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Abstrakt 

Při analýze možností vzniku vad a jejich následků najde uplatnění celá řada nástrojů 

managementu kvality. Nejdůležitější je však metoda FMEA. Tento metodický nástroj je určen 

k včasnému rozpoznání možných vad a následnému navržení opatření k jejich zbavení. Celá 

tato bakalářská práce se bude věnovat několika nástrojům managementu kvality, ale 

především bude pozornost soustředěna k metodě FMEA.V teoretické části budou podrobněji 

rozebrány různé druhy metody FMEA, Vývojový diagram a Týmová práce. 

V praktické části je následně popsána aplikace metody FMEA na proces rozpouštěcího žíháni 

ve firmě Galvamet spol. s.r.o. sídlící ve městě Vsetín. 

 

Klíčové pojmy: FMEA, Vývojový diagram, Týmová práce 

 

 

Abstract 

Many tools of quality management can be applied during analysis of possible flaws in 

products. The most important of those is FMEA. This method is aimed to recognizing 

possible flaws in time and advising appropriate counter measures. This bachelor thesis will 

describe various tools of quality management with the main focus on FMEA method. In the 

theoretical section discussed the detail of quality management tools: different types of FMEA, 

Flowchart and teamwork. 

In the practical part is described FMEA application on Solution Annealing Process in 

Galvamet spol. s.r.o. company based in Vsetín. 

 

Keywords: FMEA, Flowchart, Teamwork  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji vedoucímu mé bakalářské práce, Ing. Davidu Vykydalovi, PhD za odborné vedení při 

vypracování bakalářské práce. Dále chci poděkovat pracovníkům společnosti Galvamet spol. 

s.r.o. jenž se mnou tvořili tým a pomáhali mi při sběru informací. Především pak panu Ing. 

Radimu Kovaříčkovi a panu Ing. Petru Barošovi za poskytnuté rady a trpělivost.  



 

 
 

Obsah 
1 Úvod ................................................................................................................................................ 1 

2 Metoda FMEA.................................................................................................................................. 2 

2.1 Historický vývoj metody FMEA ................................................................................................ 2 

2.2 Význam a cíle metody FMEA ................................................................................................... 2 

2.3 Použití metody FMEA .............................................................................................................. 3 

2.4 FMEA návrhu výrobku ............................................................................................................. 3 

2.4.1 Analýza a hodnocení současného stavu .......................................................................... 4 

2.4.2 Návrh opatření ................................................................................................................ 6 

2.4.3 Hodnocení stavu po realizaci opatření ............................................................................ 6 

2.4.4 Vypracování FMEA formuláře ......................................................................................... 7 

2.5 FMEA procesu ......................................................................................................................... 8 

2.5.1 Analýza a hodnocení současného stavu .......................................................................... 8 

2.5.2 Návrh opatření .............................................................................................................. 10 

2.5.3 Hodnocení stavu po realizaci ........................................................................................ 10 

2.5.4 Formulář FMEA procesu ................................................................................................ 10 

2.6 Systémová FMEA ................................................................................................................... 11 

2.6.1 Stanovení prvků a struktury systému ............................................................................ 11 

2.6.2 Stanovení struktury funkcí prvků systému .................................................................... 12 

2.6.3 Analýza vad .................................................................................................................... 12 

2.6.4 Hodnocení  rizik ............................................................................................................. 13 

2.6.5 Optimalizace .................................................................................................................. 13 

3 Ostatní vybrané nástroje managementu kvality ........................................................................... 13 

3.1 Týmová práce ........................................................................................................................ 13 

3.2 Vývojový diagram .................................................................................................................. 14 

4 Charakteristika společnosti Galvamet spol. s.r.o .......................................................................... 15 

5 Aplikace metody FMEA na proces rozpouštěcího žíhání .............................................................. 17 

5.1 Sestavení FMEA týmu ............................................................................................................ 17 

5.2 Seznámení s procesem žíhání ............................................................................................... 18 

5.3 Seznámení s žíhaným produktem ......................................................................................... 18 

5.4 Popis procesu rozpouštěcího žíhání ve vakuové peci ........................................................... 19 

5.4.1 Šaržování ....................................................................................................................... 20 

5.4.2 Tepelné zpracování ....................................................................................................... 21 

5.4.3 Kontrola ......................................................................................................................... 21 



 

 
 

5.4.4 Sešaržování .................................................................................................................... 22 

5.5 Analýza a hodnocení současného stavu procesu .................................................................. 23 

5.6 Návrh opatření ...................................................................................................................... 24 

5.7 Hodnocení stavu po realizaci opatření .................................................................................. 25 

6 Závěr .............................................................................................................................................. 25 

Seznam použité literatury ..................................................................................................................... 26 

Přílohy 

 

  



 

1 
 

1 Úvod 
 V dnešním moderním řízení jakosti je důraz kladen především na spokojenost zákazníka, 

který požaduje stále vyšší jakost výrobků a služeb. Pro pojem jakost nalezneme synonymum 

kvalita, které upřednostňují i normy ISO řady 9000. Kvalitu můžeme chápat jako soubor 

znaků nebo činností, jež uspokojují požadavky a očekávání zákazníka. 

V posledních letech bývá o kvalitě z osmdesáti a více procent rozhodováno již 

v předvýrobních etapách. Tuto skutečnost mají za následek především zákazníci, kteří stále 

zvyšují své požadavky na produkty nebo služby.  Proto je nutné v této prvotní etapě použít 

různých nástrojů managementu kvality, aby se zjistilo, zda budoucí výrobek nebo služba bude 

schopna plnit požadavky a očekávání zákazníka. Takovým nástrojem je i metoda FMEA. 

Cílem této bakalářské práce je aplikace metody FMEA na proces rozpouštěcího žíhání ve 

vakuu. V teoretické části se blíže seznámíme s historií a jednotlivými druhy metody FMEA. 

Dále zde budou popsány některé nástroje managementu kvality, jež mohou být využity při 

aplikaci metody FMEA. 

V praktické části se nejprve seznámíme se společností, ve které bude metoda FMEA 

aplikovaná na proces rozpouštěcího žíhání kovových kalíšků ve vakuu. Následně bude 

provedena samotná aplikace na tento proces. Výsledky budou zaznamenány ve formuláři 

FMEA. 

V závěru práce bude celkové hodnocení průběhu aplikace metody FMEA na daný proces. 
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2 Metoda FMEA 

2.1 Historický vývoj metody FMEA 

Původ metody FMEA sahá až do 40. let 20. století, kdy se americká armáda snažila vyvarovat 

chybám, které vznikaly při požívání armádních strojů a zařízení. V této fázi vývoje metody 

FMEA šlo o zjištění dopadu poruch na systémy a zařízení, díky hodnocení spolehlivosti. 

Samotné poruchy byly dále rozřazeny podle vlivu bezpečnosti zařízení, celkového výsledku a 

obsluhující osoby. 

První formální FMEA metody byly provedeny v 60. letech 20. století, v leteckém průmyslu a 

byly zaměřeny především na hodnocení bezpečnosti.[4] V další části americká NASA 

převzala prvotní model a vyvinula z něj techniku spolehlivostní analýzy složitých systémů 

v rámci kosmického programu Apollo. Čili metodu FMEA „ Failure Mode and Effect 

Analysis“[5]. 

Metoda FMEA se velice brzy po úspěchu v kosmonautice začala používat i v jaderné 

energetice a v dalších odvětvích jako preventivní nástroj pro zjišťování výskytu neshod. K 

největšímu rozšíření však došlo hlavně v automobilovém průmyslu[9]. Jako první začala tuto 

metodu používat firma Ford a to roku 1977. Mezi dalšími se objevila i automobilka 

Wolkswagen, která metodu FMEA začala uplatňovat v roce 1984 [1]. 

Následně byla metoda FMEA standardizována do příručky, která byla obsažena v normě QS 

9000. V současné době je metoda FMEA hojně využívána v již uvedeném automobilovém 

průmyslu ale i v dalších jak technických např. sdělovací a lékařská technika, tak 

netechnických odvětvích např. školství. 

Vývoj metody FMEA dal vzniknout dalším metodám, které z ní vycházejí jako je například 

FMECA 

2.2 Význam a cíle metody FMEA 

Metoda FMEA je systematická metoda zjišťování a předcházení chyb u procesů nebo 

produktů dříve než se projeví. Metoda FMEA je zaměřena na prevenci vad, zvýšení 

bezpečnosti a spokojenosti našich zákazníků. V ideálním případě se FMEA provádí při 

navrhování výrobku nebo vývoji procesu, ale lze ji aplikovat i na stávající výrobky a 

procesy[4].  
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Aplikaci metody FMEA doporučuje soubor norem ISO řady 9000 a mimo jiné je stále více 

požadovaná zákazníky, kteří mohou ověřit, zda firma brala v potaz veškerá rizika spojena 

s navrhovaným produktem nebo procesem a snažila se tato rizika co nejvíce snížit nebo úplně 

odstranit. 

Metoda FMEA má i docela velký ekonomický význam. Vezmeme-li v úvahu tzv. pravidlo 

deseti, které uvádí, že výdaje spojené s odstraněním vady ve fázi návrhu mohou být až 

desetkrát nižší než výdaje spojené s odstraněním vady ve fázi výroby, stokrát nižší než výdaje 

spojené s odstraněním vady zjištěné před expedicí a tisíckrát nižší než výdaje spojené s vadou 

která se dostane až k zákazníkovi. Tyto výdaje nám metoda FMEA značně reguluje [10]. 

2.3 Použití metody FMEA 

Pro použití metody FMEA se přiklání nemalá řada argumentů. Zde jsou uvedeny některé 

hlavní výhody aplikace této metody: 

 zmenšuje náklady vynaložené na opravy popřípadě likvidaci nekvalitních výrobků; 

 zvyšuje pravděpodobnost odhalení vad ještě před zpuštěním výroby; 

 poskytuje informace důležité pro zpracování nebo zdokonalení plánu jakosti; 

 napomáhá ke zvýšení spokojenosti našich zákazníků, kteří si díky její tištěné podobě 

mohou ověřit, že výrobce vzal v úvahu všechna rizika, která mohla zapříčinit 

nefunkčnost výrobku nebo procesu a provedl nezbytná opatření k jejich odstranění. 

Kromě těchto uvedených předností metody FMEA je potřeba samostatně zdůraznit její 

výrazný psychologický efekt, který spočívá v posílení spoluzodpovědnosti širšího okruhu 

pracovníků za navrhovaný výrobek či proces a ve zlepšené komunikaci mezi jednotlivými 

útvary. [1] 

2.4 FMEA návrhu výrobku 

Pomocí FMEA návrhu výrobku (FMEA konstrukce) se zajištuje co nejúplnější zkoumání 

návrhu výrobku s cílem již v etapě návrhu odhalit všechny možné nedostatky, které by 

navrhovaný výrobek mohl mít, a ještě před jeho schválením realizovat opatření, která by tyto 

nedostatky odstranila [1]. 

„FMEA návrhu produktu posuzuje požadované funkce produktů a systémů až k interpretaci 

vlastností a charakteristik [2].“  
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Metoda FMEA nalezne využití především pro nové nebo inovované produkty. V tomto 

případě musí být aplikována včas, tedy v době kdy je vyhotoven první návrh produktu. Čím 

dříve bude FMEA zahájena, tím budou náklady a časové ztráty při realizaci nižší. Je nezbytné 

zahájit analýzu FMEA včas, aby mohla být navržená opatření realizována ještě před začátkem 

samotné výroby. Metoda FMEA by se měla opakovat při každé změně návrhu [1]. 

FMEA návrhu produktu probíhá ve třech fázích: 

 analýza a hodnocení současného stavu; 

 návrh opatření; 

 hodnocení stavu po realizaci opatření. 

2.4.1 Analýza a hodnocení současného stavu 

Pracovník, jenž je odpovědný za návrh, ze všeho nejdříve musí podrobně seznámit všechny 

členy FMEA týmu s požadavky od zákazníka, jednotlivými díly výrobku a jejich základními 

charakteristikami a funkcemi, a samozřejmě se samotným návrhem výrobku. Tým FMEA by 

měl mít k dispozici veškeré dokumenty potřebné k řešení metody FMEA návrhu [5]. 

V další části analýzy a hodnocení současného stavu je definování všech možných vad, které 

by se mohly během plánovaného životního cyklu výrobku objevit. Musí se vzít v úvahu i 

vady, které mohou vzniknout jen při určitých specifických podmínkách provozu. 

K těmto vadám se dále přiřazují jejich možné následky a možné příčiny. Možným následkům 

vady rozumíme jako stavu, do kterého se výrobek dostane, když se objeví možná vada. Je 

samozřejmé, že každá možná vada může mít i několik možných následků. Možné příčiny 

naopak popisujeme jako mechanismy, které mohly k dané vadě vést nebo ji zapříčinit. 

K lepšímu pochopení jsou příklady možných vad, možných následků a možných příčin 

uvedeny v tabulce 1.  

Při analýze současného stavu musí být týmem FMEA provedena analýza současných 

kontrolních postupů, jež jsou využity k hodnocení vhodnosti navrhovaných řešení ještě před 

realizací. Následně tým FMEA provádí hodnocení současného stavu. 
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Tabulka 1- příklady možných vad, následku a příčin u FMEA návrhu produktu 

Možné vady Možné následky vad Možné příčiny vad 

deformace 

koroze 

opotřebení 

uvolnění 

vibrace 

netěsnost 

přerušení obvodu 

Ztráta funkce 

Omezená funkce 

Špatný vzhled 

hlučnost 

Nepravidelný tvar 

Zhoršené ovládání 

Ohrožení života 

Nevhodné konstrukční řešení 

Špatná specifikace materiálu 

Nesprávná tloušťka 

materiálu 

Nesprávné tolerance 

nevyváženost 

Nevhodné těsnění 

Nedostatečná ochrana proti 

vlivu prostředí 

 

Při hodnocení současného stavu se u jednotlivých možných vad posuzují tři dílčí kritéria [5]: 

 význam vady; 

 očekávaný výskyt vady; 

 odhalitelnost vady.  

Pro všechna tato kritéria je navržena bodová stupnice od 1 do 10 trestných bodů, která je pro 

každé kritérium zpracovaná do tabulky. Příkladem těchto tabulek je příloha P I. 

V případě hodnocení významu vady tým posuzuje, nakolik je možný následek vady pro 

zákazníka závažný. V případech, kdy některá z vad vyvolá několik různých následků, se 

příslušné hodnocení vztahuje k nejzávaznějšímu z nich [1]. 

U hodnocení očekávaného výskytu vady tým FMEA zkoumá a hodnotí pravděpodobnost 

vzniku vady díky určité příčině vady. Nejvyšší hodnocení má opět hodnotu 10 a říká, že vada 

je téměř nevyhnutelná.  

V případě hodnocení odhalitelnosti vady vychází příslušné hodnocení z posouzení účinnosti 

stávajících kontrolních postupů, používaných k posuzování návrhu výrobku před jeho 

realizací. V případě kdy je odhalitelnost vady nebo příčiny téměř jistá, je bodové hodnocení 

nízké. Pokud ale vadu ani příčinu odhalit nelze, je naopak bodové hodnocení vysoké [1].  
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Díky tabulkovým údajům hodnocení významu, výskytu a odhalitelnosti vady je tým schopen 

pro každou vadu vypočítat ukazatele priority rizika, tzv. rizikové číslo.To se vypočte jako 

součin významu, výskytu a odhalitelnosti. 

                                           

Hodnota rizikového čísla nabývá hodnot v rozmezí od 1 do 1000. Po vypočtení rizikových 

čísel se vyberou hodnoty, které jsou příliš vysoké a ty se porovnají s tzv. kritickou hodnotou, 

kterou určuje zákazník. Překročí-li rizikové číslo kritickou hodnotu, bude muset tým 

navrhnout opatření ke snížení rizika. Nejčastěji uváděné kritické hodnoty rizikových čísel se 

pohybují v rozmezí od 100 do 130. Mohou být ale samozřejmě i menší jedná-li se o výrobek 

s vyššími požadavky na spolehlivost. 

Opatření pro snížení rizika je doporučeno i u těch vad, u kterých některé z dílčích kritérií 

dosahovalo vysokého bodového ohodnocení. 

2.4.2 Návrh opatření 

Pro vybranou skupinu nejvíce rizikových vad, jež byly vyvolány jejich příčinami, navrhne 

tým FMEA příslušná opatření, která by co nejvíce snížila riziko těchto možných vad. 

Hlavním cílem navrhovaných opatření by mělo být snížení pravděpodobnosti výskytu vady. 

Je-li však k výskytu přiřazena nízká hodnota a hodnota rizikového čísla přesahuje hodnotu 

kritickou, měl by se tým orientovat i na opatření vedoucí buď ke snížení významu možné 

vady, nebo ke zvýšení odhalitelnosti možné vady. 

Návrhem opatření se uzavírá první fáze práce týmu FMEA. Návrhy opatření jsou předloženy 

odpovědnému vedoucímu ke schválení, přídělení odpovědnosti za realizaci a stanovení 

příslušných termínů [5]. 

2.4.3 Hodnocení stavu po realizaci opatření  

V této fázi analýzy FMEA dochází k opětovnému hodnocení rizik možných vad. Toto 

hodnocení se však vztahuje pouze na rizika, u nichž bylo nutné provést navržená opatření. 

Tým FMEA hodnotí nová rizika podle bodové stupnice, jež byla použita u hodnocení 

současného stavu, a poté přepočítá hodnoty rizikových čísel. 

Klesnou-li hodnoty rizikových čísel pod hodnotu udanou zákazníkem, považuje tým 

provedená opatření za přijatelná. V případě že hodnoty rizikových čísel neklesnou, je třeba 

navrhnout opatření s větší účinností a opět riziková čísla přepočítat. 
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2.4.4 Vypracování FMEA formuláře 

Značnou výhodou metody FMEA je její systematické zpracování v podobě formuláře, který je 

snadno čitelný. Technik popřípadě zákazník z tohoto formuláře vyčte veškeré informace o 

návrhu. Příkladem formuláře FMEA je příloha P II. 

Pro lepší pochopení záhlaví formuláře FMEA jsou níže charakterizovány jednotlivé části: 

 Číslo FMEA- označení formuláře, může sloužit k dalšímu sledování v databázi; 

 Název a číslo systému, subsystému a součásti- slouží k označení jmenovaných částí 

procesu; 

 Odpovědnost za návrh- zde je uveden původní výrobce zařízení; 

 Zpracoval- zde je uvedeno jméno popřípadě kontakt na pracovníka odpovědného za 

návrh FMEA; 

 Model/rok- uvádí název modelu a rok jeho zpracování; 

 Rozhodné datum- uvádí termín ukončení první FMEA; 

 Datum FMEA- uvádí datum vypracování první FMEA a její revize; 

 Prvek/funkce- uvádí název a další důležité informace analyzovaného prvku; 

 Způsob možné závady- uvádí způsob jakým by prvek mohl selhat; 

 Možný důsledek závady- uvádí možné následky selhání prvku; 

 Závažnost/význam- uvádí bodové hodnocení možného následku selhání prvku; 

 Možné příčiny/mechanismy závad- uvádí seznam všech možných mechanismů 

závad; 

 Výskyt- uvádí bodové hodnocení pravděpodobnosti výskytu možných mechanismů 

závad; 

 Stávající opatření/prevence- uvádí seznam preventivních opatření proti vzniku 

závad; 

 Odhalitelnost- uvádí bodové hodnocení pravděpodobnosti odhalení možných 

mechanismů závad; 

 Rizikové číslo (RPN)- uvádí součin závažnosti, odhalitelnosti a výskytu; 

 Doporučená opatření- uvádí seznam navržených opatření, jenž mají snížit hodnotu 

rizikového čísla; 

 Odpovídá a termín splnění-  uvádí organizační jednotu, osobu odpovědnou za 

doporučené opatření a termín splnění; 

 Opatření splněno- uvádí stručný popis již splněného opatření; 
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 Výsledky opatření- uvádí hodnoty významu, výskytu, odhalitelnosti a RPN po 

provedení opatření. 

2.5 FMEA procesu 

„FMEA procesu se obvykle provádí před zahájením výroby nových či inovovaných výrobků 

nebo při změnách technologického postupu a obvykle následuje po FMEA návrhu produktu, 

na kterou navazuje a jejíchž výsledků využívá [5].“ 

„FMEA procesu posuzuje všechny postupy k výrobě produktů a systémů až k požadavkům na 

faktory ovlivňující proces. Posuzují se přitom možné odchylky a definují opatření k zajištění 

postupů a charakteristik produktu [2].“  

Samotná realizace analýzy FMEA procesu je velmi podobná jako u FMEA návrhu výrobku. 

Rozdíl se však vyskytuje u hledání příčin možných vad. U metody FMEA procesu se hledají 

příčiny možných vad v navrhovaném postupu realizace. Naproti tomu u metody FMEA 

návrhu výrobku jsou možné příčiny hledány v navrhovaném řešení produktu [5].  

Metodu FMEA procesu lze samozřejmě aplikovat i na již používaný proces, u něhož je možné 

odhalit nedostatky, následně je odstranit a tím tento proces zlepšit. V neposlední řadě je nutno 

uvést fakt, že metoda FMEA lze rozšířit i na různé nevýrobní procesy. 

FMEA procesu probíhá ve třech fázích: 

 analýza a hodnocení současného stavu; 

 návrh opatření; 

 hodnocení stavu po realizaci opatření. 

2.5.1 Analýza a hodnocení současného stavu 

Stejně jako u metody FMEA návrhu výrobku je i u FMEA procesu pověřen odpovědný 

pracovník, který seznámí tým FMEA s návrhem procesu realizace produktu. K tomuto účelu 

nejlépe týmu FMEA poslouží technologický postup zpracovaný do podoby vývojového 

diagramu. Díky vývojovému diagramu by měli mít všichni členové týmu jasnou představu o 

navrhovaném procesu realizace produktu. 

Jako další fáze přichází na řadu analýza působení možných vad. Tým FMEA analyzuje 

působení všech možných vad jak na zákazníka, tak i na operace a pracoviště které jsou během 

procesu využívány a které by díky těmto vadám mohly selhat [5]. 
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Stejně jako u FMEA návrhu výrobku tak i u FMEA procesu tým musí ke každé možné vadě 

přiřadit její možné následky a její možné příčiny. Možným následkům vady rozumíme jako 

situaci, která může v procesu nastat, projeví-li se možná vada. Možné příčiny vady jsou ty 

mechanismy, díky kterým se možná vada projeví. Příklady možných vad, možných následků 

vad a možných příčin vad jsou uvedeny v tabulce 2 [1].  

Dále tým musí zjistit, jaké kontrolní postupy jsou u procesu používány a je-li možné těmito 

postupy zachytit všechny vady vyskytující se během procesu. 

Tabulka 2- příklady možných vad, následků a příčin u FMEA procesu 

Možné vady Možné následky vad Možné příčiny vad 

poškozeno 

znečištěno 

deformováno 

příliš drsný povrch 

prasklé 

ohnuté 

nefunguje 

špatný vzhled 

nestabilní 

nespokojenost zákazníka 

vynechává 

nepravidelná funkce 

poškozený nástroj 

nevhodné mazání 

nesprávná seřízení stroje 

nesprávné programování 

opotřebený nástroj 

špatně upnutý díl 

 

U metody FMEA procesu se taktéž hodnotí současný stav ze tří dílčích hledisek. Těmito 

hledisky jsou: 

 význam vady; 

 očekávaný výskyt vady; 

 odhalitelnost vady. 

K hodnocení těchto kritérii má tým k dispozici hodnotící tabulky s rozsahem bodové stupnice 

od 1do 10 trestných bodů. Příkladem těchto hodnotících tabulek je příloha P III. 

Při hodnocení významu vady tým bere zřetel na nejzávažnější následek vady, stejně jako u 

FMEA návrh výrobku. Možné vady s podobnými následky jsou hodnoceny stejným bodovým 

hodnocením. U očekávaného výskytu vady se u FMEA procesu hodnotí pravděpodobnost 

vzniku vadných výrobků, případně pravděpodobnost selhání procesu. V případě posuzování 

odhalitelnosti tým hodnotí pravděpodobnost odhalení možné vady ještě před tím, než výrobek 

opustí výrobu. 
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Jak si můžeme všimnout v příloze P III výskyt vady je zde vyjádřen indexem způsobilosti 

Cpk, který je pro statisticky zvládnuté procesy přímo svázán s pravděpodobností výskytu vad. 

Je taktéž označován jako index zmetkovitosti [6]. 

Pro výpočet rizikového čísla u FMEA procesu postupujeme stejně jako u metody FMEA 

návrhu produktu. Jde o součin bodového hodnocení přiřazeného k významu vady, 

očekávanému výskytu vady a odhalitelnosti vady. 

              (   )                              

2.5.2 Návrh opatření 

Ve fázi návrhu opatření tým FMEA postupuje stejně jako u metody FMEA návrhu výrobku. 

Pro skupinu možných vad s vyššími hodnotami rizikového čísla než je zvolená mezní hodnota 

musí tým navrhnout opatření, která by riziko možných vad měla snížit. Přednostně by se měla 

určit opatření, jež snižují pravděpodobnost výskytu těchto vad. Mezi vhodná opatření patří 

například zavedení statistické regulace a pravidelné vyhodnocování způsobilosti daného 

procesu [1]. 

Tým dále předkládá doporučená opatření odpovědnému pracovníkovi ke schválení a přidělení 

odpovědnosti, včetně termínu realizace [5]. 

2.5.3 Hodnocení stavu po realizaci 

V poslední fázi metody FMEA procesu tým hodnotí opatření, která byla navržena a 

přepočítává riziková čísla vad, kterých se tato opatření týkala nebo je ovlivnila. Klesnou-li 

hodnoty rizikových čísel pod kritickou hodnotu, jsou opatření účinná a není nutné pokračovat 

v návrhu dalších opatření. Nestane-li se tak, musí tým FMEA navrhnou nová opatření, které 

sníží hodnotu rizikových čísel pod kritickou hodnotu. 

 

2.5.4 Formulář FMEA procesu 

FMEA procesu využívá k zápisu stejně jako FMEA návrhu produktu formulář. Tyto 

formuláře jsou téměř totožné až na nepatrné rozdíly. Všechny informace, jež se do formuláře 

vyplňují, jsou uvedeny v kapitole 2.4.4. Lišící se části formuláře FMEA procesu jsou: 

 Funkce procesu/ požadavky- uvádí jednoduchý popis analyzovaného procesu nebo 

operace; 
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 Projev možné vady- definuje způsob, kterým by proces, tak jak je popsán ve sloupci 

Funkce procesu / požadavky, mohl selhat.  

Prázdný formulář FMEA procesu je zobrazen v příloze P IV. 

2.6 Systémová FMEA 

Jde o nověji rozpacovanou variantu metody FMEA. Je založena na stejných pricnipech jako 

FMEA návrhu výrobku nebo FMEA procesu, s tím rozdílem, že při analýze současného stavu 

se důsledně uplatňuje systémový přístup. Výrobek nebo proces se chápe jako systém 

skládající se z prvků v různých hierarchických úrovních a u těchto prvků se analyzují jejich 

funkce. Možné vady, jejich následky a příčiny se pak anylyzují jako selhání těchto funkcí [1]. 

„Systémová FMEA má za cíl definovat a prokázat rovnováhu mezi provozními a 

ekonomickými faktory. Musí být tedy založena na potřebách, přáních a očekávání zákazníka 

[3].“ 

Systémová FMEA je zaměřena na výrobky a procesy. Systémová FMEA výrobku hledá 

možné vady funkcí celého výrobku a postupně pokračuje až k vadám jednotlívých dílu. Při 

systémové FMEA procesu se proces strukturuje podle zůžastněných prvků systému a dále se 

hledají možná selhání těchto prvků [1]. 

Systémová FMEA probíhá v těchto pěti krocích [1]: 

 stanovení prvků a struktury systému; 

 stanovení struktury funkcí prvků systému; 

 analýza vad; 

 hodnocení rizik; 

 optimalizace. 

 

2.6.1 Stanovení prvků a struktury systému 

V tomto kroku se zpracuje hierarchická struktura prvků pomocí systematického diagramu, 

díky kterému tým dostane přehledné schéma systému a jeho dílčích prvků. Do tohoto 

diagramu se navíc doplňují rozhraní jenž vymezují prvky systému, které spolu souvisejí. 

Příkladem takové struktury prvků je obrázek č.1. 
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Obr. 1 Systémová FMEA – struktura systému [1] 

2.6.2 Stanovení struktury funkcí prvků systému 

Dalším krokem u zpracování systémové FMEA je zobrazení struktury funkcí. U každého 

prvku systému tým rozliší vstupní, výstupní a vnitřní funkce. Výstupní funkce jsou takové, 

které prvek plní vzhledem k nadřazenému prvku, popřípadě k jinému prvku díky rozhraní. 

Vstupními funkcemi jsou ty, které pro daný prvek systému plní podřazené prvky systému, 

případně jiné prvky díky rozhraní. A vnitří funkce jsou ty, které mohou být ve struktuře 

funkcí zobrazeny bez překročení rozhraní [1]. 

2.6.3 Analýza vad 

Díky stanovené struktruře funkcí muže FMEA tým přejít k analýze vad. V tomto kroku se 

hledají možné vady, kterými jsou vadné funkce daného prvku systému. Možnými příčinami 

těchto vad jsou vadné funkce podřazenách prvků systému a prvků připojených přes rozhraní. 

Možnými následky těchto vad jsou vadné funkce naopak nadřazených prvků systému nebo 

prvků připojených přes rozhraní [1]. 

Dále se všechny možné vady, jejich příčiny a následky zaznamenávají do formuláře FMEA. 

Ten se jen nepatrně liší od formulářů FMEA návrhu a FMEA procesu. Rozdíl v tomto 

formuláři je především v tom, že neobsahuje samostatné sloupce pro hodnocení stavu po 

provedení navrhovaných opatření. Při systémové FMEA se toto hodnocení zaznamenává pod 

SYSTÉM 

PS 1 

PS 2 

PS 1.1 

PS 1.2 

PS 2.1 

PS 2.2 

PS 2.3 

rozhraní 
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prvotní hodnoty. U tété metody je zvlášť zpracován formulář pro hodnocení opatření, díky 

kterému může tým sledovat plnění navrhovaných opatření [1]. 

2.6.4 Hodnocení  rizik 

Stějně jakou u FMEA návrhu nebo FMEA procesu se i u systémové varianty této metody 

hodnotí rizika. Tým FMEA provádí bodové hodnocení významu vady, možného výskytu 

vady a odhalitelnosti obdobně jako u FMEA procesu nebo návrhu produktu. Viz kapitola 

2.4.1 . 

2.6.5 Optimalizace 

„Posledním krokem systémové FMEA je optimalizace. U možných vad s vysokou hodnotou 

rizikového čísla, případně s vysokou hodnotou některého z dílčích kritérií se navrhují opatření 

k jejich snížení. Přednostně se jako u FMEA procesu nebo návrhu produktu zavádí opatření 

jenž vedou k vyloučení nebo minimalizaci výskytu příčin. Konečné hodnocení se opět 

zpracovává po realizaci opatření a jeho součástí je posouzení jejich účinnosti pomocí nově 

stanovené hodnoty rizikového čísla [1].“  

3 Ostatní vybrané nástroje managementu kvality 

 

Při aplikaci metody FMEA bývá velmi často využito dalších nástrojů managementu kvality 

zejména pro jejich schopnost zvýšit efektivitu samotné metody FMEA. Jako příklad jsou níže 

popsány dva nástroje, jež se při aplikaci metody FMEA objevují.  

3.1 Týmová práce 

Dosahování efektů a inovací v realizaci produktů a s tím spojenou vysokou kvalitu není 

možno zajistit prostřednictvím individuální práce jednotlivce, ale naopak na základě účelného 

spojení schopností, dovedností a znalostí jednotlivců v podobě „ týmové práce“ [5].  

Díky týmové práci se skupina vyvaruje špatným rozhodnutím, získá více názorů na daný 

problém, bude lépe nacházet nové nápady, zvýší se její výkonnost atd. To všechno se však 

odvíjí od vzájemných vztahů mezi členy skupiny. Chceme-li vytvořit efektivní pracovní 

skupinu, musíme do ní zařadit odborníky jenž se navzájem doplňují, rozumí si a nedělá jím 

potíž pracovat v kolektivu. 
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Pro metodu FMEA a všechny její podoby je týmová práce nezbytná. Tým odborníků hledá 

možné vady, možné následky a možné příčiny vad, které by se mohly vyskytnout u 

navrhovaného produktu nebo během procesu [3]. Dokonce i nejlepší inženýři mohou mít při 

pohledu na problém slepé uhly a nedokaží je sami vyřešit. Proto je nutné mít kvalitně 

sestavený tým [8]. Jako příklad je níže uvedeno sestavení týmu pro systémovou FMEA. 

 

V doporučeném týmu by neměl chybět [3]: 

 systémový inženýr; 

 marketingový zástupce; 

 konstruktér; 

 pracovník udržby; 

 vedoucí procesu; 

 vedoucí kvality; 

 odborník na materiály. 

3.2 Vývojový diagram 

„Vývojový diagram je univerzální nástroj popisu jakéhokoliv procesu. Je to konečný 

orientovaný graf s jedním začátkem a jedním koncem [5].“  

V dnešní době je vývojový diagram, díky své jednoduchosti, aplikován u většiny společností 

jak v technických tak v netechnických odvětvích. Nalezne uplatnění především při: 

 vysvětlování procesu zákazníkům; 

 objasňování vazeb mezi činostmi; 

 odhalování nedostatků v procesech; 

 srovnávání skutečného a ideálního průběhu procesů. 

 

Vývojové diagramy je možno rozdělit na tři základní typy: 

 lineární vývojový diagram; 

 vývojový diagram vstup/výstup; 

 integrovaný vývojový diagram. 



 

15 
 

Nejpoužívanějším typem je lineární vývojový diagram. Jako příklad je možno uvést přílohu P 

VI jenž popisuje průběh zakázky. 

Samotný vývojový diagram je složen z operačních bloků, které zobrazují činnosti a 

z rozhodovacích bloků viz. obrázek č.2 . 

 

Obr.2 Symboly využívané při tvorbě vývojových diagramů a jejich význam[5] 

4 Charakteristika společnosti Galvamet spol. s.r.o 

Společnost Galvamet spol. s. r. o (dále jen Galvamet) působí na českém trhu od roku 1999. 

Poskytuje služby v oblasti tepelného a chemicky-tepelného zpracování kovů. Navazuje na 

tradici kalírny bývalého závodu Zbrojovka Vsetín a.s., jejíž historie sahá až do 30. let 19. 

Začátek nebo konec procesu 

Výkon operace, činnost 

Rozhodovací proces vždy jeden vstup a dva výstupy 

Subproces  popsaný v jiném subdiagramu 

Spojka, přechod na jinou část nebo pokračování  vývojového 

diagramu 

Dokument 
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století. Před rokem 1999 v nynějších prostorách společnosti Galvamet sídlila společnost 

Zbrojovka Vsetín Indet Metal a.s. která byla v červenci 1999 přetransformována na 

společnost Galvamet. 

Sídlo společnosti se nachází v průmyslové části města Vsetín na ulici Jasenická a rozloha 

areálu spolešnosti je přibližně 4000m
2
. Se svými 50ti zaměstnanci se řadí mezí malé až 

střední podniky.  

Zaměstranci jsou rozdělejí do týmů, jež jsou měsíčně hodnoceny dodržují-li 5S. 5S je soubor 

pravidel, kterými by se měla řídit organizace, která chce dosáhnout přehledné a čisté výroby. 

Oraganizační schéma společnosti Galvamet je uvedeno na obrázku č.3. 

Obr. 3 Organizační schéma společnosti Galvamet spol. s.r.o. 

Společnost Galvamet se zaměřuje především na tepelné zpracování v ochranné atmosféře, 

vakuové kalení, nitridování v pevném NH3, žíhání, indukční vysokofrekvenční kalení a žíhání 

v elektrických pecích. 
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Společnost vlastní několik víceúčelových linek a vakuových pecí. Toto vybavení umožňuje 

kvalitní tepelné a chemicko-tepelné zpracování kovů pro zákazníky z různých odvětví 

průmyslu. 

V roce 2011 získala společnost Galvamet certifikáty ISO 9001 a VDA 6.1, a od roku 2012 

jakožto držitel certifikátu ISO 14001 také dbá na minimální zátěž pro životní prostředí. 

Zaměřuje se mimo jiné i na vzdělávání mládeže pomocí vybudované ekologicko-průmyslové 

naučné stezky, nebo školícího střediska, kde ve spolupráci se školami probíhají praktická 

cvičení. 

Vzhledem k návaznosti tradice na závody Zbrojovka, nachází se v prostorách společnosti 

Galvamet muzeum obsahující nejrůznější exponáty poukazující na historii a státnost tohoto 

závodu. 

5 Aplikace metody FMEA na proces rozpouštěcího žíhání 

5.1 Sestavení FMEA týmu 

Jelikož metoda FMEA je týmovou analýzou možných příčin a následků bylo nutné sestavit 

tým odborníků znalých problematiku řešeného procesu rozpouštěcího žíhání ve vakuu 

kovových produktů zákazníka. Tým byl tvořen čtyřmi členy. Panem Ing. Radimem 

Kovaříčkem, který ve firmě Galvamet zastává funkci vedoucího OŘJ. Pro tým byl velmi 

důležitý, jelikož poskytl informace týkající se kontroly po tepelném zpracování výrobků 

zákazníka a má zkušenosti s aplikací metody FMEA. Dalším členem týmu byl pan Ing. Petr 

Baroš, jenž ve firmě Galvamet působí ve funkci projektového manažera výroby. Díky jeho 

zkušenostem byl tým seznámen s procesem rozpouštěcího žíhání a možnými problémy, jež se 

mohou, během žíhacího procesu vyskytnout. Třetím členem týmu FMEA byl pan Martin 

Daněk zastávající ve firmě Galvamet funkci technologa. Jeho přínos pro tým FMEA byl 

neméně důležitý, jelikož tým seznámil s technologickým postupem, výkresovou dokumentací 

a vlastnostmi materiálu, z něhož jsou výrobky procházející procesem rozpouštěcího žíhání 

vyrobeny. 

Mým úkolem v týmu byla funkce moderátora. Díky skutečnosti, že ve firmě Galvamet byla 

metoda FMEA již několikrát aplikována na jiné procesy nebylo nutné seznamovat členy týmu 

s jejím použitím a mohlo se přejít přímo k seznámení s procesem a žíhaným produktem. 
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5.2 Seznámení s procesem žíhání  

Samotný proces žíhání je popsán jako způsob tepelného zpracování, kterým chceme 

dosáhnout změnu mechanických vlastností materiálu vyvolanou změnou jeho mikroskopické 

struktury při vysoké teplotě. Proces žíhání je nejčastěji popsán ve třech krocích: 

 postupný ohřev vsázky na žíhací teplotu 

 setrvání na žíhací teplotě 

 chlazeni 

V praxi existuje několik druhů žíhání: 

 žíhání na měkko 

 žíhání normalizační 

 rekrystalizační žíhání 

 žíhání na odstranění vodíkové křehkosti 

 žíhání na odstranění vnitřního pnutí 

 izotermické žíhání 

 rozpouštěcí žíhání 

Nebudeme se seznamovat se všemi druhy žíhacích metod, ale podrobněji rozebereme 

rozpouštěcí žíhání. 

V první fázi rozpouštěcího žíhání dochází k ohřevu na vhodnou rozpouštěcí teplotu, která 

však nesmí přesáhnout teplotu solidu žíhaného materiálu. Dále je nutno na této teplotě setrvat 

určitou dobu potřebnou k převedení intermetalických fází do tuhého roztoku. V poslední fázi 

rozpouštěcího žíhání je nutné rychlé ochlazení například dusíkem. Pří rozpouštěcím žíhání se 

žíhací teploty pohybují v rozmezí od 1000°C až do 1250°C. V případě rozpouštěcího žíhání 

ve vakuu se výše uvedené kroky provádí bez přítomnosti vzduchu. 

5.3 Seznámení s žíhaným produktem 

V procesu na který aplikujeme metodu FMEA se provádí žíhání výrobku zákazníka. Jednalo 

se součást, využívající se především v automobilovém průmyslu. Kovová část výrobku viz 

příloha P V je vyrobena z materiálu 1.4301. Jedná se o nerezovou chrom-niklovou 

austenitickou ocel, která má tyto vlastnosti: 
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 nekalitelná 

 nemagnetická 

 pevnost v tahu Rm= 520-720 N/mm
2
 

 žíhací teplota T= 1000-1100°C 

Ocel je legována 17 – 19,5%  chromu, 8 – 10,5%  niklu, obsah uhlíku je menší než 0,07%. 

5.4 Popis procesu rozpouštěcího žíhání ve vakuové peci 

Společnost Galvamet vlastní dvě pece umožňující rozpouštěcí žíhání ve vakuu. Vakuovou pec 

typu BMI B 64T(na obrázku č.5 oranžová pec)a vakuovou pec typu TAV TPF 50/50/75 – fast 

Jet(na obrázku č.5 modrá pec). Každá z pecí má odlišné parametry. Rozdíly mezi pecemi 

ukazuje tabulka č. 3. 

U obou pecí se vyskytují funkce konvekce a funkce parciální tlak. 

Konvekce se využívá ve fázi zahřívání pece na žíhací teplotu. Při konvekci se v peci 

nevyskytuje vakuum, když se odčerpá vzduch z pece následně se do ní přes turbínu vpustí 1 

BAR dusíku. Díky tomu dochází k lepší prostupnosti tepla do materiálu. Konvekce se může 

využívat jen do teploty 750°C. Poté se musí odsát i dusík a pokračovat ve vakuu až na žíhací 

teplotu. 

Tabulka 3- Parametry vakuových pecí 

Parametry pecí 

Typ pece BMI B 64T TAV TPF 50/50/75-fast Jet 

Max. pracovní teplota (°C) 1200 1300 

Max. chladící tlak (BAR) 4 9,5 

Rozměry pece (mm) 900x570x480 750x500x480 

Max. hmotnost vsázky (kg) 400 500 

 

Parciální tlak je naopak využit až při žíhací teplotě. Tyto teploty se liší podle druhu žíhaného 

materiálu. Díky funkci parciální tlak je do pece vpouštěn dusík, který zabraňuje odpařování 

legur z povrchu žíhané součásti. 
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Obr. 5 Vakuové pece pro rozpouštěcí žíhání ve společnosti Galvamet spol. s. r. o 

Společnost používá v procesu rozpouštěcího žíhání ve vakuové peci dusík o čistotě 99,99%. 

Je využit při funkcích konvekce i parciální tlak a samozřejmě se využívá i ve fázi chlazení. 

Pro díly zákazníka byl ve společnosti Galvamet pro lepší přehled vytvořen vývojový diagram 

zobrazující proces od přijetí zakázky až po její konec. Viz. příloha P VI. V tomto diagramu si 

můžeme povšimnout, že hned po přijetí zakázky je vystavena průvodka, která putuje se 

zakázkou po celou dobu jejího zpracování. Průvodka má informační charakter. Poskytuje 

pracovníkům přesný popis dílčích procesů, které zakázka během své cesty po firmě absolvuje. 

5.4.1 Šaržování 

Prvním z dílčích procesů je tzv. šaržování. Při této činnosti je zakázka, tedy kovové výrobky 

rozděleny do přípravků. Přípravky pro tyto produkty byly zvoleny koše ze speciálního 

žárupevného materiálu, který odolá vysokým teplotám a nezpůsobí případné změny 

v žíhaném produktu. Do jednoho koše se najedou vejde až 20000 ks žíhaných produktů. Takto 

našaržované koše se musí z horní části přikrýt pletivem, aby výrobky během chlazení 

nevypadly. Plný přípravek poté tvoří 4 patra oddělená překladovými rošty, každé patro čítá 

dva koše. Takto je přípravek vložen do pece. Dojde-li k upadnutí produktu na zem nebo 

dovnitř pece, je nutné tento kus vhodit do neshodných produktů. 
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5.4.2 Tepelné zpracování 

Dále následuje samotný proces rozpouštěcí žíhání ve vakuu. Přípravek je vložen v peci, tudíž 

obsluha může zajistit dveře pece a spustit program rozpouštěcího žíhání. V případě kovových 

kalíšku jsou funkce konvekce a parciální tlak vypnuty, tím pádem proces probíhá 

v maximálním možném vakuu, kterého může pec dosáhnout. Vakuování (odsávání vzduchu) 

pece probíhá po dobu 45 minut. Dále program řídící pec zvyšuje teplotu uvnitř pece. 

Zvyšování probíhá v intervalech přibližně třiceti minut. V okamžiku kdy termočlánek 

umístěny v peci oznámí, že vsázka dosáhla potřebné žíhací teploty, program reguluje teplotu 

v peci na teplotu žíhání a na této teplotě setrvá čas potřebný k uskutečnění žíhání. Žíhací 

teplota pro materiál, z kterého jsou produkty vyrobeny je v intervalu 1000-1100°C. Po 

dokončení žíhání program spustí chlazení dusíkem. Dusík se do pece dostane přes turbínu pod 

tlakem 4 BAR. Chlazení trvá tak dlouho dokut teplota žíhaných výrobků nedosáhne přibližně 

40°C. Obsluha následně vyjme přípravek z pece a počká, než kalíšky dosáhnou teploty okolí. 

Následně jsou výrobky převezeny ke kontrole. 

5.4.3 Kontrola 

V kontrolní laboratoři probíhá kontrola tvrdosti. Tvrdost je pro tento produkt měřena na 

mikro-tvrdoměru. Na měřenou součást působí zatížení o velikosti 0,5 kg, které se přenáší přes 

diamantový pravidelný čtyřboký jehlan. Po vtisku se změří délka úhlopříček, spočítá se jejich 

průměr a podle převodní tabulky obsluha tvrdoměru zjistí tvrdost součásti. Zákazník zvolil 

měrná místa která musí kontroloři dodržovat. Požadovaná tvrdost kalíšku je zákazníkem 

stanovena na hodnoty od 150 – 190 HV0,5 (vickersů) viz.příloha VII. Zjistí-li kontrola, že jsou 

výrobky tvrdé (tvrdost je vysoko nad horní toleranční mezí) dochází k opětovnému tepelnému 

zpracování s tím, že o této skutečnosti musí být informován zákazník. V opačném případě, 

kdy jsou produkty měkké (hodnota tvrdosti klesne pod dolní toleranční mez) není možné 

provést jiné tepelné zpracování a celá dávka musí být sešrotována. Pracovník kontroly musí 

po provedení kontroly tvrdosti použité kusy držet odděleně, protože vpich, který tvrdoměr 

způsobí v povrchu výrobku je z hlediska požadavků zákazníka nepřípustný. Co se týká 

vzhledu výrobků, je na něj kladen největší důraz. Součásti musí mít nepoškozený stříbrný 

povrch bez nečistot. Objeví-li se jiné zabarvení nebo nečistoty musí se tyto kusy sešrotovat. 

V případě, že je vzhled i tvrdost výrobků v pořádku, vystaví pracovník kontroly inspekční 

certifikát 3.1 viz příloha P VIII, který je odeslán spolu s výrobky k zákazníkovi. 
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5.4.4 Sešaržování 

V poslední fázi je nutno zpracované výrobky složit do obalů a připravit je k odeslání 

zákazníkovi. Při této operaci je nutné přesně dodržovat stanovený postup. Pracovník, jenž tuto 

operaci provádí, musí zajistit, aby se mezi hotovými výrobky nenacházely cizí předměty 

(např. kusy drátů z pletiva kryjícího přípravek, nečistoty), slepené kusy, výrobky s jinou 

barvou než stříbrnou, nebo zdeformované kusy. Příklad těchto situací je uveden na obrázku č 

6. Zpracované kusy jsou vloženy na třídící stůl, kde jsou separovány do nádoby určené 

k protřepání. Zde jsou výrobky protřepány. Pracovník hledá kusy, jenž se během protřepání 

neoddělily. Najde-li nějaké slepené, musí za použití přiměřené síly tyto výrobky oddělit tak, 

aby nebyly deformovány. Nepodaří-li se některé kusy od sebe oddělit, musí pracovník tyto 

slepené kusy vhodit do kovového odpadu. Zkontrolované produkty se poté musí přesypat do 

příslušné krabice, tyto krabice okamžitě zalepit aby se mezi ně nedostalo cizí těleso a 

viditelně tuto krabici označit jako zpracovanou a určenou k odeslání zákazníkovi. 

Po detailním seznámení s procesem, žíhaným produktem a zařízením, ve kterém bude tepelné 

zpracování uskutečněno, jsme mohli přistoupit k analýze a hodnocení současného stavu 

procesu rozpouštěcího žíhání kovových výrobků ve vakuu. 

 

Obr. 6 Nepřijatelný vzhled součástí + cizí tělesa 
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5.5 Analýza a hodnocení současného stavu procesu 

Po seznámení s procesem a produktem mohl tým postoupit k samotnému hodnocení 

současného stavu. V této fázi bylo velmi efektivně využito brainstormingu. Se členy týmu 

jsme nejdříve rozložili proces na jednotlivé části a následně detekovali všechny možné vady, 

jež se během těchto částí procesu mohly objevit.  U fáze šaržování byly detekovány vady jako 

špatné rozložení přípravku nebo vypadnutí výrobku na zem. U tepelného zpracování šlo o 

nedodržení teploty a času. Během fáze kontroly především o vady na vzhledu a tvrdosti 

výrobku a během fáze sešaržování šlo o vady vzniklé špatným zacházením s hotovými 

výrobky nebo nedodržení postupu sešaržování.  

Ke každé vadě jsme společně s týmem museli dále určit její možné následky, jež ukazují, jaký 

dopad bude mít vznik dané vady na navazující procesy, a možné příčiny, které popisují 

nedostatky, jež by mohl uvedené vady způsobit. Vše probíhalo s dodržením pravidel 

brainstormingu. 

V další fázi bylo nutné uvést používaná preventivní opatření, která snižují pravděpodobnost 

výskytu dané možné vady a stávající způsoby kontroly, jež umožňují danou vadu nebo její 

příčinu odhalit [9]. 

Následně byla bodově ohodnocena tato tři kritéria: 

 význam 

 výskyt 

 odhalitelnost. 

Ve společnosti Galvamet bylo u předešlých FMEA analýz stanoveno vlastní bodové 

hodnocení jednotlivých kritérii. Příkladem těchto hodnocení jsou tabulky č. 4-6. 

 

Tabulka 4- Hodnotící tabulka významu  

Význam Bodové hodnocení 

Mimořádně závažná vada 10-9 

Těžká vada 8-7 

Středně těžká vada 6-4 

Bezvýznamná vada 3-2 

Sotva postřehnutelná vada 1 
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Tabulka 5- Hodnotící tabulka výskytu 

Výskyt Bodové hodnocení 

Vysoká pravděpodobnost 9-10 

Mírná pravděpodobnost 8-7 

Malá pravděpodobnost 6-4 

Velmi malá pravděpodobnost 3-2 

Nepravděpodobný výskyt 1 

                                                                                                                                            

Tabulka 6- Hodnotící tabulka odhalitelnosti 

Odhalitelnost Bodové hodnocení 

Nepravděpodobná 10-9 

Malá 8-6 

Mírná 5-2 

Vysoká 1 

 

Všechno bylo nutno zaznamenávat do formuláře procesní FMEA aby byly veškeré záznamy 

přehledné a nedošlo k chybám při výpočtu rizikových čísel. Příloha P IX. 

V poslední fázi hodnocení současného stavu musel tým pro každou vadu určit bodové 

hodnocení významu, výskytu a odhalitelnosti, díky čemuž bylo možno přistoupit k vypočítání 

rizikových čísel viz. kapitola 2.4.1 . Kritická hodnota rizikového čísla, od které bylo nutno 

přijmout opatření byla po konzultaci se zákazníkem stanovena na hodnotu 110. Tuto hodnotu 

nakonec překonala pouze jediná vada a to vada matné/šedé povrchy výrobků, která měla 

hodnotu rizikového čísla 240. 

Dosažením hodnot rizikových čísel bylo hodnocení současného stavu ukončeno a tým mohl 

přejít do druhé fáze FMEA procesu. 

5.6 Návrh opatření 

V této fázi metody FMEA procesu bylo nutno navrhnout doporučená nápravná opatření pro 

vady, u kterých hodnota rizikového čísla překročila kritickou hodnotu, na které se společnost 

Galvamet domluvila se zákazníkem. V našem případě šlo pouze o jedinou zato závažnou vadu 

matné/šedé povrchy výrobků. Tato vada se během procesu vyskytovala pouze v případech 
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odstávky pece na dobu delší než 14 dnů. Díky velkému množství zkušeností ze strany mých 

týmových kolegů bylo navrženo opatření prázdné jízdy pece po odstávce, jelikož příčinou této 

vady byla vlhkost v peci. Zavedením tohoto opatření bylo dosaženo snížení výskytu vady 

z hodnoty 8 na hodnotu 3 a v neposlední řadě také snížení počtu možných reklamací kvůli 

neodpovídajícímu vzhledu výrobků ze strany zákazníka. 

Posledním bodem této fáze bylo stanovení termínu a odpovědného pracovníka. V našem 

případě byl jako odpovědný pracovník zvolen technolog pan Martin Daněk. 

5.7 Hodnocení stavu po realizaci opatření 

Jako poslední krok bylo nutné provést hodnocení po realizaci navržených opatření. V tomto 

kroku jsme prováděli hodnocení pouze pro vadu matné/šedé povrchy jejíž předchozí hodnota 

rizikového čísla byla vysoko nad kritickou hodnotou. Díky navrženému opatření klesla 

hodnota výskytu této vady o 5 bodů. Tím jsme dosáhli nižší hodnoty rizikového čísla a dostali 

jsme se tak pod kritickou hodnotu 110 na hodnotu 90 viz příloha P IX. 

6 Závěr 

Cílem bakalářské práce byla aplikace metody FMEA na proces rozpouštěcího žíhání 

kovových prodůktů ve vakuu ve společnosti Galvamet spol. s.r.o. Díky této metodě bylo 

možné analyzovat současný stav procesu rozpouštěcího žíhání ve vakuu a zjistit možné vady, 

které by se mohly při tomto procesu vyskytnout.  

Byla nalezena jediná opravdu závažná vada týkající se vzhledu kovové součásti po tepelném 

zpracování. Jelikož požadavky zákazníka byly v rozporu s nalezenou vadou, musel tým 

FMEA provést analýzu vzniku oné vady a postupně díky brainstormingu došel až k jejím 

kořenům. 

Následně bylo týmem navrženo doporučené nápravné opatření, které vedlo ke snížení výskytu 

nepřípustné vady v procesu. Díky tomuto opatření kleslo rizikové číslo vady pod kritickou 

hodnotu určenou zákazníkem. 

Téma této bakalářské práce mě opravdu velmi zaujalo. Díky ochotnému přístupu zaměstnanců 

společnosti Galvamet spol. s.r.o. jsem se dozvěděl spoustu nových informací o tepelném 

zpracování kovů a díky roli moderátora týmu jsem získal praktické zkušenosti s aplikací 

metody FMEA, které jak doufám budu moci v budoucnu uplatnit. 
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Příloha I 

Následek vady Význam vady Bodové hodnocení 

Kritický, bez 

výstrahy 

Možný způsob závady ohrožuje bezpečnost 

výrobku, nebo znamená nesplnění závazného 

předpisu bez výstrahy. 

10 

Kritický, s 

výstrahou 

Možný způsob závady ohrožuje bezpečnost 

výrobku, nebo znamená nesplnění závazného 

předpisu s výstrahou. 

9 

Velmi závažný Výrobek nefunkční, ztráta základní funkce 8 

Závažný 
Výrobek funkční, ale úroveň jeho výkonu je 

snížena. Zákazník velmi nespokojen. 
7 

Mírný 
Výrobek funkční, ale části zajištující komfort 

jsou nefunkční. Zákazník nespokojen. 
6 

Nízký 

Výrobek funkční, položky podmiňující 

komfort pracuji na snížené úrovni. Zákazník 

poněkud nespokojen. 

5 

Velmi nízký 
Dekorativní nebo tlumící prvky neodpovídají. 

Vady si povšimne většina zákazníků. 
4 

Nepatrný 
Dekorativní nebo tlumící prvky neodpovídají. 

Vady si povšimne 50% zákazníků 
3 

Zanedbatelný 
Dekorativní nebo tlumící prvky neodpovídají. 

Vady si všimnou kritičtí zákazníci. 
2 

Žádný Žádný znatelný následek 1 



 

 

 

Pravděpodobnost vady Možné četnosti vad Bodové  hodnocení 

Velmi vysoká: Neustálé 

vady 

≥ 100 na tisíc výrobků 
10 

50 na tisíc výrobků 
9 

Vysoká: Časté vady 20 na tisíc výrobků 
8 

10 na tisíc výrobků 
7 

Mírná: Občasné vady 5 na tisíc výrobků 
6 

2 na tisíc výrobků 
5 

Nízká: Poměrně málo vad 1 na tisíc výrobků 
4 

0,5 na tisíc výrobků 
3 

Vzácná: Vada 

nepravděpodobná 

0,1 na tisíc výrobků 
2 

≤ 0,010 na tisíc výrobků 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Odhalitelnost Pravděpodobnost odhalení vady Bodové hodnocení 

Absolutní nejistota Posuzování návrhu neodhalí možnou příčinu 

vady ani následnou vadu. 
10 

Velmi 

nepravděpodobná 

Velmi nepravděpodobná možnost, že posuzování 

návrhu odhalí možnou příčinu vady nebo 

následnou vadu 

9 

Nepravděpodobná Nepravděpodobná možnost, že posuzování 

návrhu odhalí možnou příčinu vady nebo 

následnou vadu 

8 

Velmi nízká 

pravděpodobnost 

Velmi  nízká pravděpodobnost, že posuzování 

návrhu odhalí možnou příčinu vady nebo 

následnou vadu 

7 

Nízká 

pravděpodobnost 

Nízká pravděpodobnost, že posuzování návrhu 

odhalí možnou příčinu vady nebo následnou 

vadu 

6 

Střední 

pravděpodobnost 

Střední pravděpodobnost, že posuzování návrhu 

odhalí možnou příčinu vady nebo následnou 

vadu 

5 

Poněkud vyšší 

pravděpodobnost 

Poněkud vyšší pravděpodobnost, že posuzování 

návrhu odhalí možnou příčinu vady nebo 

následnou vadu 

4 

Vysoká 

pravděpodobnost 

Vysoká pravděpodobnost, že posuzování návrhu 

odhalí možnou příčinu vady nebo následnou 

vadu 

3 

Velmi vysoká 

pravděpodobnost  

Velmi vysoká pravděpodobnost, že posuzování 

návrhu odhalí možnou příčinu vady nebo 

následnou vadu. 

2 

Téměř jistota Posuzování návrhu téměř jistě odhalí možnou 

příčinu nebo následnou vadu 
1 

 

 

  



 

 

Příloha II 

  



 

 

Příloha III 

Následek vady Význam vady 

(dopad na zákazníka) 

Význam vady 

(dopad na výrobu) 

Bodové 

hodnocení 

Kritický bez 

výstrahy 

Možný způsob vady ohrožuje 

bezpečnost, nesplnění závazného 

předpisu s výstrahou  

Může bez výstrahy 

ohrožovat operátora 

10 

Kritický s 

výstrahou 

Možný způsob vady ohrožuje 

bezpečnost, nesplnění závazného 

předpisu s výstrahou 

Může ohrožovat 

operátora s výstrahou 

9 

Velmi závažný Vada způsobí ztrátu základní 

funkce 

Musí se 100% výrobků 

vyčlenit 

8 

Závažný Výrobek funkční, ale úroveň 

výkonu snížena. Zákazník velmi 

nespokojen 

Méně než 100% 

neshodných výrobku; 

musí se vytřídit 

7 

Mírný Výrobek funkční ale části 

zajišťující komfort nefungují. 

Zákazník nespokojen 

Část prvků se vyřadí 

bez třídění 

6 

Nízký Výrobek funkční; části 

zajišťující komfort fungují se 

sníženým výkonem. Zákazník 

poněkud nespokojen 

100% výrobků musí být 

přepracováno 

5 

Velmi nízký Dekorační a tlumící prvky 

neodpovídají. Vadu zaznamená 

většina zákazníků 

Výrobek se musí 

přetřídit bez šrotování 

Část se musí 

přepracovat 

4 

Nepatrný Dekorační a tlumící prvky 

neodpovídají. Vadu zaznamená 

polovina zákazníků. 

Část výrobků bude 

muset být přepracována 

mimo výrobní cyklus 

3 

Zanedbatelný Dekorační a tlumící prvky 

neodpovídají. Vadu zaznamenají 

kritičtí zákazníci. 

Část výrobku bude 

muset být přepracována 

ve výrobním cyklu. 

2 

Žádný Žádný znatelný následek Nepatrná obtíž při 

operacích, žádný dopad 

1 



 

 

 

Pravděpodobnost 

výskytu vady 
Možný výskyt vady Cpk Bodové hodnocení 

Velmi vysoká: 

porucha je téměř 

nevyhnutelná 

≥ 1 z 2 < 0,33 10 

1 z 3 ≥ 0,33 9 

Vysoká: Časté 

poruchy 

1 z 8 ≥ 0,51 8 

1 z 20 ≥0,67 7 

Průměrná: Občasné 

poruchy 

1 z 80 ≥0,83 6 

1 z 400 ≥1,00 5 

1 z 2 000 ≥1,17 4 

Nízká: porucha se 

vyskytne ojediněle 
1 z 15 000 ≥1,33 3 

Velmi nízká:  

porucha se vyskytne 

nepravděpodobně 

1 z 150 000 ≥1,50 2 

Vzdálená: porucha 

nebyla nikdy 

zaznamenána 

1 z 1 500 000 ≥1,67 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Odhalitelnost Pravděpodobnost odhalení vady Bodové hodnocení 

Absolutně 

nemožná 

K odhalení vady nejsou k dispozici žádné známe 

kontrolní postupy 
10 

Velmi 

nepravděpodobná 

Velmi nepravděpodobná možnost, že stávající 

kontrolní postupy vadu odhalí 
9 

Nepravděpodobná Nepravděpodobná možnost, že stávající 

kontrolní postupy vadu odhalí 
8 

Velmi nízká 

pravděpodobnost 

Velmi  nízká pravděpodobnost, že stávající 

kontrolní postupy vadu odhalí 
7 

Nízká 

pravděpodobnost 

Nízká pravděpodobnost, že stávající kontrolní 

postupy vadu odhalí 
6 

Střední 

pravděpodobnost 

Střední pravděpodobnost, že stávající kontrolní 

postupy vadu odhalí 
5 

Poněkud vyšší 

pravděpodobnost 

Poněkud vyšší pravděpodobnost, že stávající 

kontrolní postupy vadu odhalí 
4 

Vysoká 

pravděpodobnost 

Vysoká pravděpodobnost, že stávající kontrolní 

postupy vadu odhalí 
3 

Velmi vysoká 

pravděpodobnost  

Velmi vysoká pravděpodobnost, že stávající 

kontrolní postupy vadu odhalí 
2 

Téměř jistota Stávající kontrolní postupy vadu téměř jistě 

odhalí 
1 

 

 

  



 

 

Příloha IV 

 



 

 

 

Příloha VI 

 



 

 

 

Příloha VII 

 

 

  

  

 

 

 

Kontrolu vzhledu součástí po TZ provádí operátor na lince (zmocnění)/kontrolor OŘJ (součásti 

nesmí být poškozeny, NESLEPENÉ, bez nečistot)  

Kontrolu tvrdosti povrchu provádí pracovníci OŘJ  

Četnost kontroly : 

2 vzorky z různých míst z každého patra výrobního přípravku – KONTROLA TVRDOSTI 

Kontrolovaný prvek Předpis Kontrolní pomůcky Záznam 

Nerez kovové kalíšky – popis dle TP 

Tvrdost: 150 – 190  HV0,5 Tvrdoměr Vickers HV0,5 

PZ nebo VP (identifikace 

Galvametu) + Certif. 3.1 

o tepelného zpracování 

+ Protokol o měření 

Vzhled: 

Stříbrný povrch 

Čisté 

Nepoškozené 

KAŽDÝ DÍL MĚŘEN 

NA 2 MĚRNÝCH 

MÍSTECH!!! 

  

V případě odchylky či nedodržení některého z kontrolovaných parametrů se postupuje dle OS 

17/01 – Interní neshody. Po přepracování se postupuje jako u nové zakázky – do splnění 

požadavků zákazníka. 

 

PO PROVEDENÍ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ JE POVINNOSTÍ PRACOVNÍKŮ OŘJ 

VYSTAVIT O PROVEDENÉM TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ KE VŠEM KUSŮM ZAKÁZKY 

JAKOSTNÍ DOKUMENTACI (certifikát 3.1 dle ČSN EN 10204 + protokol) 

 



 

 

Příloha VIII 

 



  

 

Příloha IX 
ANALÝZA MOŽNÝCH VAD A JEJICH NÁSLEDKŮ ( FMEA PROCESU: Rozpouštěcí žíhání ve vakuu – všechny typy kovových kalíšků) 
                 

Prvek/název dílu: rozp. žíhání ve vakuu                       Odpovědnost za proces má :  M. Daněk - TPV  Datum revize :      Rozhodné datum : 03/2013 

Tým: Ing. Kovaříček, Ing. Baroš, M. Daněk , J. Martinek Datum zpracování orig.: 02/2013   Další revize: 11/2013  Aktualizace:  
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Neproložení 

síty 

Odlišné 

tvrdosti 

Špatná 

funkce 

konečného 

produktu 

Dohled 

Operátora 

Neporoznost 

Obsluha 

linky 

9 2 1 18 žádné       

Smíchání 

různých  

typů výrobků 

Přijdou 

neroztříděné 

na montáž. 

linku  

Poškození 

montážní 

linky  

Školení 

obsluhy+ 

návod 

Chyba  

obsluhy 

Obsluha 

linky 
9 3 3 81 žádné       

Výrobek  

vypadne na 

zem (nutno  

Vyzmetkovat) 

Deformace 

výrobku 

Zastavení 

montážní 

linky  

Seznámit 

obsluhu 

s mat. 

spec. + 

podpis 

Neopatrné 

šaržování 

Obsluha 

linky 
9 5 1 45 žádné       

Výrobek  

vypadne do 

retorty (nutno 

Vyzmetkovat) 

Deformace 

výrobku 

Zastavení 

montázní 

linky  

Seznámit 

obsluhu 

s mat. spec 

+ podpis 

Neopatrné 

šaržování 

Obsluha 

linky 
9 2 2 36 žádné       



  

 

R
o
zp

o
u
št

ěc
í 

ží
h
án

í 

Vzduch  

v peci 

Modrá 

Náběhová 

barva 

Vznik 

reklamace 

Predikce 

a  

prevence 

vývěvy 

těsnění 

Netěsnost 

pece 

Údržba 10 1 1 10 žádné       

Vlhkost v  

peci 

Matné, 

Šedé  

povrchy 

Vznik 

reklamace 

Po 

odstávce 

sušit 

retortu 

Špatné 

Zacházení 

s pecí 

Obsluha 10 8 3 240 Prázdná 

Jizda 

Pece po 

odstávce 

TPV 20.3.2013 10 3 3 90 

Špatná  

teplota 

Nedodržení 

teploty a 

času 

Okuje 

povrchu/ 

povrch 

tmavý 

Technol. 

kázeň/ 

prevent. 

kontroly 

Závada 

na 

termočl. 

Údržba/ 

technolog 
9 3 2 54 žádné       

K
o
n
tr

o
la

 

tv
rd

o
st

i 
a 

 

v
zh

le
d
u

 

Tvrdost Vysoká  

Tvrdost 

 

Opakovat 

TZ 

Dodržení 

technolog. 

postupu 

Nedodrž. 

technolog. 

postupu/ 

závada 

Kontrola 

OŘJ 
7 3 1 21 žádné       

Nizká  

tvrdost 

Šrotovat 

Celou 

dávku 

Dodržení 

technolog. 

postupu 

Nedodrž. 

technolog. 

postupu/ 

závada 

Obsluha/ 

kontrola 

OŘJ 

9 3 1 27 žádné       

Vzhled Jiná 

Barva než 

stříbrná 

Reklamace Vizuální 

kontrola 

Nevhodné 

zacházení 

s mat. 

Obsluha/ 

kontrola 

OŘJ 

8 2 1 16 žádné       

S
eš

ar
žo

v
án

í 

Špatné  

Zacházení  

S výrobky 

Deformace 

výrobku 

Zastavení 

montážní 

linky  

Školení+ 

návod 

Chyba 

obsluhy 

Obsluha 

linky 
9 2 2 36 žádné       

Přibalení 

nežádoucích 

předmětů 

Poškrábání 

povrchu 

reklamace Školení+ 

návod 

Chyba 

obsluhy 

Obsluha 

linky 
8 1 5 40 žádné       

Poškození 

Montážní 

Linky  

Zastavení 

Montážní 

Linky  

Školení- 

návod 

Chyba 

obsluhy 

Obsluha 

linky 
8 1 2 16 žádné       

 


