. 

 

Výhodou tohoto diagramu je, že jednoznačně analyzuje problém, dané téma a celkově vede 

k formulování informací. Jednotlivé myšlenky a názory jsou rozděleny na kartičkách pro 

jednoduché pochopení. Kartičky jsou poté tříděny do logických skupin podle určitých 

znaků a do každé skupiny je přiřazena individuálně reprezentativní karta. Poté se na 

nástěnku nebo tabuli dají ty kartičky, které k ní logicky patří.  Pokud se nedojde k žádnému 

závěru, dochází k přehodnocení a diskuze se může opakovat [3].  
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3.1.2 Relační diagram (Diagram vzájemných vztahů) 

Tento diagram se používá k analýze určitého problému, kdy se odhalí příčina a následek 

prostřednictvím různých námětů, které jsou v určité vzájemné souvislosti. Vzájemným 

porovnáváním různých námětů dospějeme k určení příčiny – následku. Prioritou je určení 

klíčové příčiny a klíčového následku, které jsou na základě šipek přiřazeny k dané kartičce 

s námětem [3].  

 

Při samotném postupu aplikace diagramu vzájemných vztahů se uplatňuje týmová 

spolupráce. Pokud je problém aplikace charakterizován vazbami, které nemají řešení, lze 

tomuto problému dostatečně porozumět. Pro správnou identifikaci problému je třeba určit 

výchozí klíčovou příčinu [3]. 

 

3.1.3 Stromový diagram (Systematický diagram) 

U tohoto diagramu se zobrazují jednotlivé souvislosti mezi náměty a prvky 

v horizontálním a vertikálním směru. Jedná se tedy o logickou posloupnost od obecných ke 

konkrétním námětům – hlavních kategorií – dílčích prvků. Když se daný námět 

rozpracuje, vede to k lepší analýze a hledání toho konkrétního námětu [3]. 

 

Vzorem pro daný námět může být příležitost, cíl nebo výrobek. Systematický diagram 

navazuje na předchozí diagramy, konkrétně na afinitní diagram a diagram vzájemných 

vztahů. Detailněji popisuje problém a analyzuje dané informace [3]. 

 

3.1.4 Rozhodovací diagram (Diagram PDPC) 

Rozhodovací diagram se používá v situacích neurčitosti, kdy analyzujeme dosahovaný cíl.  

Tento cíl je zobrazený formou stromu, kdy se jednotlivé rozhodnutí větví pomocí uzlů a 

taktéž pomocí pravděpodobnosti jednotlivých variant. Bližší specifikace rozhodování a její 

vývoj se projeví v další situaci. Pokud analyzujeme rozhodnutí a rizika, můžeme stanovit 

protiopatření [3]. 

 

Pro konstrukci rozhodovacího diagramu je třeba definovat dosahovaný cíl, stanovit postup 

a prvky, které jsou základním předpokladem.  Dále jsou u konstrukce diagramu stanoveny 

přínosy, které jsou důležité v každé rozhodovací situaci. Taktéž se nesmí zapomínat na 

rizika, která s tím souvisí a prevenci, která je taktéž zapotřebí [3]. 
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3.1.5 Maticový diagram 

Pomocí maticového diagramu analyzujeme určitý problém tím způsobem, že odhalujeme 

vztahy daných informací. Informace uspořádáme do tabulky, kdy jsou jednotlivé znaky 

informací rozděleny do dimenzí. Každá dimenze charakterizuje určité uspořádání – matici 

znaků. Za znaky si můžeme představit různé činnosti, příčiny, faktory. U konstrukce matic 

znaků, které jsou představovány vzájemným propojením lze konstruovat matice vztahů. 

Matice znaků a matice vztahů tvoří základ pro konstrukci maticových diagramů [3]. 

 

3.1.6 Analýza maticových dat 

Pokud má maticový diagram několik dimenzí, vzájemné vztahy nemusí být dobře 

vysvětleny a odhaleny. Nejlepší způsob pro identifikaci určitých prvků je z jednotlivých 

dimenzí. Odhalíme tím pádem „skryté vztahy“ a můžeme prozkoumat údaje 

vícenásobných proměnných [3]. 

 

Dále můžeme využívat u anylýzy maticových dat metody vícerozměrné statistické analýzy 

jako je shluková analýza, diskriminační analýza, faktorová analýza, korelační diagram, 

Minkovského metrika [3]. 

 

 3.1.7 Síťový diagram 

Tento diagram představuje dílčí metody, které jsou použitelné u projektů skládající se 

z množin na sebe navazujících činností. Činnosti zachycují vzájemné souvislosti a 

logickou posloupnost. Umožňuje identifikovat kritické cesty, pro celý proces, větev, 

jednotlivé kroky, určovat dobu trvání. Používá se u projektů, u detailního plánování, v řadě 

počítačových programů [3] . 

 

3.2 Sedm základních nástrojů managementu kvality 

 

3.2.1 Vývojový (postupový) diagram 

Tento diagram se používá ve formě grafu a zachycuje posloupnost, vzájemnou návaznost 

jednotlivých kroků procesu. Umožňuje nám popsat kterýkoliv proces, zlepšuje kvalitu 

procesu, analyzuje proces, jednotlivé kroky a uzly procesu. Pracovníkům, kteří se podílejí 

na jeho zpracování, vymezí přesně vnitřní zákazníky a také jejich postavení. 
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Samotný postup zpracování tohoto diagramu spočívá zejména ve vymezení počátku a 

konce procesu, následuje identifikace všech dílčích kroků procesu, poté se popisovaný 

proces znázorňuje pomocí grafických symbolů a jejich návaznost na jednotlivé kroky 

procesu. Tento postup charakterizuje první návrh vývojového diagramu a nakonec by mělo 

následovat přezkoumání tohoto diagramu za přítomnosti pracovníků, kteří se podílejí na 

jednotlivých činnostech [4]. 

 

3.2.2 Diagram příčin a následků (Ischikavův diagram, diagram rybí kosti) 

Diagram příčin a následků analyzuje v procesu určitý problém s kvalitou, tedy příčinu a 

následek tohoto problému. Je také nazýván jako Ischikavův diagram, podle jeho tvůrce 

Kaoru Ischikavy nebo diagramem rybí kosti podle jeho tvaru zobrazení. Pomáhá 

formulovat náměty a myšlenky k řešení problému. Je snadno pochopitelný a zapojuje do 

svého řešení s určitým problémem větší okruch pracovníků. Jedná se o nástroj, kde se 

pracuje v týmu a využívají se zde zásady brainstormingu [4].   

 

Postup je takový, že tým vymezí problém (následek) a ten se zakreslí na pravou stranu 

nějaké velké plochy, následuje zakreslení hlavní linie rybí kosti, poté se stanoví příčiny 

tohoto problému (následku), k těmto příčinám se hledají subpříčiny tak dlouho, dokud se 

nenajde dekompozice konečných příčin. Nakonec by se měla použít Paretova analýza 

k vyhodnocení nejdůležitějších příčin [4].  

 

3.2.3 Formulář pro sběr údajů 

Formuláře pro sběr údajů se také nazývají kontrolní záznamníky, jejichž cílem je 

shromažďovat skutečné údaje pro zlepšování kvality. Skutečné údaje se používají u 

stávajícího procesu k hodnocení a určení směrů dalšího zlepšování [4].  

 

Formuláře se zpracovávají v elektronické podobě  pracovníky z jednotlivých druhů 

pracovišť. V počítači zpracované formuláře přinášejí různé výhody jako je zpracování 

grafických výstupů, vyhodnocení údajů. Formuláře musí vycházet ze zásad pro tvorbu 

formulářů pro sběr údajů, musí být přehledné, srozumitelné, shromažďovat data, která se 

získala ze záznamu údajů. Údaje by měly obsahovat datum, místo, jméno pracovníka, který 

sběr údajů měl na starost, druh měřícího zařízení, měřící metodu, parametry výroby [4].  
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3.2.4 Paretův diagram 

Nástroj, který se používá v manažerském prostředí k rozhodnutí a ke stanovení priorit 

určitých problémů s kvalitou, cílem je dosažení maximálního efektu. Slouží k prezentaci 

určitého problému [4]. . 

 

Své pojmenování získal podle italského ekonoma V. Pareta, který charakterizoval 

rozložení bohatství obyvatel tak, že vlastníky bohatství jsou obyvatelé s malým procentem. 

Do oblasti řízení kvality Paterův princip transformoval J.M.Juran a to takto: „Většina 

problémů s kvalitou (asi 80 až 95%) je způsobena pouze malým podílem (asi 5 až 20%) 

činitelů, jež se na nich podílejí“ [4]. Tento princip je takéž označován jako pravidlo 80/20. 

 

Toto pravidlo 80/20 lze charakterizovat jako činitelé, kteří jsou „nositeli nedostatků“ ke 

kterým řadíme výrobky, neshody, výrobní zařízení. Tito činitelé se označují jako „životně 

důležitá menšina“  a pro ostatní zbylé činitele se vžilo označení „užitečná většina“. 

V analyzovaném problému se pomocí Paretova diagramu identifikuje „životně důležitá 

menšina“ [4].  

 

3.2.5 Histogram  

Histogram nám poskytuje informace o struktuře naměřených dat jako je směrodatná 

odchylka a aritmetický průměr. Hodnoty směrodatné odchylky a aritmetického průměru 

histogram zobrazí ve formě sloupců rozdělených do příslušných četností ve zvolených 

intervalech (třídách). Je taktéž považován za nástroj k hodnocení shromážděných údajů. 

Histogram má smysl sestrojit pouze v případě, kdy je minimálně 30 hodnot v souboru. 

Pokud je malý rozsah souboru, může se použít k rozdělení sledovaného znaku kvality 

například krabicový graf  [4]. 

 

Ke konstrukci histogramu se používá tabulka, ve které je intervalové rozdělení četnosti 

hodnot. K výpočtu četností a počtu intervalů se používají různé empirické vztahy, které 

jsou uvedeny v literatuře. Pro větší počet souborů se nedoporučuje rozpětí souboru 

v rozmezí 5 až 20 intervalů [4]. 
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3.2.6 Bodový diagram  

Jedná se o diagram, který nám zobrazuje vztahy mezi dvěma proměnnými jako jsou dva 

znaky kvality výrobku, jde tedy o grafickou metodu. Hodnoty proměnných v bodovém 

diagramu musí být vhodně rozmístěny a také musí odpovídat jednotlivým dvojicím 

proměnných, poté nám charakterizují tvar, směr, míru těsnosti mezi sledovanými 

proměnnými. Jednotlivé osy v bodovém diagramu by měly být ovlivněny volbou měřítek 

tak, aby byla schopnost bodového diagramu dostatečně vypovídající [4].  

 

Při konstrukci bodového diagramu je důležité, aby informace se týkala závislosti dvou 

sledovaných proměných. Danou závislost můžeme popsat matematickým vztahem nebo 

také tím, zda je příslušný vztah statisticky významný. K dalšímu prozkoumání závislosti se 

využívá hodnocení regresní a korelační analýzy [4].  

 

3.2.7 Regulační diagram  

Tento diagram odlišuje variabilitu procesu, která byla vyvolána buď vymezitelnými 

příčinami nebo náhodnými příčinami. Jedná se tedy o grafický nástroj, kde se sleduje 

situace, která zobrazuje časové uspořádání souboru o jednom jevu [4].  

 

Také se jedná o nástroj, který analyzuje v procesu statistickou regulaci procesu (SPC). 

Cílem statistické regulace procesu je, aby se dosáhlo takového stavu, kde proces bude ve 

stabilní úrovni a bude poskytovat výrobky, které budou splňovat požadované kritéria 

kvality. Prevenci představuje statistická regulace, která je považována za zpětnou vazbu 

v předcházení neshodných výrobků. Statistická regulace se netýká pouze výrobních 

procesů, ale také procesů, u kterých můžeme hodnotit jejich průběh [4].       

 

4. METODA FMEA 

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) je systematická metoda, která identifikuje 

problémy u produktů nebo procesů předtím, než se objeví. FMEA věnuje pozornost 

prevenci vad, vylepšuje bezpečnost a zákaznickou spokojenost. Dále se FMEA uplatňuje 

ve fázi návrhu a vývoje produktu nebo procesu, u existujícího produktu nebo procesu, také 

přináší velké výhody při zavedení v organizaci  [5]. 
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Jedná se o metodu založenou na týmové práci s cílem analyzovat možnou vadu u 

posuzovaného návrhu, navrhnout a realizovat opatření, které povede ke zlepšování kvality 

již zmiňovaného návrhu. Taktéž je důležitou součástí přezkoumání návrhu u posuzovaného 

produktu nebo procesu, má induktivní charakter a je jednou ze základních metod 

zlepšování a plánování kvality [4]. 

 

Český překlad metody FMEA je ,,Analýza možnosti vzniku vad a jejich následků“ [4].    

U aplikace metody FMEA je důležité, zda je definována vada, respektive její vznik, který 

se týká spokojenosti zákazníků na jejich požadavky. Jde o vadu, která má vztah ke 

specifickému nebo zamyšlenému použití. Taktéž ji můžeme rozšířit o analýzu možných 

neshod, ne jenom o analýzu možných vad ve vztahu ke spokojenosti zákazníka. 

 

4.1 Historie FMEA 

FMEA byla oficiálně představena v roce 1940 pro vojenské použití u ozbrojených sil USA. 

Později byla využívána pro letecký / raketový vývoj, aby se zabránilo chybám malých 

vzorků nákladných raketových technologií. V roce 1970 FORD MOTOR COMPANY 

představil FMEA v automobilovém průmyslu pro bezpečnost a právní úvahy v Evropě. [6]. 

 

Na začátku 80-tých let byla metoda FMEA zpracována do jednotné příručky a byla 

zahrnuta do normy QS 9000. Vzhledem ke své univerzálnosti nachází uplatnění v řadě 

oblastí, zejména v oblasti řízení rizik, řízení kvality nebo řízení bezpečnosti. Podstatou 

metody FMEA je systematická identifikace všech možných vad výrobku nebo procesu a 

jejich důsledků, identifikace kroků zamezení, snížení nebo omezení příčin těchto vad a 

zdokonalování celého procesu. Metodu FMEA je možné použít na různé druhy systémů, 

nejčastěji se používá ve výrobě [16]. 

 

Později se FMEA považovala zejména v chemickém průmyslu za  nástroj bezpečnosti. 

FMEA má za cíl zabránit neshodám, následkům u těchto neshod a haváriím. Využívají ji 

technici a inženýři na všech úrovních řízení uvnitř i vně organizace. Jedná se tedy o 

nástroj, který vede zejména v automobilovém průmyslu ke zlepšování kvality [7].  
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4.2 FMEA návrhu výrobku 

FMEA návrhu výrobku se také nazývá konstrukce FMEA, která zkoumá výrobek již 

v samotném návrhu. Úkolem FMEA je zkoumat a nacházet všechny možné nedostatky na 

výrobku již ve zmiňovaném návrhu. FMEA má taktéž za cíl tyto nedostatky na výrobku 

odstraňovat a nacházet opatření ke zlepšení [4]. 

 

Případy, kdy je vhodné použít FMEA [4]: 

• Při změně požadavku zákazníka, 

• Při návrhu použití jiných materiálů, 

• Při návrhu nových dílů nebo jejich změny, 

• Při změně požadavků na bezpečnost a ekologickou nezávadnost, 

• Díly, u kterých očekáváme problémy, 

• Díly, u kterých se projevily provozní nedostatky. 

 

Samotná analýza u FMEA návrhu výrobku spočívá v práci týmu, kde autor řešení seznámí 

jednotlivé členy týmu s požadavky zákazníka a návrhem řešení výrobku, také s funkcí a 

charakteristikou na daný výrobek a jednotlivými díly výrobku. Dalším krokem je, že se 

výrobek rozčlení na jednotlivé části, z čeho se skládá (například membránová stěna se 

skládá ze dvou částí a to z trubky a pásku) a nakonec se u tohoto kroku provede vlastní 

analýza [4]. 

 

Poté se u analýzy FMEA návrhu výrobku zkoumají možné vady, které by mohly nastat 

během plánovaného průběhu života výrobku. Za možné vady lze považovat fyzikální jevy, 

jako například koroze trubky u membránové stěny [4]. 

 

Další fází analýzy je hledání k možným vadám výrobku možné následky vady. Možné 

následky vady lze chápat jako působení dané vady na zákazníka, jak zákazník vnímá tuto 

vadu. Možný následek vady posuzujeme z pohledu celého výrobku, tak z hlediska jeho 

jednotlivých části výrobku. Jako příklad zde uvedu zrtátu funkce tvrdosti trubky vlivem 

koroze [4].  
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Tým FMEA hledá k možným následků vady možné příčiny vady. Příčiny lze vnímat jako 

mechanismy vady, které vyvolají danou vadu. Také tyto příčiny můžeme hledat již 

v nedostatku návrhu řešení výrobku. Členové týmu musí nalést opatření k odstranění 

těchto příčin. Příkladem muže být nevhodnost uskladnění trubky ve venkovním prostředí, 

kdy trubka zkoroduje [4].  

 

Předposlední fází analýzy je hodnocení současného stavu výrobku, kdy se u dané vady 

hodnotí význam, výskyt a odhalitelnost vady. Hodnotí se na základě desetibodové stupnice 

od 1 do 10 bodů. Body u této stupnice představují trestné body [4]. 

 

Tým analyzuje u významu vady, jak možný následek vady je pro zákazníka závazný. To 

znamená, jak daný následek vady ohrozí zákazníka z hlediska bezpečnosti (použije se 

vysoké hodnotící číslo například 10 bodů) a  v případě, že  následek vady neohrozí 

zákazníka (použije se  malé hodnotící číslo například 1 bod) [4]. 

 

U výskytu vady tým analyzuje vznik možné vady během plánovaného průběhu života 

výrobku. Výskyt vady se vztahuje k možné příčině vady, jedná se tedy o pravděpodobnost 

vady, která je vyvolána příčinou. Hodnotí se opět podle desetibodové stupnice [4]. 

 

U odhalitelnosti vady se tým zaměřuje na způsoby posuzování návrhu (kontrolní postupy), 

ještě předtím než je výrobek uvolněn do výroby. Taktéž se zde použije destibodová 

stupnice k hodnocení [4]. 

 

U významu, výskytu a odhalitelnosti vady se využívá výpočtu „rizikového čísla“, který 

představuje součin významu, výskytu a odhalitelnosti. Také se rizikové číslo označuje 

zkratkou RNP a hodnotí se z důvodu určení pořadí důležitosti, kdy jednotlivý následek 

vady vyvolá příčinu [4]. 

 

 

Rizikové číslo = význam x výskyt x odhalitelnost 

 

 



Diplomová práce                                                                                                                    Vít Bláha 

- 20 - 

Po stanovení rizikového čísla RNP následuje určení kritické hodnoty. Tuto hodnotu si 

obvykle stanoví zákazník sám. Za tuto kritickou hodnotu lze považovat číslo 125. Pokud je 

rizikové číslo: 

 

• RNP < 125  nepříjmá se žádné doporučené opatření 

• RNP > 125 příjmá se doporučené opatření 

 

Doporučené opatření se bude týkat pravděpodobnosti snížení výskytu vady, respektive 

snížení příčiny dané vady během plánovaného průběhu života výrobku. Členové týmu by 

měli hledat takové opatření, které určitě povede ke snížení hodnoty rizikového čísla [4]. 

 

4.3 FMEA procesu 

FMEA procesu se obvykle provádí až po FMEA návrhu výrobku, kde se u analýzy procesu 

využívá předešlých výsledků z analýzy návrhu výrobku. Před zahájením výroby 

(inovovaných a nových výrobků) se provádí FMEA procesu [4]. 

 

U FMEA procesu se postupuje podobně jako u FMEA návrhu výrobku s tím rozdílem, že 

se u analýzy procesu neposuzuje návrh výrobku, nýbrž návrh technologického postupu. Za 

zpracování technologického postupu obvykle je zodpovědný svářečský inženýr. 

Technologický postup by měl obsahovat všechny fáze výroby, přes povýrobní operace až 

dodání výrobku zákazníkovi. Jednotlivé operace nám popisuje vývojový diagram [4]. 

 

Samotná analýza FMEA procesu se týká nejprve dekompozice procesu na jednotlivé dílčí 

operace, tak jak v procesu na sebe průběžně navazují [4].  

 

Poté tým provede analýzu všech možných vad v průběhu každé operace, které se na 

polotovaru můžou vyskytovat.  Jedná se o vady, které se přenáší do hotového výrobku. Je 

třeba také brát v úvahu operace, které povedou k tomu, že nebudou plnit požadovanou 

funkci [4]. 

 

Další fází v analýze FMEA procesu je určení možných následků vad, které se týkají 

vnitřního a vnějšího zákazníka. Vnitřním zákazníkem jsou myšleny jednotlivé operace a 

pracoviště a vnějším zákazníkem je chápán zákazník (uživatel) [4]. 
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K možným náslekům vad tým hledá možné příčiny vad, které by vadu mohly vyvolat. 

Nedostatky nehledá tým v návrhu výrobku, ale v návrhu procesu [4]. 

 

Úkolem týmu je taktéž (po analýze možných následků vad a možných příčin vad) 

uplatňovat stávající způsoby kontroly procesu. To se týká zejména kontrolních postupů, 

které vedou v každé operaci k odhalení vady na výrobku před opuštěním výrobku z výroby 

nebo montáže [4]. 

 

Dále tým analyzuje hodnocení významu vady. Význam vady se vztahuje jako u FMEA 

návrhu výrobku k nejzávažnějšímu následku vady. Také zde se uplatňuje desetibodová 

stupnice hodnocení od 1 do 10 bodů [4]. 

 

U výskytu vady se v FMEA procesu zaměřujeme na pravděpodobnost, že v průběhu 

operace vlivem dané příčiny vzniknou výrobky s danou možnou vadou. 

 

U odhalitelnosti vady se tým zaměřuje na stávající způsoby kontroly procesu (týká se to 

opět kontrolních postupů) a zejména výskytu odhalení vady u následku a příčiny této vady 

[4]. 

 

Pro stanovení rizikového čísla RNP se opět vychází ze součinu významu, výskytu a 

odhalitelnosti vady. Platí opět [4]: 

 

Rizikové číslo = význam x výskyt x odhalitelnost 

 

Po stanovení rizikového čísla RNP tým stanoví doporučené opatření, kdy by se mělo 

rizikové číslo snížit. Je důležité dávat přednost opatřením, které snižují pravděpodobnost 

vad. Dále tým předkládá toto doporučené opatření pracovníku, který je odpovědný za 

termín realizace procesu [4]. 

 

4.4 Systémová FMEA  

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

FMEA návrhu výrobku a FMEA procesu. Rozdíl mezi mezi něma je v tom, že systémová 

FMEA se zabývá analýzou současného stavu, kde se uplatňuje systémový přístup. 

Systémovým přístupem rozumíme výrobek nebo proces, který se skládá z různých prvků a 
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tyto prvky představují analýzu funkcí. Funkcemi se myslí možné vady, jejich následky a 

příčiny [4]. 

 

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

celém výrobku (jeho funkce) nebo na jeho jednotlivých dílech. Systémová FMEA procesu 

se již týká selhání prvků systému procesu (mezi ně patří  člověk, stroj, materiál) [4].  

 

Kroky, které se uplatňují u systémové FMEA [4]: 

• Analýza vad (vadné funkce prvků systému), 

• Hodnocení rizik, 

• Stanovení prvků a struktury systému, 

• Optimalizace, 

• Stanovení struktury funkcí prvků systému. 

 

První fazí systémové FMEA je analýza struktury, která se týká prvků systému (zde se 

uplatňuje systémový diagram). U systémového diagramu se prvky systému vymezí tak, že 

spolu tyto prvky souvisí a poté dojde k zobrazení struktury funkcí [4]. 

 

Druhou fází je analýza vad, kde možné vady jsou představovány vadnými funkcemi toho 

příslušného prvku systému. Příčinami těchto vad jsou funkce, které jsou podřazeny prvkům 

systému a následky vad jsou zase nadřazeny prvkům systému. Do formuláře FMEA se 

zaznamená možná vada, možný následek a příčina vad. Tento formulář je podobný jako u 

FMEA návrhu výrobku a FMEA procesu s tím rozdílem, že ve formuláři pro systémovou 

FMEU je hodnocení zaznamenané pod prvotní hodnotou [4]. 

 

Třetí fází u systémové FMEA je analýza hodnocení současného stavu.  Jedná se o 

hodnocení významu, výskytu a odhalitelnosti vady. Uplatňuje se zde bodové hodnocení 

jako u FMEA návrhu výrobku a FMEA procesu a na základě tohoto bodového hodnocení 

se stanoví rizikové číslo [4]. 

 

Význam vady se hodnotí pro celý systém na základě následku vady. Pravděpodobnost 

výskytu vady se zaměřuje na opatření, které omezují tento výskyt. Odhalitelnost vady se  

zaměřuje na odhalení následku a příčiny vady [4]. 
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Konečnou fází je optimalizace. Jedná se o vysokou hodnotu rizikového čísla nebo o 

hodnotu jednoho z dílčích kritérií, kde vede opatření ke zlepšení. U optimalizace by se 

mělo jednat také o minimalizaci vad, zejména pak jejich příčin výskytu [4]. 

 

5. NORMY A NEDESTRUKTIVNÍ (NDT) ZKOUŠKY POUŽITÉ U APLIKACE 

METODY FMEA 

Mezi normy, které se týkají mého tématu diplomové práce patří ČSN EN 12 952,         

ČSN EN ISO 5817. Norma ČSN EN 12 952 má celkem 6 částí (ČSN EN 12 952 – 1, 2, 3, 

4, 5, 6) a z nich část 5 se používá u výroby membránových stěn, kde je důležitým 

požadavkem proces svařování a ohýbání trubek. Není tak přísná jako norma ČSN EN ISO 

5817, která se týká pouze procesu svařování a jeho popisu vad. Další normy, které jsou 

považovány spíše za americké směrnice (pravidla), podle kterých se také řídí výroba 

membránových stěn, patří ASME CODY (SEKCE І a VІІІ). 

 

Taktéž mezi nedestruktivní (NDT) zkoušky, které se používají při odhalování vad při 

procesu svařování u výroby membránových stěn, lze zařadit zkoušku kapilární, 

ultrazvukem, magnetickou (práškovou), radiografickou (rentgenovou), vizuální.  

 

5.1 ČSN EN 12 952 - 5 

Norma ČSN EN 12 952 – 5 stanovuje požadavky na konstrukci a značení vodotrubných 

kotlů a pomocného zařízení, na tváření ohybů na trubkách, ověřovací zkoušky (zkouška 

radiografická, ultrazvukem, kapilární, magnetická (prášková), svařování trubek a 

charakteristika svárových vad, odpovědnost odběratele, odpovědnost výrobce, odborná 

způsobilost výrobce a jeho prohlášení [2]. 

 

5.2 ČSN EN ISO 5817 

Norma ČSN EN ISO 5817 hodnotí svárové spoje zhotovené tavným svařováním (mimo 

laserové a elektronové svařování) pro všechny druhy oceli, niklu, titanu a jejich slitiny 

podle stupně kvality vad. Používá se u materiálu, který má tloušťku větší než 0,5 mm [8]. 

 

U svárových výrobků norma uvádí tři stupně kvality a to B, C, D. Nejvyšší požadavek na 

kvalitu zhotoveného svaru se týká  stupně kvality „B“. Ve výrobě se uplatňují stupně 

kvality a tyto stupně kvality nejsou vhodné při použití vyrobeného produktu [8]. 
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5.3 ASME CODY 

The American Society of Mechanical Engineer definovala v roce 1911 pravidla pro výrobu 

parních kotlů a ostatních tlakových částí. Smyslem těchto pravidel je dosažení bezpečného 

provozu tlakových zařízení (nikoli funkčnosti). Asme kód je dále doplňován o nové 

poznatky a požadavky. V současné době je každé tři roky nové vydání a k němu vychází 

addendy. Prvotním požadavkem Pravidel ASME je bezpečnost vyráběných tlakových 

zařízení. Pro výrobu tlakových zařízení musí být výrobce schválen / autorizován a je taktéž 

držitelem razidla. Na výrobu dohlíží autorizovaný inspektor (AI), který potvrdí formulář na 

základě kterého výrobce může nádobu označit razidlem a číslem, poté se tato nádoba stává 

registrovanou (raženou) [9]. 

 

5.4 Zkouška kapilární 

Zkouška kapilární je nedestruktivní metoda, která je založena na využití charakteristických 

vlastností kapalin (na kapilárních jevech). Nejdůležitější z těchto jevů jsou povrchové 

napětí, viskozita, krajový úhel, kapilární tlak a elevance. Můžeme zkoušet jak kovové 

materiály (magnetické i nemagnetické), tak  nekovové materiály (anorganické i organické). 

Přesto se zkoušejí zejména kovové materiály nemagnetické, mezi které můžeme zařadit 

hliník, ocel, slitiny mědi) [10]. 

 

5.5 Zkouška ultrazvukem 

U této zkoušky ultrazvuk představuje mechanické kmitání částí hmotného prostředí 

(podobně jako zvuk), ale s frekvencí nad 20kHz, takže je mimo oblast slyšitelnosti. Při 

nedestruktivním zkoušení se ultrazvuková metoda používá z několika důvodů. V první 

řadě proto, že se velmi dobře šíří pevnými látkami a umožňuje zkoušet i kovové výrobky, 

s velkou tloušťkou. Svou podstatou je určena především pro zjišťování vnitřních vad, je 

však velice přizpůsobivá pro řešení různých úloh. Nezanedbatelným rysem je i naprostá 

hygienická nezávadnost, při zkoušení nevznikají žádné odpady [11]. 

 

5.6 Zkouška magnetická (prášková) 

Magnetická (prášková) metoda slouží ke zviditelnění povrchových necelistvostí. 

Umožňuje zjistit i necelistvosti ležící těsně pod povrchem, tedy s povrchem přímo 

nespojené. Necelistvosti mohou být při tom vyplněny nemagnetických materiálem. 

Určitým omezením je, že metodou práškovou lze zkoušet pouze ferromagnetické  

(magnetické) materiály [13]. 
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5.7 Zkouška radiografická (rentgenová) 

U radiografické zkoušky je vhodný postup při zhotovení radiogramu umístit zdroj 

pronikavého záření (záření X nebo gama) na jednu stranu zkoušeného vzorku a detektor 

záření (radiografický film) na druhou stranu. Energie záření musí být zvolena tak, aby ještě 

dostatek záření pronikl až k detektoru. Detektor je obvykle pruh radiografického filmu, 

uložený ve světlotěsné obálce, který má velmi tenkou tloušťku předního povrchu (dovoluje 

procházet paprskům záření X skrz až k filmu [12]. 

 

5.8 Zkouška vizuální 

Nejdůležitější nedestruktivní  (NDT) zkouškou je zkouška vizuální, jedná se tedy o 

kontrolu, která zahrňuje vyhledávání a posouzení kvalitativních znaků výrobku lidským 

okem. Zatím, co všechny ostatní nedestruktivní zkoušky dodávají indikace, které se musí 

interpretovat, jsou při vizuální zkoušce takové kvalitativní znaky, jako vady materiálu, 

vady při svařování, odchylky tvaru a kvalita povrchu přímo pozorovány. Podle způsobu 

zařazení do procesu výroby je vizuální kontrola označována jako vstupní, mezioperační a 

výstupní. Dále můžeme do vizuální zkoušky zahrnout [22]: 

• Hledání vad, 

• Kontrolu stavu povrchu, 

• Kontrolu rozměru a tvaru. 

 

Hledání vad zahrňuje hodnocení kvality povrchu podle kritérií přípustnosti, která jsou 

převážně součástí výrobkových norem a obsahují mezní rozměry povrchových vad 

z hlediska jejich vlivu na bezpečný provoz výrobku [22]. . 

 

Kontrolu stavu povrchu znamená posouzení kvality opracování, či kvality povrchů litých, 

svařovaných [22].  

 

Kontrola rozměru a tvaru obsahuje posouzení hotových výrobků podle výkresů 

s rozhodnutím, zda se příslušný rozměr pohybuje v mezích tolerančního pole daného 

výkresem či nikoli [22].   
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6. PROFIL SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s. 

Akciová společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING je v současné době 

progresivní, dynamickou, moderní a zodpovědnou společností, která se podílí na realizaci 

náročných projektů v celosvětovém měřítku. Rozvíjí své aktivity kvalifikovanými 

pracovníky v souladu se zájmy svých akcionářů i zákazníků a s ohledem na ochranu 

životního prostředí. Rovněž se významnou měrou podílí na kvalitě života 

v Moravskoslezském kraji [14]. 

 

Předmětem  činnosti VÍTKOVICE  POWER  ENGINEERING a.s. je [14]: 

� navrhování, výroba a montáž ocelových konstrukcí, mostů a svařovaných dílů; 

� navrhování, výroba, montáž a servis zařízení pro energetiku, jadernou 

energetiku, ekologii, petrochemii a metalurgii, potrubí, dílů turbín, tlakových 

nádob a membránových stěn; 

� navrhování, výroba, montáž nádrží, zásobníků smaltovaných a s jinou 

povrchovou úpravou, žárové zinkování, žárové nástřiky  kovové a keramické;  

� realizace velkých investičních celků pro energetiku, ekologii, petrochemii a 

metalurgii. 

 

Z obchodního hlediska se VÍTKOVICE  POWER  ENGINEERING, a.s. člení na 

organizační jednotky Product Business Unit (PBU), které realizují obchodní případy a 

dodávky produktů ve vymezených oborech [14].  

6.1 Historie společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s. 

Akciová společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING byla vytvořena jako 

nástupnická společnost ke dni 1. 6. 2008 fúzí (sloučením) VÍTKOVICE HARD, a.s., 

VÍTKOVICE Export, a.s., VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s. (do 1.12.2007 

známou jako VÍTKOVICE ENVI, a.s.) a odštěpené části VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY, a.s.  

Ačkoliv se dle obchodního názvu této akciové společnosti a data jejího zápisu do 

obchodního rejstříku jedná o „mladou“ společnost, avšak z pohledu organizačních 

jednotek, ze kterých byla vytvořena, pak lze říci, že i ona již má svou historii [12]. 
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6.2 Orgány společnosti 

6.2.1 Valná hromada  

Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do 

její působnosti. Do působnosti valné hromady náleží zejména [17]: 

� rozhodnutí o změně obsahu stanov společnosti, 

� rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti, 

� volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady, s výjimkou členů 

dozorčí rady volených a odvolávaných podle § 200 obchodního zákoníku,  

� schvalování řádné / mimořádné a konsolidované účetní závěrky, 

� rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty, 

� rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, 

� rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora 

včetně určení výše jeho odměny a schválení rozdělení likvidačního  zůstatku a 

rozhodnutí o její  přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení, 

� rozhodování o uzavření smlouvy jejímž předmětem je převod podniku, nebo 

jeho částí, jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou 

osobou, 

� rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, 

popřípadě o změně právní formy, 

� rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do 

působnosti valné hromady.  

Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou závazná pro orgány společnosti [17]. 

 

6.2.2 Představenstvo 

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který funguje jako její výkonný orgán. 

Představenstvo zpracovává podklady pro strategické řízení společnosti a řídí veškerou 

činnost společnosti.  Za svou činnost odpovídá představenstvo valné hromadě.  

 

Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obchodním 

zákoníkem, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do 

působnosti valné hromady nebo jinému orgánu [17].   
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Představenstvu přísluší zejména [17]:  

� zajišťovat provozní záležitosti společnosti,  

� svolávat valnou hromadu, 

� zajistit zpracování a předložení valné hromadě společnosti:   

-    řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní 

závěrku,  

-    roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, 

a to vždy  nejméně jednou ročně na řádné valné hromadě, 

-    návrhy na změnu stanov,  

-    návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu,  

-    návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení 

dividend, 

-    návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,  

� vykonávat usnesení valné hromady, 

� zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních a 

ostatních dokladů společnosti. 

 

Představenstvo jedná jménem společnosti způsobem vyplývajícím z článku 30 stanov. 

Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou 

[17]. 

 

Složení, ustanovení a funkční období představenstva [17]: 

� Představenstvo má tři členy. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni 

valnou hromadou společnosti.  

� Představenstvo volí většinou hlasů přítomných členů představenstva předsedu 

a jednoho místopředsedu. Členem představenstva může být zvolena jen 

fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle 

zvláštního zákona a u níž není dána překážka provozování živností, stanovená 

zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání společnosti.  

� Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Opětovná volba 

člena představenstva je možná.  
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6.2.3 Dozorčí rada 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem, který dohlíží na výkon působnosti představenstva 

a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.  

Dozorčí radě přísluší zejména [17]:  

a) kontrolovat, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s 

právními předpisy, stanovami společnosti a usneseními valné hromady,  

b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní 

účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,  

c) účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své 

činnosti, 

d) nahlížet kdykoli do evidence, účetnictví, obchodních knih a do ostatních 

zápisů a dokladů společnosti,  

e) zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo 

jinými orgány.  

Dozorčí rada se ve své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. 

 

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady [17]: 

� Dozorčí rada má tři členy. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni 

valnou hromadou, vyjma těch členů dozorčí rady,  kteří jsou,  v souladu 

s ustanovením § 200 obchodního zákoníku, voleni zaměstnanci společnosti. 

Volby členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti zajišťuje představenstvo. 

Členové dozorčí rady nesmí být zároveň členy představenstva. Dozorčí rada 

volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. 

� Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba členů dozorčí 

rady je možná. První funkční období  členů dozorčí rady činí 1 (jeden) rok od 

vzniku společnosti.  

� Člen dozorčí rady se může vzdát své funkce písemným prohlášením 

doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, 

kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. V případě 

ukončení výkonu funkce člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci 

společnosti, vyzve dozorčí rada představenstvo k urychlenému zajištění volby 

nového člena dozorčí rady zaměstnanci společnosti.   
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6.3 Výrobní program společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s. [14] 

• Komplexní dodávky podkritických kotlů včetně jejicj montáže, záručního a 

pozáručního servisu, 

• Tlakové a netlakové části pod nadkritické kotle, 

• Jaderná energetika, 

• Skladovací komplexy a ekoengineering, 

• Zařízení pro úpravu surovin, 

• Koksovny, 

• Těžké ocelové konstrukce a haly. 

 
Hlavní obory společnosti [14]: 

• Energetická zařízení, 

• Zařízení pro chemii a petrochemii, 

• Jaderná energetika, 

• Koksovny, vysoké pece, úpravny surovin, 

• Smaltované nádrže, 

• Bioplynové stanice, 

• Čistírny odpadních vod, 

• Ocelové konstrukce těžké, 

• Ocelové konstrukce střední a lehké, 

• Povrchové úpravy a zinkování, 

• Komplexní realizace investičních celků. 

 

6.4 Budování systému kvality  

Společnost je certifikována dle [14]: 

• EN ISO 9001:2000 (systému managemtu kvality), 

• EN ISO 14001:2004 (systému enviromentálního managementu), 

• EN ISO 18001:2008 (systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci), 

• Výrobková osvědčení, 

• Oprávnění od institutu technické inspekce Praha (ITI), 

• Oprávnění pro výrobu a dodávku výrobků pro území / zákazníka. 
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6.5 Politika BOZP  

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s. je významná strojírenská společnost, která 

se zaměřuje na dodávky zejména v oblasti nádrží a zásobníků, čistíren odpadních vod, 

bioplynových stanic a obdobných zařízení na bázi smaltovaných plechů a plechů s jinou 

povrchovou úpravou, výroby a montáže ocelových konstrukcí, kotlů, tlakových nádob, 

skladovacích nádrží, zařízení pro hutní prvovýrobu, zařízení oceláren a válcoven a zařízení 

pro energetiku a petrochemii, poskytování služeb v oblasti povrchových ochran – žárové 

zinkování a termické nástřiky [14]. 

Cílem akciové společnosti je zajistit takovou úroveň BOZP, aby byla při prováděných 

činnostech dosažena maximální míra bezpečnosti a ochrany zaměstnanců, pracovní pohody 

a kultury práce [14]. 

Vrcholové vedení VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s. vyhlašuje svou politiku 

bezpečnosti a ochrany zdraví v souladu se strategickými záměry a cíli společnosti, ve které 

se zavazuje dodržovat následující principy [14]: 

• systematicky vyhledávat rizika související s činností společnosti, zjišťovat jejich 

zdroje,příčiny a možné následky a stanovovat vhodná opatření pro jejich eliminaci 

nebo snížení míry rizika, se zaměřením zejména na prevenci vzniku úrazů a 

poškození zdraví, 

• důsledně dodržovat povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů a jiných 

požadavků ve vztahu k BOZP, 

• uplatňovat bezpečné postupy práce, stroje a technická zařízení s vysokou mírou 

ochrany zaměstnanců, majetku společnosti a jiných zainteresovaných subjektů, 

• zvyšovat povědomí spoluodpovědnosti zaměstnanců, založené na otevřené 

komunikaci v nediskriminujícím prostředí s jasně vymezenými pravidly, 

prostřednictvím neustálého vzdělávání, rozvoje kvalifikace a odborné způsobilosti, 

• trvale zvyšovat úroveň BOZP a systému managementu BOZP s cílem zajistit 

bezpečné pracovní prostředí a kulturu práce, 

• prosazovat dodržování zásad BOZP u našich smluvních partnerů a upřednostňovat 

smluvní partnery se stejnými cíli, 

• otevřeně komunikovat se zaměstnanci, smluvními partnery, veřejností a orgány 

státní správy, se vzdělávacími a jinými institucemi ve vztahu k BOZP. 
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6.6 Politika kvality a enviromentu 

Cílem akciové společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s. je být 

vyhledávaným, obchodně i ekonomicky prosperujícím dodavatelem v oblasti [14]: 

• navrhování, výroby a montáže ocelových konstrukcí, mostů, a svařovaných dílů, 

• navrhování, výroby a montáže a servisu zařízení pro energetiku, jadernou 

energetiku, ekologii, petrochemii a metalurgii, potrubí, dílů turbín, tlakových nádob 

a membránových stěn, 

• navrhování, výroby a montáže nádrží, zásobníků smaltovaných a s jinou 

povrchovou úpravou, žárové zinkování, žárové nástřiky kovové a keramické, 

• realizace velkých investičních celků pro energetiku, ekologii, petrochemii a 

metalurgii. 

Jednou z hlavních částí strategie společnosti je minimalizovat dopady  výroby a dopady 

provozování našich výrobků na životní prostředí. Šetrný přístup k životnímu prostředí je 

nedílnou součástí našich aktivit, plánů, projektů nebo strategií [14]. 

 V roce 2010 byl slavnostně otevřen nový výrobní provoz ve společnosti VÍTKOVICE 

POWER ENGINEERING, a.s. – linka membránových stěn. Cílem společnosti bylo 

vytvořit provoz, který by byl samostatný a spolupracoval by s jinými provozy ve 

společnosti [14]. 

 

Na Obr.č.3 jsou zobrazeny produkty, které se vyrábějí na lince membránových stěn [14] 

 

  
                              

Obr.č.3: Produkty na lince membránových stěn [14] 
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7. APLIKACE METODY FMEA PROCESU PŘI VÝROBĚ POTRUBÍ A 

MEMBRÁNOVÝCH STĚN 

 

Metoda FMEA je brána za jednu z týmových analýz možností vzniku vad u posuzovaného 

procesu a následně vede k navrhu (k doporučenému opatření), jak zlepšit tento proces. 

 

Výchozím krokem před realizací této metody (FMEA procesu) je třeba analyzovat 

jednotlivé skutečnosti, které se týkají výroby membránových stěn. Mezi tyto skutečnosti 

patří zejména dodané trubky od zákazníka,  výkresová dokumentace a příslušné normy a 

předpisy, podle kterých se řídí výroba. 

 

7.1 Výroba membránových stěn 

  

Výroba membránových stěn se řídí dle pravidel PED 97/23/EG (tlakový systém) a taktéž 

dle EN 12 952 – 5, ASME Sekce І a VІІІ. Dodaný materiál podléhá vstupní kontrole a 

uvolnění do výroby. Vstupní kontrola je prováděna dle QP ISO 8.2-03 Příprava a řízení 

vstupní kontroly a CI-802.00-01 Program vstupní kontroly trubek. Odpovídá – li vstupní 

materiál předepsaným normám uvolní jej ŘK do výroby zápisem v PKP nebo RD. 

V opačném případě se postupuje v souladu s QI-ISO 800.00-029 Řízení neshodného 

produktu při vstupní kontrole a aktivní reklamační řízení [15]. 

 

Základní materiál, rozměr, technicko – dodací podmínky jsou specifikovány příslušným 

kusovníkem výkresové dokumentace a materiálovou specifikací pro danou zakázku. 

Trubky pro výrobu MeS se objevují s inspekčními certifikáty dle ČSN EN 10 204 – 3.1 

nebo ASME CODY ІІ, pásky a ostatní materiál přivařený na tlakový systém dle EN 10204 

– 2.2 [15].  

 

Přídavný materiál pro svařování, rozměr, technicko – dodací podmínky jsou taktéž 

specifikovány příslušným kusovníkem výkresové dokumentace nebo seznamem 

přídavného materiálu (specifikace) a příslušnou WPS dle svařovacího plánu pro danou 

zakázku. Přídavný materiál se objednává s inspekčními certifikáty dle EN 10204 – 2.2. 

Manipulace, skladování, sušení a výdej přídavného materiálu se řídí pravidly systému 

řízení kvality QI-ISO-800.00-018 skladování, sušení, výdej a vrácení přídavného 

svařovacího materiálu [15].  
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Základními vstupními polotovary výroby membránových stěn jsou [15]:  

• polotovar trubka: 

 Průměr trubek:                   31 – 76,1 mm 

 Tloušťka stěny:          4 – 10 mm 

       Délky trubek:  vstup:         max. 12 m 

                               výstup: 4 – 25 m (včetně technologického přídavku) 

• polotovar pásek: 

Šířka pásku:                        10 – 101,6 mm 

Možnost kalibrace: pro tloušťku pásku 4 – 8 mm  max. 2,5 mm 

Tloušťka pásku:                  4 – 10 mm 

Max. váha svitku pásku:     1500 kg 

Vnější průměr svitku pásku: max. 1500 mm 

Vnitřní průměr svitku pásku: 500 mm 

 

Základními výstupními polotovary výroby membránových stěn jsou [15] : 

• rozměry surových panelů MeS v lince PEMA: 

Maximální šířka panelu:     2000 mm 

Rozsahy délek panelu:        4 – 24 m 

 

• rozsahy ohybů MeS: 

Přímý ohyb:                        max.130º 

Spirálový ohyb:                  max. 20º horizontálního ustavení 

Max. šířka ohýbané stěny:  pro přímý ohyb 2900 mm 

Poloměry ohybu stěn: 

           Prizmatické kladky: 200 – 400 mm 

Hladký válec:          150 – 400 mm 

 

• rozměry panelu MeS určené pro transport: 

Max. výrobní šířka panelu MeS: limitována transportním rozměrem (cca.3,2 m) 

Max. výrobní délka panelu MeS: 24 m 
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Pro samotnou výrobu membránových stěn je důležité si uvést jednotlivé činnosti (operace), 

které se týkají tohoto procesu. Mezi tyto činnosti (operace) patří zejména  vstupní kontrola, 

tryskání trubek, úkosování trubek, svařování trubek na tupo, spojování trubek pomocí 

pásků, ruční svařování, ohýbání trubek,  nátěrový systém MeS, balení a zavíčkování MeS, 

expedice MeS a tlaková zkouška. Jednotlivé činnosti (operace) jsem podrobněji rozepsal 

níže [15]. 

 

1) Vstupní kontrola: 

Dodané trubky a pásky, které přišly od zákazníka podléhají vstupní kontrole. Dále musí 

dodané trubky a pásky odpovídat inspekčním certifikátům. Trubky musí být kontrolovány 

podle inspekčního certifikátu (atestu) ČSN EN 10 204 – 3.1, pásky dle EN 10204 – 2.2. Na 

certifikátech se kontroluje zejména tavba, průměr, jmenovitá tloušťka a jakost materiálu. 

Trubky, které vstupují do výroby jako polotovar pro výrobu MeS jsou oraženy číselným 

kódem tvz. „číslem šarže“, toto číslo je osmimístné a je započato písmenem „A“ např. 

A0000568, toto číslo specifikuje číslo atestu, tavbu, svazek a převedení materiálu na sklad. 

Tímto číslem šarže jsou označeny všechny trubky, které vstupují jako polotovar pro 

výrobu MeS [15].  

   

Vstupní kontrolu provádějí pracovníci ŘK, kteří musí mít k daným kontrolám příslušné 

osvědčení – certifikát. Na základě těchto kontrol pracovníci ŘK uvolní trubky a pásky do 

výroby. Pokud trubky a pásky neodpovídají příslušným normám, atestům, průměru, 

tloušťce stěny a délce, vrací se zpět zákazníkovi [15].   

 

2) Tryskání trubek: 

Druhou operací je otryskávání povrchu trubek. Otryskáváním se povrch trubek zbavuje 

zbytkových okují, rzí a nečistot. Při otryskávání trubek může dojít k špatnému tryskání 

z důvodu nedodržených tolerancí  [15]. 

 

3) Úkosování trubek: 

Třetí operací je úkosování trubek. Trubky se dají do stacionárních úkosovaček, kde se 

v jednotlivých krocích opracují oba konce trubek. Úkolovací hlavy jsou monolitické 

s vyměnitelnými noži, což zajišťuje dodržování stabilních rozměrů úkosů a zarovnání čela 

[15]. 
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4) Svařování trubek na tupo:  

Nejdůležitější operací je čtvrtá operace svařování trubek na tupo, kde se trubky prodlužují 

na požadovanou délku. Všechny svary jsou zaznačeny na výkresové dokumentaci, kde je 

odkaz na příslušný svařovací a zkušební plán, v němž jsou k daným svarům přiřazeny 

WPS a rozsah NDT zkoušek. Kvalifikace svařovacího postupu se řídí pravidly podle EN 

15  614 – 1 (EN 288-3) + EN 12 952 a systémem řízení jakosti QP-ISO 7.5-01 Zpracování 

a řízení výrobně technické dokumentace  a QI-ISO 800.00-011 Oběh výrobně technické 

dokumentace v průběhu předvýroních etap. Jednotlivé specifikace svařovacího postupu 

jsou uvedeny ve svařovacím plánu pod příslušnou zakázkou. Pro svařování tupých spojů 

trubek slouží automat pro svařování metodou 141, kde je hořák ve stabilní poloze a otáčí se 

trubka [15].  

 

V případě, že svary jsou na trubce kvalifikovány jako nevyhovující a četnost kontroly je 

menší než 100%, svar se vyřeže a trubky jsou odeslány zpět na opracování konců trubek. 

Procento u dalších zkoušených kusů se zvýší dvoujnásobně, maximálně na 100%. Pokud 

jsou svary na trubce kvalifikovány jako vyhovující je trubka dělena na požadované délky a 

vstupuje dále do procesu výroby membránových stěn [15]. 

 

5) Spojování trubek pomocí pásků: 

Pátou operací je spojování trubek pomocí pásků. V této operaci se spojují trubky s pásky 

na lince pro svařování panelů MeS. Linka slouží pro svařování trubek s pásky v panely 

MeS maximální šířky 2000 mm a délek neořezaných stěn od 5 do 25 m. Trubky jsou 

pomocí podávacího mechanismu předány z linky trubek.  

 

Pásek je dodáván ve formě svitku nekonečné délky a následně rovnán a kalibrován na 

příslušnou šířku a délku. Pásky jsou dodávány v cívkách, které jsou odvíjeny a prochází 

mechanickou povrchovou úpravou v tryskacím boxu, kde jsou z povrchu odstraňovány 

nečistoty, zbytky okují a rzí. V kalibračním stroji jsou pásky kalibrovány na požadovanou 

šířku a rovnány při zachování počáteční tloušťky pásku. Zkalibrovaný pásek je následně 

dělen dle požadovaných délek stěny [15]. 

 

Svařování se provádí na dvou automatech pod tavidlem (PEMA), mezi nimiž je zajištěn 

posuv pomocí válečkových dopravníků. V provoze membránových stěn jsou dva automaty 

a na každém z nich je šest svařovacích hlav. Nedílnou součástí svařovacího automatu jsou 
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vstupní a výstupní dopravníky. Svařovací agregát je průběžný dopravník osazený 

průběžnými kladkami a 6 ks svařovacích hlav. Stěny se svařují postupně z menších celků 

ve větší do celkové požadované šířky panelů. Svary se 100% kontrolují vizuálně a další 

nedestruktivní kontroly jsou prováděny na základě příslušného svařovacího plánu [15].  

 

Při zahájení každé nové výrobní dávky, tedy při změně kvality nebo rozměru trubky a 

pásku je nutno zhotovit výřez segmentu (dle Obr.č.4) podložení správnosti nastavení 

parametrů svařovacího automatu. Správnost nastavení parametrů svařování může 

posuzovat pouze pracovník kvalifikovaný podle EN 473 [15]. 

 

Další zkoušku svařování je nutno provést vždy po svařování cca 2000 m svaru při stejném 

nastavení zařízení. Do doby vyhodnocení je zakázáno svařovat, dokud se neprodlouží 

správnost nastavení parametrů. Tento segment se fyzicky uchovává až do doby expedice 

zakázky. Zpráva z vyhodnocení se uchovává po dobu pěti let. V případě, že jsou na 

automatu prováděny jakékoliv změny, které by mohly zapříčinit změnu vzhledu 

makrostruktury je proveden výřez vzorku, který se uchovává stejně jako výrobní vzorek 

dávky [15]. 

 

Obr.č.4: Výřez segmentu membránové stěny [15] 

 

 

6) Ruční svařování: 

Šestou operací je ruční svařování, které je založeno na svařování surových stěn, provádí se 

tvz. ošacování. Ošacování jsou  veškeré ruční práce (vkládání volných trubek, přivařování 

komor, přivařování teplých bandáží) [15].  
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7) Ohýbání trubek: 

Sedmou operací je ohýbání trubek, buď za studena nebo za tepla [15].  

•••• ohýbání za studena: 

             Strojní vybavení:               XOT 50, XOT 110, XOTH 114 A 

 Rozsah průměru trubky:    12 108 x 4,5 mm          

       Tlouštka stěny:    je určena průřezovým modulem v ohybu Wmax=33 cm3 

       Poloměr ohybu:    40 mm (1,3xD)  600 mm 

       Největší úhel ohybu:    180 stupňů 

 Vzdálenost rovné části mezi ohyby :  2 x D 

     

 

             Strojní vybavení:               Perfekt WE 60, NC Perfekt W 40 

 Rozsah průměru trubky:    25 63 x 5 mm          

       Tloušťka stěny:    je určena průřezovým modulem v ohybu Wmax=12 cm3 

       Poloměr ohybu:    35 mm (1,3xD)  180 mm 

       Největší úhel ohybu:    210 stupňů 

  Vzdálenost rovné části mezi ohyby 80 mm (menší vzdálenost nutno dojednat) 

 

•••• ohýbání za tepla: 

             Strojní vybavení:               EOS 630 – indukční ohýbací stroj 

 Rozsah průměru trubky:   89 630 mm          

       Tloušťka stěny:                je určena průřezovým modulem v ohybu Wmax=7000 cm3 

       Největší poloměr ohybu:   600 mm (2,5xD)   

 Vzdálenost rovné části mezi ohyby: 450 mm  

  Max. délka oblouku:       4700 mm 

  Max. délka upnuté trubky: 8000 mm 

 

Stroj je vybaven řídícím a regulačním systémem firmy Allen – Brandley s monitorovacím 

systémem bezdotykového infračerveného snímání teplot z tlačené a tažené strany se 

záznamem na počítači. Pro dosažení příznivých tolerancí ohybu se doporučuje volit 

poloměr ohybu minimálně 3D [15].  
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8) Nátěrový systém MeS: 

Osmou operací je nátěrový systém, který se řídí požadavkem zákazníka, který rozpracuje 

konstruktér. Protože MeS jsou umístěny v teplém prostředí s minimálním odvlhčením, jsou 

opatřeny dočasnou protikorozní ochranou po dobu transportu a montáže, barvou např. 

Hempatech EV 191510. Tento nátěrový systém se týká kontinentální přepravy. Další 

nátěrový systém je pro zámořskou přepravu. Po dobu transportu a montáže je použita barva 

např. Solvatic XD 05 pro námořní přepravu v tloušťkách 80 až 100 µm, které se používají 

jako standart při přepravě [15]. 

 

9) Balení a zavíčkování MeS: 

Části MeS jsou před expedicí baleny do přípravků, pro zamezení poškození jednotlivých 

částí MeS nebo poškození ochranného povlaku. Díly MeS musí být baleny odděleně pro 

každý kotel zvlášť, tyto díly se dále nebalí do dalších balících systémů. Trubky MeS jsou 

zazátkovány plastovými víčky. Balení je zpravidla prováděno podložením dřevěnými 

hranoly odpovídající rozměrům panelů MeS a zapáskováním [15].  

 

10) Expedice MeS: 

Předposlední operací je expedice membránových stěn, která jde přímo zákazníkovi [15]. 

 

11) Tlaková zkouška:  

Tlakovou zkoušku provádíme do tlaku 120 MPa. Parametry pro tlakovou zkoušku vydává 

konstruktér a musí být uvedeny na výkrese. Tlaková zkouška se neprovádí ve výrobě, ale 

až na montáži je provedeno tlakování celého kotle, pokud zákazník nestanoví jinak. 

 

Na Obr.č.5 je zobrazený výsledný produkt – membránová stěna [14]  

 

   

Obr.č.5: Výsledný produkt – membránová stěna [14] 
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7.2 Aplikace metody FMEA 

 

Ve společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s. vznikl nový výrobní provoz 

linka membránových stěn. Na lince membránových stěn dochází k poměrně novému 

realizovanému procesu, k výrobě membránových stěn. V tomto procesu se vyskytuje 

poměrně velké množství vad. Za účelem snížení podílu neshodné produkce bylo 

rozhodnuto po konzultaci s vrcholovým pracovníkem ŘK ve VPE, a.s. aplikovat FMEA 

procesu. Výroba membránových stěn je velmi složitý proces, proto se budu v této 

diplomové práci zabývat řešením následujících operací  (činností) výroby:  

 

� svařování trubek na tupo – při samotném procesu výroby dochází zejména u této 

operace k vadám jako trhlina, studený spoj, zápal, struskový vměstek, pór, vady 

kořene, úhlové deformace,  

 

� ohýbání trubek – v této operaci se kontroluje dodržení ovality (kruhovosti) 

membránových stěn po ohybu, dodržení tloušťky stěny po ohybu a zvlnění trubky. 

Vadami se rozumí v tomto případě nedodržení stanovených parametrů. 

 

V aplikaci metody FMEA se budu detailněnji věnovat svařování trubek na tupo, jelikož 

svařování je jednou ze základních operací při výrobě membránových stěn. Při procesu 

svařování představují svary riziko největších zdrojů vad, které při tomto procesu mohou 

nastat. 

 

Nejdříve se věnuji popisu samotného procesu při výrobě membránových stěn a následně 

tyto operace rozepisuji od vstupu až do výstupu z procesu výroby.  

 

Dalším krokem je určení možných (potenciálních) vad, které se při výrobě mohou objevit. 

Důležité je v tomto kroku přihlížet k výkresům, kde jsou uvedeny tolerance základních 

rozměrů panelů MeS. Jako příklad zde uvádím tolerance netolerovaných rozměrů a 

délkové tolerance (Obr. č. 6, 7 a 8) membránových stěn  [15]. 
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Obr.č.6: Tolerance netolerovaných rozměrů MeS [15] 

 

Tolerance roztečí:                  a1: ± 3 mm 

Tolerance šířky panelu:         a2: ± 3 mm 

Rozteč:                                   t = pro průměr ≤ 38 mm:  ± 1 mm                           

Rozteč:                                   t = pro průměr > 38 mm: + 2 / - 3 mm 

 

Na Obr.č.7 je zobrazena délková tolerance MeS, kdy stěna je v rovném stavu a představuje 

tedy rovnou membránovou stěnu [15]. 

 

Rovná membránová stěna: 

 

Obr.č.7: Délková tolerance MeS [15] 

 

a = ± 3 mm 

 

Na Obr.č.8 je zobrazena taktéž délková tolerance MeS, ale s tím rozdílem, že se nejedná o 

membránovou stěnu v rovném stavu, nýbrž o membránovou stěnu v ohnutém stavu. 

Představuje tedy ohnutou membránovou stěnu. 
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Ohnutá membránová stěna: 

 

 

Obr.č.8: Délková tolerance MeS [15] 

 

a = ± 3 mm, a1 = ± 3 mm 

   

Následně budu přiřazovat  k možným vadám možné následky vad. Přihlíží se k tomu, jak 

daná vada ovlivní zákazníka při užívání, jak může vada ovlivnit další kroky při výrobě 

membránových stěn a jaký dopad bude mít na svářeče / operátory strojního zařízení. 

 

Hodnocení významu uvedených vad vychází z nejzávažnějšího následku vady a je zde 

použita bodová stupnice od 1 - 10 bodů. Vady jsou hodnoceny podle formuláře hodnocení 

významu vady, jak je uvedeno v Příloze č. 2. 

 

K možným následkům vad jsou přiřazovány možné příčiny (mechanismy) vady, které tyto 

vady zapříčiňují. Možné příčiny (mechanismy) vad jsou taktéž bodovány bodovou stupnicí 

od 1 do 10 bodů dle pravděpodobnosti s níž se v průběhu operace daná vada vlivem dané 

příčiny může vyskytnout. Hodnotí se tedy výskyt vady. 

 

V dalším kroku jsem analyzoval stávající řízení procesu z hlediska prevence a z hlediska 

odhalování příčin. Prevence se bude zaměřovat na snižování pravděpodobnosti výskytu 

vady a odhalování příčin a tímto současně na zvýšení pravděpodobnosti jejich 

odhalitelnosti. Budu tedy hodnotit odhalitelnost opět podle bodové stupnice  1 – 10 bodů. 

 

Jako poslední krok bylo nutno vypočítat rizikové číslo (jedná se o součin významu, 

výskytu a odhalitelnosti) a poté navrhnout doporučená opatření.  
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7.3 Vyhodnocení výsledků  

 

Z celkového počtu 10 možných vad bylo stanoveno 16 možných následků vad a 28 

možných příčin. K těmto 10 možným vadám jsem určoval  význam, výskyt a odhalitelnost 

vady, včetně výpočtu rizikového čísla (RPN) nad a pod hodnotu 125. Pro lepší přehled 

uvedu vyhodnocení významu vady v Tab.č.1 

 

Tab.č.1: Hodnocení významu vady 

Možná vada Význam vady 

Trhlina 9 

Pór 3 

Struskový vměstek 5 

Zápal 7 

Vady kořene 5 

Studený spoj 8 

Úhlové deformace 2 

Nedodržení tolerance ovality trubky 8 

Nedodržení tolerance tloušťky stěny 6 

Zvlnění trubky                             4 

 

 

Pro hodnocení významu vady při FMEA procesu jsem použil bodovou stupnici 1 – 10 

bodů vztaženou na následek vady a jak tento následek bude mít vliv na zákazníka dle 

hodnocení významu, pravděpodobnosti výskytu a odhalitelnosti vady. Nejvýznamnější vliv 

na zákazníka má vada trhlina (9), studený spoj (8) a nedodržení tolerance ovality trubky 

(8). 

 

Za nejnebezpečnější vady ve svarech je považována vada trhlina. Jedná se o vadu, která je 

nepřípustná. Všechny svary s trhlinou se musí opravit přímo na místě během samotného 

procesu svařování nebo se musí vyřadit z provozu ty svařené součásti, které tuto vadu mají. 

Trhlina vzniká působením vnitřního pnutí a může to vést až k lámavosti za nízkých teplot, 

ke snížené pevnosti svaru, ke zhrublé struktuře v oblasti svaru, k rychlému prasknutí svaru, 

výskytu struktur s malou možností plastické deformace a ke zvýšenému výskytu póru. 
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Další nejnebezpečnější vadou v procesu svařování je studený spoj. U studeného spoje 

vzniká místo, kde jsou plochy svarového spoje částečně nebo zcela nenatavené, nejsou 

metalurgicky spojené. Tuto vadu ovlivňuje svářeč chybným závarem v procesu svařování. 

Tato vada značně oslabuje průřez struktury svaru.  

 

Neposlední vadou, na kterou se zaměřuje zákazník, je nedodržení tolerance ovality trubky. 

U této vady se v procesu ohýbání trubek pracovník ŘK zaměřuje na to, zda není 

překročena ovalita (kruhovitost) ve středu ohýbané trubky. Musí se provést důkladné a 

přesné proměření kruhovitosti trubky, zda naměřené hodnoty nejsou překročeny. Po 

přepočítání naměřených hodnot se stanoví, zda hodnoty jsou v přípustné toleranci či nikoli. 

Pokud hodnoty nebudou v toleranci, je třeba na tuto skutečnost zákazníka upozornit a 

následně tato vada může též vést i k reklamaci ohýbané trubky. 

 

Následně se budu zaměřovat na pravděpodobnost výskytu vady, která byla stanovena na 

základě předchozích dlouhodobých zkušeností obdobných procesů a na základě zkušeností 

a výskytu neshod za dobu 1,5 let provozu linky membránových stěn v procesu svařování 

trubek na tupo a ohýbání trubek. 

 

Pro hodnocení příčin výskytu vady při FMEA procesu jsem opět použil bodovou stupnici 1 

– 10 bodů vztaženou na pravděpodobnost výskytu vady a to velmi vysoká, vysoká, 

průměrná, nízká, velmi nízká nebo vzdálená. Mezi nejvyskytovanější příčiny vady, které 

byly ohodnoceny nejvyššími čísly patří zejména příčiny vady kořene, studeného spoje a 

zápalu (viz. následující Tab. č.2)  

 

Vada, která má nejvyšší četnost v procesu svařování trubek na tupo z pohledu výskytu jsou 

vady kořene. Vady kořene vznikají tak, že svárové plochy v kořeni svaru nejsou správně 

nastaveny a nespojí se se svarovým kovem. 

 

Vyšší četnost výskytu v procesu svařování má vada studený spoj. Tuto vadu jsem již 

charakterizoval u významu vady. 

 

Další vadou, která má stejnou četnost jako studený spoj, je vada zápal. Zápal je viditelný 

zejména na povrchu svaru. Jedná se tedy o povrchovou vadu. 
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V Tab.č.2 jsem určoval 10 možných vad a výskyt jejich příčin s bodovým hodnocením. 

Tab.č.2: Hodnocení výskytu vady 

Možná vada Příčina Výskyt 

 

Trhlina 

Materiál má vyšší obsah C, Mn 

Rychlé ochlazování materiálu 

Vlhké elektrody 

4 

4 

4 

 

Pór 

Vlhkost nesprávně skladovaných elektrod 

Vysoká rychlost svařování 

Příliš dlouhý oblouk 

4 

3 

2 

 

Struskový vměstek 

Struska předbíhá oblouk 

Konvexní tvar vrstev vytváří „struskové kapsy“ 

Nesprávné pořadí kladení vrstev 

4 

4 

4 

 

Zápal 

Svařovací proud je příliš velký 

Oblouk je příliš dlouhý 

Nevhodný průměr elektrody 

5 

4 

2 

 

Vady kořene 

Rychlost svařování je vysoká 

Elektroda má velký průměr 

Nevhodné vedení elektrody 

6 

4 

4 

 

Studený spoj 

Nízký svařovací proud 

Nesprávné vedení elektrody 

Malý průměr elektrody 

4 

5 

4 

 

Úhlové deformace 

Nevhodný postup svařování 

Velký počet úzkých vrstev 

Nesymetrické svary 

3 

2 

4 

 

Nedodržení tolerance  

ovality trubky 

Nevhodné měřidlo 

Nesprávné měření 

Vadné strojní zařízení 

2 

3 

3 

 

Nedodržení tolerance  

tloušťky stěny 

Neskalibrované měřidlo  

(tloušťkoměr) 

Koroze povrchu trubky 

Nepřesné měření 

2 

 

2 

4 

 

Zvlnění trubky 

 

Nesprávné seřízení strojního zařízení 

 

 

2 

 

 

V Tab.č.3 je uvedena pravděpodobnost odhalování vady (odhalitelnost), která se bude 

týkat 10 možných vad a jejich příčin pomocí stávajících způsobů kontroly procesu. 
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Tab.č.3 Hodnocení odhalitelnosti vady 

Možná  

vada 

Příčina Způsoby kontroly Odhalitelnost 

 

 

Trhlina 

Materiál má vyšší obsah C, Mn 

 

Rychlé ochlazování materiálu 

Vlhké elektrody 

Prověření předepsaného 

přídavného materiálu 

Rentgenová zkouška 

Kontrola dodržování 

předepsaného zacházení 

s přídavným materiálem 

5 

 

6 

8 

 

 

Pór 

Vlhkost nesprávně skladovaných elektrod 

 

 

Vysoká rychlost svařování 

Příliš dlouhý oblouk 

Kontrola dodržování 

předepsaného zacházení 

s přídavným materiálem 

Vizuální kontrola 

Vizuální kontrola 

4 

 

 

6 

8 

 

Struskový 

vměstek 

Struska předbíhá oblouk 

Konvexní tvar vrstev vytváří „struskové kapsy“ 

Nesprávné pořadí kladení vrstev 

Vizuální kontrola 

Vizuální kontrola 

Vizuální kontrola 

8 

8 

7 

 

Zápal 

Svařovací proud je příliš velký 

Příliš dlouhý oblouk 

Nevhodný průměr elektrody 

Vizuální kontrola 

Vizuální kontrola 

Kontrola elektrody 

9 

7 

8 

 

Vady kořene 

Rychlost svařování je vysoká 

Elektroda má velký průměr 

Nevhodné vedení elektrody 

Vizuální kontrola 

Kontrola elektrody 

Vizuální kontrola 

8 

8 

7 

 

Studený spoj 

Nízký svařovací proud 

Nesprávné vedení elektrody 

Malý průměr elektrody 

Vizuální kontrola 

Vizuální kontrola 

Kontrola přídavného materiálu 

6 

7 

5 

 

Úhlové 

deformace 

Nevhodný postup svařování 

Velký počet úzkých vrstev 

Nesymetrické svary 

Vizuální kontrola 

Rentgenová zkouška 

Vizuální kontrola 

8 

7 

3 

 

Nedodržení 

tolerance  

ovality trubky 

Nevhodné měřidlo 

Nesprávné měření 

Vadné strojní zařízení 

Vizuální kontrola 

Kontrola měření 

Kontrola strojního zařízení 

4 

5 

3 

 

Nedodržení 

tolerance  

tloušťky stěny 

Neskalibrované měřidlo  

(tloušťkoměr) 

Koroze povrchu trubky 

Nepřesné měření 

Kontrola doby kalibrace 

 

Vizuální kontrola 

Opakované měření 

7 

 

6 

5 

 

Zvlnění trubky 

 

Nesprávné seřízení strojního zařízení 

 

 

Kontrola strojního zařízení 

 

 

6 

 

 

U hodnocení odhalitelnosti vady při FMEA procesu je znovu použita bodová stupnice       

1 – 10 bodů vztažená na odhalitelnost vady a pravděpodobnost odhalení. Mezi nejméně 

odhalitelné příčiny možných vad patří příčiny způsobující vadu zápal (9), trhlina (8), pór 

(8), struskový vměstek (8), vady kořene (8) a úhlové deformace (8).   
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U možných příčin vad, které byly obodovány číslem 9 a 8 je třeba se zaměřit na stávající 

způsoby kontroly procesu. V mém případě patří mezi tyto kontroly procesu svařování 

nedestruktivní (NDT) zkoušení, zejména pak vizuální zkouška (kontrola). Všechny vady 

jsou odhalitelné na základě nedestruktivního (NDT) zkoušení.  

 

Na základě vyhodnocení výsledků z hlediska významu, výskytu a odhalitelnosti  vady pro 

přehlednost stanovím riziková čísla (RNP), která vyšla nad hodntu 125. Rizikové číslo si 

ve většině případů stanoví zákazník sám. Taktéž si zákazník může hodnotu rizikového 

čísla snížit nebo zvýšit. Rizikové číslo jsem spočítal jako součin významu, výskytu a 

odhalitelnosti vady. V Tab.č.4 uvedu hodnocení možných vad (jejich příčin) pomocí 

rizikových čísel (RNP) nad hodnotu 125. 

 

Tab.č.4: Hodnocení možných vad (jejich příčin) pomocí rizikových čísel (RNP) nad 

hodnotu 125 

Možná 

vada 

Význam Příčina Výskyt Odhalitelnost Rizikové 

číslo 

 

Trhlina 

 

9 

 

Materiál má vyšší obsah C, Mn 

Rychlé ochlazování materiálu 

Vlhké elektrody 

4 

4 

4 

5 

6 

8 

180 

216 

288 

 

Struskový 

vměstek 

 

5 

Struska předbíhá oblouk 

Konvexní tvar vrstev vytváří 

„struskové kapsy“ 

Nesprávné pořadí kladení vrstev 

4 

4 

 

4 

8 

8 

 

7 

160 

160 

 

140 

 

Zápal 

 

7 

Svařovací proud je příliš velký 

Příliš dlouhý oblouk 

5 

4 

9 

7 

315 

196 

 

Vady kořene 

 

5 

Rychlost svařování je vysoká 

Elektroda má velký průměr 

Nevhodné vedení elektrody 

6 

4 

4 

8 

8 

7 

240 

160 

140 

 

Studený spoj 

 

8 

Nízký svařovací proud 

Nesprávné vedení elektrody 

Malý průměr elektrody 

4 

5 

4 

6 

7 

5 

192 

280 

160 
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V této tabulce jsou tedy celkově shrnuty všechny nejrizikovější vady a jejich příčiny, které 

přesáhly hodnotu 125. Mezi tyto nejrizikovější vady patří trhlina, struskový vměstek, 

zápal, vady kořene a studený spoj. U těchto vad (respektive u příčin těchto vad) se budou 

muset navrhnout doporučená opatření, tak aby se hodnota rizikového čísla snížila pod 

hodnotu 125.  

 

Je třeba se ale zaměřit na výskyt a odhalitelnost příčín vzniku těchto vad. Proto se budu 

dále zabývat vyhodnocením výskytu a odhlalitenosti možných příčin (mechanismů) vad. 

Bude se jednat o porovnání všech možných příčin, které s danou vadou souvisí, a to 

pomocí výsečkových grafů. Samozřejmě se bude přihlížet k hodnocení rizikového čísla 

(RPN), kdy rizikové číslo vyšlo nad hodnotu 125. 

 

Následují výše zmíněné výsečkové grafy. 

 

Příčiny (mechanismy) vady "Trhlina"

Vlhké elektrody
 49%

Rychlé ochlazování 
materiálu

 32%

Materiál má vyšší 
obsah C, Mn

 19%

 

Obr.č.9: Příčiny (mechanismy) vady „Trhlina“ 

 

Z hlediska rizika má na vadu „Trhlina“  nejvyšší vliv příčina vlhké elektrody (49%).  

 

Důležitým prvkem u této příčiny jsou místnosti, kde se elektrody skladují. Musí se jednat o 

suché a větrané místnosti. Tam, kde je větší množství elektrod, nesmí kolísat teplota. Dále 

je nutné skladovat elektrody v obalech, které jsou neporušené a taktéž je třeba dbát na 

doporučení výrobce, jak správně vysušovat navlhlé elektrody. 
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Příčiny (mechanismy) vady "Struskový vměstek"

Struska předbíhá 
oblouk 

37%

Konvexní tvar vrstev 
vytváří "struskové 

kapsy"
 36%

Nesprávné pořadí 
kladení vrstev 

27%

 

Obr.č.10: Příčiny (mechanismy) vady „Struskový vměstek“ 

 

Z hlediska rizika mají na vadu „Struskový vměstek“ nejvyšší vliv příčiny: 

• struska předbíhá oblouk (37%)  

• konvexní tvar vrstev vytváří „struskové kapsy“ (36%).  

 

Situace, kdy struska předbíhá oblouk je způsobena nevhodným sklonem elektrody, 

nadměrnou délkou oblouku, kdy svářeč svařuje pomalou postupovou rychlostí a dochází 

k tomu, že struska předběhne lázeň a je zalita svárovým kovem.  

 

Další situace je ta, kdy konvexní tvar vrstev vytváří „struskové kapsy“ a kdy je nutno 

přihlížet především na techniku svařování. Technika svařování je charakterizovaná 

polohou zakladního materiálu a pohybem přídavného materiálu vzhledem ke svarové lázni. 

Přídavný materiál pro svařování vychází z chemického složení základního materiálu, 

požadovaných vlastností svarového spoje a typu svarového spoje a taktéž z mechanických 

vlastností základního materiálu. Svářeč tedy musí v tomto případě dbát zejména na 

techniku nanášení vrstev při svařování. 
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Svařovací proud je 
příliš velký

38%Příliš dlouhý 
oblouk
41%

Nevhodný průměr 
elektrody

21%

Příčiny (mechanismy) vady "Zápal"

 

Obr.č.11: Příčiny (mechanismy) vady „Zápal“ 

 

Z hlediska rizika mají na vadu „Zápal“ nejvyšší vliv příčiny: 

• svařovací proud je příliš velký (38%)  

• příliš dlouhý oblouk (41%).  

 

U příčiny svařovací proud je příliš velký se klade důraz na vznik vrubu. Vrub je 

považován za místo, kde vzniká největší koncentrace napětí a počátek vzniku trhlin. Při 

velkém svařovacím proudu vznikají vruby vlivem roztavení základního materiálu. Jedná se 

tedy o příčinu, kdy by se svářeč měl zaměřit zejména na tvorbu vrubu při samotném 

procesu svařování.  

 

U příčiny příliš dlouhý oblouk se zaměřujeme na volbu elektrod. Elektrody musí splňovat 

řadu mechanických vlastností svarového kovu a také musí mít dobré operativní vlastnosti. 

Jedná se zejména o pracovní vlastnosti, jak s elektrodou pracovat, abychom dosáhli 

správného účinku. Samotná volba elektrod spočívá ve vlastnostech základního materiálu 

(pevnost, svařitelnost, houževnatost), poloha svařování, rychlost práce, nutnost dalšího 

zpracování svářečského výrobku (ohýbání, kování, žíhání), druh a hodnota svařovacího 

proudu (jaká svářečka je k dispozici). Svářeč by se měl zaměřit především na tyto výše 

uvedené vlastnosti při svařování.  
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Příčiny (mechanismy) vady "Vady kořene"

Nevhodné vedení 
elektrody

 23%

Elektroda má velký 
průměr
 25%

Rychlost svařování je 
vysoká
 52%

 

Obr.č.12: Příčiny (mechanismy) vady „Vady kořene“ 

 

Nejvyšší vliv z hlediska rizika má na vadu „Vady kořene“ příčina vysoká rychlost 

svařování (52%). 

 

U této příčiny by jsme se měli zaměřit opět na techniku svařování. Tato příčina vzniká tak, 

že jsou nevhodně připravené svarové plochy (velké otupení, malý úhel rozevření, 

přesazený materiál, malá svarová mezera) a taktéž nejsou dobře nastaveny parametry 

svařování (velká postupová rychlost, malý svařovací proud. Obecně lze říci, že se jedná o 

spojení mezi základním materiálem a nedostatečným svarovým kovem v kořeni svaru. 

Technika svařování je závislá opět na poloze, pohybu hořáku a na přídavném materiálu 

vzhledem ke svarové lázni. Každý svářeč musí brát v potaz okolnosti použití základního 

materiálu a přídavného materiálu. Základní materiál musí být identifikovatelný, tedy 

kvalita musí být známá. Kvalita přídavného materiálu je uvedena ve výkresové 

dokumentaci. Když svářeč bude zhotovovat svarový spoj, je důležité, aby se zaměřil na 

čistotu, na rozměry a tvary svarových ploch. Materiál, který svářeč bude svařovat je třeba 

očistit a zbavit okují, mastnot, barev. U této příčiny je velice důležitá technika svařování a 

zejména pak kontrola rychlosti svařování. Svářeč by měl svařovat tak, aby rychlost byla 

přiměřená (popřípadě rychlost snížit) vzhledem ke vztahu základního materiálu a 

přídavného materiálu.    
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Příčiny (mechanismy) vady "Studený spoj"

Malý průměr 
elektrody 

25%

Nesprávné vedení 
elektrody

 47%

Nízký svařovací
 proud
 28%

 

Obr.č.13: Příčiny (mechanismy) vady „Studený spoj“ 

 

Z hlediska rizika má na vadu „Studený spoj“ nejvyšší vliv příčina nesprávné vedení 

elektrody (47%). 

 

Při svařování se často používá obalová elektroda, skládající se z jádra (drátu) a obalu 

elektrody. Jádro představuje kov, který se taví v oblouku, přenáší se obloukem do svaru a 

po smíšení s netaveným základním materiálem tvoří svarový spoj. Při svařování se 

vypařuje obal elektrody, který má vliv na vlastnosti elektrody, samožřejmě taky na kvalitu 

svaru. Při samotném vedení elektrody je důležité se zaměřit na získání automatických 

návyků. Svářeč při vedení elektrody musí danou elektrodu vést pomalu po základním 

materiálu. Elektrodu je třeba udržovat konstantní, tedy průměr elektrody musí být roven 

délce oblouku. Délka oblouku je doprovázena praskavým zvukem při svařování. Když je 

délka oblouku příliš velká, elektroda vydává jasný zvuk, který nelze udržet. Třaskavý zvuk 

vydává krátký oblouk a elektroda má tendenci se lepit na základní materiál. Přímý směr 

vedení elektrody je třeba udržovat při praktickém nácviku. Dále je nutné sledovat chování 

tavné lázně a ne se pouze soustředit na vlastní vedení elektrody, dodržovat příslušný sklon 

hořáku a v neposladní řadě také úhel sklonu elektrody.   
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7.4 Navržená doporučená opatření 

 

Vadám, které byly analyzovány jako nejrizikovější z pohledu jejich příčin je třeba věnovat 

důkladnou pozornost během samotného procesu výroby membránových stěn. Jelikož se 

jedná o výrobu, kde membránová stěna představuje tlakový systém, je třeba se zaměřit na 

dvě činnosti (operace), které jsou v této diplomové práci již několikrát zmiňovány. Jedná 

se o svařování trubek na tupo a ohýbání trubek. Budu se zabývat pouze opatřeními, které 

se budou týkat svařování trubek na tupo z hlediska možných vad a jejich příčin. 

 

Svařování je charakterizováno svarovými spoji, které představují značné množství zdrojů 

vyvolávající nejrůznější vady na svařovaných konstrukcích a tlakových zařízení. Aby se 

předešlo těmto vadám, které by mohly mít špatný dopad na lidský život nebo na případnou 

havárii, je třeba tyto vady a jejich příčiny identifikovat. Následně se budu věnovat již 

vadám, u kterých vyšla hodnota RNP > 125 a kde byla přijata níže popsaná doporučená 

opatření. 

 

7.4.1 Namátková kontrola přídavného materiálu, snížení rychlosti svařování, použití 

suchých elektrod 

 

U těchto opatřeních, které se týkají možné vady „trhlina“ by se mělo v prvé řadě začít 

s kontrolou přídavného materiálu.  

 

Přídavný materiál, který se používá u svařování membránových stěn musí mít stejně 

podobné vlastnosti nebo také mnohem lepší vlastnosti než základní materiál. Souhrnný 

název pro přídavný matriál je svařovací drát, který se dává do svarové lázně a tak se 

dosáhne požadovaného tvaru svarového spoje. Opatření, které zde navrhuji je namátková 

kontrola svařovacího drátu svářečským inženýrem během pracovní doby. 

 

Snížení rychlosti svařování vychází z technologie svařování. Technologie svařování 

představuje pravidla, které se musí dodržovat při výrobě svarových spojů. Tato pravidla 

navrhuje opět svářečský inženýr ve svařovacím postupu (WPS). Svařovací postup 

zohledňuje vlastnosti základního materiálu, vlastnosti svarových spojů,  rozměr, hmotnost 

a tvar svařence. Zde navrhuji, aby se snížení rychlosti svařování uvedlo do svařovacího 

postupu (WPS).  
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Opatření použití suchých elektrod představuje zejména vhodné místnosti, kde se elektrody 

skladují a suší. Elektrody se skladují obvykle ve skladech, kde by měla být povolená 

teplota + 10 °C a maximální vlhkost 50%. Dále se elektrody mají skladovat v původních 

neporušených obalech, tak aby neovlivňovaly samotný proces svařování. Zde navrhuji, aby 

se elektrody skladovaly ve skladech, kde bude příslušná optimální teplota pro jejich sušení 

kontrolována skladníkem. 

 

7.4.2 Zvýšení rychlosti svařování, uplatnění správné techniky nanášení vrstev, 

dodržení optimální rychlosti svařování 

 

Tato opatření se týkají možné vady a její příčiny „struskový vměstek“.  

 

Zvýšení rychlosti svařování je, jak již bylo uvedeno, spojeno s technologií svařování. Je to 

obdobné opatření, které se týkalo též snížení rychlosti svařování v předchozím bodě. 

Technologie svařování představuje pravidla, které se dodržují a vytváří je svářečský 

inženýr na základě svařovacího postupu (WPS). Opět bych navrhl stejné opatření, tj. 

zahrnout do svařovacího postupu (WPS) zvýšení rychlosti svařování. 

 

Uplatnění správné techniky nanášení vrstev se týká techniky svařování. U techniky 

svařování, kde automat pro svařování (obsluhovaný svářečem) nanáší vrstvy je toto 

svařování založeno na poloze základního materiálu, pohybu hořáku a přídavného materiálu 

vzhledem k svarové lázni, kdy se trubka otáčí. Poloha hořáku je kolmá k příčné ose svaru, 

je tedy zajištěno nastavení obou polovin svařovacího materiálu. Zde navrhuji, aby svářeč 

při obsluze automatu pro svařování vizuálně sledoval správnou techniku nanášení vrstev 

podle obrázkového zobrazení dané vady, které je obsaženo v norrmě ČSN EN ISO 5817. 

 

Dodržení optimální rychlosti svařování je zase založeno na technologii svařování. Stějně 

jako opatření snížení rychlosti svařování, zvýšení rychlosti svařování, které vychází ze 

svařovacího postupu (WPS) vytvořeného svářečským inženýrem na základě jeho znalostí. 

K těmto znalostem patří vlastnosti základního materiálu, vlastnosti svarových spojů, 

polohy svařování a počtu vyráběných svarových spojů. Zde navrhuji, aby se optimální 

rychlost svařování uvedla taktéž do svařovacího postupu (WPS). 
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7.4.3 Samokontrola svářečem 

 

Toto opatření se týká možné vady a její příčiny „zápal“. Zápal je považován za 

povrchovou vadu, kterou vizuálně vidí okem každý svářeč. Když svářeč zjistí tuto vadu, 

kterou ze své zkušenosti odhalí, měl by příjmout opatření k zabránění této vadě. Jedná se o 

samokontrolu, jejichž prvky získá svářeč již během zaškolení ve svářečské škole (nad 

kterou dohlíží svářečský dozor) potvrzené závěrečnou zkouškou. Tyto zkoušky se skládají 

z praktické a teoretické části. Po absolvování zkoušky svářeč získá „Osvědčení o 

zaškolení“ a „Průkaz zaškoleného pracovníka“. Posuzování jednotlivých vad a jejich 

vyhodnocení se provádí vizuální kontrolou. Přípustnost vad se hodnotí podle ČSN EN ISO 

5817 pro stupeň kvality „D“. Jako doporučené opatření navrhuji, aby svářeč lépe 

posuzoval  tuto vadu a její příčinu dle ČSN EN ISO 5817 podle stupně kvality „B“.  

 

7.4.4 Samokontrola svářečem,  správná technika svařování 

 

Tato opatření se týkají možné vady a její příčiny „vady kořene“. Vady kořene jsou brány 

opět za povrchovou vadu, která je viditelná.  

 

Samokontrola svářečem znamená opatření, kdy tuto kontrolu svářeč uplatní na základě své 

kvalifikace a odborných zkušeností a má k tomu příslušné osvědčení pro posuzování 

svarových vad a jejich příčin podle ČSN EN ISO 5817, stupně kvality „D“. Doporučené 

opatření bude stejné jako v předchozím bodě, aby svářeč danou vadu a její příčinu 

posuzoval podle stupně kvality „B“. 

 

Správná technika svařování vychází už ze svého názvu ze samotné techniky svařování. 

Prvotním začátkem při technice svařování je příprava svarových ploch, které se upravují 

při svařování podle požadavků svářečského inženýra. Poté se provede nastavení 

svařovacího proudu vždy před započetím svařování. Dále se provede zapalování oblouku a 

zde může dojít ke dvěma situacím a to, kdy se elektroda dotkne materiálu, přilepí se nebo 

se elektroda vzdálí od materiálu a nastane její zhasnutí. Vytvoření svaru (svarové 

housenky) nastane pomocí elektrody kývavým pohybem v jejím podélném pohybu. 

Svarová housenka je zakončena pomocí kráteru. Doporučené opatření je, aby svářeč 

zpomalil posuv elektrody a tím umožnil,  aby se kráter začal vyplňovat svarovým kovem.   
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7.4.5 Zvýšení hodnoty svařovacího proudu, změnit úhel sklonu elektrody, použít 

elektrodu většího průměru 

 
Tato uvedená optaření se týkají možné vady a její příčiny „studený spoj“. U prvního 

opatření zvýšení hodnoty svařovacího proudu se musí opět přihlížet k technice svařování. 

Zejména pak k rozmezím vyšších hodnot svařovacího proudu pro svařování koutových 

svarů, středních hodnot pro svařování ve vodorovné poloze shora a nižších hodnot pro 

svařování svislých svarů. Pokud je svařovací proud příliš nízký, elektroda se začíná lepit 

na materiál a nenastane dodržení oblouku požadované délky. Doporučené opatření v tomto 

případě je nastavení takové hodnoty svařovacího proudu, aby elektroda nebyla příliž 

žhavá, kdy se svarový kov začíná rozstřikovat a oblouk prská. 

 

Změnit úhel sklonu elektrody se opět vztahuje na techniku svařování, při které klademe 

důraz na správný způsob vedení elektrody. Elektroda v této situaci se taví a rovnoměrně 

ubývá a zde je důležité, aby se přibližovala ke svařenci. Dále by měl být dodržen 

automatický pohyb elektrody  při dodržování správné délky oblouku,  kdy by jsme měli 

slyšet praskavý zvuk. Každý svářeč při nácviku se snaží udržovat přímý směr vedení 

elektrody. Doporučené opatření je, aby při používání bazických elektrod bylo vedení 

elektrody trochu šikmé a aby struska nepředíhala oblouk. 

 

Použít elektrodu většího průměru je opatření, které se týká volby elektrody. Při volbě 

elektrody musíme přihlížet k určitým hlediskům a to zejména na požadavky kladené na 

svar, vlastnost základního materiálu, polohu svařování a namáhání svaru. Dále elektrody 

mají své vlastní označení přímo od svého výrobce, které se vyznačuje specifickým 

systémem. Tento specifický systém se označuje jako kvalifikace elektrod. Svářeč na 

základě svých znalostí a zkušeností při svařování by už dopředu měl vědět, kterou 

kvalifikaci elektrod použije.  Někteří svářeči neznají toto označování kvalifikace elektrod a 

poté to může vést k určitým příčinám, jako je použití malého průměru elektrody. V tomto 

případě bych volil jako doporučené opatření zaměřit se na zdokonalení znalosti svářeče, 

který má nedostatky v označování kvalifikace elektod. Pokud by měl svářeč dostatečnou 

znalost, byl by schopen použít elektrodu většího průměru oproti použití elektrody malého 

průměru při svařování.  
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7.5 Hodnocení stavu po realizaci navržených doporučených opatření 

Na základě doporučených opatření, které jsem navrhnul jako výstup z procesu svařování 

trubek na tupo, je třeba znovu přepočítat rizikové číslo (RNP) tak, aby se jeho hodnota 

dostala pod 125.  Jedná se tedy opět o přepočítání součinu významu, výskytu a 

odhalitelnosti vady s tím rozdílem, že se sníží hodnota ve většině případů výskytu vady a 

její příčiny vzhledem k odhalitelnosti možných vad. Budu tedy hodnotit stav po realizaci 

navržených doporučených opatření. V Tab.č.5 uvedu hodnocení možných vad (jejich 

příčin) pomocí rizikových čísel (RNP) pod hodnotu 125. 

 
Tab.č.5: Hodnocení možných vad (jejich příčin) pomocí rizikových čísel (RNP) pod 

hodnotu 125 

Možná 

vada 

Význam Příčina Výskyt Odhalitelnost Rizikové 

číslo 

 

Trhlina 

 

9 

 

Materiál má vyšší obsah C, Mn 

Rychlé ochlazování materiálu 

Vlhké elektrody 

4 

2 

1 

2 

6 

8 

72 

108 

72 

 

Struskový 

vměstek 

 

5 

Struska předbíhá oblouk 

Konvexní tvar vrstev vytváří 

„struskové kapsy“ 

Nesprávné pořadí kladení vrstev 

3 

3 

 

3 

8 

8 

 

7 

120 

120 

 

105 

 

Zápal 

 

7 

Svařovací proud je příliš velký 

Příliš dlouhý oblouk 

1 

2 

9 

7 

63 

98 

 

Vady kořene 

 

5 

Rychlost svařování je vysoká 

Elektroda má velký průměr 

Nevhodné vedení elektrody 

3 

3 

2 

8 

8 

7 

120 

120 

70 

 

Studený spoj 

 

8 

Nízký svařovací proud 

Nesprávné vedení elektrody 

Malý průměr elektrody 

2 

2 

3 

6 

7 

5 

96 

112 

120 

 

 
Největší hodnoty rizikových čísel (RNP), které jsou pod hodnotou 125 a blíží se k této 

hodnotě jsou u vady kořene (120), studený spoj (120) a struskový vměsek (120). Dále bude 

nutné uvést, kdo za tyto vady bude zodpovědný, termín realizace a provedená opatření. 

Tyto činnosti, které tvoří formulář FMEA shrnu v následujícím bodě. 

 
7.5.1 Činnosti související po realizaci navržených doporučených opatření 
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7.5.2 Odpovědnost a termín realizace 

Ve společnosti Vítkovice Power Engineering, a.s. zodpovídá za oblast svařování trubek na 

tupo (včetně termínu realizace opatření) svářečský inženýr Ing. Filipec. Po konzultaci se 

svářečským inženýrem budou u těch vad, které měly hodnoty rizikových čísel (RNP) nad 

hodnotu 125 na základě mých dosažených výsledků zrealizovány činnosti   provedených 

opatření tak, aby se hodnota rizikového čísla (RNP) snížila pod hodnotu 125 a to 

v nejbližší době, nejpozději však do 20.12.2011. 

 

7.5.3 Provedená opatření 

Na základě navržených doporučených opatření bude nutné realizovat provedená opatření 

tak, aby se hodnota rizikového čísla (RNP) snížila pod hodnotu 125. V Tab.č.6 je uveden 

přehled možných vad a jejich příčin, doporučených opatření s provedenými opatřeními. 

 
Tab.č.6: Přehled možných vad (jejich příčin) doporučených opatření s provedenými 

opatřeními 

Možná 

vada 

Příčina 

 

Doporučená 

  opatření 

Provedená 

opatření 

 

 

Trhlina 

Materiál má vyšší obsah C, 

Mn 

Rychlé ochlazování 

materiálu 

Vlhké elektrody 

Namátková kontrola 

přídavného materiálu 

Snížení rychlosti svařování 

 

Použití suchých elektrod 

Provedení namátkové kontroly zavedeno 

 

Úprava WPS 

 

Použití suchých elektrod zavedeno 

 

 

Struskový 

vměstek 

Struska předbíhá oblouk 

Konvexní tvar vrstev 

vytváří „struskové kapsy“ 

Nesprávné pořadí kladení 

vrstev 

Zvýšení rychlosti svařování 

Uplatnění správné techniky nanášení 

vrstev 

Dodržení optimální 

rychlosti svařování 

Úprava WPS 

Zavedeno posuzování dle obrázkového 

zobrazení 

 

Úprava WPS 

 

Zápal 

Svařovací proud je příliš 

velký 

Příliš dlouhý oblouk 

Samokontrola svářečem 

 

Samokontrola svářečem 

Zavedena změna posuzování 
 
 

Zavedena změna posuzování 

 

 

Vady kořene 

Rychlost svařování je 

vysoká 

Elektroda má velký průměr 

Nevhodné vedení 

elektrody 

Samokontrola svářečem 

 

Samokontrola svářečem 

Správná technika svařování 

Zavedena změna posuzování 

 

Zavedena změna posuzování 

Zavedena změna techniky 

 

 

Studený spoj 

Nízký svařovací proud  

 

Nesprávné vedení 

elektrody 

Malý průměr elektrody 

Zvýšení hodnoty svařovacího proudu 

 

Změnit úhel sklonu elektrody  

 

Použít elektrodu většího průměru 

Úprava svařovacího proudu zavedena 

 

Změna vedení elektrody zavedena 

 

Znalost svářeče doplněna 
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8. ZÁVĚR  
 
Cílem mé diplomové práce bylo provedení analýzy, která se týká aplikace metody FMEA 

procesu při výrobě potrubí a membránových stěn ve společnosti Vítkovice Power 

Engineering, a.s.  

 

V teoretické části jsem se zabýval koncepcemi a principy managementu kvality, 

plánováním kvality a nástroji managementu kvality. Tyto nástroje jsem rozdělil na sedm 

nových nástrojů managementu kvality a sedm základních nástrojů managementu kvality. 

Dále zde je popsáno rozdělení metody FMEA a to na odvětví FMEA návrhu výrobku, 

FMEA procesu a systémová FMEA. Součástí metody FMEA jsou normy a nedestruktivní 

(NDT) zkoušky použité u aplikace metody FMEA. 

 

Detailněji je zde poukázáno na analýzu možnosti vzniku vad a jejich následků (FMEA). 

Jedná se o týmovou metodu, kdy analyzujeme možnou vadu a její příčinu a navrhujeme 

opatření, která povedou ke zlepšování kvality výrobku, ke spokojenosti zákazníků a jejich 

požadavků. FMEA je součástí nástrojů managementu kvality, nelze ji však zahrnovat mezi 

sedm nových nástrojů managementu kvality a ani mezi sedm základních nástrojů 

managementu kvality. Jedná se o samostatnou metodu, která se používá v mé diplomové 

práci jako aplikace ve výrobním procesu.  

 

Dále je zde popsáno rozdělení norem a nedestruktivní (NDT) zkoušky, které souvisí 

s aplikací metody FMEA. Jedná se o normy, které se používají během výroby 

membránových stěn. K těmto normám patří ČSN EN 12 952 – 5 a pravidla podle ASME 

CODŮ (SEKCE І a VІІІ). Podle těchto norem a pravidel se řídí výroba membránových 

stěn. Norma ČSN EN 12 952 – 5 stanoví požadavky na proces svařování a ohýbání trubek 

a ASME CODY stanoví pravidla pro bezpečnost tlakových zařízení. U normy ČSN EN  

ISO 5817, která se zabývá hodnocením svarových spojů (jejich vad) a stupněm kvality 

svaru, se hodnotí přípustnost vad. Mezi nedestruktivní (NDT) zkoušky, které odhalují vady 

během procesu a po procesu svařování lze zahrnout zkoušku kapilární, ultrazvukem, 

magnetickou (práškovou), radiografickou (rentgenovou) a vizuální. Vizuální zkouška je 

nejdůležitější nedestruktivní (NDT) zkouškou a pracovník ŘK musí mít v pořádku svůj 

zrak tak, aby byl schopen odhalovat vadu u vstupu, v průběhu a na výstupu z procesu 

svařování. 
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Praktická část diplomové práce se týká profilu a aplikace metody FMEA ve společnosti 

Vítkovice Power Engineering, a.s.  

 

Před aplikací metody FMEA bylo důležité se seznámit se všemi skutečnostmi, které 

souvisí se samotným procesem výroby potrubí a membránových stěn. K těmto 

skutečnostem patří operace (činnosti) membránových stěn jako je vstupní kontrola, 

tryskání trubek, úkosování trubek, svařování trubek na tupo, spojování trubek pomocí 

pásků, ruční svařování, ohýbání trubek, nátěrový systém MeS, balení a zavíčkování MeS, 

expedice MeS a tlaková zkouška. 

 

Pro účely aplikace metody FMEA jsem vyplnil formulář FMEA, kde jsem uvedl dvě 

činnosti (operace), kterými se jsem se zabýval. Jedná se o činnost (operaci) svařování 

trubek na tupo a ohýbání trubek.  

 

U první operace (činnosti) svařování trubek na tupo jsem se zaměřil na určení možných 

vad a jejich příčin. K těmto možným vadám a jejich příčinám lze zahrnout trhlinu, pór, 

struskový vměstek, úhlové deformace, zápal, vady kořene a studený spoj. 

 

U druhé operace (činnosti) ohýbání trubek je pozornost zaměřena na vady nedodržení 

tolerance ovality  trubky, nedodržení tolerance tloušťky stěny a zvlnění trubky. 

 

Celkem bylo analyzováno 10 možných vad a 28 možných příčin jejich vzniku. 

Následovalo vyhodnocení těchto vad a jejich příčin z pohledu významu, výskytu a 

odhalitelnosti, včetně výpočtu rizikového čísla (RNP) nad a pod hodnotu 125. Také 

součástí výpočtu rizikového čísla (RNP) byly výsečkové grafy, které se týkaly možných 

vad a jejich příčin nad hodnotu 125. Vady a jejich příčiny byly vyhodnoceny pouze u 

operace (činnosti) svařování trubek na tupo. 

 

Dále jsem navrhnul doporučená opatření u těch vad a jejich příčin, kde bylo překročeno 

rizikové číslo (RNP) nad hodnotu 125. 
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Následovalo hodnocení stavu po realizaci navržených doporučených opatření, kde bylo 

nutné hodnotu rizikového čísla (RNP) snížit pod hodnotu 125. Ve většině případů se 

musela snížit hodnota výskytu vady (její příčiny). Hodnota odhalitelnosti vady byla vesměs 

zachována.  

 

Po snížení rizikového čísla (RNP) pod hodnotu 125 bylo nutné se zaměřit na činnosti, které 

souvisí s doporučenými opatřeními po její realizaci. Mezi tyto činnosti patří stanovení 

odpovědnosti za svařování trubek na tupo a termín realizace provedených opatření. 

 

Provedená opatření, která vychází z navržených doporučených opatření byla srovnána a u 

nichž bylo nutné znovu přepočítat rizikové číslo (RNP) jako součin významu, výskytu a 

odhalitelnosti vady.   

 

Domnívám se, že výsledky, ke kterým jsem dospěl samotným výpočtem mohou pomoci 

vrcholovému vedení k zlepšení procesu výroby membránových stěn a bude záležet pouze 

na společnosti, zda se rozhodne aplikovat metodu FMEA do tohoto procesu. 
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PŘÍLOHY



 

 

Příloha č. 1: FMEA procesu – použitý formulář 
 
 



 

 

Příloha č. 2: Hodnocení významu vady u FMEA procesu  
 
 

Následek 
vady 

Význam vady Hodnocení 

 
Nebezpečný 

– 
bez 

výstrahy 
 

 
Může ohrozit pracovníka obsluhy zařázení  nebo montáže. Vada 

nastane bez výstrahy a ohrožuje bezpečnost nebo dodržení zákonných 
požadavků. 

 
10 

 
Nebezpečný 

– 
s výstrahou 

 
Může ohrozit pracovníka obsluhy zařázení  nebo montáže. Vada 

nastane bez výstrahy a ohrožuje bezpečnost nebo dodržení zákonných 
požadavků. 

 
9 

 
Velmi 
vysoký 

 
Významná porucha na výrobní lince, 100 % výrobků neshodných. 

Výrobek nefunkční se ztrátou hlavní funkce. Zákazník velmi 
nespokojen. 

 
8 

 
Vysoký 

 
Menší porucha na výrobní lince, méně než 100 % neshodných 
výrobků, výrobky musí být vytříděny. Výrobek funkční, ale 

s omezením. Zákazník nespokojen. 

 
7 

 
Střední 

 
Menší porucha na výrobní lince, část výrobku se musí vyřadit (bez 

třídění). Výrobek je funkční, ale části zajišťující pohodlí jsou 
nefunkční. Zákazník pociťuje nepohodlí.  

 
6 

 
Nízký 

 
Menší porucha na výrobní lince, 100 % výrobků musí být 

přepracováno. Výrobek je funkční, ale části zajišťující pohodlí mají 
sníženou úroveň. Zákazník pociťuje určité neuspokojení. 

 
5 

 
Velmi 
nízký 

 
Menší porucha na výrobní lince, výrobek musí být tříděn a část 
(méně než 100 %) pak přepracována. Ozdobné a tlumící prvky 

neodpovídají. Vadu zaznamená většina zákazníků. 

 
4 

 
Malý 

 
Menší porucha na výrobní lince, část výrobků (méně než 100 %) 

bude muset být přepracována, ale mimo výrobní cyklus. Ozdobné a 
tlumící prvky neodpovídají. Vadu zaznamená průměrný zákazník. 

 
3 

 
Velmi  
malý 

 
Menší porucha na výrobní lince, část výrobků (méně než 100 %) 
bude muset být přepracována, ale bez narušení výrobního cyklu. 

Ozdobné a tlumící prvky neodpovídají. Vadu zaznamená náročný 
zákazník. 

 
2 

 
Žádný 

 
 

 
Žádný následek 

 
 

 
1 
 
 



 

 

Příloha č. 3: Hodnocení výskytu vady u  FMEA  procesu  
 

Pravděpodobnost výskytu vady Možný výskyt vady Hodnocení 
 

≥ 1 z 2 
 

10 
 

Velmi vysoká:  
vada je téměř nevyhnutelná  

1 z 3 
 

9 
 

1 z 8 
 

8 
 

Vysoká:  
odpovídající podobných předcházejícím 

procesům, u nichž často docházelo 
k výskytu vad 

 
1 z 20 

 
7 

 
1 z 80 

 
6 

 
1 z 400 

 
5 

 
Průměrná: 

odpovídající podobným předcházejícím 
procesům, u kterých se vada občas 

vyskytla, ale ne ve významném rozsahu  
1 z 2000 

 
4 

 
Nízká: 

u podobných procesů se vyskytly pouze 
ojedinělé vady 

 
1 z 15 000 

 
3 

 
Velmi nízká: 

u téměř identických procesů se vyskytly 
pouze ojedinělé vady  

 
1 z 150 000 

 
2 

 
Vzdálená: 

u téměř identických procesů nebyla nikdy 
vada zaznamenána 

 
≤ 1 z 1 500 000 

 
1 



 

 

Příloha č. 4: Hodnocení odhalitelniosti vady u FMEA procesu  
 
Odhalitelnost Pravděpodobnost, že vada nebo její příčina budou 

odhaleny před další operací nebo předtím, než součást 
opustí místo výroby nebo montáže 

Hodnocení 

 
Absolutně 
nemožná 

 
K odhalení vady nejsou k dispozici žádné známé kontroly.  

 
10 

  
 

Velmi  
vzdálená 

 
Velmi vzdálená pravděpodobnost, že stávající kontroly vadu 

odhalí.. 

 
9 

 
Vzdálená 

 
Vzdálená pravděpodobnost, že stávající kontroly vadu odhalí. 

 
8 

 
Velmi  
malá 

 
Velmi malá pravděpodobnost, že stávající kontroly vadu odhalí. 

 
7 

 
Malá 

 
Malá pravděpodobnost, že stávající kontroly vadu odhalí. 

 
6 

 
Průměrná 

 
Průměrná pravděpodobnost, že stávající kontroly vadu odhalí. 

 
5 

 
Mírně 

nadprůměrná 

 
Mírně nadprůměrná pravděpodobnost, že stávající kontroly vadu 

odhalí. 

 
4 

 
Vysoká 

 
Vysoká pravděpodobnost, že stávající kontroly vadu odhalí. 

 

 
3 

 
Velmi 
vysoká 

 

 
Velmi vysoká pravděpodobnost, že stávající kontroly vadu odhalí. 

 

 
2 

 
Téměř  
jistá 

 

 
Stávající kontroly téměř jistě vadu odhalí. U podobných procesů 

jsou známy spolehlivé kontroly. 
 

 
1 
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FMEA PROCESU                                                                                                                               
 

 
Číslo FMEA:  
Strana.........1.........z.......10...... 

Číslo výkresu  – VPE, a.s. Typ/Model: 

Změna: 

Zpracoval : 
dne: 

Číslo výkresu - Zákazník Položka: 

Změna:    

Členové týmu: 

Revidoval: 
dne: 

Funkce:  

Svařování trubek na tupo  

Možná vada                                                                                                                                                                                              

V
ýz

na
m

  

K
ri

ti
čn

os
t 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Možné 
následky vady                                

Možné 
příčiny / 

mechanismy 
vady                                                                                          V

ýs
ky

t Stávající 
řízení 

procesu, 
prevence                                                                                                                             

Stávající 
řízení 

procesu, 
odhlalování                                                                                                                                                                     

O
dh

al
it

el
no

st
 

 

R
iz

ik
ov

é 
čí

sl
o 

 
 

Doporučená 
opatření 

 

Odpo- 
vědnost 
Termín  

realizace 
 

 

Provedená 
opatření 

 

 
V

ýz
na

m
 

 
V

ýs
ky

t 

 
O

dh
al

it
el

no
st

 
 

 
R

iz
ik

ov
é 
čí

sl
o 

 
 

Materiál má 
vyšší obsah 

C, Mn 

 
4 
 

 

Prověření 
předepsanéh
o přídavného 

materiálu 

 
5 
 

180 

Namátková 
kontrola 

přídavného 
materiálu 

Ing.Filipec 
20.12.2011 

Provedení  
namátkové 
kontroly  
zavedeno 

9 4 2 72 

 
Rychlé 

ochlazování 
materiálu 

 
 

4 
 
 

 

 
Rentgenová 

zkouška 
 

 
6 
 

 
216 

 

Snížení 
rychlosti 
svařování 

Ing.Filipec 
20.12.2011 

Úprava 
WPS 

9 2 6 108 
Trhlina 9  

Zvýšení 
houževnatosti  

svaru 
Rychlé 

prasknutí svaru 
Zvýšený výskyt 

póru 
 

Vlhké 
elektrody 

4  

Kontrola 
dodržování 
předepsanéh
o zacházení 
s přídavným 
materiálem 

8 288 
Použití 
suchých 
elektrod 

Bednářová 
20.12.2011 

Použití 
suchých 
elektrod 
zavedeno 

9 1 8 

 
 

72 
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       Příloha č.6 – Výsledky FMEA procesu 



 

 

 
VPE, a.s. 

 
 
 

FMEA PROCESU                                                                                                                                                                                            
 

 
Číslo FMEA:  
Strana.........3.........z.......10...... 

Číslo výkresu - VPE, a.s. Typ/Model: 

Změna:    

Zpracoval : 
dne: 

Číslo výkresu - Zákazník Položka: 

Změna:    

Členové týmu: 

Revidoval: 
dne: 

Funkce:  

Svařování trubek na tupo  

Možná 
vada                                                         

V
ýz

na
m

  

K
ri

ti
čn

os
t  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

Možné 
následky vady                                                                                                                                                   

Možné 
příčiny/ 

mechanismy 
vady 

V
ýs

ky
t 

 Stávající 
řízení 

procesu, 
prevence                                                                                                                                                    

Stávající 
řízení procesu, 

odhlalování                                                                                                                                                                     

O
dh

al
it

el
no

st
  

R
iz

ik
ov

é 
čí

sl
o 

 
   

Doporučená 
opatření 

 

Odpo- 
vědnost 
Termín  

realizace 
 

 

Provedená 
opatření 

 

 
V

ýz
na

m
 

 
V

ýs
ky

t 

 
O

dh
al

it
el

no
st

 
 

 
R

iz
ik

ov
é 
čí

sl
o 

 
 

 
 

Struska 
předbíhá 
oblouk 

 
 

 
 

4 
 
 

 

 
 

Vizuální 
kontrola 

 
 

 
 
 

8 
 
 

 
 
 

160 
 
 

Zvýšení 
rychlosti 
svařování 

Ing.Filipec 
20.12.2011 

Úprava 
WPS 

5 3 8 120 

 
 

Konvexní 
tvar vrstev 

vytváří 
„struskové 

kapsy“ 
 
 

 
 

4 
 
 

 

 
Vizuální 
kontrola 

 

 
8 
 

 
160 

 

 
Uplatnění 
správné 
techniky 

nanášení vrstev 
 

 
Samek 

20.12.2011 

 
Zavedeno 

posuzování dle  
obrázkového 

zobrazení 
 

 
5 
 

 
3 
 

 
8 
 

 
120 

 

Struskový 
vměstek 

5  

 
 

 
 

Pórovitost 
svaru 

 
 
 
 

 
Nesprávné 

pořadí 
kladení vrstev 

 

4  
Vizuální 
kontrola 

7 140 

Dodržení 
optimální 
rychlosti 
svařování 

Ing.Filipec 
20.12.2011 

Úprava 
WPS 

5 3 7 105 

P
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E
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  procesu
 



  

 

Příloha č.8 – Výsledky FMEA  procesu 
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FMEA PROCESU                                                                                 
Číslo FMEA:  
Strana.........5.........z.......10...... 

Číslo výkresu - VPE, a.s. Typ/Model: 
Změna:    

Zpracoval : 
dne: 

Číslo výkresu - Zákazník Položka: 
Změna:    

Členové týmu: 

Revidoval: 
dne: 

Funkce:  
Svařování trubek na tupo  

Možná vada                                                                                                                                                      

V
ýz

na
m

  

K
ri

ti
čn

os
t 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Možné 
následky 

vady                                                                                                                                                                      

Možné 
příčiny / 

mechanismy 
vady                                          V

ýs
ky

t 
 Stávající 

řízení 
procesu, 
prevence                                                                            

Stávající 
řízení 

procesu, 
odhlalování                                                                                                                                                  

O
dh

al
it

el
no

st
   

 

R
iz

ik
ov

é 
čí

sl
o 

 
 

Doporučená 
opatření 

 

Odpo- 
vědnost 
Termín  

realizace 
 

 

Provedená 
opatření 

 

 
V

ýz
na

m
 

 
V

ýs
ky

t 

 
O

dh
al

it
el

no
st

 
  

R
iz

ik
ov

é 
čí

sl
o 

 

Rychlost 
svařování je 

vysoká 

 
 

6 
 
 

 

 
 

Vizuální 
kontrola 

 
 

 
 

8  
 
 

 
 

240 
 
 

 
Samokontrol
a svářečem 

 

 
Oral 

20.12.2011 
 

 
Zavedena 

změna 
posuzování 

 
 

 
5 
 

 
3 
 

 
8 
 

 
120 

 

Elektroda má 
velký průměr 

 
4 
 

 
Kontrola 
elektrody 

 

8 
 

160 
 

 
Samokontrol
a svářečem 

 

 
Oral 

20.12.2011 
 

 
Zavedena 

změna 
posuzování 

 
 

 
5 
 

 
3 
 

 
8 
 

 
120 

 

Vady kořene 5  

 
 

Neprovařený 
kořen 

Velké zápaly 
 

 
 
  

Nevhodné 
vedení 

elektrody 
 

 
4 
 

 

 
Vizuální 
kontrola 

 

7 
 

140 
 

Správná 
technika 

svařování 

Oral 
20.12.2011 

 

Zavedená 
změna 

techniky 
5 2 7 70 
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Příloha č.10 – Výsledky FMEA  procesu 



  

  

 
 

    Příloha č.11 – Výsledky FMEA procesu 
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Metoda FMEA                                                                                                                                                                                            
 

 
Číslo FMEA:  
Strana.........8.........z.......10...... 

Číslo výkresu  - VPE, a.s. Typ/Model: 
Změna:    

Zpracoval : 
dne: 
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Příloha č.13 – Výsledky FMEA  procesu 



  

 
   

Příloha č.14 – Výsledky FMEA  procesu 


