
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra kontroly a řízení jakosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Využití metody FMEA při optimalizaci procesu výroby 

motorů. 
 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013                                                                                                                    Milan CHREŇO   



 



Zásady pro vypracování bakalářské práce 
 

I. 
 

Bakalářskou prací (dále jen BP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal 
během studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů. 
 
 

  II.  

Uspořádání bakalářské práce:   

1. Titulní list 5. Obsah BP 
2. Zásady pro vypracování BP 6. Textová část BP 
3. Prohlášení + místopřísežné prohlášení 7. Seznam použité literatury 
4. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky 8. Přílohy 

 

ad 1)  Titulním listem je originál zadání BP, který student obdrží na své oborové katedře. 
 
 
ad 2) Tyto „Zásady pro vypracování bakalářské práce“ následují za titulním listem. („Zásady pro 

vypracování bakalářské práce“ jsou ke stažení na webových stránkách fakulty). 
 
 
ad 3) Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listě (ke stažení na webových 

stránkách fakulty) a vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data odevzdání BP. V 
případě, že BP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými osobami a obsahuje 
citlivé údaje, je na zvláštním listě vloženo prohlášení spolupracující právnické nebo fyzické 
osoby o souhlasu se zveřejněním BP. 

 
 
ad 4) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listě česky a anglicky v rozsahu max. 1 

strany pro obě jazykové verze. 
 
 
ad 5) Obsah BP se uvádí na zvláštním listě. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, 

podkapitol a statí textové části BP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, s 
uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 

 

ad 6) Textová část BP obvykle zahrnuje: 
 

 Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 
zadáním BP; 
 Vlastní rozpracování BP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, 
vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 


 Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků BP z hlediska stanoveného 

zadání. BP nemusí obsahovat experimentální (aplikační) část. 
BP bude zpracována v rozsahu min. 25 stran (včetně obsahu a seznamu použité literatury). 
Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého 
nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy - písmo 
Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, dolní – 2,5 cm, levý 
– 3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a musí na 

 
 
 

ZASADY.DOC 



 

 

ně být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné, 
jako přílohy (viz ad 8).  
Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí být 
přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost.  
U vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden 
jejich pramen - u literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na seznam 
použité literatury.  
Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby v textu 
mohou snížit klasifikaci práce. 

 
 
ad 7) BP bude obsahovat alespoň 10 literárních odkazů, z toho nejméně 3 v některém ze 

světových jazyků.  
Seznam použité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je nutno uvádět 
důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité literatury musí 
být uveden odkaz v textu BP. 

 
 
ad 8) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programů aj.), které 

nelze vhodně včlenit do vlastní textové části, např. z důvodu ztráty srozumitelnosti. 
 

III. 
 

Bakalářskou práci student odevzdá ve dvou knihařsky svázaných vyhotoveních, pokud 
katedra garantující studijní obor neurčí jiný počet. Vnější desky budou označeny takto: 

 

nahoře: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 
 

Katedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
uprostřed:   BAKALÁŘSKÁ PRÁCE    

dole:   Rok  Jméno a příjmení   

Kromě těchto dvou knihařsky svázaných    výtisků odevzdá student    kompletní práci také  
v elektronické formě do IS EDISON. Práce vložená v elektronické formě do IS EDISON se musí 
zcela shodovat s prací odevzdanou v tištěné formě. 
 

IV. 
 

Bakalářská práce, která neodpovídá těmto zásadám, nemůže být přijata k obhajobě. Tyto 
zásady jsou závazné pro studenty všech studijních programů a forem bakalářského studia fakulty 
metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava od 
akademického roku 2012/2013. 
 
 
 
 

Ostrava 30. 11. 2012 Prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c. 
děkan fakulty metalurgie a materiálového inženýrství 

VŠB-TU Ostrava 
ZASADY.DOC  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Chtěl bych poděkovat především své matce a otci, že mi dali dar života a ještě se o mě 

starají a podporují mne v mých studiích. Dále bych chtěl poděkovat Ing. Davidu Vykydalovi, 

PhD. za jeho čas a cenné rady, bez kterých bych tuto práci jen stěží napsal. V poslední řadě 

bych chtěl poděkovat zaměstnancům firmy ESPO s.r.o., že mi vyšli vstříc a především Ing. 

Alanu Vaňkovi a Ing. Lucii Koňaříkové, jež mi poskytli cenné rady z praxe a podklady pro 

mou práci. 



 

 

Abstrakt 

V moderním managementu kvality existuje několik způsobů jak kvalitu řídit. 

Využívají se různé nástroje a metody, jejichž cílem je zjednodušit či usnadnit procesy, které 

by jinak zabraly hodně času, nebo jsou příliš náročné na zpracování. Výčet těchto nástrojů 

bude uveden níže. Tato práce se však bude zabývat především preventivní metodou FMEA a 

to konkrétně vypracování analýzy FMEA procesu montáže elektromotoru GMORF 132. 

Tento motor je vyráběn ve firmě ESPO s.r.o., která mě o vypracování práce na toto téma 

požádala. V této práci jsou 2 části - teoretická a praktická. V teoretické části se popisuje 

metoda FMEA obecně a je to takové nastínění toho, jak se metoda provádí a jak by měla 

vypadat. V části praktické je to spíše rozbor nově vypracované FMEA procesu, popis 

vybraných vad a různé způsoby jejich nápravy. 

 

Klíčová slova 

 PFMEA, FMEA, proces, motor, montáž 

 

TheAbstract 

 A lot of ways to control quality exists in modern quality management. There are 

various tools and methods designed to simplify or facilitate processes, which would otherwise 

took too much time or are too complicated and hard to carry out. List of theese tools is shown 

below.  This work will be mainly focused on preventive method called FMEA and 

specifically to create FMEA which resolves around process of assembling electrical engine 

GMORF 132. This engine is manufactured by ESPO Ltd., which requested me to create the 

work on this theme. This work consist of 2 parts – theoretical and practical. In theoretical part 

will be described FMEA method generaly and its sort of introduction to how is FMEA 

method created and how it looks. The practical part is more or less deep analysis of newly 

created PFMEA, description of choosen faults and means of their reparation. 
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ÚVOD 
 

V současné moderní společnosti je stále více kladen důraz na jakost neboli kvalitu a to 

u výrobků i služeb. V této práci budu používat slovo kvalita, protože jej normy ISO 9000 

upřednostňují. Pod tímto slovem si můžeme představit souhrn všech vlastností a znaků, které 

zákazník od daného výrobku či služby očekává a zároveň tak trochu počítá s tím, že to předčí 

jeho očekávání a bude spokojen více, než třeba s výrobkem od konkurence. Aby se tohoto 

dalo dosáhnout, je nutno nějakým způsobem ve firmě korigovat a dohlížet na to, jak se co 

vyrábí a kdo to vyrábí. Tyto neustále rostoucí nároky na produkt či službu tak daly časem 

vzniknout tzv. managementu kvality. Moderní management kvality se tak stal ve  všech 

vyspělých firmách samozřejmou a důležitou součástí systémů managementu. Musí totiž plnit 

minimálně dvě zásadní funkce: maximalizovat míru spokojenosti a loajality zákazníků 

a minimalizovat náklady. Předpokladem pro splnění těchto očekávání jsou na prvním místě 

kvalifikovaní a kompetentní řídící pracovníci působící v etapách návrhu a vývoje produktu. 

V těchto etapách, (označovaných též jako předvýrobní) se rozhoduje o budoucí spokojenosti 

zákazníků i nákladech výroby a používání výrobků resp. poskytování služeb až z 80%! Pro 

tyto aktivity se velmi často používá pojem „plánování kvality“ [1]. Pojem plánování kvality J. 

M. Juran stručně charakterizoval jako „proces formování cílů kvality a vývoje prostředků pro 

plnění těchto cílů“ [2]. Plánování kvality je jedním ze tří základních procesů trilogie kvality 

(tzv. Juranova trilogie) [1]:  

1. Plánování kvality; 

2. Řízení kvality; 

3. Zlepšování kvality. 

Výsledkem plánování kvality, jako procesu formovaní cílů a přípravy k jejich 

dosažení, by měl být postup vhodný k dosažení těchto cílů. 

V průběhu řízení kvality se činnosti stanovené ve fázi plánování kvality realizují. 

Hodnotí se skutečně dosahované výsledky a ty se poté porovnávají s plánovanými cíli. 

V procesu zlepšování kvality je hlavní úsilí soustředěno na zlepšování stávajícího 

stavu a jeho výsledkem by mělo být dosažení vyšší úrovně kvality, než bylo původně 

naplánováno [1]. 
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 Jak již bylo řečeno, plánování kvality se podílí na výsledku největší měrou (až 80%) 

v rámci plánování kvality se využívá celá řada metod a nástrojů. Pro oblast plánování kvality 

se doporučuje využití sedmi „nových“ nástrojů managementu kvality [8]. Zatímco sedm 

základních nástrojů se používá zejména pro řešení problémů operativního řízení kvality, sedm 

„nových“ nástrojů nachází své uplatnění zejména při plánování kvality, v rámci něhož je 

potřeba zpracovávat různorodé informace, definovat cíle kvality a navrhnout vhodné postupy 

a metody k jejich dosažení. Mezi sedm „nových“ nástrojů managementu kvality se řadí [1]: 

l. Afinitní diagram 

2. Diagram vzájemných vztahů 

3. Systematický (stromový) diagram 

4. Maticový diagram 

5. Analýza údajů v matici 

6. Diagram PDPC 

7. Síťový graf  

Existují však i další speciální metody a nástroje plánování produktů a procesů. Mezi 

nejpoužívanější a nejznámější nástroje patří např. metoda QFD, Přezkoumání návrhu (Desing 

review) a FMEA (Failure Mode and Effects Analysis). 

 

Tato práce se bude zabývat především preventivní metodou FMEA. Principy FMEA 

mají široké pole využití s mnoha možnými rozšířeními. Jako výsledek, každý průmysl nebo 

individuální firma má tendenci vyvinout si vlastní systém a styl, typický pro svou situaci [10]. 

V této práci se bude probírat hlavně problematika FMEA procesu (PFMEA) montáže motoru, 

jelikož mě o to firma ESPO s.r.o. požádala. 
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1. Charakteristika metody FMEA 
 

Metoda FMEA by se dala popsat jako týmová analýza možnosti vzniku vad u daného 

návrhu (výrobního procesu nebo samotného výrobku), zhodnocení jejich rizika a návrh a 

provedení opatření které mají odstranit nedostatky či doplnit opatření, jež zlepší celkovou 

kvalitu návrhu [3]. Má induktivní charakter a je jednou ze základních metod plánování a 

zlepšování kvality a důležitou součástí přezkoumání návrhu. Zkušenosti ukazují, že použitím 

této metody lze odhalit 70 až 90% možných neshod [4]. 

FMEA je metodou, kterou je nutno aplikovat v týmu, neboť její velkou výhodou je 

právě využití znalostí a zkušeností celé řady odborníků. Proto je potřeba i zdůraznit její 

výrazný psychologický efekt, který spočívá v posílení spoluzodpovědnosti v širším okruhu 

pracovníků za navrhovaný výrobek či proces a zlepšení komunikace mezi jednotlivými 

útvary. V týmu by měli být zastoupeni pracovníci vývoje, konstrukce, technologie, výroby, 

zkušeben, útvaru řízení kvality, servisu a další „nositelé znalostí“, mají v něm však zastoupení 

i zaměstnanci ekonomického útvaru či zásobování. Zákazníka obvykle zastupují pracovníci 

marketingu. Pro efektivní práci týmu je důležité metodické a organizační řízení práce týmu 

zkušeným moderátorem [1]. 

Nejčastěji se používají zejména dva druhy FMEA: FMEA návrhu výrobku (DFMEA) 

pro analýzu návrhu výrobků, jejich prvků a částí a FMEA procesu (PFMEA) pro analýzu 

procesů, v nichž výrobky vznikají. Možnosti uplatnění metody FMEA jsou však mnohem 

širší. Lze ji rovněž aplikovat při analýze návrhu služby, systému nebo procesu řízení kvality a 

rovněž na jakékoliv jiné procesy [1]. Zkušenosti ukazují, že aplikace systémové FMEA 

v podnicích přináší pozitivní výsledky [6]. 
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2. Obecný postup sestrojení FMEA 
 

Dříve než se začne s vypracováním FMEA dokumentu, musí tým určit, co bude 

předmětem projektu a shromáždit veškeré informace, které jsou nutné pro efektivní a účinný 

proces vypracování FMEA [5]. 

I. Identifikovat tým 

Vedoucí týmu pro FMEA by měl volit členy týmu s příslušnými znalostmi a 

s nezbytnou autoritou [5]. 

II. Definovat předmět 

Dříve než se začne s vypracováním FMEA musí se jednoznačně dohodnout, co se 

bude předmětem hodnocení. Předmět vymezuje hranice analýzy FMEA a jednoznačně určuje, 

co bude zahrnuto, co bude vynecháno, a to na základě vypracované FMEA tj. FMEA 

systému, subsystému, nebo komponentu (např. brzdová destička, která je komponentem 

brzdové soustavy, jež je subsystémem systému podvozku), kde jsou dále řešena všechna 

rozhraní a interakce mezi jednotlivými systémy, subsystémy, komponenty, prostředím a 

zákazníkem[5]. 

III. Definovat zákazníka 

Existují čtyři hlavní zákazníci, s nimiž je třeba uvažovat v postupu FMEA, přičemž 

všichni musí být při FMEA vzati v úvahu [5]: 

♦ Konečný uživatel: osoba či organizace, která bude daný produkt využívat. 

♦ Montážní a výrobní centra OEM (Original Equipment Manufactuer) – Výrobci originálních 

zařízení (závody): Pracoviště kde se provádějí výrobní operace (např. lisování) a montáž. 

♦ Zpracování v rámci dodavatelského řetězce: Pracoviště dodavatele, kde se provádí 

zhotovování, zpracování, nebo kompletování výrobních materiálů či dílů. Může se jednat o 

jakékoliv následné nebo vstupní operace nebo návazný výstupní proces. 

♦ Kompetentní orgány: orgány státní správy, které definují požadavky a monitorují soulad 

s bezpečnostními a environmentálními předpisy, které mohou ovlivnit produkt či proces. 
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 Povědomí o těchto zákaznících pomůže definovat funkce, požadavky a specifikace 

mnohem důkladněji a také podpořit určování důsledků souvisejících způsobů poruch [5]. 

IV. Identifikovat funkce, požadavky a specifikace 

Účelem této činnosti je vyjasnit záměr návrhu objektu nebo účel procesu. Pomáhá to 

při určování možného způsobu poruchy pro každý atribut nebo aspekt dané funkce [5]. 

V. Identifikovat možné způsoby poruch 

Způsob poruchy je postup nebo forma, jakou by produkt či proces mohl selhat při 

plnění záměru návrhu produktu nebo požadavků procesu. Předpokládá se, že porucha by se 

mohla vyskytnout, ale ne nutně. Hlavní je stručně a srozumitelně poruchu popsat. Možné 

způsoby poruch by měly být popisovány technickými termíny, nikoliv jako příznak, který by 

měl zákazník nutně postřehnout [5]. 

VI. Identifikovat možné důsledky 

Jsou to důsledky způsobu poruchy, jak je vnímána zákazníkem. Dopad poruchy je 

popsán tak, jak by jej postřehnul nebo pocítil zákazník. Zákazník může být interní zákazník 

stejně jako konečný uživatel. Určování možných důsledků zahrnuje analýzu následků poruch 

a závažnost nebo rozsah těchto následků [5]. 

VII. Identifikovat možné příčiny 

Jsou to náznaky toho, jak by k poruše mohlo dojít. Porucha je popsána jako něco, co 

lze napravit nebo řídit. Může to být zároveň příznakem slabého návrhu produktu, jehož 

následkem je způsob poruchy [5]. 

VIII. Identifikovat nástroje řízení 

Jsou to činnosti, kterými se zabraňuje příčině nebo odhalují příčinu či způsob poruchy.  

Při vypracování nástrojů řízení je důležité identifikovat, co se dělá špatně, proč a jak by se 

tomu mohlo zabránit, nebo jak by se to mohlo odhalit. Nástroje řízení jsou použitelné u 

návrhu produktu i výrobních procesů. Pokud je zaměříme na prevenci, poskytnou nám 

největší návratnost [5]. 
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IX. Identifikování a posuzování rizika 

Je to důležitý krok postupu FMEA a hodnotí se z hlediska tří charakteristik [5]: 

Závažnost je posuzování úrovně dopadu poruchy na zákazníka. 

Výskyt znamená, jak často se může příčina poruchy vyskytnout. 

Detekce je posuzování toho, jak dobře jsou schopny nástroje řízení produktu nebo 

procesu odhalit poruchu či způsob poruchy. 

Je třeba, aby organizace pochopily požadavky svých zákazníků na posuzování rizika. 

X. Doporučená opatření a výsledky 

Záměrem doporučených opatření je zmírnit celkové riziko a snížit pravděpodobnost 

výskytu určitého způsobu poruchy. Doporučená opatření řeší snižování závažnosti, výskytu a 

detekce. Doporučení, a jejich termíny dokončení se mají zaznamenávat. Pokud jsou opatření 

splněna a výsledky jsou zachyceny, měly by se taky zaznamenat aktualizované hodnocení 

závažnosti výskytu a detekce [5]. 

 

2.1 Odpovědnost vedení 

 

Postupem vypracování FMEA disponuje vedení, které má konečnou odpovědnost za 

výběr a použití zdrojů a také za zajištění efektivního procesu managementu rizik včetně 

časového rozvržení. Odpovědnost vedení zahrnuje také poskytování přímé podpory týmu 

věnované formou průběžných přezkoumávání eliminováním překážek a začleňováním 

získaných poznatků [5]. Toto může být velice nákladný a časově náročný proces, ale jakmile 

je dokončen a zdokumentován stane se velice cenným podkladem pro budoucí hodnocení a 

základem pro další techniky používané k vyhodnocování rizik jako jsou metody FTA (Fault 

Tree Analysis) a ETA (Event Tree Analysis) [11]. 
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3. FMEA procesu (PFMEA) 
 

FMEA procesu též označovaná jako PFMEA se obvykle provádí před zahájením výroby 

nových či inovovaných výrobků nebo při změnách technologického postupu a obvykle 

následuje po FMEA návrhu výrobku, na kterou navazuje a využívá jejich výsledků [1]. 

 

3.1 Zásady při tvorbě FMEA 

 

1) Definování zákazníka – Obvykle by měl být zákazníkem „konečný uživatel“ [5]. 

Zákazníkem však může být rovněž návazná výrobní či montážní operace, servisní 

operace nebo kompetentní orgán [5]. (viz bod III. v kapitole 2.) 

 

2) Týmový přístup – Vypracování PFMEA zajišťuje víceoborový tým vedený 

odpovědným technikem. Od vedoucího týmu se očekává, že v počátcích 

vypracování PFMEA přímo a aktivně zapojí zástupce ze všech dotčených oblastí. 

PFMEA by měla být určitým pojítkem, které dává podnět k výměně názorů mezi 

dotčenými oblastmi a propagovat tak týmový přístup [5]. 

 

3) Úvahy o návrhu produktu – Tým by měl předpokládat, že produkt je navržen tak, 

že splňuje záměr návrhu produktu. V průběhu vypracování PFMEA může tým 

identifikovat možnosti návrhu produktu, které, pokud jsou implementovány, 

vyloučí nebo sníží výskyt způsobu poruchy v procesu. Tuto informaci pak musí 

obdržet odpovědný pracovník a zvážit, zdalipak je to proveditelné [5]. 

 

3.2 Předpoklady pro vytvoření PFMEA 

 

PFMEA by měla začít zpracováním informací určených pro pochopení analyzovaných 

výrobních a montážních operací a pro definování jejich požadavků [5]. 
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3.2.1 Vývojový diagram procesu a jeho vazba na PFMEA 

 

Vývojový diagram procesu je primárním vstupem do PFMEA. Vývojový diagram se 

používá jako nástroj napomáhající stanovit předmět analýzy v průběhu návrhu výrobního 

systému a popisuje tok produktu procesem – od vstupu po výstup. Měl by zahrnovat každý 

krok v rámci výrobního nebo montážního procesu, jakož i jejich související výstupy a vstupy 

(vývojový diagram vstup/výstup). PFMEA by měla být v souladu s informacemi ve 

vývojovém diagramu procesu, ten by měl zahrnovat všechny výrobní operace počínaje 

výrobním postupem jednotlivých komponentů až po montáž včetně odesílání, přejímky, 

přepravy materiálu, skladování, interní dopravy, značení atd. [5].  

Při konstrukci vývojových diagramů se používá zavedená grafická symbolika. 

Nejčastěji používané symboly pro tvorbu vývojových diagramů jsou uvedeny na obr. 3.1. 

Širší nabídku doporučených grafických symbolů lze nalézt v normě věnované symbolům 

vývojových diagramů toku dat [7]. 

 

 Obr 3.1 Základní grafické symboly vývojových diagramů 
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3.2.2 Další zdroje informací 

 

Mezi ostatní zdroje informací, které jsou pro tým užitečné při směrování a vedení 

diskuzí o příslušných požadavcích, patří [5]: 

♦ DFMEA, 

♦ výkresy a projektová dokumentace, 

♦ rozpiska procesu, 

♦ matice vztahů (charakteristik), 

♦ údaje o kvalitě a bezporuchovosti z minulosti. 

Informace zjištěné průzkumem 

Po stanovení předmětu analýzy by měl tým začít přezkoumáváním předchozích 

informací. Oblasti přezkoumávání by měly zahrnovat: 

♦ získané poznatky z předchozí realizace návrhu produktu a procesu 

♦ jakékoli dostupné informace, které tvoří nejlepší praktiky, mezi něž patří 

například směrnice a normy, identifikace standardních dílů nebo metody ochrany 

proti chybám. 

Tyto informace mohou být užitečným vstupem při určování známek hodnocení 

závažnosti, výskytu a detekce [5]. 
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4. Formulář PFMEA 
 

Na obr. 4.1 je vzorový formulář PFMEA který obsahuje minimální počet informací, 

které se u OEM obvykle předpokládají. Sloupce lze však vždy upravovat podle potřeb a 

očekávání organizace. Každopádně, ale musí být formulář pro zákazníka přijatelný [5]. 

Pro lepší a přehlednější popis jsou jednotlivé pole formuláře označeny malými a 

velkými písmeny. V záhlaví formuláře jsou pole „A“ až „H“ samotná tabulka formuláře má 

pak označení „a“ až „n“. Veškeré informace, které, je třeba vepsat do formuláře, jsou 

podrobněji popsány dále. 

 

  

 

4.1 Záhlaví formuláře PFMEA 

 

Záhlaví formuláře PFMEA by mělo jednoznačně identifikovat záměr této analýzy, jakož 

i informace související s procesem řízení a vypracování dokumentů [5]. Písmena v závorce u 

každého nadpisu vždy označují pozici informace ve vzorovém formuláři (viz obr. 4.1). 

 

 

Obr. 4.1 Zkrácený vzorový formulář PFMEA s minimálními informacemi 

informačními prvky [5]. 
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Číslo FMEA (A) 

Uvede se alfanumerický údaj používaný pro označení PFMEA dokumentu a při 

jeho řízení. 

Objekt (B) 

Uvede se název a číslo systému, subsystému nebo komponentu, pro něž je 

proces analyzován. 

Odpovědnost za proces (C) 

Zde je uveden výrobce originálního zařízení (OEM), organizace, útvar nebo 

skupina, jež je zodpovědná za návrh procesu (popř. se rovněž uvede název 

dodavatelské organizace) [5]. 

 Rok výroby modelu programu (D) 

Uvede se předpokládaný rok (roky) kdy byl model vyroben a program/(y), 

které budou využívat analyzovaný proces nebo, které jím budou ovlivněny. 

 Rozhodné datum (E) 

Datum dokončení počáteční PFMEA, které by nemělo přesáhnout plánované 

datum zahájení výroby nebo datum termínu požadované zákazníkem. 

 Datum vypracování (originální) FMEA (F) 

Uvede se datum dokončení originální PFMEA a datum poslední revize. 

 Ředitelský tým (G) 

Vypíšou se členové týmu, kteří jsou zodpovědní za vypracování PFMEA. 

V předávacím dokumentu mohou být zvláště uvedeny i kontaktní údaje (např. jméno, 

organizace, telefon, e-mail atd..) [5]. 

 Vypracoval (H) 

Uvede se jméno a kontaktní údaje, včetně organizace (podniku) pracovníka / 

vedoucího týmu odpovědného za vypracování PFMEA [5]. 
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4.2 Hlavní část formuláře PFMEA 

 

Hlavní část formuláře PFMEA obsahuje analýzu rizik vztahujících se k možným 

poruchám a k přijímaným opatřením ke zlepšení [5]. 

Krok procesu/funkce procesu/požadavky (a) 

Krok / funkci procesu lze rozdělit do dvou a více sloupců nebo zkombinovat do 

jednoho děleného sloupce. Specificky je to popsáno v dalším textu: 

Krok procesu (a1) 

Uvede se označení kroku procesu nebo analyzovaná operace, a to na základě 

číslování procesu a terminologii. Zadá se třeba číslo a identifikátor (viz příklad 

uvedený ve vzoru na obr. 3.2). Tyto informace by měly jít postupně a být shodné 

s informacemi ve vývojovém diagramu procesu také by se měly uvést i operace oprav 

a přepracování [5]. 

Funkce procesu (a1) 

Popisuje účel nebo záměr dané operace. Pokud je více funkcí procesu měla by 

být každá z těchto funkcí zařazena do formuláře s uvedením příslušných „požadavků“, 

a to jako pomůcka pro vypracování souvisejících způsobů poruch [5]. 

Požadavky (a2) 

Uvedou se požadavky pro každou funkci kroku nebo operaci. Požadavky jsou 

vstupy do procesu, které jsou nutné pro splnění záměru návrhu produktu a dalších 

požadavků zákazníka. Pokud je více těchto požadavků tak se opět napíší do formuláře 

s uvedením příslušných způsobů poruch, aby to usnadnilo prováděnou analýzu [5]. 

Možný způsob poruchy (b) 

Je to způsob jakým by proces mohl při plnění požadavků na proces (včetně 

záměru návrhu produktu) případně selhat. Předpokládá se, že by se porucha mohla 

vyskytnout, avšak nemusí se nutně vyskytnout. Možné způsoby by měly být, jako 

všechno při vypracování FMEA, popisovány technickými termíny, nikoli jako příznak, 

který by měl zákazník nutně postřehnout [5]. 
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Možný důsledek poruchy (c) 

Jsou definovány jako důsledky poruchy tak jak jsou vnímány zákazníkem. 

Důsledky by se měly popisovat tak, jak by je mohl pocítit zákazník, kterým může být i 

interní zákazní nebo konečný uživatel. Důsledky ovlivňující produkt v rámci PFMEA 

by měly být shodné s důsledky v odpovídající DFMEA [5]. 

Pro stanovení možných důsledků by se měly klást tyto otázky: 

1) Brání možný způsob poruchy fyzicky následnému výrobnímu postupu nebo je 

příčinou možného poškození zařízení nebo zranění operátora? 

(např. není možné provést montáž, v operaci x nelze vrtat atd.) 

 

2) Jaký je možný dopad na konečného uživatele? 

Zváží se, čeho všeho by si konečný uživatel mohl všimnout nebo co by 

pocítil (hlučnost, zápach, špatný vzhled atd.). 

3) Co by se stalo, kdyby se důsledek zjistil dříve, než se (produkt) dostane ke 

konečnému uživateli? 

Je třeba zohlednit možný důsledek na současných nebo budoucích místech 

(např. odstávka linky, zadržení v dílně, 100% produktů vyřazeno atd.) 

Závažnost (d) 

Je to hodnota spojovaná s nejzávažnějším důsledkem v případě konkrétního 

způsobu poruchy [5]. Závažnost představuje relativní známkování v rámci předmětu 

jednotlivé FMEA. Více o známkování a kdy jakou známku udělit v příloze 1. 

Klasifikace (e) 

Tento sloupec se může použít pro zdůraznění způsobů poruch s vysokou 

prioritou nebo příčin, které mohou vyžadovat doplňující technické posuzování. Může 

být také využit pro klasifikování jakýchkoli zvláštních charakteristik produktu nebo 

procesu. Jestliže je zvláštní charakteristický znak označen v rámci PFMEA známkou 

hodnocení závažnosti 9 nebo 10, mělo by to být sděleno pracovníkovi odpovědnému 

za návrh produktu, protože to může ovlivnit technickou dokumentaci [5]. 
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Možná příčina způsobu poruchy (f) 

Je to způsob jak se může porucha vyskytnout, a je pospána jako něco, co lze 

opravit nebo řídit. Možná příčina poruchy může vyjadřovat slabou stránku návrhu 

produktu nebo procesu, jejímž následkem je způsob poruchy [5]. 

 Výskyt (g) 

Výskyt je pravděpodobnost výskytu specifické příčiny poruchy. Známkuje se 

pravděpodobnost výskytu možné příčiny poruchy na stupnici od 1 do 10 (viz příloha 

2). Známka hodnocení výskytu je relativní známkování v rámci předmětu FMEA a 

nemusí odrážet reálnou pravděpodobnost výskytu [5]. 

Nástroje řízení pro stávající proces (h) 

Zde se uvede popis nástrojů řízení, kterými lze v možné míře buď zabránit 

výskytu příčiny poruchy, nebo odhalit způsob poruchy nebo příčinu poruchy, pokud 

by se vyskytla. Jsou hlavní 2 druhy nástrojů řízení procesu [5]: 

♦ prevence – eliminování výskytu příčiny nebo způsobu poruchy či snížení výskytu. 

♦ detekce – odhalení příčiny nebo způsobu poruchy či snížení četnosti výskytu. 

 

Detekce (i) 

Detekce je známka hodnocení související s nejlepším nástrojem řízení detekce 

uvedeným ve sloupci před tím (viz příloha 3). Detekce je také pouze relativní 

známkování odhalitelnosti. Jestliže je více než jeden nástroj řízení, měla by známka 

hodnocení detekce u každého nástroje být součástí popisu daného nástroje řízení [5]. 

 

Hodnocení rizika; ukazatel priority rizika (RPN – Risk Priority Number) (j) 

Jedním z přístupů napomáhajících stanovování priorit opatření je použití 

ukazatele priority rizika: RPN = závažnost (S-severity) * výskyt (O-occurence) * 

detekce (D-detection). 
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V rámci předmětu jednotlivé FMEA může mít tato hodnota rozpětí od 1 do 

1000. Použití prahové metody RPN však není doporučeným postupem pro určování 

potřeby přijímat opatření. Při aplikování prahových hodnot se předpokládá, že 

ukazatele RPN jsou měřítkem relativního rizika (který často nejsou) a že neustálé 

zlepšování není zapotřebí (opak je pravdou) [5]. 

 

 Doporučená opatření (k) 

Obecně mají preventivní opatření (snižování výskytu) přednost před 

detekčními opatřeními. Měly by se spíše použít opatření, které ochraňují proti chybám 

v návrhu procesu než namátkové kontroly kvality či inspekce. Záměrem jakéhokoli 

doporučeného opatření je snížit známky hodnocení v tomto pořadí: závažnost, výskyt 

a detekce.  

♦ Snížit známku hodnocení závažnosti (S): jedině revizí návrhu produktu nebo 

procesu dokáže vyvolat snížení známky hodnocení závažnosti. 

♦ Snížit známku hodnocení výskytu (O): mohou být požadovány revize návrhu 

produktu a procesu. Snížení známky hodnocení výskytu lze docílit odstraněním nebo 

řízením jedné či několika příčin způsobu poruchy prostřednictvím revize návrhu 

produktu nebo procesu. 

♦ Snížit známku hodnocení detekce (D): preferovanou metodou je použití 

ochrany proti chybám/omylům. Někdy je třeba přepracovat návrh metodiky detekce, 

někdy zase změna kroku procesu, aby se zvýšila pravděpodobnost odhalení. Zlepšení 

nástrojů řízení detekce vyžaduje znalosti a pochopení příčin variability procesu a 

jakýchkoli zvláštních příčin. Zvyšování četnosti kontrol není efektivním opatřením a 

mělo by se používat pouze jako dodatečné opatření pro shromáždění dalších informací 

o procesu tak, aby mohlo být později implementováno trvalé preventivní opatření [5]. 
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Odpovědnost a termín dokončení (l) 

Uvede se jméno osoby a organizace odpovědné za splnění každého 

doporučeného opatření, včetně termínu dokončení. Technik/vedoucí týmu odpovědný 

za proces je odpovědný také za realizování všech doporučených opatření nebo za 

jejich odpovídající řešení. 

 

Výsledky opatření (m až n) 

V této poslední části formuláře se uvádí výsledky všech dokončených opatření 

a jejich vliv na známky hodnocení S, O, D a na RPN. 

Přijatá opatření a datum dokončení (m) 

Po realizaci daného opatření se uvede stručný popis přijatého opatření a 

skutečné datum dokončení. 

 

 Závažnost, výskyt, detekce a RPN (n) 

Po dokončení preventivního opatření / opatření k nápravě se určí a zaznamená 

výsledná známka hodnocení závažnosti, výskytu a detekce. Vypočítá se a zaznamená 

se výsledná ukazatel priority opatření (rizika) např. RPN. Všechny revidované známky 

by se měly přezkoumat. Samotné opatření nezaručuje vyřešení problémů, takže by se 

to mělo ověřit nějakou odpovídající analýzou či zkouškou. Zaměření by mělo být vždy 

orientováno na neustálé zlepšování [5]. 

 

4.3 Udržování PFMEA 

 

PFMEA je živý dokument a měl by být přezkoumáván vždy, když dojde ke změně 

návrhu produktu nebo procesu a kdykoli je podle potřeby tento návrh aktualizován. Větší 

pozornost by se měla věnovat známkování výskytu a detekce. 
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5. Profil společnosti 

 

Společnost, u které jsem si vybral plnění své bakalářské práce, se nachází v České 

republice ve zlínském kraji ve městě Rožnov pod Radhoštěm. Na trhu je známa pod názvem 

ESPO, s.r.o. a je dceřinou společností německého odborníka na elektromotory a 

elektrogenerátory EW HOF. 

 

ESPO, s.r.o. bylo založeno 29.4.1994 a za rok oslaví 20 let své existence. Na trhu 

působí hlavně v oblastech výroby a oprav speciálních elektrických strojů. 

 

 Firma se však hlavně specializuje na výrobu stejnosměrných elektrických motorů a 

generátorů. V jejím sortimentu nechybí však ani momentové motory a přímé pohony, 

třífázové synchronní a asynchronní motory a generátorů, krokové motory, motory napájené 

baterií, motory s permanentními magnety a různé speciální motory dle požadavků zákazníka a 

to vše i v nevýbušném provedení. Její produkty se používají do výrobních strojů, větrných 

elektráren, vysokozdvižných vozíků či ekologických městských autobusů. 

 

Poskytují také služby ve formě oprav a servisu stejnosměrných a střídavých motorů a 

generátorů všech značek konstrukčních velikostí průměru 63 až 400mm. Dále provádějí 

mobilní zásahy, při kterých opravují či provádějí údržbu motorů, opravují vinutí, provádí 

zkoušky dle EN 60034, zátěžové testy s měřením točivého momentu a další. 

 

Ve firmě pracuje přes 150 zaměstnanců, kteří jsou rozděleni do několika úseků. Je zde 

úsek mechanické výroby (konvenční CNC obrábění), elektrické výroba (navijárna) dále pak 

lakovna, impregnace, řízení kvality, zkušebna, expedice, provozní oddělení a ekonomické 

oddělení.  

 

První certifikace společnosti proběhla 26.11. 2002 kdy po úspěšném auditu systému 

řízení kvality dle normy ISO 9001 prostřednictvím firmy ITI TÜV firma obdržela certifikát. 

Jeho platnost pak byla již 3x prodloužena až do konce roku 2014. V roce 2012 bylo 

uskutečněno mnoho zákaznických auditů, kde audit provedly firmy jako Baumüller či 

Volkswagen. 
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Firma vyjde vstříc všem zákazníkům a uskuteční jejich potřeby dle poptávky. Její 

strategií je poskytovat zákazníkům „motory na míru“ což je zároveň jejich sloganem „EW 

HOF motory na míru“ [12]. 
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6. Aplikace metody FMEA při procesu montáže  

 

Metoda FMEA je tedy týmovou analýzou možností vzniku vad u daného procesu. Po 

jejím provedení, by měl být podán návrh (doporučené opatření) na zlepšení stávajícího 

procesu.  

Před provedením FMEA procesu je třeba analyzovat jednotlivé části procesu, které se 

týkají montáže motoru. Patří zde: výkresová dokumentace, kusovníky, normy, montážní 

návody a směrnice. 

Výkresy, postupy a veškerá potřebné dokumenty byly vypracovány pracovníky 

společnosti dle požadovaných směrnic a norem. Aby byly splněny veškeré požadavky 

zákazníka, tak nejdříve probíhá návrh, vývoj výrobku a zkouška výrobku a výrobních 

procesů. Aby mohlo dojít k uvolnění do sériové výroby, musí navrhovaný výrobek projít 

schválením u zákazníka (PPAP – Product Part Approval Process) a musí se nakoupit výrobní 

zdroje. Během celého průběhu projektu dochází k procesu neustálého zlepšování. Pokud je 

vše v pořádku, následuje sériová výroba [9]. 

 

6.1 Proces montáže motoru GMORF 132 

 

 Motory GMORF 132 jsou stejnosměrné elektromotory, které slouží k natáčení listů 

vrtule u větrných elektráren. Základní materiály pro jeho výrobu jsou měď, hliník, slitiny a 

pryže. Skládají se ze statoru, rotoru, ložiska brzdy, snímače polohy a chlazení. Některé díly 

jsou nakupované, některé si firma sama vyrábí. 

Proces montáže motoru se skládá z několika dílčích procesů: 

1) Příprava pracoviště (Přečtení postupu, příprava všech nutných podkladů) 

2) Dodané montážní díly (Vyložit a zkontrolovat úplnost montážních dílů) 

3) Předmontáž (Dát dohromady drobné díly jako skříň konektoru, podložku, ložiskový 

štít B a sběrné ústrojí) 

4) Montáž rotoru a Ložiskového štítu A (Nahřát a namontovat vnitřní a vnější ložiska, 

nasadit pojistné kroužky, přichystat pružnou podložku) 

5) Rotor vložit do statoru (Po vizuální kontrole ploch motoru a statoru se namontuje již 

kompletní ložiskový štít B, vloží se rotor, a zašroubuje ložiskový štít B) 
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6) Zabroušení kartáčů (Nastaví se neutrální pozice sběrného ústrojí) 

7) Montáž brzdy (Namontovat brzdu, našroubovat pojistný kroužek) 

8) Montáž snímače (namontovat snímač, zasunout kabel snímače) 

9) Montáž chlazení (Montovat kryt ventilace) 

10) Montáž konektoru (montovat kolíky konektoru HAN) 

11) Funkčnost motoru se přezkouší na zkušebně 

12) Příprava lakování (příprava povrchu, páskou se zakryji funkční a citlivá místa) 

13) Lakování (lakuje se 2 x základ, mezivrstva, konečný lak. Nechá se vytvrdit) 

14) Příprava pro expedici (umístí se typový štítek, provede se výstupní kontrola a 

zakonzervují se funkční plochy) 

15) Expedice (balení dle požadavků balícího předpisu) 

16)  Odhlášení zakázky (v IS se odhlásí zakázka) 

 

Pro představu jak vypadá skoro kompletní motor uložený na paletě (obr 6.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr 6.1 Smontovaný motor GMORF 132 bez krytu připojovacího konektoru 
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7. Rozbor FMEA procesu montáže motoru GMOFR 132 
 

Záhlaví formuláře FMEA 

V této sekci bude popsána FMEA procesu tak, jak je vedena ve firmě ESPO. V záhlaví 

formuláře jsou uvedeny základní informace o tom, co je popisováno, kdo za to odpovídá a 

datum uvolnění do konstrukce. Jednotlivé kolonky jsou označeny „A“ až „I“ (viz obr. 7.1) a 

bližší popis je uveden níže. Celá zhotovená FMEA procesu montáže motoru GMORF 132 je 

uvedena v přílohách. 

Obr. 7.1 Záhlaví formuláře FMEA ve firmě ESPO 

Podskupina / název (A) 

Zde se uvede název procesu. V tomto případě „Montáž“. 

Za konstrukci odpovídá (B) 

Zde je uvedeno EW-Hof H. Guber (více podkapitola 4.1)  

Ostatní oblasti (C)  

Zde se uvedou (pokud nějaké jsou) ostatní oblasti, kterých se proces týká. 

Odpovědnost za proces (D) 

V našem případě za proces odpovídá EW HOF. (více podkapitola 4.1) 

Model / Rok / Typ (E) 

Název našeho výrobku je GMORF 132. Pokud je více stejně či podobně 

pojmenovaných výrobků, tak se napíše i rok a typ. 
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 Datum uvolnění do konstrukce (F) 

  Datum, po odzkoušení prototypu výrobku. V našem případě roky 2010 – 2012. 

 Zprostředkováno (G) 

  Kdo provedl tuto FMEA. V tomto případě ESPO s.r.o. 

 FMEA Datum (orig.) (H) 

  Zde je uvedeno 11.3.2013 (více podkapitola 4.1). 

 Změněno (I) 

  Uvede se datum změny (poslední revize) FMEA procesu pokud nějaká nastala. 

Hlavní část formuláře FMEA 

Co všechno by hlavní část formuláře FMEA měla obsahovat, bylo zmíněno 

v podkapitole 4.1. Každá firma má však svůj vlastní formulář, který nemusí obsahovat 

všechny položky zmíněné výše. Jako příklad zde uvedu pár procesů z montáže motoru 

GMOFR 132. Na obrázku 7.2 je znázorněn proces lakování motoru GMOFR 132 se všemi 

zaznamenanými poruchami. 

Obr. 7.2 FMEA Procesu lakování motoru GMOFR 132 
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7.1 Rozbor konkrétních procesů 

 

V další části budou sumarizovány různé procesy, typy vad a jejich následky. Celá 

FMEA je pak uvedena v příloze číslo 4. Zde bude jen výčet pár vybraných procesů. 

7.1.1 Proces Lakování 

 

Proces lakování (viz Obr. 7.2) je jedním z nejdůležitějších procesů, jelikož chrání 

motor před vlivy vnějšího prostředí. Provádí se až po kontrole správnosti montáže a 

odzkoušení bezchybné funkčnosti motoru. Různí zákazníci mohou vyžadovat různé složení 

laku dle prostředí, kde bude motor provozován (např. větrné elektrárny na mořské hladině 

potřebují zvláštní lakovací systém odolný vůči slanému mořskému prostředí).  

V procesu lakování je pouze jeden krok procesu a to: „Motor Lakovat“. V  něm byly 

týmem odhaleny tyto hlavní způsoby poruchy: 

  ♦ špatný základ, nevhodný povrch (viz Obr. 7.3) 

  ♦ špatná barva 

  ♦ špatné tužidlo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 7.3 Vada způsobená špatně připraveným povrchem pro lakování statoru 
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Pokud tedy bude nanesen špatný základ či nebude pečlivě odmaštěn, tak možné 

důsledky této vady budou, že se barva bude odlupovat (viz Obr. 7.4). Závažnost této vady 

byla odhadnuta týmem expertů číslem 4, což je vedeno (viz příloha 1) jako nepříjemnost 

(mírné porušení správnosti procesu). Jako příčina je uvedena možnost záměny za jiný typ laku 

nebo nedostatečné odmaštění před lakováním. Výskyt této vady byl odhadnut číslem 3 (viz 

příloha 2) to znamená, že pravděpodobnost výskytu této vady je malá (1 z 100 000). Způsoby, 

kterými se předchází vzniku této vady, jsou uvedeny v políčku „nástroje řízení detekce“ 

v tomto případě záleží na zakázce, dodacím listu a podkladech které cestují s motorem skrze 

výrobní proces ve firmě. Jako možnost detekce této vady zvolil tým číslo 10 neboli žádná 

možnost detekce, jelikož to nelze ihned na místě nijak poznat. Nezbývá než počkat až se 

barva vytvrdí a doufat, že se vada neobjeví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení procesu lakování: 

Výpočet kritického čísla RPN nepřesáhl ani u jedné vady kritickou hranici. Nejvíce 

však byla ohodnocena vada „špatný základ, nevhodný povrch“ a to číslem 120. I přes tohle 

vysoké číslo nedosáhla tato vada kritického RPN, které je ve firmě vyčísleno na 125. Avšak je 

nutné brát už na tuto vadu ohled, jelikož se k tomuto číslu blíží. Ve firmě se již chystají 

nápravná opatření. 

Obr. 7.4 Odlupující se barva  
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7.1.2 Proces Montáže konektoru.  

 

Konektor je jeden z hlavních dílů motoru a jako takový je důležitý pro zákazníka. Plní 

funkci připojení motoru ke konečnému zařízení, kde bude pracovat. Takže motor by bez něj 

nebyl schopen vůbec pracovat. 

V procesu montáže konektoru byly odhaleny vady v kroku procesu „Montáž kolíku 

konektoru HAN“ a to konkrétně tyto možné způsoby poruchy: 

 ♦ Šrouby pro připevnění vývodů nesprávně dotaženy 

 ♦ Kolíky a vývody tepelného spínače nezamáčknuty (viz Obr 7.5) 

 ♦ Kolíky a vývody brzdy nezamáčknuty  

 ♦ Kolíky a vývody ventilátoru nezamáčknuty 

 

 Obr 7.5 Nesprávně zamáčknuté kolíky a vývody tepelného spínače 
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Jako příklad si tedy vezmeme vadu „kolíky a vývody tepelného spínače nejsou 

zamáčknuty“, tak jejím následkem je (viz Obr 7.6) nefunkční tepelná ochrana a zničení vinutí. 

Což je celkem zásadní vada, jelikož by v místnosti, kde bude motor provozován, mohl 

vniknout třeba požár. Tato vada byla týmem ohodnocena číslem 9 (viz příloha 1) a tudíž 

nesplňuje bezpečnostní požadavky a mohlo by s varováním dojít i k poranění obsluhy. Příčiny 

poruchy jsou nesprávné zacházení a nedbalost obsluhy. Výskyt této vady byl zaznamenán 

číslem 5 (viz příloha 2) což je střední pravděpodobnost poruchy (1 z 2000). Jako stávající 

nástroje pro odhalení této vady jsou pracovní návody, školení pracovníků a konečné 

vyzkoušení. Odhalitelnost této vady je malá (viz příloha 3) to znamená, že si jí pracovník 

může všimnout, až po provedení operace. 

    

Vyhodnocení procesu montáž konektoru: 

Výpočtem kritického čísla RPN bylo zjištěno, že u vady „Kolíky a vývody tepelného 

spínače nezamáčknuty“ bylo maximální dovolené RPN které je ve firmě vyčísleno na 125 

hrubě překročeno, jelikož vyšla hodnota 270. Jako doporučené opatření Ing. Vaněk navrhl 

provádění trhacích zkoušek. Firma tak vyvinula přípravek pro zkoušení pevnosti spoje a dále 

se čeká na výsledky. Po získání dostatečného množství dat se pak provede přepočet RPN 

Obr. 7.6 FMEA procesu montáže konektoru 
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bude- li po přepočtu rizikové číslo menší než 125, zařadí se toto opatření do běžné praxe, 

nebude-li RPN menší než 125, bude se muset navrhnout nové opatření a to opět ohodnotit. 

7.1.3 Proces Přípravy pro expedici 

 

Je to poslední proces před balením. Probíhá zde výstupní kontrola, která se ovšem týká 

pouze laku (funkčnost motoru a správnost montáže se ověřuje na zkušebně – před procesem 

lakování). Dále se na motor musí umístit štítky dle norem, zákona a požadavků zákazníka. 

Nakonec se zakonzervují citlivé části motoru, aby nezkorodovaly či se jinak nepoškodily, 

když bude motor trávit dlouhou dobu skladováním či převážením. 

U každého kroku procesu byl zjištěn právě jeden způsob poruchy (viz FMEA 

v příloze).  

Proces příprava pro expedici se skládá z těchto 7 kroků procesů: 

 ♦ Štítek typový tisknout 

 ♦ Typový štítek umístit 

  ♦ Štítek horký povrch umístit (viz obr 7.7) 

  ♦ Štítek elektrostatika EGB umístit (viz obr 7.7) 

  ♦ Štítek směr točení ventilátoru – šipka umístit 

  ♦ Štítek nebezpečné napětí umístit (viz obr 7.7) 

  ♦ Nanést ochranu proti korozi na hřídel a přírubu 

 

 

   

 

 

 

 

 
Obr. 7.7 Varovné štítky 
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Jako příklad si vyberu proces tisknutí typového štítku (viz Obr 7.8), kde možný 

způsob poruchy je špatný podklad, dle kterého pracovník tiskne informace na tento štítek. To 

může mít za důsledek, že zákazník se podle toho bude řídit a bude tím pádem provozovat 

motor špatně a vznikne porucha. Závažnost této chyby je vyčíslena číslem 8 (viz příloha 1), 

což je vedeno jako závažné porušení funkce. Jako možnou příčinu tým určil nesprávné zadání 

identifikačního čísla, pod kterým jsou různé štítky vedeny. Výskyt této vady je však malý (viz 

příloha 2) a proto se s ní setkáme zhruba v 1 případě ze 100 000. Jelikož jsme ve fázi, kdy 

máme již kompletní přezkoušený nalakovaný motor, tak je nástrojem detekce poslední 

výstupní kontrola, která probíhá těsně před balením. Možnost odhalení této vady tak byla 

určena číslem 2 (viz příloha 3) kdy je velmi velká pravděpodobnost jejího odhalení.  

 

 

Obr. 7.8 FMEA procesu přípravy pro expedici 
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Vyhodnocení procesu Přípravy pro expedici: 

V tomto procesu se vypočtené RPN u všech procesů drží velice nízko, jelikož jde 

víceméně o lepení štítku, které lze v případě potřeby umístit jinak či zcela odlepit a znovu 

vytisknout. U procesu „Štítek směr točení ventilátoru – šipka “ vyšlo nejmenší RPN z celé 

FMEA a to pouhých 8, jelikož se jedná pouze o šipku, která má ukazovat směr točení 

ventilátoru, jenž je stejně uzavřen v krytu, takže to nemá za normálních podmínek provozu 

absolutně žádný dopad na funkčnost či zdraví operátora. U kroku procesu „Nanést ochranu 

proti korozi na hřídel a přírubu“ se RPN blíží kritické hodnotě, ale žádné opatření než se 

pořádně ujistit, že je opravdu ochrana nanesena nelze uskutečnit kvůli obtížné zjistitelnosti. 

Zkompletovaný motor se pak vyfotí (kvůli vadám, které by mohly vzniknout během 

transportace) a je připraven pro expedici (viz obr. 7.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 7.9 Kompletní motor upevněný na paletě připraven na expedici 
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Chyby nepopsané ve FMEA 

Dále se mohou vyskytnout velice výjimečně i vady, s kterýma tým sestavující FMEA 

nepočítal. Jako příklad je na obr 7.10 znázorněna vada způsobená špatnou manipulací / 

spadnutím motoru z palety což způsobilo odření ochranného laku. Takový typ vady se může 

vyskytnout prakticky u všeho, s čím se během výroby manipuluje a na vině je vždy lidský 

faktor. Dá se proto jen stěží dopředu předpovídat, pokud tedy nejsou na vině poruchy 

manipulačních prostředků jako jeřábů či vysokozdvižných vozíků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obr 7.10 Odloupnutá barva v důsledku nesprávné manipulace s nalakovaným motorem 
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Závěr 
 

Jak již bylo řečeno na začátku. Každá firma, která chce být úspěšná, potřebuje ke 

svému přežití v dnešním na konkurenci bohatém světě dobře ovládat management kvality. Je 

potřeba věnovat značné úsilí a náklady do oblasti plánování jakosti, které o výsledné jakosti 

rozhoduje největší měrou. Vložené peníze se časem vrátí a pomohou firmě udržet si pevnou 

pozici na trhu a spokojené zákazníky, kteří ji budou jen dále doporučovat. Metod, kterých lze 

využít pro řízení jakosti je hodně. Nejvíce se však používají ty, jež jdou aplikovat 

v předvýrobních etapách návrhu a vývoje výrobku jelikož náklady na odstranění vad v této 

fázi jsou pouze zlomkem nákladů, které by bylo nutno vynaložit v pozdějších fázích. 

Jednou z těchto metod je i FMEA. Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit FMEA 

procesu pro výrobu motoru GMORF 132 ve firmě ESPO s.r.o. Minulý rok byla zhotovena 

zkušební dávka těchto motorů a tento rok se zavádí jejich sériová výroba. Tým, skládající se 

z různých technických expertů mi názorně ukázal, jak se takový zrod FMEA provádí v praxi. 

Plnil jsem roli takového moderátora, kterému vždy vysvětlili proč to tak nemůže být, když 

jsem měl nějaký návrh nebo připomínku.  

Tato FMEA poodkryla především nedostatky spojené s lidským faktorem jako je 

nepozornost či nedostatečné zkušenosti. Našly se tam však i chyby týkající se nedostatečně 

upřesněné dokumentace či neúplný postup výroby. U většiny závažných problémů, jež tato 

FMEA odhalila, se již zavádějí, nebo se chystají zavést nápravná opatření. Jako příklad můžu 

uvést vyvinutí přípravku pro trhací zkoušku při montáži konektoru HAN. Po schválení 

nápravných opatření se poté bude muset opět vyhodnotit jejich závažnost, ale spíše výskyt a 

odhalitelnost, jelikož ty se dají lépe opatřeními ovlivnit. Z těchto nově přidělených čísel se 

pak opět vypočte RPN a rozhodne se o jejich trvalému zavedení do procesu. Pokud bude RPN 

stále přesahovat kritickou hodnotu, bude se muset zvážit nové ještě účinnější opatření nebo 

způsob jak se kompletně vyhnout danému problému, což bývá mnohdy nákladné. 
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