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Anotace 
 

Disertační práce se zaměřuje na aplikaci nových přístupů v oblasti plánovaných 

experimentů (DOE, design of experiments) a metodiky Six Sigma pro výrobky tvořené 

velkým počtem komponent.  

 

V teoretické části práce jsou podrobně představeny nejpoužívanější metody neustálého 

zlepšování kvality. Pozornost je věnována zejména metodice Six Sigma a její možnosti 

aplikace při řešení problémů. Kritickému rozboru byla podrobena zejména diagnostická etapa 

metodiky Six Sigma. Pro aplikaci Six Sigma jako metodiky řešení problémů byl navržen 

model C-DMAIC-S obsahující dvě další fáze:  

 

 Contain (Ochraň) s cílem ochránit zákazníka před symptomy problému až 

do zavedení trvalých nápravných opatření, 

 Standardize (Standardizuj), která má preventivní charakter. 

 

Pro odstranění slabých míst v diagnostické etapě, která je při řešení problémů klíčová, 

byly navrženy inovované postupy identifikace kořenových příčin. K tomu byla využita 

synergie s metodikou Shainin RedX®
 často používanou v automobilovém průmyslu, která je 

založena na konvergentním  postupu hledání potencionálních příčin, což vede ke zlepšení 

efektivnosti v diagnostické etapě. Cílem aplikace rozšířeného modelu C-DMAIC-S a zvýšení 

efektivity diagnostické etapy Six Sigma je aplikace metodiky Six Sigma při řešení problémů 

v oblasti multikomponentních systémů. 

 

Aplikace plánovaného experimentu je důležitou součástí metodiky Six Sigma. 

Uskutečnění plánu experimentu v plně znáhodněné podobě je často limitováno z časových, 

materiálových, finančních či technických důvodů. Vhodnou volbou by v takových případech 

mohl být Split-Plot návrh experimentu.  

 

Praktická část práce je plně věnována aplikaci navrženého modelu C-DMAIC-S 

při řešení konkrétního případu reklamace zadřených vysokotlakých vstřikovacích čerpadel. 

Vysokotlaké vstřikovací čerpadlo je příkladem multikomponentního systému skládajícího se 

ze 107 dílů. 
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Annotation 
 

The dissertation focuses on application of new approaches in area of design 

of experiments and Six Sigma methodology for products consisiting of a large number 

of components. 

 

In the theoretical part are presented in detail the most used methods of continuous 

quality improvement. Attention is focused on the Six Sigma methodology and its potential 

application as problem solving method. Critical analysis has been subjected to diagnostic 

journey of the Six Sigma methodology. To apply Six Sigma as a problem solving method 

the extended model C-DMAIC-S was proposed. This model contains two additional phases: 

 

 Contain to protect the customer from the symptoms of the problem until the 

implementation of permanent corrective actions, 

 Standardize which has a preventive purpose. 

 

To eliminate weaknesses in the diagnostic journey which is critical for problem 

solving they were proposed innovative techniques of root cause identification. This was done 

by exploiting synergies with the methodology Shainin RedX®, often used in the automotive 

industry, which is based on convergent approach to identify the potential causes leading 

to improved efficiency in the diagnostic journey. The goal of the application of extended 

model C-DMAIC-S and the increased effectivness of Six Sigma diagnostic journey is to apply 

Six Sigma methodology as problem solving tool for multicomponent systems. 

 

Application of the design of experiments is an important part of the Six Sigma 

methodology. Execution of the experiment in a fully randomized way is often limited due 

to time, material, financial or technical reasons. In such cases an appropriate choice would be 

the split-plot design of experiments. 

 

Practical part of the thesis is fully dedicated to application of proposed C-DMAIC-S 

model, improved diagnostic journey of Six Sigma as well as Split-Plot Design of Experiments 

to case of scuffed high-pressure injection pumps. High-pressure injection pump is an example 

of multicomponent system consisting of 107 components. 
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1 Úvod 
 

Podnikání vyžaduje v dnešním turbulentním a globalizovaném prostředí komplexní 

přístup k řízení firmy. Primárním cílem vedení každé firmy, každého podniku, je 

maximalizace zisku. Očekávání všech zainteresovaných stran s sebou přináší zvýšený tlak 

na snižování nákladů na straně jedné, velké úsilí spojené se zvyšováním výkonnosti podniku 

na straně druhé, a to vše za současného zvyšování spokojenosti zákazníků. Ekonomický růst 

každé úspěšné firmy je nedílně spjat se získáním konkurenční výhody. Jedním z podstatných 

faktorů na cestě k úspěchu je kvalita ve všech svých aspektech. Od kvality výrobku a služeb 

vnímaných zákazníkem, přes kvalitu interních procesů až ke kvalitě nakupovaných dílů. 

Kvalita má velký vliv na ekonomický výsledek firmy, náklady spojené s kvalitou, tedy 

na náklady na hodnocení, prevenci a na vady, jsou podstatnou položkou ekonomiky každé 

firmy a bývají cílem řady vnitropodnikových analýz. 

 

Automobilový průmysl je klíčovým odvětvím světové ekonomiky. Jen v České 

republice se automobilový průmysl podílí víc než 20 % na průmyslové výrobě. Průmysl 

výroby automobilů je také vůdčím odvětvím v managementu kvality a v zavádění moderních 

metod řízení. Existuje jen málo segmentů ekonomiky, které jsou tak náročné na zvládnutí 

kvality výrobků a výrobních procesů jako právě automobilový průmysl. Automobilový 

průmysl je charakterizován dynamickým vývojem především díky uplatňování nových 

technologií. Pokud chce výrobce automobilů udržet své postavení na trhu, ale i v rámci 

dodavatelského řetězce, je neustálé zlepšování ve všech oblastech činnosti organizace 

naprostou nutností.  

 

Požadavky na kvalitu a její neustálé zlepšování jsou dále přenášeny do dodavatelského 

řetězce.  To nutí firmy v automobilovém průmyslu neustále vyvíjet a zdokonalovat systémy 

řízení. Neustálé zlepšování je také jedním ze základních požadavků na systém managamentu 

kvality pro dodavatele v automobilovém průmyslu [1]. Velmi častým požadavkem výrobců 

automobilů vůči svým dodavatelům je strategie nulových vad, která nutí dodavatele 

k nastavení klíčového indikátoru výkonnosti, počtu reklamovaných výrobků, na jednociferné 

hodnoty ppm, kdy 1 ppm odpovídá jednomu vadnému výrobku na milion vyrobených 

jednotek. Spolu se zvyšováním požadavků na kvalitu výrobci automobilů stupňují i tlak 

na snižování cen za nakupované komponenty. To nutí dodavatele snižovat výrobní náklady a 

optimalizovat výrobní procesy. I tyto aktivity úzce souvisí s procesem neustálého zlepšování.  
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Jak dokazují předchozí odstavce, oblast automobilového průmyslu je s ohledem 

na specifické požadavky výrobců automobilů velmi náročná na budování a udržování systému 

řízení kvality, ale i systémů řízení jako takových. Subdodavatelé prakticky nemají jinou 

možnost, než neustále pracovat na zlepšování procesů a zvyšovat svou výkonnost, jinak 

v tomto vysoce konkurenčním prostředí nemohou dlouhodobě obstát. Zlepšování kvality je 

pak třeba chápat jako nedílnou součást managementu kvality. Pod pojmem neustálé 

zlepšování kvality jsou zahrnuty aktivity, jejichž cílem je dosažení vyšší úrovně kvality 

v porovnání s předchozím stavem. Z pohledu zákazníka jsou procesy neustálého zlepšování 

zaměřeny na následující cílové oblasti [2]: 

 

a) Dramatické snížení rozsahu neshod v dodávkách pro zákazníky, 

b) rozšiřování spektra funkcí, které jsou zákazníkovi nabízeny, 

c) redukci tzv. vnitřní neefektivnosti. 

 

Při současném chápání pojmu kvalita jako míry schopnosti plnit požadavky už termín 

zlepšování kvality nepostihuje všechny kroky, které organizace musí podniknout, aby 

požadavky byly splněny. Termín zlepšování kvality je nahrazován obecným termínem 

zlepšování [3]. Metody a postupy, které byly vyvinuty původně pro zlepšování jakosti, jsou 

přitom plně využitelné pro téměř jakékoli aktivity zlepšování.  

 

2 Teoretická východiska disertační práce 

2.1 Podstata procesu neustálého zlepšování 
 

Pro pochopení funkce neustálého zlepšování kvality, považuji za nutné vysvětlit pojem 

management kvality. Management kvality je soubor tří poměrně rozsáhlých aktivit známých 

jako tzv. trilogie kvality [4]: 

 

1. Plánování kvality, 

2. řízení kvality, 

3. zlepšování kvality. 

 

Plánování kvality je vzhledem k životnímu cyklu výrobku orientováno do předvýrobní 

fáze, do etapy návrhu a vývoje výrobku a procesu. Není třeba nijak zdůrazňovat, že vývoj 

nových výrobků je jedním z nejdůležitějších procesů v každé organizaci a je základním 
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krokem na cestě ke konkurenční výhodě a následnému zisku. Rostoucí význam plánování 

kvality je úzce spjat se strategií prevence vad v předvýrobní fázi [3]. Odstranění vad či 

potencionálních vad v této fázi je podstatně levnější záležitostí než odstraňování vad 

v etapách výrobních. Vývoj procesu v posledních letech přestává být krokem následujícím 

vývoj výrobku, ale jde o kroky paralelní s cílem zajistit již v rané fázi vyrobitelnost 

navrhovaného výrobku. 

 

Řízení kvality je považováno za operativní složku managementu kvality. Cílem těchto 

aktivit je zajištění shody výrobku a procesu s příslušnými standardy a normami. Základem 

řízení kvality je stabilní, statisticky zvládnutý proces. Nutným předpokladem řízení kvality je 

znalost procesu, toku materiálu procesem, procesních proměnných a znalost kritických 

parametrů výrobků i procesu. Tyto znalosti umožňují definovat kontrolní prvky systému 

řízení kvality tak, aby jednoznačně odlišovaly vadný díl od dílu shodného s požadavky či 

od tzv. falešně vadných dílů.  

 

Pod pojmem zlepšování kvality rozumíme obvykle aktivity vedoucí k výrazným 

zlepšením, ke zlepšením, která se vyznačují výrazným dopadem na kvalitativní úroveň 

procesu a na ekonomické faktory spjaté s tímto procesem.  Obecně lze rozdělit efekt 

zlepšovacích aktivit do dvou kategorií [4]. 

 

1. Dosažení vyšší úrovně kvality výrobku či služby, což povede ke zvýšení spokojenosti 

zákazníka a zvýšení příjmů pro výrobce. 

 

2. Snížení výskytu vad. To povede ke snížení nespokojenosti zákazníka a eliminaci ztrát 

či procesů bez přidané hodnoty vůči finálnímu výrobku. Snížení výskytu vad vede tedy také 

k redukci nákladů. 

 

Zlepšování v žádném případě nelze považovat za jednorázovou aktivitu, ale jak 

vyplývá již z názvu, neustálé zlepšování je třeba chápat jako kontinuální proces. Nově 

dosažený (zlepšený) stav je třeba považovat za základní bod pro další zlepšování. Toto 

neustálé zlepšování je pro každou organizaci důležité z celé řady důvodů. Uveďme si alespoň 

ty zásadní [2]: 
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 Dynamicky se měnící požadavky zákazníků, 

 neustále se zostřující konkurence, 

 vývoj v okolí organizací, 

 odhalené slabé stránky vlastní výkonnosti. 

 

2.2 Variabilita procesu 

 
Z předchozích odstavců vyplývá, že požadavek na neustálé zlepšování vychází 

z požadavku zákazníka, z požadavků legislativních a z požadavků ekonomických. 

 

Nezávisle na způsobu výroby a na parametrech výrobku neexistuje v reálném světě 

proces, který by nevykazoval variabilitu. Variabilita procesu je imanentní vlastností každého 

procesu [5]. Řešení problémů s kvalitou výrobku a jejich prevence je tedy úzce spjato 

s řízením variability procesu.  

 

Variabilita procesu se člení podle typu příčin na dva druhy uvedené níže. 

 

 Náhodné příčiny (angl. common causes) tvoří široký komplex obvykle hůře 

identifikovatelných příčin s malým individuálním příspěvkem k celkové 

variabilitě procesu. Pokud by na proces působily jen tyto příčiny, pak by bylo 

možné proces považovat za reprodukovatelný a jeho výstup za predikovatelný. 

Obecně se takový proces v terminologii statistické regulace procesů označuje 

jako proces ve statisticky zvládnutém stavu. 

 Vymezitelné příčiny (angl. special causes) představují nový, neočekávaný, 

vznikající nebo již dříve zanedbaný jev uvnitř systému, který za standardních 

podmínek v procesu nepůsobí. Způsobují jej obvykle nepředvídatelné, často 

skokové změny ve variabilitě procesu, který se tak stává nereprodukovatelným.  

 

 Vymezitelné příčiny dělíme dle délky působení na dvě kategorie: 

o Příčiny sporadické, které vznikají náhle a působí po krátkou dobu, 

o příčiny přetrvávající působící po určitou dobu. 
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Proces lze definovat jako souhrn činností, jejichž cílem je transformovat (pomocí lidí a 

nástrojů) souhrn vstupů do souhrnu výstupů (zboží nebo služeb), přičemž tyto výstupy jsou 

určeny pro jiné lidi nebo procesy [6]. Vstupy procesu se dělí na vstupy variabilní a fixní. 

Variabilní vstupy procesu nelze regulovat, jejich hodnoty se v procesu mění samovolně 

bez záměrné intervence. Naproti tomu fixní (regulovatelné) vstupy lze nastavovat, řídit, čímž 

lze ovlivňovat výstup procesu. Příčinami variability procesu jsou variabilní vstupy. V každém 

procesu je velké množství příčin variability, každá příčina svým individuálním příspěvkem 

spoluvytváří celkovou variabilitu procesu. Aplikací Paretova principu na příčiny variability 

zjistíme, že velké příspěvky k variabilitě procesu jsou způsobeny jen několika příčinami, které 

jsou nazývány dominantními příčinami. Dominantní příčina je tedy variabilní vstup procesu 

s největším účinkem na celkovou variabilitu procesu. 

 

Na tomto místě je třeba konstatovat, že variabilita procesu není jen důvodem pro jeho 

neustálé zlepšování, ale je také častou příčinou kvalitativních problémů, které jsou 

identifikovány v různých fázích života výrobku. Aktivity zlepšování mají mnoho společného 

s obecným řešením problémů [3]. Podstatný rozdíl je v tom, že aktivity zlepšování jsou 

plánovány a organizovány jako části rozsáhlého programu, zatímco aktivity řešení problémů 

jsou obvykle neplánované. Aktivity zlepšování mají z pohledu zákazníka preventivní 

charakter, naproti tomu řešení problému je obvykle reakcí na již vzniklou situaci. I přes tyto 

rozdíly lze v obou případech použít podobný přístup. 

 

2.3 Metody zlepšování kvality 
 

Metody zlepšování kvality v podstatě vychází z Demingova PDCA cyklu, který je 

považován za základní model zlepšování kvality. PDCA cyklus se skládá ze čtyř fází Plan – 

Do – Act – Check. 

 

 Plan (Plánuj): Analýza výchozí situace, stanovení cílů, návrh změn, příprava 

plánu změn za účelem zlepšení kvality; 

 Do (Konej): Provedení naplánovaných změn; 

 Check (Zkontroluj): Měření a sběr dat. Analýza a zhodnocení dosažených 

výsledků, porovnání stavu před a po změně, porovnání dosažených výsledků 

s plánovaným cílem; 
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 Act (Reaguj): Reakce na dosažené výsledky, hledání dalších možností 

pro zlepšování, standardizace změn. 

 

V podstatě všechny používané metodiky zlepšování kvality či metodiky řešení 

problémů lze považovat za rozpracovanou formu PDCA cyklu (Tab. 2.3.1). 

 

Tab. 2.3.1 Porovnání vybraných metodik zlepšování jakosti s cyklem PDCA 

 

PDCA Six Sigma Shainin RedX
®

 Global 8D 

Plan Define Focus D0: Příprava na proces 8D 

D1: Založení týmu 

 Approach D2: Popis problému. 

Measure D3: Navržení okamžitých nápravných opatření 

Analyze Converge D4: Identifikace a verifikace příčiny 

Test 

Do Improve 

 

Understand D5: Stanovení trvalých nápravných opatření a 

verifikace 

Apply D6: Implementace a validace trvalých 

nápravných opatření 

Check Control D7: Implementace a validace preventivních 

opatření 

Act Leverage D8: Uznání týmových úspěchů 

 

Při studiu různých metodik zlepšování kvality, jako je např. Shanin RedX
® 

[7], [8], Six 

Sigma nebo Statistical Engineering [9], najdeme podobnou základní strukturu (Obr. 2.3.1), 

spočívající ve dvou etapách definovaných Juranem [4]: 

 

 Diagnostická etapa (diagnostic journey), kdy je proces zkoumán s cílem identifikovat 

příčinu či příčiny problému, 

 nápravná etapa (remedial journey) má za cíl identifikovat a implementovat vhodná 

nápravná a preventivní opatření. 
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Obr. 2.3.1 Diagnostická a nápravná etapa 

 

2.3.1 Six Sigma 

 

Six Sigma je dnes bezesporu nejrozšířenější metodou zlepšování kvality. Základy 

metody Six Sigma byly položeny v 80. letech minulého století, kdy firma Motorola rozvinula 

koncept Six Sigma pro zlepšování svých vnitropodnikových procesů. Aplikace metody Six 

Sigma s sebou přinesla změnu v pojetí kvality. Na rozdíl od konceptu TQM (Total Quality 

Management) nedefinuje kvalitu míra souladu s interními požadavky, ale zvýšení hodnoty 

dodávané zákazníkům a celková efektivita procesů [10]. 

 

Termín Six Sigma lze z pohledu zlepšování kvality zobecnit ve třech základních 

významech: 

 Dosažená úroveň kvality produktu nebo procesu, kdy na jeden milion 

příležitostí připadá 3,4 ppm neshod. Six Sigma bývá synonymem 

tzv. bezchybné jakosti, 

 strukturovaný a vysoce kvantitativně založený přístup ke zlepšování kvality 

produktů a procesů prostřednictvím týmové práce, 

 podniková strategie, založená na principu neustálého zlepšování, využívající 

procesního řízení a prosazující rozhodování na základě naměřených dat. 

 

2.3.1.1 Six Sigma jako měřítko úrovně kvality 

 

Název Six Sigma je odvozen z řeckého písmene , které symbolizuje cíl celé 

metodiky: snížení variability procesu. Podstata metodiky Six Sigma tkví v procesní 
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optimalizaci, jejímž cílem je snížit variabilitu procesu, tím snížit výskyt vad. Z hlediska 

snížení počtu vad je cílem dosáhnout takových parametrů výrobku nebo procesu, kdy 

dosáhneme 3,4 neshod na milion příležitostí, což - vyjádřeno procentuálně - odpovídá úrovni 

kvality ve výši 99,99966 % shodných výrobků. Optimalizace variability procesu je spjata 

se snížením nákladů na výrobu (Tab. 2.3.2). 

 

Tab. 2.3.2 Vztah dosažené úrovně sigma k výdajům na kvalitu [11] 

 

Sigma úroveň Neshody na milion 

příležitostí 

Výdaje na nízkou 

kvalitu 

% hodnot ležících ve 

spec. intervalu 

2 308537 nepřijatelné 95 % 

3 66807 20 – 40 % obratu 99,73 % 

4 6210 15 – 20 % obratu 99,9937 % 

5 233 5 – 10 % obratu 99,999943 % 

6 3,4 < 1 % obratu 99,999998 % 

 

2.3.1.2 Six Sigma jako strukturovaný přístup ke zlepšování kvality 

 

Six Sigma je organizovaná a systematická metoda pro strategické zlepšování procesů a 

vývoj nových produktů a služeb založená na statistických metodách a vědeckém přístupu, 

slouží k výrazné redukci vad kritických pro zákazníka [12]. Metoda Six Sigma poskytuje 

strukturovaný projektově řízený přístup založený na datech a jejich statistické analýze s cílem 

zmapovat výkonnost procesu před zavedením nápravného opatření a i po jeho zavedení. 

Při uplatnění metody nelze provádět změny, pokud stávající proces není řádně prostudován, 

změřen, pochopen a zdokumentován. Proces po zavedení nápravného opatření je opět změřen 

a verifikován. Je třeba připomenout, že Six Sigma metodika je silně zaměřena na zákazníka, 

na jeho potřeby a požadavky. V podstatě je třeba v rámci řešení problému přeložit požadavky 

zákazníka do technických specifikací. Důležitým krokem je stanovení kritických parametrů 

kvality pro zákazníka  

 

Six Sigma bývá často nazývána novým obalem pro staré principy řízení kvality, 

praktiky, techniky a nástroje [13]. Důvodem je fakt, že Six Sigma není přesně vymezenou 

metodou, neobsahuje téměř žádné nástroje či techniky vyvinuté exkluzivně pro Six Sigma, ale 

naopak využívá již existující nástroje a techniky. To lze považovat za výhodu, protože řešitel 

problému není vázán žádnou striktními požadavky na aplikaci specificky definovaných 

nástrojů a technik. Na druhou stranu může být tato strategie Six Sigma považována 
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za nevýhodu. Důvodem je absence takových strategických nástrojů, které by, zejména 

v diagnostické etapě, vedly řešitele krok za krokem. Strategie řešení problému pomocí Six 

Sigma je shrnuta do rámce skládajícího se z pěti kroků známých jako DMAIC: 

 

 Define (Definuj), 

 Measure (Měř), 

 Analyze (Analyzuj), 

 Improve (Zlepšuj), 

 Control (Kontroluj). 

 

Six Sigma zahrnuje široké spektrum technik a nástrojů jak v diagnostické (Tab. 2.3.3), 

tak v nápravné etapě (Tab. 2.3.4).  

 

Tab. 2.3.3 Diagnostická etapa DMAIC 

 

Define 

(Definovat) 
 Definovat zákazníka, jeho požadavky (VOC) a vlastnosti kritické vůči 

kvalitě „Critical To Quality characteristics“ (CTQ), 

 definovat příslušné podnikové procesy (VOB), 

 definovat příslušné procesy a procesní kroky (VOP), 

 vytvořit mapu procesu, 

 vytvořit SIPOC, 

 vybrat vhodné měřitelné parametry, 

 definování zdrojů, 

 sestavit projektový tým a vytvoř listinu projektu, 

 zajistit klíčové podpory v rámci organizace, 

 vypracovat plán projektu, stanovení mezníků projektu, 

 zhodnotit možné finanční dopady projektu, 

 analyzovat požadavky zainteresovaných stran. 

Measure 

(Měřit) 
 Prozkoumat historická data o procesu, 

 vypracovat plán sběru dat a zabezpečit sběr dat z procesu, 

 provést analýzu systémů měření, 

 přezkoumat způsobilost procesů, 

 identifikovat neshody a definovat příslušné metriky, 

 vypracovat podrobné mapy procesu. 

Analyze 

(Analyzovat) 
 Provést analýzu procesu a procesních dat (Paretova analýza, analýza SPC 

dat, regresní analýza), 

 vypracovat rozdílovou analýzu mezi stávající a požadovanou výkonností 

procesu, 

 identifikovat potencionální příčiny variability, 

 stanovit kořenové příčiny, 

 rozhodnout o dalších krocích zlepšování. 
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Na jedné straně jsou v rámci Six Sigma projektů používány silně subjektivní techniky 

jako brainstorming či diagram příčin a následků, na druhé straně se používají komplexní 

statistické techniky k ověřování kauzálních příčin. Nápravná etapa využívá často nástrojů 

projektového řízení, změnového řízení a pokročilého plánování kvality. Six Sigma přístup 

k identifikaci kořenových příčin je označován jako divergentní, Jde o postup od X k Y, tedy 

postup od vstupních veličin k výstupním, kdy se specialisté snaží identifikovat 

pravděpodobné příčiny, které by vysvětlovaly změny hodnoty výstupních veličin Y. 

 

Tab. 2.3.4 Nápravná etapa DMAIC 

 

Improve 

(Zlepšit) 
 Navrhnout řešení (brainstorming, afinitní diagram), 

 provést pilotní studie, realizovat plánovaný experiment a následně 

vyhodnotit účinnost navrhovaného řešení, 

 stanovit optimální hodnoty tolerancí, 

 provést analýzu rizik (FMEA), 

 vytvořit plán implementace, 

 implementovat změny. 

Control 

(Řídit) 
 Zavést kontroly s cílem zajistit trvalé a stabilní dosažení požadovaných 

zlepšení, 

 aktualizovat procedury a provést následné školení personálu, 

 aktualizovat kontrolní plán, FMEA a příslušnou dokumentaci řízení 

kvality, 

 zavést statistickou kontrolu procesu, 

 vyhodnotit dosažené finanční výsledky Six Sigma projektu, 

 předat zlepšený proces vlastníkovi. 

 

Rozšíření základního DMAIC cyklu navrhuje Harry a Schroeder [14] vložením fáze 

Recognize (Rozpoznat) před rámec DMAIC a rozšířením o fáze Standardize (Standardizovat) 

a Integrate (Integrovat), čímž vytváří rámec R-DMAIC-SI. 

 

2.3.1.3 Six Sigma jako podniková strategie 

 

Úspěšná implementace a aplikace metody Six Sigma není možná, pokud nebude 

přijata organizací jako jeden z prvků podnikatelské strategie. Vrcholové vedení organizace 

pak může zahrnout program zlepšování mezi strategické záměry organizace. Výstupem bude 

jasně koncipovaná vize firmy v oblasti zlepšování a následná definice cílů pro tuto oblast. 

Role managementu je naprosto nezastupitelná, je klíčovým faktorem a základním kamenem 

úspěšného implementace programů zlepšování [3], [10], [11], [15]. Pokud chceme Six Sigma 

v organizaci implementovat, je třeba vybudovat příslušnou organizační strukturu a zajistit 
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školení zaměstnanců, což bude vyžadovat lidské a finanční zdroje bez okamžitého efektu. 

Nezávisle na tom jakou metodu zlepšování chceme v organizaci implementovat, si je nutné 

uvědomit, že v konečném důsledku chceme provést změnu, která ovlivní celkovou kulturu 

firmy a povede ke změně myšlení lidí.  

 

Důležitým faktorem v procesu zavádění programu Six Sigma jsou lidské zdroje. Je 

třeba vytvořit organizační strukturu, která bude podporovat jednak zavedení programu 

v rámci podniku, jednak zabezpečí dostatek lidských pro proces zlepšování. Z toho vyplývá 

nutnost tvorby dvou skupin rolí: manažerské a výkonné role. 

 

V rámci Six Sigma je klíčovou manažerskou rolí tzv. champion, obvykle člen 

vysokého managementu, který je zodpovědný za úspěšné zavedení a aplikaci programu 

zlepšování. Další důležitou pozicí je sponzor, obvykle vlastník procesu, který je předmětem 

zlepšování [16]. Výběr projektů závisí na potřebách organizace a vlastníku procesů. Six 

Sigma nijak nedefinuje postup výběru vhodných projektů. 

 

Six Sigma pro rozlišení jednotlivých výkonných pozic v rámci řešitelských týmů 

používá rozlišení na základě tzv. pásů (angl. belt). Klíčovou výkonnou pozicí v rámci Six 

Sigma je držitel černého pásu, Black Belt, zkušený vedoucí projektů zlepšování s pokročilými 

technickými a statistickými znalostmi. Obvykle je jeden Black Belt přidělen jedné 

organizační jednotce. Typický Black Belt je obvykle specialista na pozici senior inženýr nebo 

na pozici středního managementu, jehož hlavní náplní práce je řešení problémů či vedení 

strategických projektů zlepšování. Green Belt, držitel zeleného pásu, je obvykle inženýr 

s kompetencí řešit problémy. U pozice Green Belt není typicky hlavní náplní práce řešení 

problémů či zlepšování. Nejvyšší výkonná pozice v rámci Six Sigma je Master Black Belt, 

kvalifikovaný a zkušený řešitel problémů, jehož hlavní náplní práce je podpora řešitelských a 

zlepšovacích týmů pomocí mentorování, koučování, ale i přímé asistence. Tato pozice je 

obvykle přiřazena k vyšší organizační jednotce.  

 

2.3.2 Lean Six Sigma 

 

Lean Six Sigma je koncepce zlepšování kombinující postup zlepšování metodou Six 

Sigma a strategii Lean založenou na redukci ztrát způsobených plýtváním (Obr. 2.3.2). 

Strategie Lean Six Sigma byla poprvé obsáhle publikována v roce 2002 [17]. Cílem je 



14 
 

zlepšení kvality a výkonnosti procesů definovaných jako tok hodnot [18]. Styčným bodem 

obou koncepcí jsou kritické parametry kvality, které představují ztrátu v konceptu štíhlé 

výroby. Pro zákazníka jsou klíčové tři atributy: kvalita, rychlost a nízká cena. Tradičně je 

vazba mezi nimi vnímána tak, že zvýšení kvality lze docílit jen na úkor rychlosti a nízké ceny. 

Podle principů Lean Six Sigma se eliminací činností nepřidávajících hodnotu rychlost procesu 

zvyšuje, cena výstupu se snižuje a jeho kvalita roste.  

 

V Lean Six Sigma lze proces rozložit na dvě skupiny činností, činnosti přidávající 

hodnotu, tedy operace spjaté přímo s výrobou (např. obrábění vstupního materiálu), a činnosti 

hodnotu nepřidávající hodnotu. Obecně se za takové činnosti považují ty, které jsou spojeny 

s plýtváním. Koncept štíhlé výroby definuje sedm druhů plýtvání [19]. 

 

 Nadprodukce, 

 vadný výrobek, 

 zbytečné zásoby, 

 nevhodné zpracování, 

 nadbytečná doprava, 

 čekání, 

 zbytečný pohyb. 

 

 
 

 

Obr. 2.3.2 Six Sigma DMAIC a koncepce štíhlé výroby 

 

Define 

Measure 

Analyze 

Improve 

Control 

Definovat hodnoty 

Měření hodnot 

Analýza procesu 

Zlepšení procesu 

Řízení procesu 

Six Sigma 

DMAIC 

Lean  
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Obě metody mají stejný cíl, zvýšení kvality napříč organizací, tedy kvality výrobku, 

procesu, služby či školení a vzdělávání zaměstnanců [19]. Každá z těchto dvou metod, 

koncept štíhlé výroby a Six Sigma, je efektivní sama o sobě. Společnou platformu získáme 

integrací rozhodovacích procesů založených na datech a vědeckém přístupu ke kvalitě 

do konceptu štíhlé výroby na straně jedné a adaptací principů štíhlé výroby, jako je redukce 

plýtvání a analýza toku hodnot, do rámce strategie Six Sigma na straně druhé [20]. 

 

Lean Six Sigma je komplexní metodou, která těží ze synergie Lean a Six Sigma. 

Aplikace konceptu štíhlé výroby je krokem, který může vést ke zvýšení specifického 

zaměření metodiky Six Sigma na redukci variability výrobních procesů. To může být 

přínosem v diagnostické etapě, kdy lze využít metod hodnocení procesů na základě toku 

hodnot k identifikaci potencionálních příčin, ale i pro zlepšení nápravné etapy např. 

stanovením priorit navrhovaných nápravných opatření na základě ekonomického efektu 

spjatého s odstraněným plýtváním nebo rozšířením nástrojové palety o techniky jako kanban, 

vizualizace či 5S. 

 

2.3.3 Metoda Shainin RedX® 

 

Metoda Shainin RedX
®
 byla vyvinuta Dorianem Shaininem v letech 1950 - 1990. Tato 

metoda, která je také nazývána Shainin System
™ 

nebo Statistical Engineering, je ochrannou 

známkou společnosti Red X Holdings LLC. Byla vyvinuta pro aplikaci ve velkoobjemové 

sériové výrobě založené zejména na montážních procesech. Není proto divu, že Shainin 

RedX
® 
je populární zejména v automobilovém průmyslu. Metoda nebyla nikdy publikována 

jako celek, asi nejobsáhlejší přehled podali Bhote a Bhote [21] a Steiner [22]. 

 

Princip metody a přístup k řešení problémů je postaven na několika základních 

postulátech [23]:  

 

1. Ke každému následku existuje dominantní kořenová příčina, 

2. nejrychlejší cestou k odhalení příčiny je průzkum empirických dat a 

progresivní eliminační postup, 

3. používané nástroje musí být přísně logické a statisticky jednoduché. 
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Základní myšlenka celé metody – tzv. RedX
®
 paradigma – je založena 

na předpokladu, že vždy existuje dominantní příčina variability. Toto tvrzení je 

demonstrováno na aplikaci Paretova principu na příčiny variability (Obr. 2.3.3). Variabilitu 

výstupu procesu Y lze vyjádřit jako funkci variability vstupů procesu (1), (2). 

 

                        (1) 

        
    

    
    

       
    

    
            (2) 

 

 

 

Obr. 2.3.3 RedX
®
 paradigma 

 

Aplikací Paretova principu kvantifikujeme příspěvek jednotlivých vstupů X 

k přírůstku výstupu Y. Podle filozofie Shainin RedX
® 
neexistují více než tři významné 

příčiny každého problému: dominantní příčina variability nazývaná  RedX
®
 a další dvě hlavní 

příčiny nazývané Pink X
®

 a Pale Pink X
®
. Dominantní příčina RedX

®
 může být samostatná 

proměnná nebo jde o interakci mezi proměnnými [23]. 

 

Hlavní rozdíl mezi přístupem této metody k řešení problému a tradiční metodou Six 

Sigma tkví v konvergentním principu používaném při hledání kořenové příčiny. Při jeho 

aplikaci se postupuje od následku Y k příčině X. Abychom mohli aplikovat konvergentní 
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princip, musíme bezpodmínečně pochopit výstup Y. Znalost zkoumaného výrobku, 

příslušných výrobních procesů, příznaků chyb, kontrastu mezi dobrým a špatným vzorkem je 

základním předpokladem porozumění výstupu Y. Výstupem by měla být měřitelná veličina, 

která je prokazatelně ve vztahu k fyzikální podstatě zkoumané chyby. Tím definujeme 

kritickou výstupní veličinu, se kterou budeme pracovat a která charakterizuje chybové 

chování systému – tzv. GreenY
®
. Algoritmus metody Shainin RedX

®
 je znázorněn 

na Obr. 2.3.4 [23].  

 

Obr. 2.3.4 Algoritmus Shainin System
™

 

 

Metodický rámec postupu řešení problému metodou Shainin RedX
®
 je označován jako 

FACTUAL
™

: Focus, Approach, Converge, Test, Understand, Apply, Leverage (Tab. 2.3.5, 

modifikováno z [7]).  
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Hlavní rozdíl mezi metodickými postupy FACTUAL
™

 a DMAIC vytváří dvě fáze.  

 

 Approach (Postup), kde řešitelský tým vytváří strategii na základě znalosti 

výstupní veličiny GreenY
®
, znalosti zkoumané oblasti (domény) a znalosti 

základních rozdílů mezi kontrastními produkty, tedy dílem špatným (WOW, 

z angl. Worst of Worst, nejhorší z nejhorších) a dobrým (BOB, z ang. Best of 

Best, nejlepší z nejlepších). Tato strategie je popsána pomocí nástroje zvaného 

Solution Tree™ [24].  

 Test (Testování) je krok, ve kterém tým provede verifikaci příčiny. Verifikací 

se ve smyslu metody Shainin RedX
®

 rozumí demonstrace on/off efektu dané 

příčiny. 

 

Tab. 2.3.5 FACTUAL™ 

 

Focus 

(Zaměření) 

Transformace problému do podoby technické definice, 

definice rozsahu a cílů projektu. 

Approach 

(Postup) 

Stanovení a popis relevantní výstupní veličiny Green Y
®
, 

stanovení postupu progresivní eliminace, 

ověření měřícího systému. 

Converge  

(Zúžení) 

Zúžení potenciálních kořenových příčin RedX
®
, 

identifikace kontrastů (BOB vs. WOW), 

identifikace kandidátů na kořenovou příčinu RedX
®
. 

Test  

(Testování) 

Potvrzení kořenové příčiny RedX
®
 testem, zkouškou nebo pomocí DOE, 

vyhodnocení rizika. 

Understand 

(Pochopení) 

Pochopení vztahu mezi Green Y
®
 a RedX

®
, 

pochopení možných interakcí, 

převod požadavků zákazníka do technických specifikací, 

nastavení vhodných tolerančních mezí. 

Apply  

(Aplikace) 

Implementace a verifikace nápravného opatření, 

aktualizace příslušné dokumentace a postupů, 

monitorování výstupu. 

Leverage 

(Vliv) 

Poučení z projektu (Lessons Learned), 

výpočet finančních výhod. 
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Sada nástrojů metody Shainin RedX
®
  se skládá z řady technik a nástrojů, některé jsou 

obecně známé, jiné byly vyvinuty specificky pro tuto metodu. Je nutno podotknout, že 

zdaleka ne všechny nástroje vyvinuté v rámci metody Shainin RedX
®
 byly popsány 

v literatuře. Z nástrojů již publikovaných si lze vytvořit představu o jakési páteři tohoto 

systému (Obr. 2.3.5).  

 

Obr. 2.3.5 Aplikace základních nástrojů metodiky Shainin RedX
®

 

 

Stěžejními nástroji používanými v rámci metody jsou Solution Tree
™

 [24], Multi-vari 

chart [25], Isoplot
®
 [22], Component Search

™
 [22], Group comparison [21], [22], Variable 

Search
™

 [26], úplný faktorový experiment B vs. C
™

 (Better versus Current) [22] a Rank 

Order Anova
™

 [27]. 
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Cílem této práce není popsat všechny nástroje metody Shainin System
™
. Nicméně 

bylo by vhodné uvést alespoň ve stručnosti popis vybraných nástrojů často používaných 

při řešení problémů s multikomponentními výrobky. 

  

Při řešení komplexních problémů je důležitým faktorem definice rozsahu projektu. 

To umožňuje zaměření týmu na řešenou problematiku, což vede jednak ke zrychlení postupu 

řešení a také k určení vhodných zdrojů, ať už lidských nebo jiných. Metoda Shainin RedX
®
 

používá k určení rozsahu a zaměření projektu jednoduchý grafický nástroj Project Definition 

Tree
™ 

[28]. Jde o stromový diagram sloužící ke klasifikaci a popisu řešené problematiky 

(Obr. 2.3:6). 

Zastavení 

motoru

UdálostVada Vlastnost

Destruktivní Ztráta funkce

Čerpadlo
Vnější 

ozubené kolo

Vnitřní 

ozubené kolo

Rozměr

 

 

Obr. 2.3.6 Project Definition Tree™ 

 

Při tvorbě Project Definition Tree
™ 

je výhodné využívat klasifikace podle 

pravděpodobného mechanismu vzniku vady (Tab. 2.3.6). Při aplikaci metody se používá 

nejčastěji pěti kategorií [28], [29]:  

 

 Událost destruktivní, 

 událost se ztrátou funkce, 

 vada, 

 vlastnost, 

 rozměr. 
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Tab. 2.3.6 Příklady kategorizace projektů Shainin™ 

 

Destruktivní  

událost 

Událost se  

ztrátou funkce Vada Vlastnost Rozměr 

prasknutí hluk porozita hustota délka 

svaření netěsnost prasklina v laku tvrdost pozice 

roztavení ztráta výkonu otvor koncentrace výška 

promáčknutí vibrace škrábanec povrchové napětí parametry tvaru 

 

Důležitým prvním krokem řešení problému metodou Shainin RedX
®
 je rozhodnutí, 

zda je významným zdrojem variability proces nebo měřící metoda. Metoda Shainin RedX
®
 

používá k rychlému ověření systému měření techniku zvanou Isoplot
®
 [22]. Tento nástroj 

slouží nejen k rychlému ohodnocení měřícího systému, ale také k porovnání relativní velikosti 

variability způsobené procesem a variability měřícího procesu (Obr. 2.3.7). 

 

 

 

Obr. 2.3.7 Analýza systému měření pomocí nástroje Isoplot
® 

 

Provedení tohoto hodnocení je poměrně jednoduché: sadu vzorků pokrývající, pokud 

možno, celé rozpětí měřených hodnot se změří dvakrát a vynese se do grafu. Vzorkovací plán 

čítá obvykle 30 kusů. Rozptyl ve směru kolmém k úhlopříčce grafu popisuje variabilitu 

měřícího systému M, zatímco rozptyl hodnot ve směru rovnoběžném s úhlopříčkou pak 

variabilitu procesu P. Pokud diskriminační poměr vyhovuje vztahu (3), je měřící systém 
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způsobilý. V případě, že poměr je menší než šest, je doporučeno provést detailní analýzu 

systému měření. 

 

                     
  

  
           (3) 

 

Solution Tree
™

 [24] je hierarchický stromový diagram používaný k tvorbě, řízení a 

dokumentaci strategie řešení problému (Obr. 2.3.8). Jde o nástroj, který je aktualizován 

s každým eliminačním krokem, který tým učiní. Tento diagram je tedy vodítkem 

při progresivní eliminaci potenciálních příčin. 

 

 

Obr. 2.3.8 Solution Tree
™

 

 

Component Search
™

 [22] je nástrojem poměrně často využívaným pro analýzu 

multikomponentních systémů. Jak lze odhadnout již z názvu volně přeloženého jako hledání 

komponent, jde o techniku vhodnou pro systémy s vyměnitelnými součástkami. Základním 

předpokladem pro efektivní aplikaci je kromě plně funkční zaměnitelnosti součástek také 

měřitelný výstup. Při aplikaci této techniky obvykle využíváme pro hodnocení odezvy 
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signifikantní výstupní charakteristiku, nejlépe GreenY
®
, tedy charakteristiku popisující 

chybové chování systému. 

 

Postup je založený na kontrastu mezi nejhorším (WOW, Worst of Worst) a nejlepším 

(BOB, Best of Best) výrobkem, nejhorším a nejlepším z pohledu hodnocené vlastnosti 

výrobku. Princip Component Search
™

 spočívá v identifikaci komponenty způsobující 

problém, a to výměnou této součástky mezi nejlepší a nejhorší jednotkou. To povede k tomu, 

že se měřitelný výstup nejlepší jednotky výrazně zhorší, u nejhorší jednotky je tomu naopak 

(Obr. 2.3.9). 

 

 
 

Obr. 2.3.9 Příklad aplikace Component Search
™

 

 

Strategy Diagram
™ 

(Obr. 2.3.10) je technika často využívaná při analýze 

multikomponentních systémů, která slouží k identifikacím kontrastů [28]. Jde o grafické 

znázornění porovnání vzorků, které jsou vzájemně opačnými extrémy označovanými jako 

BOB (Best of Best) a WOW (Worst of Worst). Tedy jednotky, které jsou nejlepším a 

nejhorším možným reprezentantem pro charakteristiku, jež je předmětem zkoumání. Jde 

o porovnání extrémů, a to extrémů z hlediska aplikace výrobku případně z hlediska možného 

výskytu vady. Nejde tedy o pouhou identifikaci extrémů v rámci specifikace. 
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Obr. 2.3.10 Příklad aplikace Strategy diagram
™

 

 

Plánovaný experiment (Design of Experiments) je důležitou součástí metody Shainin 

RedX
®
. Jak již bylo zmíněno, metoda Shainin RedX

®
 je založena na jednoduchosti 

používaných statistických nástrojů. Proto metodika inklinuje k využívání úplného faktorového 

plánu z důvodu naprosté jednoznačnosti získaných výsledků ve smyslu odlišitelnosti hlavních 

efektů a interakcí. Podstatou metody je eliminace potencionálních příčin na ideálně na počet 

2-5, tím se zároveň sníží počet faktorů DOE, což umožňuje aplikovat 2
2
, 2

3
, 2

4 
a 2

5
 

experimentální plány. 

 

Úplný faktorový experiment B vs. C
™

 je technikou používanou pro verifikaci 

identifikované příčiny. Symboly B a C representují stav nynější (Current) a stav po zlepšení, 

po implementaci nápravného opatření (Better). Jde o neparametrický porovnávací experiment, 

normalita není nutnou podmínkou provedení experimentu. B vs. C
™

 se provádí pomocí 

jednoduchého experimentálního plánu nazývaného také Six pack test [21], ve kterém se 

porovnávají vždy tři vzorky reprezentující stav stávající (C) a stav po zlepšení (B) na hladině 

významnosti  5%. Základní myšlenkou je fakt, že stavy B a C, tedy stav před a 

po zlepšení, vytváří taková rozdělení hodnot, že nedochází k žádnému překrytí rozdělení 

reprezentujících stavy B a C (Obr. 2.3.11). Obecně vzato pro šest vzorků (3C + 3 B) získáme 

20 možných kombinací testu (4). Pokud pracujeme na hladině rizika chyby I. druhu 5 %, pak 

musíme předpokládat, že v případě jedné kombinace z 20 bude rozhodnutí chybné.  

 

 
 
 
  

  

        
           (4) 

 

Pokud tedy všechny vzorky ve stavu B budou vyšších hodnot než vzorky stavu C, pak 

s 95% jistotou můžeme tvrdit, že stav B dosahuje lepších výsledků než stav C. 

Large Small No

Defect detected in one plant out of 3.

Defective units coming from all lines

Location to location

Line to line

Variation or contrast
Contrast

Factor

Application to 

application This system is not used on other platforms.
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Obr. 2.3.11 Princip aplikace DOE B vs. C
™

 

 

S ohledem na skutečnost, že experimentální plány používané v metodice Shainin 

RedX
®
 jsou založeny na malém počtu vzorků, je kritickým faktorem znáhodnění plánovaného 

experimentu. 

 

2.3.4 Global 8D 
 

Aktivity zlepšování mají mnoho společných prvků s přístupy k řešení problémů. 

Global 8D je účinná standardizovaná metoda používaná k řešení problémů. Skládá se z devíti 

kroků, jejichž cílem je efektivní identifikace kořenové příčiny, zavedení účinných 

okamžitých, nápravných a preventivních opatření. Global 8D představuje standardizovaný 

postup řešení problémů vytvořený firmou Ford [3].  

 

D0:  Příprava na proces 8D.  

Tento krok je velmi důležitý pro zachování spokojenosti zákazníka, protože je nutno 

rozhodnout, zda a jakou formu nouzového nápravného opatření zavést s cílem zákazníka 

ochránit. Je nutné si uvědomit, že nouzové nápravné opatření má za cíl chránit zákazníka 

před symptomem po dobu, než je zavedeno trvalé nápravné opatření a ověřena jeho účinnost.  

 

D1:  Založení týmu.  

V tomto kroku je sestaven tým s odpovídajícími znalostmi výrobku a procesu, 

zkušenostmi v příslušných technických oborech a v neposlední řadě se znalostí metodiky 

řešení problémů. Dalším faktorem je motivace týmu daný problém vyřešit. Důležitým krokem 

je jmenování šampiona týmu, obvykle vedoucího pracovníka, s pravomocí k rozhodnutí 

o realizaci změn.  
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D2:  Popis problému.  

Zde pokládáme základní kámen pro další vývoj celého řešení problému. Tým má dva 

důležité úkoly: formulovat problém a popsat ho. Cílem je zaměřit tým na skutečný problém a 

předejít rychlým a nepodloženým závěrům. Zejména u složitých technických problémů jde 

o velmi podstatný, leč velmi opomíjený krok. Je důležité získat ucelenou jednoznačnou 

informaci zdokumentovanou v takové podobě, aby se k ní bylo možné vrátit ve srozumitelné 

podobě i po několika měsících.  

 

D3:  Navržení okamžitých nápravných opatření.  

V této fázi jde opět o udržení spokojenosti zákazníka, o stabilizaci situace vzhledem 

k zákazníkovi. Účelem je stanovit, ověřit a zavést taková opatření, která omezí vliv problému 

na zákazníka. Prvotním úkolem je ověření stavu a účinnosti nouzového nápravného opatření 

zavedeného v kroku D0. Při výběru okamžitého nápravného opatření můžeme vyjít 

ze zkušenosti s nouzovým nápravným opatřením.  Výběr a aplikace okamžitého nápravného 

opatření jsou velmi závislé na povaze výrobku a příslušných procesů, právě tak jako 

na samotné povaze problému. Opět je třeba připomenout, že okamžité nápravné opatření 

(stejně jako nouzové) eliminuje symptom, nikoli příčinu problému. 

 

D4:  Definice a verifikace příčiny.  

Stěžejní úloha celé metodiky spočívá v identifikaci příčiny celého problému a 

následném ověření. Stanovení příčiny by mělo být provedeno postupnou eliminací 

potenciálních příčin na základě dat, faktů a testů. V ideálním případě by měla být 

identifikována jediná dominantní příčina. Pokud není identifikována skutečná příčina, 

zavedená nápravná opatření nebudou efektivní a nemusí dojít k eliminaci problému, naopak 

může dojít k opakovanému výskytu, což povede k nespokojenosti na straně zákazníka. Dalším 

krokem je stanovení místa úniku. Verifikace může být provedena buď pasivně (pozorováním), 

nebo aktivně (změnou proměnných procesu). 

 

D5:  Stanovení trvalých nápravných opatření a verifikace  

Cílem je vybrat nejvhodnější trvalé nápravné opatření a opatření pro místo úniku. 

Nezbytností je ověření účinnosti těchto opatření. Na rozdíl od předchozích nápravných 

opatření - nouzového a okamžitého - trvalé nápravné opatření vede k eliminaci příčiny. Je 

důležité, aby vybrané nápravné opatření negenerovalo další postranní efekty. Verifikaci 

trvalého nápravného opatření lze v zásadě provádět třemi způsoby: 
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a) Provedením testů a experimentů, 

b) porovnáním stavu před a po aplikaci opatření, 

c) přezkoumáním dokumentace vývoje produktu nebo procesu před uvolněním změny. 

 

D6:  Implementace a validace trvalých nápravných opatření.  

Účelem je plánovat a implementovat vybraná nápravná opatření, odstranit tím nouzová 

či okamžitá nápravná opatření, provést validaci trvalého nápravnému opatření a monitorovat 

dlouhodobě výsledky. Cílem je eliminovat příčinu a ověřit účinnost trvalého nápravného 

opatření. 

 

D7:  Implementace a validace preventivních opatření.  

Krok D7 představuje prevenci opakovaného výskytu, a to nejen pro příslušný problém, 

ale je třeba využít tohoto kroku k přenesení znalostí a zkušeností na podobné výrobky či 

procesy. Tento krok je úzce spjat se standardizací a se samotným systémem řízení kvality. 

V tomto kroku je tedy vyžadován systematický přístup. Veškerá dokumentace, počínaje 

kontrolními návodkami až po systémové směrnice či postupy, musí být revidována a případně 

modifikována. Obvykle se provádí také analýza rizika, minimálním požadavkem bývá revize 

FMEA.  

 

D8:  Uznání týmových a individuálních příspěvků.  

Tento krok je často považován za pouhou formalitu, ale měl by být využit 

k sumarizaci problému, prezentaci dosažených výsledků směrem k vedení, ocenění příspěvků 

jednotlivých členů týmu.  

 

I když je metoda Global 8D všeobecně považována za standard při řešení problémů 

v automobilovém průmyslu, při její aplikaci v  praxi často dochází k jisté degradaci, v rámci 

níž se metoda aplikuje pouze jako administrativní nástroj pro zpracování zákaznických 

reklamací [30].  

 

Global 8D se používá zejména v případech, kdy je problém vyvolán vymezitelnou 

příčinou. V porovnání s Global 8D je Six Sigma vhodná k řešení problémů do té doby 

neznámých či nepozorovaných, které jsou způsobeny náhodnými příčinami. I v případě 

Global 8D je konečným efektem snížení variability procesu, v tomto případě odstraněním 

vymezitelných příčin, a to jak sporadických, tak chronických. Zatímco G8D je metodou spíše 
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lineární s jasně definovaným začátkem a cílem, Six Sigma je příkladem metody cyklické 

založené na cyklu PDCA. 

 

3 Plánování experimentů jako součást metody Six Sigma 

 

Plánovaný experiment je, zejména při aplikaci v průmyslu, důležitou součástí jak 

metodiky Six Sigma, tak metodiky Shainin RedX
®
. Primárním cílem plánovaného 

experimentu je identifikace klíčových parametrů procesu nebo výrobku a návrh jejich 

optimální úrovně, který povede ke snížení variability.  

 

Rozlišujeme tři typy experimentálních strategií [31]. 

1. Best Guess (Nejlepší odhad) využívá předchozích zkušeností, na základě kterých 

jsou modifikovány parametry procesu, následně je proveden experiment 

v podmínkách, při jakých je očekáván nejlepší výsledek. 

2. One factor at a time (jednofaktorový plán) spočívá v modifikaci jedné proměnné, 

zatímco ostatní jsou konstantní. 

3. Statisticky plánovaný experiment je nejvíce efektivní metoda pro řešení 

komplexních problémů s více proměnnými. 

 

V současné době se v praxi používají tři základní přístupy k návrhu experimentu: 

klasický návrh experimentu, Taguchiho metody a přístup dle metodiky Shainin RedX
®
 [32]. 

 

Vývoj techniky plánovaného experimentu vedl k aplikacím při řešení problémů a 

zlepšování kvality, jako je zejména [33]: 

 

 Screening faktorů - výběr důležitých faktorů z velkého množství všech faktorů, 

 charakterizace procesu - určení matematického modelu vztahu mezi výstupy a 

vstupy a jejich interakcemi, 

 optimalizace procesu např. pomocí techniky odezvových ploch. 

 

Six Sigma využívá plánovaných experimentů zejména ve fázích Analyze (Analyzuj) a 

Improve (Zlepšuj). V Six Sigma se návrh experimentu jeví velmi užitečným pro verifikaci 

kauzálních vztahů a identifikaci kritických faktorů, které ovlivňují proces [33].  
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Uplatnění plánovaného experimentu v metodice Shainin RedX
®
 je obdobné, ale 

aplikace návrhu experimentů vychází z jiné filozofie. V této metodice jsou preferovány úplné 

faktorové plány [34], neboť úplný faktorový plán umožňuje jasnou separaci faktorů a jejich 

interakcí. Návrhu experimentu dle úplného faktorového plánu musí předcházet snížení počtu 

kritických faktorů tak, abychom mohli ideálně aplikovat plány 2
2
, 2

3
, 2

4
 a 2

5
. V rámci 

metodiky Shainin RedX
®

 je toho dosaženo aplikací účinných eliminačních zmiňovaných již 

v předchozích fázích. To pochopitelně vede i ke snížení výdajů na provedení experimentu či 

menší časové náročnosti experimentu, které jsou často kritickým faktorem, neboť experiment 

je obvykle prováděn přímo v podmínkách výrobní linky. Nelze opomenout ani relativní 

jednoduchost takového plánu z matematického hlediska, která neklade, v souladu s filozofií 

Shainin RedX
®
, výrazné nároky na řešitele. 

 

Postup při experimentu lze shrnout do pěti kroků [35]. 

 

1. Analýza problému: identifikace odezvy a vymezení veličin, které mohou 

ovlivňovat odezvu, 

2. výběr faktorů, jejichž vliv na odezvu budeme zkoumat, 

3. zvolení typu experimentu, 

4. realizace a analýza experimentu. Pomocí statistických metod rozhodneme, 

které faktory mají významný vliv na odezvu a zda existují interakce, 

5. po vyhodnocení rozhodneme o dalším postupu. Pokud máme o procesu již 

dostatečnou informaci, můžeme provést nápravná opatření, v opačném případě 

je třeba naplánovat další experiment, při kterém budou do experimentu 

zahrnuty jen faktory, které se ukázaly jako statisticky významné. 

 

3.1 Split-Plot Design 

 

Důležitou součástí provedení plánovaného experimentu je znáhodnění jednotlivých 

kroků experimentu. Cílem je zajistit, aby byly při realizaci experimentu provedeny všechny 

pokusy za identických podmínek. To je jistě ideální případ, ale v průmyslové praxi jsme často 

vystavení řadě omezení z časových či ekonomických důvodů, z důvodu dostupnosti materiálu 

nebo technických omezení týkajících se používaného zařízení. Pokud není možné podmínku 
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znáhodnění dodržet, je třeba provést rozdělení experimentu do bloků. Podmínku znáhodnění 

není při průmyslovém experimentu možno dodržet v případě, že minimálně jeden z faktorů je 

obtížné měnit. Tyto faktory jsou označovány jako hard-to-change (HTC); tedy obtížně 

měnitelné faktory [36]. HTC faktory obvykle po změně potřebují dlouhou dobu na stabilizaci, 

příkladem může být teplota pece. To vede k prodlužování doby experimentu, protože je 

obtížné zajistit stabilitu parametru v čase.  

 

Tab. 3.1.1 Plán Split-Plot experimentu 2
4
 se dvěma hard-to-change faktory 

 

StdOrder RunOrder PtType Blocks WP 

Radial 
load  

[HTC] 

Ramp 
rate  

[HTC] Clearance 
Disc 

shape 

4 1 1 1 1 0 50 27 Calibrated 

3 2 1 1 1 0 50 13 Calibrated 

1 3 1 1 1 0 50 13 Convex 

2 4 1 1 1 0 50 27 Convex 

12 5 1 1 3 0 625 27 Calibrated 

9 6 1 1 3 0 625 13 Convex 

10 7 1 1 3 0 625 27 Convex 

11 8 1 1 3 0 625 13 Calibrated 

15 9 1 1 4 125 625 13 Calibrated 

13 10 1 1 4 125 625 13 Convex 

14 11 1 1 4 125 625 27 Convex 

16 12 1 1 4 125 625 27 Calibrated 

7 13 1 1 2 125 50 13 Calibrated 

6 14 1 1 2 125 50 27 Convex 

8 15 1 1 2 125 50 27 Calibrated 

5 16 1 1 2 125 50 13 Convex 

 

Použitím techniky Split-Plot návrhu experimentu [37], tedy návrhu experimentu 

rozděleného do bloků, vytvoříme skupiny pokusů, ve kterých jsou dodrženy stejné podmínky. 

Experimentální pole je v rámci experimentu rozděleno do dvou úrovní (Tab. 3.1:1). První 

úrovní jsou bloky označované jako whole plots, zatímco jednotlivé experimentální kroky jsou 

nazývány split plots. Dvěma úrovním experimentálních jednotek – whole plot a split plot – 

odpovídají dvě úrovně znáhodnění. 
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4 Cíle disertační práce 

 

Tématem této disertační práce je aplikace nových poznatků DOE a metodika Six Sigma 

u výrobků, tvořených velkým počtem komponent. Zpracování tohoto tématu se bude 

specificky týkat aplikace metody Six Sigma při řešení problémů spjatých se vznikem vad 

u multikomponentních systémů. Použití metody Six Sigma jako metody řešení problémů 

s sebou nese řadu problematických oblastí. Aplikace metody při řešení problémů vyžaduje 

poněkud odlišný přístup, než jaký je uplatňován při využití metody v rámci projektů 

zlepšování. Cílovou oblastí aplikace metody Six Sigma jako nástroje řešení problémů je 

v našem případě automobilový průmysl. Řešení problémů vzniklých při výrobě nebo provozu 

vozidla, identifikace příčiny a zavedeních účinných nápravných opatření jsou velmi důležité 

aktivity úzce spjaté s velmi důležitým faktorem, kterým je čas. Požadavek na účinné a rychlé 

řešení problémů s sebou nese požadavek na efektivní identifikaci dominantních kořenových 

příčin. Stěžejní fází řešení problému se tak stává diagnostická etapa metody Six Sigma.  

 

Splnění hlavních cílů této disertační práce vyžaduje rozvinutí problému do několika 

oblastí, ve kterých byly vytyčeny dílčí cíle. Nalezená řešení by měla v konečném důsledku 

vést ke splnění zadaných cílů disertační práce. 

 

1. Jak již bylo naznačeno v předchozím textu aplikace metody Six Sigma při řešení 

problémů bude vyžadovat modifikaci postupu DMAIC tak, aby mohl být použit jako 

strukturovaná metodika řešení problémů. Bude provedena analýza rámce DMAIC 

zejména v diagnostické fázi. Hlavním cílem bude identifikace hlavních rozdílů vůči 

metodě Global 8D, která je považován za standardní metodu řešení problémů 

v automobilovém průmyslu. Na základě srovnávací analýzy obou metod budou 

navrženy změny postupu DMAIC tak, aby postup byl více zaměřen na dvě klíčové 

oblasti, ochranu zákazníka po dobu než jsou zavedena nápravná opatření a zesílení 

preventivní roviny řešení problému. 

2. Stěžejní fází při řešení problémů je diagnostická etapa, jak již bylo zmíněno 

v předchozím textu. Řešení problému vyžaduje efektivní identifikaci kořenových 

příčin, proto bude diagnostická fáze metody Six Sigma podrobena detailní analýze. 

Součástí této analýzy bude srovnání s jinou metodikou řešení problémů, metodou 

Shainin RedX
®
. Cílem této analýzy je identifikace silných a slabých stránek metody 

Six Sigma v diagnostické fázi. Na základě výsledků analýz bude navržena aplikace 
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nástrojů a technik, s cílem zvýšit účinnost diagnostické etapy metody Six Sigma. 

Důležitým prvkem bude využití rozdílů a synergií s metodou Shainin RedX
®
.  

3. Metoda Six Sigma není definována jako striktně strukturovaná metoda, která vede tým 

řešitelů krok za krokem v průběhu řešení problému. Postup řešení problému je 

definován rámcem DMAIC, který nedefinuje žádné mandatorní prvky. Na základě 

srovnávací analýzy s metodou Shainin RedX
®

 a s využitím zkušeností s aplikací 

metody Six Sigma, bude možné definovat povinné prvky aplikace Six Sigma při řešení 

problémů. Definice povinných prvků umožní vytvořit kontrolní seznam, který lze 

využít jednak ke kontrole úspěšnosti postupu, jednak k rozhodnutí o dalších krocích.  

4. Plánované experimenty jsou velmi důležitou technikou používanou při řešení 

problémů v průmyslové praxi. Jejich realizace je však v praxi často limitována. 

To vyžaduje aplikaci moderních přístupů k realizaci plánovaných experimentů, jako je 

snížení počtu faktorů progresivní eliminační metodou nebo nové přístupy 

ke znáhodnění experimentů. 

5. Základem navrhované metody řešení problému bude metoda Six Sigma a ke zvýšení 

její účinnosti v diagnostické etapě bude použita řada prvků metody Shainin RedX
®
. 

Tyto metody nelze v organizaci efektivně implementovat bez zabezpečení 

z organizačního hlediska. Dílčím cílem bude navrhnout jednoduchou organizační 

strukturu podporující implementaci a aplikaci rozšířené metody Six Sigma. 

6. Posledním cílem disertační práce bude praktické ověření navrhovaného modelu. 

 

5 Návrh rozšířeného modelu Six Sigma pro aplikaci při řešení problémů 

5.1 Porovnání metod zlepšování kvality  

 

Jedním z cílů této disertační práce je aplikace metodiky Six Sigma pro řešení 

problémů identifikovaných na multikomponentních systémech. Global 8D je 

nejpoužívanějším nástrojem pro řešení problémů v průmyslové praxi. Variabilita procesu a 

tím i kvalita a spolehlivost výrobku jsou spojeny jak s příčinami vymezitelnými, tak 

s příčinami náhodnými. Přirozený vývoj zlepšování variability procesu vede od řešení 

vymezitelných příčin k řešení náhodných příčin [38], což vede ke zlepšení od opakovatelného 

procesu k procesu způsobilému. To zvyšuje komplexitu řešeného problému. Komplexita 

problému pochopitelně stoupá i se zvyšujícím se počtem součástí výrobku. Při řešení 

komplexních problémů Global 8D není vždy ideálním nástrojem. Metoda Six Sigma může 
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poskytnout vhodné nástroje na řešení problémů s vyšší komplexitou, nicméně metoda má 

pro aplikaci v této oblasti několik omezení, která je třeba odstranit. 

 

Six Sigma je v praxi používána jako obecná filozofie zlepšování. Rámec DMAIC byl 

původně navržen jako algoritmus řešení problémů, přičemž původní specifickou doménou 

(oblastí aplikace) bylo snižování variability výrobních procesů a jejich zlepšování [14]. 

Postupným vývojem se Six Sigma stala obecnou metodou zlepšování, kterou lze použít 

k řešení podnikových problémů pomocí redukce variability příslušných procesů výrobních i 

nevýrobních [18]. Tím metodika poněkud ztratila na své specifičnosti vůči své původní 

doméně: redukci variability výrobního procesu. 

 

Six Sigma a její základní algoritmus řešení problému – DMAIC – zahrnuje obsáhlý 

soubor nástrojů pro řešení problémů. V diagnostické etapě je problém nejprve pochopen 

ve smyslu kvantifikace vstupů a výstupů ve fázi Measure (Měř), poté v rámci analýzy i 

ve smyslu příčin (fáze Analyze) [39]. Účinnost diagnostické etapy závisí na strategii hledání 

potencionálních příčin a úzce navazuje na kumulaci znalostí specifických pro danou doménu, 

tedy oblast, které se problém týká. Six Sigma je stejně jako metoda Shainin RedX
®
 založena 

na strategii identifikace a eliminace potencionálních příčin, jež je nazývána branch-and-prune 

[39]. Tato strategie se snaží najít synergii mezi nadměrnou divergencí zkoumaného prostoru 

na straně jedné a úsilím konvergovat k co nejmenšímu počtu potencionálních příčin na straně 

druhé. Strategie branch-and-prune obvykle využívá k popisu zkoumané oblasti techniky 

hierarchických stromových struktur. V případě Six Sigma jde nejčastěji o diagram příčin a 

následků, kde jednotlivé větve představují potencionální příčiny, které jsou postupně 

„vyřezávány“ na základě testování hypotéz o jejich vztahu k výstupu [40].  

 

Aplikace této strategie v praxi může selhávat, protože postup do značné míry závisí 

na schopnostech a znalostech řešitelského týmu. Metoda Six Sigma totiž nenabízí žádný 

přesně definovaný strategický přístup k eliminaci potencionálních příčin. Obecně je postup 

založen na generování hypotéz a jejich testování. Většina projektů Six Sigma začíná takřka 

identicky: sestavený tým provede brainstorming a výsledky jsou zaznamenány ve formě 

diagramu příčin a následků. Tím jsou identifikovány potencionální příčiny. Six Sigma ale 

nenabízí žádnou metodu, žádný nástroj, který by řešitele vedl k eliminaci potencionálních 

příčin a k identifikaci kauzálních vztahů. Je nasnadě, že je pokročilá znalost zkoumané 

oblasti, stejně tak jako detailní znalost mechanismu vzniku vady a jejích symptomů, velmi 
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důležitá, ale požadavek na tyto znalosti není striktně v rámci diagnostické etapy Six Sigma 

vyžadován. 

 

Tyto nedostatky v diagnostické etapě metody Six Sigma je nutno považovat 

za kritické. Zejména v případě aplikace Six Sigma na produkty s velkým počtem součástí 

mohou vést až ke zpomalení či k úplnému zastavení projektu. Důvod je zřejmý, vznikne příliš 

velká hierarchická stromová struktura zkoumaného prostoru, v níž nebude možné 

identifikovat kauzální vztahy v akceptovatelném časovém období. To může být velmi kritické 

při aplikaci metody Six Sigma jak nástroje pro řešení problému, kdy čas je limitujícím 

faktorem. 

 

Six Sigma a Shainin RedX
®
 jsou odlišné v přístupu k identifikaci potencionálních příčin. 

Zatímco metoda Six Sigma je založena na divergentním přístupu k identifikaci 

potencionálních příčin, metoda Shainin RedX
®
 je striktně založena na konvergentním 

principu, postupujícím od následku Y k příčině X. Neméně důležitým prvkem je cíl metody 

Shainin RedX
®, 
jímž je identifikace dominantních kořenových příčin.  

 

Konvergentní princip je realizován jako progresivní eliminační strategie, která je založena 

na těchto principech: 

 

 Detailním zkoumání daného výrobku, jeho subsystémů a součástí,  

 identifikaci extrémů a kontrastů, např. porovnáváním dobrých dílů se špatnými, 

 verifikaci potencionální příčiny – tzv. kandidáti na kořenovou příčinu jsou 

testováni za pomocí efektivních konfirmačních metod. 

 

Významným prvkem řešení problému pomocí Shainin RedX
®

 je určení strategie hledání 

potencionálních příčin. Ve fázi Approach (Postup) vytváří řešitelský tým strategii na základě 

znalosti výstupní veličiny GreenY
®
, znalosti zkoumané oblasti (domény) a znalosti 

základních rozdílů mezi kontrastními produkty, tedy dílem nejhorším (WOW) a nejlepším 

(BOB). Tato strategie je popsána pomocí nástroje zvaného Solution Tree™ [24].  

 

Konvergentní přístup k identifikaci potencionálních příčin, silné zaměření na identifikaci 

dominantních kořenových příčin a důsledné uplatňování strategického postupu při jejich 

hledání jsou hlavními důvody, proč je metodika Shainin RedX
®
 je v diagnostické etapě silná 
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[22]. Obě metody mají i své nevýhody. Zatímco problémem metody Six Sigma je příliš volný 

a obecný rámec DMAIC, nedostatkem metody Shainin RedX
®
 je její nedostupnost v širším 

měřítku. Většina nástrojů je chráněna ochrannou známkou a metoda nebyla nikdy 

publikována v plné šíři.  

 

Jelikož je naším záměrem aplikace Six Sigma jako nástroje pro řešení problémů, je třeba 

provést srovnání Six Sigma s nejvíce rozšířenou metodou řešení problémů v průmyslové praxi 

- Global 8D. Ze srovnání vyplývá, že postup Six Sigma bude třeba v diagnostické etapě 

obohatit o kroky spojené s implementací nouzových a okamžitých nápravných opatření, 

kterými je definována ochrana zákazníka před symptomy problému až do okamžiku zavedení 

trvalých nápravných opatření. V etapě nápravné bude nutno zdůraznit zaměření 

na preventivní opatření, sdílení zkušeností a vyhodnocení nákladů. 

 

Z hlediska metodiky řešení problémů je třeba eliminovat zásadní nedostatky postupu 

DMAIC, a to nedostatečné zaměření na specifika zkoumané oblasti, absenci efektivního 

postupu eliminace málo pravděpodobných či nepravděpodobných potenciálních příčin a 

nedostatečné zaměření na identifikaci dominantních kořenových příčin. Tady lze využít 

výhod metody Shainin RedX
®
 a integrací obou přístupů dosáhnout zlepšení postupu DMAIC, 

zejména pak v diagnostické etapě. S ohledem na charakter obou metodik se jako výhodnější 

řešení jeví integrace nástrojů metody Shainin RedX
®

 do rámce DMAIC (Tab. 5.1:1).  

 

Tab. 5.1.1 Příklad integrace nástrojů metody Shainin RedX® do diagnostické etapy Six 

Sigma 

 

Define 

(Definuj) 

 Identifikace kritického výstupu Y (Definice GreenY 
®
), 

 definice rozsahu a cíle projektu pomocí Project Definition Tree
™

. 

Measure 

(Měř) 

 Vytvoření strategie identifikace kořenových příčin pomocí Solution Tree
™

, 

 analýza systému měření pomocí Isoplot
®
, 

 identifikace potenciálních kořenových příčin: (identifikace rozdílů mezi 

extrémy, Component search
™

, Multi-vari chart, koncentrační diagram). 

Analyze 

(Analyzuj) 

 Identifikace zdrojů variability: 

o progresivní eliminace příčin pomocí Solution Tree
™

, 

o analýza kontrastů s využitím Strategy Diagram
™

, 

o potvrzení kořenových příčin aplikací úplného faktorového 

experimentu. 
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Možnosti využití principů metody Shainin RedX
®
 při řešení problémů spjatých 

s variabilitou procesu již byly publikovány. Metoda Statistical Engineering [9] je založena 

na existenci dominantní kořenové příčiny, metodika označovaná jako PROVADT (Process 

variation diagnostic tool methodology) [41] je integrací obou metod – Six Sigma a Shainin 

RedX
®
.  

 

Nevýhodou metodiky Six Sigma je její příliš obecný rámec přístupu k řešení problému. 

DMAIC není v porovnání s metodou Shainin RedX
®

 definován jako metoda postupující krok 

za krokem. Řešením by mohl být modifikovaný model DMAIC, jehož použití jako postupné 

metodiky řešení problému bude dáno definicí povinných prvků pro každou fázi. Tyto prvky 

lze shrnout do kontrolního seznamu, jenž bude součástí přezkoumání jednotlivých milníků 

Six Sigma projektu. To umožní vyhodnocení úplnosti a úspěšnosti dosavadního postupu 

v rámci, rozhodnutí o dalších krocích a pravidelnou revizi projektu jak řešitelským týmem, 

tak sponzorem či managementem. 

 

5.2 Využití metodiky Six Sigma jako nástroje řešení problémů 

 

Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, Global 8D je možno považovat za standardní 

metodu řešení problémů v automobilovém průmyslu. Ve většině případů je aplikace tohoto 

nástroje úspěšná nicméně s narůstající komplexitou problému je jeho řešení pomocí Global 

8D obtížnější. Metoda Six Sigma je nejčastěji využívána obecně pro zlepšování na projektové 

bázi.  

 

Cíl a rozsah Six Sigma projektu je v řešení případě konkrétního problému dán 

charakterem tohoto problému, odpadá tak fáze výběru projektu na základě ekonomických 

kritérií jako v případě zlepšovacích projektů. To ovšem neznamená, že je ekonomické 

hledisko při řešení problému pomocí Six Sigma ignorováno. Nicméně prvotním cílem není 

finanční benefit, ale technické vyřešení problému a obnovení spokojenosti zákazníka. 

DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control), klasický rámec metodiky Six Sigma je 

třeba pro účely řešení problému modifikovat. V první řadě chybí pro řešení problému důležitá 

fáze zabezpečující ochranu zákazníka do doby zavedení trvalých nápravných opatření. Dalším 

prvkem, který je třeba zdůraznit, je preventivní fáze. V klasickém modelu DMAIC je 
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preventivní fáze součástí fáze Improve, ale její význam je třeba v rámci řešení problému 

zdůraznit a učinit mandatorním.  

5.3 Návrh modelu C-DMAIC-S pro řešení problémů metodikou Six Sigma 

 

Pro aplikaci Six Sigma jako nástroje řešení problémů byl v rámci této disertační práce 

navržen model C-DMAIC-S rozšířený o dvě fáze (Obr. 5.3.1): 

 

 Contain (Ochraň), 

 Standardize (Standardizuj). 

 

Define

(Definuj)

Measure

(Měř)

Analyze

(Analyzuj)

Improve

(Zlepšuj)

Control

(Kontroluj)

Standardize

(Standardizuj)

Contain

(Ochraň)

Emergency containment action

(Nouzové ochranné opatření)

Interim corrective action

(Dočasné nápravné opatření)

Revize dočasného 

nápravného opatření 

 

 

Obr. 5.3.1 C-DMAIC-S model metodiky Six Sigma 
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Fáze Contain (Ochraň) je fáze skládající se ze tří kroků, jejímž cílem je ochránit 

zákazníka před symptomy problému do doby, než jsou zavedena trvalá nápravná opatření 

ve fázi Improve (Zlepšuj): 

 

1. Zavedení nouzového ochranného opatření (ERA, Emergency Response Action) 

následujícího po fázi Define (Definuj), 

2. zavedení okamžitého nápravného opatření (ICA, Interim Corrective Action) 

následujícího fázi Measure (Měř), 

3. revize okamžitého nápravného opatření po fázi Analyze (Analyzuj). 

 

Na rozdíl od ostatních fází modelu C-DMAIC-S nejde v případě fáze Contain o jasně 

ohraničenou oblast, ale o fázi která se prolíná celou diagnostickou etapou, je aktualizována 

na základě poznatků získaných v průběhu řešení problému v diagnostické etapě. To umožňuje 

pružnou reakci na změnu situace ve smyslu zavedení efektivních opatření na ochranu 

zákazníka. 

 

Nouzové ochranné opatření má za cíl chránit zákazníka před symptomem po dobu, než 

je zavedeno buď okamžité nápravné opatření, nebo trvalé nápravné opatření a ověřena jeho 

účinnost. Nouzové opatření musí být vhodně vybráno, ověřeno, zavedeno a následně 

validováno. V průběhu procesu ověření se je nutné ujistit, že vybrané nouzové nápravné 

opatření s sebou nenese negativní postranní efekty. 

 

Okamžité nápravné opatření se zavádí po fázi Measure (Měř). V této fázi jde opět 

o udržení spokojenosti zákazníka, o stabilizaci situace vzhledem k zákazníkovi. Účelem je 

stanovit, ověřit a zavést taková opatření, která omezí vliv problému na zákazníka.  

 

Okamžité nápravné opatření je ponecháno účinným až do zavedení efektivního 

permanentního nápravného opatření. Opět je třeba připomenout, že okamžité nápravné 

opatření (stejně tak jako nouzové) eliminuje symptom, nikoli příčinu problému. Účinnost 

okamžitého nápravného opatření je ověřena po ukončení fáze Analyze (Analyzuj). 

 

Při výběru okamžitého nápravného opatření musíme vycházet ze zkušenosti 

s nouzovým nápravným opatřením. Výběr a aplikace okamžitého nápravného opatření jsou 
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velmi závislé na povaze výrobku a příslušných procesů, právě tak jako na samotné povaze 

problému. Postup lze shrnout v následujících bodech: 

 

 Ověření stavu a výsledků nouzového nápravného opatření, 

 výběr vhodného okamžitého nápravného opatření (včetně možnosti ponechat 

nouzové nápravné opatření v činnosti), 

 verifikace okamžitého nápravného opatření, 

 zavedení okamžitého nápravného opatření, 

 validace okamžitého nápravného opatření. 

 

Fáze Standardize (Standardizuj) má preventivní charakter a je zaměřena na následující 

oblasti: 

 

 Replikaci výstupů projektu s cílem předejít výskytu stejného problému 

u podobných procesů či produktů, 

 aktualizaci znalostních bází, minimálním požadavkem je aktualizace příslušných 

dokumentů týkajících se specifikace výrobku či součástí a FMEA procesu a 

návrhu výrobku, 

 ověření dosaženého trvalého zlepšení, doporučená doba je 6 měsíců od ukončení 

projektu či řešení problému. 

 

Nutnost zavedení této fáze vyplývá z potřeby každé organizace zavádět standardizované 

postupy a nástroje. O důvodech standardizace není třeba diskutovat, je ale vhodné 

připomenout, že standardizované postupy vedou z hlediska kvality v konečném důsledku 

k nižšímu počtu neshodných výrobků, tím k lepšímu finančnímu výsledku organizace. 

Význam standardizace stoupá se stupněm globalizace firmy. Čím větší je příslušná organizace 

v celosvětovém měřítku, tím větší stupeň standardizace je nutno zavést. V takových případech 

je nutno nastavit celosvětově platné systémy jako např. systémy managementu organizace, 

systémy výrobní, ale i systémy řízení kvality. Fáze Standardizuj je založena na identifikaci 

postupů osvědčených v rámci projektu Six Sigma a jejich standardizaci v rámci postupů a 

procedur používaných organizací. Nejde jen o aktualizaci postupů a procedur, ale o vytvoření 

standardů nebo pravidel na vyšší úrovni, které jsou následně aplikovány napříč firmou. Nejde 

tedy jen o standardizaci na pracovní úrovni, ale také na úrovni managementu. Jako příklad 
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můžeme uvést procesní FMEA. Aktualizace procesní FMEA je prvkem aplikovaným ve fázi 

Control. Ve fázi Standardize je provedena jednak aktualizace procesní FMEA, ale zejména 

jsou na základě výstupů Six Sigma projektu aktualizována obecná pravidla pro vytváření 

procesní FMEA. 

 

5.4 Návrh zvýšení účinnosti C-DMAIC-S v diagnostické etapě 

 

Zvýšení účinnosti metody Six Sigma v diagnostické etapě lze dosáhnout jejím 

zaměřením na identifikaci dominantních kořenových příčin, tedy uplatnění principu typického 

pro metodu Shainin RedX
®
. Problematickým krokem je postup hledání potencionálních 

kořenových příčin v rámci metody Six Sigma a jejich následná eliminace. Typickým nástroji 

jsou v případě Six Sigma diagram příčin a následků a následná eliminace potencionálních 

příčin pomocí testování hypotéz. To je v případě komplexních problémů či v případě výrobků 

s velkým počtem součásti velmi zdlouhavá metoda. Zkoumaný prostor popsaný pomocí 

stromové struktury diagramu příčin a následků může být velmi obsáhlý. Je tedy nutné použít 

efektivnější nástroj pro zúžení zkoumaného prostoru. 

 

5.4.1 Aplikace progresivní eliminační metody 

 

Aplikaci progresivní eliminace předchází tvorba diagramu příčin a následků. 

Brainstorming a diagram příčin a následků jsou metody subjektivní, ale jsou vhodným 

nástrojem pro sběr znalostí o produktu a příslušných procesech. V metodice Shainin RedX
®
 

není diagram příčin a následků vůbec používán pro jeho nepatrnou účinnost při identifikaci 

potencionálních příčin [21].  

 

Postup progresivní eliminace navrhovaný v této disertační práci se skládá ze tří kroků 

(Obr. 5.4.1): 

 

 Identifikace nejpravděpodobnějších příčin v diagramu příčin a následků, 

 analýza kontrastů. 

 aplikace konvergentního přístupu hledání potencionálních příčiny.  
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V prvním kroku navrhovaného postupu řešitelský tým identifikuje v diagramu příčin a 

následků nejvíce pravděpodobné příčiny problému. Druhý krok je založen na analýze 

kontrastů pomocí nástroje Strategy Diagram™. Ten napomáhá zúžit počet nejvíce 

pravděpodobných příčin. Ve třetím kroku je pomocí nástroje Solution Tree™ určena strategie 

hledání kořenových příčin a aplikována progresivní eliminace potencionálních příčin. 

 

Pochopení 

funkce

Pochopení 

mechanismu 

vzniku vady

Znalost 

výrobku

Znalost kritické 

výstupní proměnné 

Green Y®

Předběžná 

analýza dat

Fyzická 

analýza dílů

Podobnost s 

jinými 

případy

Brainstorming

Diagram 

příčin a 

následků

Analýza 

kontrastů

Určení strategie 

identifikace kořenové 

příčiny
 

 

Obr. 5.4.1 Aplikace progresivní eliminační metody identifikace kořenových příčin 

 

Kritickými kroky postupu jsou určení nejpravděpodobnějších příčin a analýza 

kontrastů. Tyto dva kroky jsou z velké části závislé na znalostech a zkušenostech týmu. Proto 

je důležité, aby měl tým detailní znalosti týkající se: 

 

 Funkce výrobku v zákaznické aplikaci, 

 mechanismu vzniku vady, 

 výrobku, jeho konstrukce a procesu výroby, 

 symptomu nebo kritické výstupní proměnné Green Y
®
, 

 výsledků předběžné analýzy dat, 

 podobných případů, 

 výsledků fyzické analýzy výrobku a jeho součásti (talking to parts). 
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5.4.2 Analýza kritických znaků procesu 
 

Ke zvýšení účinnosti diagnostické etapy lze přispět rozborem kritických znaků kvality. 

Na základě dostupných informací o funkci výrobku, mechanismu vady, hlasu zákazníka, 

hlasu procesu a informaci o nákladech na kvalitu je třeba nejprve stanovit kritické znaky 

kvality. 

 

Analýzou příslušných procesů ve vztahu ke kritickým znakům kvality je pak nutné 

určit klíčové výstupní proměnné procesu a následně klíčové vstupní proměnné procesu 

(Obr. 5.4.2). Identifikované kritické vstupní i výstupní parametry procesu jsou důležitým 

vstupem pro vytvoření strategie hledání kořenových příčin. 

 

Pochopení 

funkce

Pochopení 

mechanismu 

vzniku vady

Kritické 

znaky kvality

Hlas 

zákazníka

Náklady na 

kvalitu
Hlas procesu

Klíčové 

výstupní 

proměnné 

procesu

Klíčové 

vstupní 

proměnné 

procesu
 

 

Obr. 5.4.2 Analýza klíčových proměnných procesu 

 

5.4.3 Analýza změn 

 

Analýza změn je důležitým prvkem diagnostické etapy Six Sigma. Cílem této analýzy 

je odhalit korelaci změn provedených v kritickém období ke klíčovým parametrům procesu. 

Změny se mohou týkat výrobního procesu, výrobku nebo vstupního materiálu. Analýza změn 

se týká celého dodavatelského řetězce až po subdodavatele surovin. Pokud je zjištěna 
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realizace významné změny, je třeba provést kroky k nastavení procesu tak, aby odpovídal 

nastavení před změnou. Tento proces musí být až do vyřešení problému pod kontrolou. 

 

Postup lze shrnout v několika bodech: 

 

 Identifikace klíčových vstupních a výstupních proměnných (KPIV, KPOV), 

 analýza procesních dat a historie procesu v kritickém období, 

 identifikace změn, 

 určení vztahu mezi změnou a klíčovými proměnnými procesu, 

 rychlý návrat k nastavení procesu před změnou, 

 nastavení kontrolního mechanismu. 

5.4.4 Definice minimálních požadavků pro diagnostickou etapu 

 

Jak již bylo zmíněno dříve, efektivní identifikace kořenové příčiny v diagnostické 

etapě do značné míry závisí na schopnostech a zkušenostech řešitelského týmu. Tento prvek 

nelze nijak eliminovat. Metodika Six Sigma není striktně definovanou metodou, která by 

určovala krok za krokem postup týmu při řešení problému. To poskytuje řešitelům možnost 

využít v podstatě jakýkoli nástroj v rámci základního rámce C-DMAIC-S na straně jedné, 

na straně druhé neposkytuje žádný návod dalšího postupu v případě, že pokrok v řešení 

problému je nějakým způsobem zbrzděn či zastaven.  

 

Ve srovnání s metodou Shainin RedX
® 

není DMAIC striktně strukturovaným 

postupem, který by formou kontrolního seznamu vedl řešitele k úspěšnému vyřešení 

problému. To je vedle absence strategického přístupu k hledání kořenových příčin častým 

důvodem neúspěšné aplikace metody Six Sigma. Proto byl na základě zkušeností s aplikací 

Six Sigma vytvořen seznam minimálních požadavků pro každou fázi modelu řešení problémů 

C-DMAIC-S (Příloha A). Jako příklad je uveden seznam minimálních požadavků na 

diagnostickou etapu (Tab 5.4.1). Tento seznam lze použít jako kontrolní seznam 

při pravidelném přezkoumání projektu sponzorem nebo championem. Seznam minimálních 

požadavků definuje kroky, které musí být splněny, nikoli nástroje, jež musí být použity. 

Nástroje nejsou v tomto kroku definovány záměrně, protože striktní definice nástrojů tak, jako 

je tomu právě u metody Shainin RedX
®
, může vést k zaměření týmu pouze na správnou 

aplikaci nástrojů a odvést pozornost od podstaty problému. 
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Tab. 5.4.1 Minimální požadavky na diagnostickou etapu DMAIC  

 

 

5.4.5 Efektivní organizační struktura 

 

Abychom mohli vůbec použít Six Sigma jako nástroj řešení problémů, je třeba 

vytvořit dostatek lidských zdrojů znalých metody Six Sigma, popřípadě metodiky řešení 

problémů. 

Define 

(Definuj) 
 Identifikovat zákazníka, 

 pochopit funkci výrobku, 

 pochopit mechanismus vzniku vady, 

 definovat rozsah problému a dopad na zákazníka, 

 klasifikovat problém, 

 určit bod detekce, 

 identifikovat kritickou výstupní veličinu, 

 určit hlas zákazníka (VOC), 

 odhadnout náklady na kvalitu, 

 definovat kritické procesy (VOP), 

 definovat kritické znaky kvality (CTQ), 

 určit klíčové výstupní veličiny procesu (KPOV), 

 ustanovit tým. 

Contain 

(Ochraň) 
 Zavést nouzového ochranného opatření, 

 ověřit účinnost nouzového ochranného opatření. 

Measure 

(Měř) 
 Analyzovat BOB vs. WOW, 

 definovat klíčové vstupní proměnné (KPIV), 

 validovat měřící systémy, 

 analyzovat procesní data, 

 fyzicky analyzovat díly s cílem pochopit podstatu problému, 

 přezkoumat způsobilost procesů, 

 kvantifikovat kritickou výstupní veličinu GreenY
®
. 

Contain 

(Ochraň) 
 Přezkoumat účinnost nouzového ochranného opatření, 

 zavést okamžité nápravné opatření, 

 ověřit okamžité nápravné opatření. 

Analyze 

(Analyzuj) 
 Vygenerovat potencionální příčiny,  

 vytvořit strategii identifikace kořenových příčin, 

 identifikovat kontrasty, 

 analyzovat změny v kritickém období, 

 vyhodnotit vztahy mezi vstupy a výstupy, 

 identifikovat zdroje variability, 

 analyzovat procesy,  

 ověřit dominantní kořenové příčiny. 

Contain 

(Ochraň) 
 Přezkoumat účinnost okamžitého nápravného opatření. 
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V principu existují dvě alternativy vytvoření organizační struktury pro podporu Six Sigma 

programu: 

 

 Vytvoření samostatné organizační struktury s cílem zavést Six Sigma program, 

rozvíjet a vykonávat úkoly v rámci tohoto programu, 

 vytvoření paralelní organizace podporující program Six Sigma, ve které jsou lidské 

zdroje přiděleny k plnění úkolů spojených se zlepšováním či řešením problému 

na určitou omezenou dobu, zatímco jejich původní úkoly a zodpovědnosti v rámci 

organizace jsou na tuto dobu přesunuty do pozadí. 

 

Obě řešení mají své výhody a nevýhody. Pro první možnost se obvykle nepodaří získat 

podporu vedení organizace, protože může vést ke zvýšení nákladů. Druhá varianta může dříve 

nebo později způsobit konflikt priorit mezi dočasnou a permanentní rolí příslušného 

zaměstnance. V našem konkrétním případě se podařilo vytvořit organizační strukturu, která 

spojuje výhody obou variant (Obr. 5.4.3). 

 

Je si třeba uvědomit, že v rámci zlepšovacích týmů se obvykle nevytváří žádná 

rozhodnutí. Zlepšovatelský či řešitelský tým pouze doporučuje řešení. Je tedy absolutní 

nutností vytvořit takovou organizaci Six Sigma, která je přímo spojena s vedením. 

Zodpovědnost za schválení a implementaci změn na základě výstupů z projektu Six Sigma je 

v rukou vedení. 

 

Důležitou rolí je tzv. champion, který je zodpovědný za řízení programu. Jde o pozici 

na úrovni vyššího managementu, v tomto případě na úrovni vedení divize. Aktivity 

neustálého zlepšování a řešení problémů probíhají na úrovni organizační jednotky a jsou 

vedeny sponzorem. Sponzor je přímo odpovědný za úspěšné vedení a dokončení projektu. To 

je zásadní prvek celého systému. Řada projektů Six Sigma není úspěšných, protože 

zodpovědnost za vedení a dokončení projektu je plně na straně řešitele, většinou držitele 

zeleného pásu. Je si třeba uvědomit, že Green Belt, držitel zeleného pásu, je obvykle inženýr 

vybavený znalostmi nutnými k řešení problému a jeho účast na řešení projektu je aktivitou 

paralelní k jeho permanentní náplni práce. Black Belt, držitel černého pásu, je centrální 

funkce, ale nositel černého pásu je typicky umístěn přímo v organizační jednotce. Role Black 

Belt má dva hlavní úkoly: řešit strategické projekty a poskytovat technickou a metodickou 
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podporu držitelům zeleného pásu. Pozice Master Black Belt je navržena jako centrální funkce, 

jeho hlavní úlohou je podpora řešitelských týmů. 

 

 

 

Obr. 5.4.3 Organizační struktura programu Six Sigma 

 

Uvedená organizační struktura byla navržena pro zavedení programu Six Sigma. 

Protože v našem případě chceme metodu Six Sigma obohatit o prvky systému Shainin
®
, 

musíme zavést v organizaci i tuto metodu. V tomto případě lze využít podobnosti 

v organizační struktuře mezi oběma metodami. Shainin system™ používá systém tří 

výkonných pozic a dvou manažerských [42] podobně jako Six Sigma (viz Tab. 5.4.2). 

 

Tab. 5.4.2 Role v rámci programu Six Sigma a Shainin RedX
® 

 

Six Sigma Shainin RedX
®

 Role 

Green Belt Red X
®
 Apprentice Vedení individuálních projektů. 

Black Belt Red X
®
 Journeyman Vedení strategických projektů, 

podpora projektů nižší úrovně.  

Master Black Belt Red X
®
 Master Technické a metodické vedení 

programu.  

Sponsor Rolling Top5
®
 Manager Sponzorování projektu. 

Champion Rolling Top5
®
 Executive Vedení a rozvoj programu. 
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6 Aplikace modifikovaného modelu D-MAIC-S na řešení reklamace 

vysokotlakého vstřikovacího čerpadla 

 

6.1 Define (Definuj) 

6.1.1 Rozsah problému a dopad na zákazníka 

 

Reklamace ze strany zákazníka se v počáteční fázi týkala zastavení motoru 

při funkčním testu vozidla na válcovém dynamometru. Při tomto testu došlo k prudkému 

snížení výkonu motoru a následně k úplné ztrátě funkce motoru. Problém byl detekován až 

při testu finálního produktu (automobilu), při testování motoru nebyl identický problém 

indikován Počet vadných motorů dramaticky narůstal a během pěti týdnů dosáhl počtu 33 

motorů detekovaných zákazníkem při testování automobilů, tedy tzv. vad na 0 km. Byla 

provedena grafická analýza četnosti potencionálně vadných vstřikovacích čerpadel (čerpadel, 

která byla namontována na vadné motory) v závislosti na datu výroby (Obr. 6.1.1). Kritické 

časové období se týkalo čerpadel vyrobených od týdne 52 předchozího roku do kalendářního 

týdne 26. Grafická analýza vedla k odhalení poměrně velkého navýšení četnosti 

potencionálně vadných čerpadel mezi týdny 16 a 26. Čerpadla vyrobená v tomto období byla 

použita k montáži motorů počínaje kalendářním týdnem 30. To by indikovalo možný problém 

s kvalitou vysokotlakého vstřikovacího čerpadla. 

 

 

 

Obr. 6.1.1 Četnost vadných vstřikovacích čerpadel na 0 km v závislosti na datu výroby 
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Bohužel bylo v tomto období kromě vadných motorů detekovaných zákazníkem 

na 0 km odhaleno i prvních šest případů stejného problému identifikovaného až koncovým 

uživatelem tzv. field failures. Další vadná čerpadla byla identifikována při třídících akcích jak 

na straně dodavatele, tak na straně zákazníka (Obr. 6.1.2). 

 

Obr. 6.1.2 Četnost vadných vstřikovacích čerpadel v závislosti na datu výroby (0km + field) 

 

Ve všech šesti případech se ztráta funkce motoru projevila při najetí maximálně 

650 km. Problém se vždy týkal motorů vyrobených v týdnu 30 a později a nezasahoval 100 % 

výroby. Problém nebyl odhalen ani při testu čerpadla přímo u dodavatele, ale ani při testu 

motoru u výrobce motoru, bodem detekce byl až test automobilu na válcovém dynamometru 

nebo koncový uživatel (Obr. 6.1.3). 

  

Subdodavatelé 

dílů Sx

Dodavatel X

(Tier 1)

Výrobce 

motoru

(OEM)

Výrobce 

automobilu

(OEM)

Konečný 

uživatel

Nefunkční 

motor

 

 

Obr. 6.1.3 Schéma dodavatelského řetězce a body detekce vady 

 

Provedená analýza Je/Není (Tab. 6.1.1) vedla k závěru, že se problém týká jednoho 

závodu na výrobu automobilů, kdy problém je odhalen až při závěrečném testu vozidla nebo 

až koncovým uživatel při nízkém počtu najetých kilometrů. 
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Tab. 6.1.1 Analýza Je/Není 
 

  Je Není 

Kdo Kdo je ohrožen 

problémem? 

Výrobce automobilu 

Koncový uživatel 

Výrobce motoru 

Výrobce čerpadla 

Kdo primárně 

identifikoval problém? 

Výrobce automobilů Výrobce motoru 

Výrobce čerpadla 

Co Co je symptomem? Zastavení motoru Ztráta výkonu 

Nízká účinnost 

vstřikovacího čerpadla 

Co je fyzickým 

projevem? 

Poškození hřídele čerpadla 

Povolení šroubu spojujícího 

čerpadlo a pastorek 

Poškození ozubení pastorku 

Poškození řetězu 

Kdy Kdy byl problém 

poprvé zaznamenán? 

Motory vyrobené v týdnu 30 Motory vyrobené před 

týdnem 30 

Kde Kde byl problém 

zpozorován? 

Výrobce automobilů 

v Turecku 

Výrobce automobilů v Jižní 

Africe, USA a Argentině 

Kde byl problém 

identifikován? 

Zkoušení automobilu na 

dynamometru 

Zkoušení motoru 

Zkoušení čerpadla 

Proč Proč dojde k výskytu 

problému? 

Zastavení činnosti motoru 

kvůli vadě vysokotlakého 

vstřikovacího čerpadla 

Závada ozubeného pastorku 

Napnutí řetězu 

Jak Jak vada 

pravděpodobně 

vzniká? 

Zadřené vysokotlaké 

vstřikovací čerpadlo  

Vada motoru způsobující 

následné zadření čerpadla 

Kolik Kolik výrobků je 

vadných? 

33 čerpadel 0 km + 6 

čerpadel field 

100 % vyrobených čerpadel 

 

Z hlediska dopadu na zákazníka a nákladů na kvalitu jde o jednu z nejhorších variant, 

neboť závada motoru byla identifikována buď na hotovém automobilu, nebo až přímo 

koncovým uživatelem (Obr. 6.1.3). V prvním případě je výměna motorové jednotky 

prováděna již na prakticky hotovém automobilu, často ve většině případů již v konfiguraci dle 

přání svého budoucího majitele. V druhém případě je problém identifikován přímo koncovým 

uživatelem, řidičem a vede ke ztrátě funkce motoru a zastavení vozidla, To může vést až 
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k ohrožení života řidiče. Vady odhalené na finálním výrobku – automobilu – jsou vždy 

považovány OEM výrobcem automobilů za velmi kritické. Náklady na kvalitu byly v této fázi 

odhadovány na 40.000 eur. 

 

6.1.2 Mechanismus vzniku vady 

 

Výsledky analýzy provedené zákazníkem indikovaly problém v oblasti pohonu 

vstřikovacího vysokotlakého čerpadla pro vznětový motor se systémem Common Rail. Šroub 

spojující ozubené kolo s hřídelí vstřikovací čerpadla byl uvolněn (Obr. 6.1.4) a hřídel 

vstřikovacího čerpadla vykazovala zřetelné známky deformace velkou silou a vysokou 

teplotou (Obr. 6.1.5).  

 

Zákazník aplikoval zjednodušenou verzi nástroje  Component Search™  a na pěti 

motorech provedl výměnu vstřikovacího naftového čerpadla. Výsledkem byl ve všech 

případech plně funkční motor. To vedlo k hypotéze, že problémy s funkčností motoru mohou 

být spojeny s blokováním pohybu mechanických částí vysokotlakého čerpadla. Aplikace 

tohoto postupu v podstatě eliminovala hypotézu o vlivu ostatních mechanických částí pohonu 

čerpadla, ozubeného pastorku a řetězu. 

 

 

 

Obr. 6.1.4 Pohon vysokotlakého čerpadla a označení problematické oblasti 
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. 

 

Obr. 6.1.5 Poškození hřídele vysokotlakého vstřikovacího čerpadla 

 

Na základě dosavadních výsledků analýz byla za účasti dodavatele vstřikovacího 

čerpadla (dodavatel A) a dodavatele ozubeného pastorku (dodavatel B) definována tabulka 

SIPOC pro celkový systém, motorovou jednotku, tedy pohled zákazníka (Tab. 6.1.2). 

Z tabulky vyplývá, že se problém týká procesu montáže motoru a může být způsoben buď 

jednotlivými součástmi systému, tedy vysokotlakým vstřikovacím čerpadlem a ozubeným 

pastorkem, nebo napnutím poháněcího řetězu při montáži motoru. Jak již bylo řečeno dříve, 

hypotéza o vlivu ozubeného pastorku a napnutí řetězu byla v podstatě eliminována již 

v předchozím kroku. Otázkou zůstávalo, zda je případné zablokování mechanických součástí 

vstřikovacího čerpadla příčinou problému nebo jeho důsledkem. 

 

Tab. 6.1.2 Tabulka SIPOC vytvořená na úrovni motorové jednotky 

 

Tabulka SIPOC – motor 

Supplier 

(Dodavatel) 

Input 

(Vstup) 

Process 

(Proces) 

Output 

(Výstup) 

Customer 

(Zákazník) 

Dodavatel A Vstřikovací 

čerpadlo 

Montáž motoru 

 

Modul vstřikování 

Test funkcí 

vozidla 

 

Dodavatel B Ozubené kolo Pohon vstřikovacího 

čerpadla 

Montážní linka Napnutí řetězu Pohon připojených 

jednotek 
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6.1.3 Funkce vysokotlakého vstřikovacího čerpadla 

 

Funkcí vysokotlakého vstřikovacího čerpadla je vytvořit vstřikovací tlak paliva 

nezávisle na otáčkách motoru, palivo je pod vysokým tlakem vedeno do tlakového zásobníku 

(rail) a odtud do jednotlivých vstřikovačů upevněných přímo k hlavě válců motoru. Běžně 

dodávaná vysokotlaká čerpadla stlačí kapalinu na tlak od 1600 do 2100 barů, v závislosti 

na konstrukci čerpadla a konkrétní aplikaci v palivovém systému motoru. Vysokotlaké 

čerpadlo je obvykle poháněno přes spojku, ozubené kolo, řetěz nebo ozubený řemen, v tomto 

konkrétním případě šlo o čerpadla poháněná přes řetěz. Dodavatel vyrábí stejné čerpadlo ještě 

ve verzi s Oldhamovou spojkou.  

 

Rozborem zatížení jednotlivých částí čerpadla pří plnění jeho funkce byly určeny dvě 

oblasti, které jsou při činnosti čerpadla nejvíce ovlivněny vzhledem k možné příčině 

problému; zadření čerpadla (Obr. 6.1.6): 

 

 Hřídel čerpadla a jeho uložení, 

 vnitřní přechodové čerpadlo (ITP, internal transfer pump). 

 

 

Obr. 6.1.6 Vysokotlaké vstřikovací čerpadlo a jeho zatížení při aplikaci v motoru 

 

Ozubený 

pastorek 

 

 

Vnitřní přechodové 

čerpadlo 
Ložisko Hřídel 

F 

F 

F 

F 
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6.1.4 Definice kritického procesu 

 

Oba klíčoví dodavatelé vypracovali v této počáteční fázi tabulku SIPOC pro příslušný 

subsystém, v našem případě vstřikovací čerpadlo. Je nutno podotknout, že v tomto případě 

tabulka SIPOC není výstupem, jenž by byl podložen detailní analýzou vad a vadného 

výrobku, ale jde o, řekněme, nejlepší odhad na základě zkušeností s výrobkem a jeho aplikací, 

analogií s podobnými případy a znalostí technologie, funkce a konstrukce výrobku.  

 

Tab. 6.1.3 Tabulka SIPOC na úrovni vstřikovacího palivového čerpadla pro proces montáže 

hřídele 

 

 

 

Tab. 6.1.4 Tabulka SIPOC na úrovni vstřikovacího palivového čerpadla pro proces montáže 

vnitřního přechodového čerpadla 

 

 

Tabulka SIPOC – dodavatel A 

Supplier 

(Dodavatel) 

Input 

(Vstup) 

Process 

(Proces) 

Output 

(Výstup) 

Customer 

(Zákazník) 

 Dodavatel SA Hřídel 
Montáž 

hřídele 

Vstřikovací čerpadlo 
Funkční test 

čerpadla 
Montážní 

linka 

Uložení hřídele Vstřikovací čerpadlo 

Tabulka SIPOC – dodavatel A 

Supplier 

(Dodavatel) 

Input 

(Vstup) 

Process 

(Proces) 

Output 

(Výstup) 

Customer 

(Zákazník) 

Montážní 

linka 

Vzájemná 

poloha součástí 

Montáž ITP 

ITP 

Funkční test 

čerpadla 

Dodavatel SB Gerotor ITP 

Dodavatel SC Vymezovací 

kroužek 

ITP 

Dodavatel SD Disk ITP 

Dodavatel SE Kryt ITP 

Dodavatel SF Přítlačná 

pružina 

ITP 
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Případný problém se zadíráním čerpadel by se mohl týkat dvou procesů na straně 

dodavatele vysokotlakého vstřikovacího čerpadla, montáže sestavy hřídele (Tab. 6.1.3) a 

montáže vnitřního přechodového čerpadla (Tab. 6.1.4). 

 

Vnitřní přechodové čerpadlo je montovaná část vstřikovacího čerpadla (Obr. 6.1.7), 

jeho montáž realizuje dodavatel A. Jde o pohyblivou část skládající se z osmi částí uložených 

v tzv. řídícím disku (steering plate). 

 

 Disk (disc) vymezuje základní polohu gerotoru a určuje proudění kapaliny 

prostorem, definuje nasávací a výtlačný prostor; 

 Vymezovací kroužek (spacer ring) vymezuje prostor pro gerotor; 

 Gerotor zabezpečuje mechanický převod rotačního pohybu hřídele, skládá se 

ze dvou ozubených kol, vnitřního (inner wheel) a vnějšího (outer wheel); 

 Kryt (cover) celý prostor uzavírá; 

 Talířová pružina (flat spring) přítlačnou silou definuje jednak vzájemnou 

polohu součástí v ose hřídele a také těsnost celého prostoru; 

 Zabezpečovací kroužek (snap ring) slouží k zabezpečení finální pozice všech 

dílů. 

 

 

 

Obr. 6.1.7 Vnitřní přechodové čerpadlo, (ITP, Internal transfer pump) 

 

 



55 
 

6.1.5 Určení bodu detekce 

 

Problém nebyl odhalen ani při testu čerpadla přímo u dodavatele, ani při testu motoru 

u výrobce motoru (Obr. 6.1.8). Výsledky předběžných analýz ukazovaly na problém 

vysokotlakého vstřikovacího čerpadla, který způsobí jeho zadření, které následně vede 

k omezení funkce motoru a k jeho zastavení.  

 

Montáž 

čerpadla

Test čerpadla

(End of Line 

test)

Montáž 

motoru
Test motoru

Montáž 

automobilu

Test 

automobilu na 

válcovém 

dynamometru

 

 

Obr. 6.1.8 Potencionální body detekce zadření čerpadla 

  

6.1.6 Hlas zákazníka  

 

Nespokojenost zákazníka se v této fázi týkala jak samotného problému se zastavením 

motoru, tak i možností indikace zadření vstřikovacího čerpadla (Tab. 6.1.5) Pohled zákazníka 

vede v tomto případě k poměrně jednoduché definici kritického znaku kvality. Zákazník 

nechce aplikovat taková čerpadla, která se při plnění funkce motoru zadřou. Bohužel ani 

při zkoušení motoru, ani při zkoušení automobilu nebyl identifikován žádný jiný symptom, 

který by zadření čerpadla indikoval. Definice kritického znaku kvality musí být převedena 

do technické specifikace parametrů výrobku a procesu. 

 

Tab. 6.1.5 Hlas zákazníka 

 

Voice of Customer 

(Hlas zákazníka) 

Statement 

(Tvrzení) 

CTQ (Critical to Quality) 

(Kritický znak kvality) 

Zastavení motoru Plná funkčnost motoru, bez 

jeho zastavení  

Zadření vysokotlakého 

vstřikovacího čerpadla 

Detekce zadření vysokotlakého 

vstřikovacího čerpadla 

Problém není odhalen ani u 

dodavatele ani u výrobce 

motorů 

Efektivní detekční 

metoda 

.  
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6.1.7 Identifikace kritické výstupní veličiny  

 

Vadná čerpadla vykazovala poškození v oblasti vnitřního přechodového čerpadla 

přesněji v oblasti tzv. gerotoru - převodového ozubeného soukolí. Toto poškození bylo možné 

pozorovat endoskopem (Obr. 6.1.9). Poškození tohoto typu může vzniknout pouze, pokud je 

čerpadlo v činnosti. 

 

 

Obr. 6.1.9 Poškození vnitřního ozubeného kola gerotoru pozorované endoskopem 

 

Bylo nutné identifikovat klíčové výstupní proměnné procesu, které mohou indikovat 

vznik problému. Byla použita matice vztahů mezi kritickými znaky kvality a klíčovými 

výstupní parametry procesu (Tab. 6.1.6). 

. 

Tab. 6.1.6 Matice vztahů mezi kritickými znaky kvality a KPOV 

 

Matice CTQ/KPOV Kritický znak kvality (CTQ) 

Klíčové výstupní proměnné procesu (KPOV) Zadření vstřikovacího čerpadla  

Axiální vůle čerpadla [m] X 

Vyosení hřídele [mm] M 

Objemová účinnost čerpadla [%] 0 

EOL test Moment L1 [Nm] M 

EOL test Moment L2 [Nm] 0 

EOL test Moment L3 [Nm] 0 

EOL test Moment L4 [Nm] 0 

Vizuální kontrola gerotoru endoskopem X 

X silná vazba; M mírná vazba; 0 žádná vazba 



57 
 

Z  hlediska řešení problému by bylo výhodnější najít takovou spojitou výstupní 

charakteristiku čerpadla, která by umožňovala identifikovat čerpadla s vyšší 

pravděpodobností zadření. Vhodným parametrem by mohlo být měření krouticího momentu 

čerpadla. Při funkčním testu čerpadla se provádí celkem čtyři testy krouticího momentu 

(Tab. 6.1.7). 

 

Tab. 6.1.7 Způsobilost měření momentů při funkčním testu 

 

 

 

Nejvhodnějším parametrem by měl být z technického hlediska moment L1, který se 

měří při nízkých otáčkách čerpadla a nízkém tlaku. Při srovnání momentů čerpadel, u kterých 

bylo identifikováno zadření, vzhledem ke stejnému parametru naměřenému u čerpadel 

bez známek zadření, nebyl nalezen žádný kontrast (Obr. 6. 1. 10). 

 

 

 

Obr. 6.1.10 Měření momentu L1 u čerpadel se zadřením a bez zadření 

Otáčky [rpm] Tlak  [bar] Min Max Střední hodnota Std. odchylka cp cpk

L1 100 300 5,5 12,5 11,53 0,24 4,88 1,35

L2 500 1000 15 27 21,66 0,33 6,09 5,42

L3 1000 1500 21,2 29 27,42 0,33 3,99 1,62

L4 1500 1800 24,8 34,5 30,51 0,34 4,78 3,93

Moment

Podmínky měření Specifikace momentu  [Nm] Hodnoty v kritickém období

YesNo
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Byla provedena testování hypotéz na shodnost středních hodnot a shodnost rozptylu 

obou souborů, hypotézy o shodnosti byly potvrzeny. Moment L1 tedy nebylo možné použít 

pro identifikaci potencionálně zadřených čerpadel. 

 

Pro hodnocení zda je pumpa zadřená, bylo tedy nutno použít vizuálního hodnocení 

pomocí endoskopu, tedy stejným způsobem, jakým bylo prováděno nouzové ochranné 

opatření. Sonda endoskopu byla umístěna co nejblíže k postižené oblasti – vnitřnímu 

ozubenému kolu gerotoru - prostřednictvím jednoho z konektorů. Hodnocení bylo provedeno 

vizuálně, výsledek byl označen buď jako OK v případě, že nebylo identifikováno žádné 

poškození, anebo NOK v opačném případě. 

 

Na základě dosud získaných poznatků bylo možné definovat problém a jeho rozsah 

pomocí nástroje Project Definition Tree 
™

 (Obr. 6.1.11). Výsledky předběžných analýz 

ukazovaly na problém vysokotlakého vstřikovacího čerpadla, který způsobí jeho destruktivní 

poškození zadřením. Zadření čerpadla následně vede k omezení funkce motoru a jeho 

zastavení. 

 

Součástí tvorby stromového diagramu Project Definition Tree ™ je klasifikace 

problému. Klasifikace problému byla provedena na základě hodnocení tří kritérií: dopad, 

spolehlivost a mechanismus vady (Tab. 6.1.8).  Tento problém byl klasifikován jako problém 

způsobující ztrátu funkce vozidla, vznikající buď na 0 km, nebo při nízké době provozu (do tří 

měsíců). Mechanismus vzniku vady odpovídá destruktivní události. Jde tedy o problém 

s nejvyšším možným dopadem na zákazníka. V takovém případě je nutné zajistit přímou účast 

managementu, jmenováním championa projektu minimálně na úrovni vedení závodu, ideálně 

na úrovni vedení divize. 

 

Tab. 6.1.8 Klasifikace problému 

 

Dopad Bezpečnost 

Ztráta funkce  

vozidla Kvalita Dodávky 

Náklady na 

kvalitu 

Spolehlivost 0km 

Nízká doba  

provozu  

(<3 měsíce) 

3 měsíce  

v provozu 

Vysoká doba  

provozu 3 roky v provozu 

Mechanismus 

vady 

Destruktivní  

událost 

Událost se  

ztrátou funkce Vada Vlastnost Rozměr 
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Zastavení 

motoru

UdálostVada Vlastnost

Destruktivní Ztráta funkce

Vnitřní 

přechodové 

čerpadlo

Sestava 

hřídele
Válce

Vada při 

plnění funkce 

čerpadla

Vada před 

plněním funkce 

čerpadla

Zadření vnitřního 

přechodového 

čerpadla

Vysokotlaké 
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Obr. 6.1.11 Aplikace Project Definition Tree 
™ 

 

6.1.8 Kontrolní seznam pro fázi Define (Definuj) 
 

Na konci každé fáze bude v této disertační práci uveden kontrolní seznam 

pro příslušnou fázi. Jde vždy o část kontrolního seznamu projektu Six Sigma aplikovaného 

na řešení problému (Příloha A). Tento seznam je obvykle používán pří pravidelném 

přezkoumání projektu championem. 
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Tab. 6.1.9 Kontrolní seznam pro fázi Define (Definuj) 

 

Define  Dokončeno 

Identifikovat zákazníka 
X 

Pochopit funkci výrobku X 

Pochopit mechanismus vzniku vady X 

Definovat rozsah problému a dopad na zákazníka X 

Klasifikovat problém X 

Určit bod detekce X 

Identifikovat kritickou výstupní veličinu  X  

Určit hlas zákazníka (VOC) X 

Odhadnout náklady na kvalitu X 

Definovat kritické procesy (VOP) X 

Definovat kritické znaky kvality (CTQ) X 

Určit klíčové výstupní veličiny procesu (KPOV) X 

Ustanovit tým X 

 

6.2 Contain (Ochraňuj).  Nouzové ochranné opatření 

 

Velmi důležitým krokem při řešení problému metodou Six Sigma s využitím postupu 

C-DMAIC-S je zavedení nouzového ochranného opatření (ERA. Emergency response action). 

Tento krok je součástí fáze Contain (Ochraň). V případech, kdy není Six Sigma aplikována 

jako nástroj řešení problému, ale jako předem definovaný projekt zlepšování, není tento krok 

striktně vyžadován. Tento krok je velmi důležitý pro zabezpečení výroby a celkové zklidnění 

situace zejména vůči zákazníkovi. Zabezpečení výroby je velmi důležité i z hlediska nákladů 

na kvalitu. Každé přerušení výroby s sebou nese náklady v řádu tisíců až desetitisíců eur 

v závislosti na vyráběném typu vozidla, taktu linky a plánovaném objemu výroby.  

 

Jak již bylo zjištěno ve fázi Define (Definuj), vadná čerpadla vykazovala poškození 

v oblasti vnitřního přechodového čerpadla, přesněji v oblasti tzv. gerotoru (převodového 

ozubeného soukolí). Toto poškození bylo možné pozorovat endoskopem, (Obr. 6.1.9) 

bez demontáže čerpadla. Tuto kontrolní metodu lze použít jako nouzové nápravné opatření. 

Nevýhodou je, že kontrola se provádí již na hotovém produktu. Jednotky s identifikovaným 

poškozením musí být opraveny, což s sebou nese zvýšené náklady.  
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6.2.1  Identifikace míst pravděpodobného vzniku defektu 

 

Destruktivní poškození vysokotlakého vstřikovacího čerpadla zadřením může 

vzniknout pouze, pokud je čerpadlo v činnosti. Provedená analýza výroby a aplikace 

vstřikovacího čerpadla až po jeho užití koncovým uživatelem (Obr. 6.2.1) vedla k odhalení 

čtyř oblastí, ve kterých je vysokotlaké vstřikovací palivové čerpadlo v činnosti. 

 

Výrobce automobiluVýrobce motoruDodavatel Tier 1

Montáž 

čerpadla

Test čerpadla

(End of Line 

test)

Montáž 

motoru
Test motoru

Montáž 

automobilu

Test automobilu 

na válcovém 

dynamometru

Užití automobilu 

koncovým 

uživatelem
 

 

Obr. 6.2.1 Body při výrobě a aplikaci čerpadla, kdy je čerpadlo v činnosti 

  

Vyjma samotného provozu čerpadla v automobilu jde o různé typy zkoušení, ať už jde 

o zkoušky samotného čerpadla, nebo o testování motoru: 

 

 Zkoušení vyrobeného čerpadla dodavatelem Tier 1 (simulace funkce čerpadla), 

 zkoušení vyrobeného motoru při výrobě motorů (částečná simulace funkce 

čerpadla), 

 zkoušení automobilu na válcovém dynamometru při montáži automobilu (plná 

funkce čerpadla), 

 použití vozidla koncovým uživatelem (plná funkce čerpadla). 

 

6.2.2 Nastavení nouzového ochranného opatření 
 

Cílem nouzového ochranného opatření je zabránit dodávkám zadřených čerpadel 

od dodavatele čerpadla (Tier 1) k výrobci motorů. Bylo nutné pracovat s hypotézou, že 

k poškození čerpadla dochází při zkoušení jeho funkce u výrobce čerpadla. To vedlo 

k nastavení kontroly endoskopem po funkčním testu vysokotlakého vstřikovacího čerpadla 

u výrobce tohoto čerpadla. Jde o vizuální kontrolu s limitovanou účinností. Za účelem zvýšení 



62 
 

účinnosti tohoto opatření bylo dohodnuto se zákazníkem, že vizuální kontrola endoskopem 

bude provedena na dvou kontrolních místech. Detekce zadřeného čerpadla po testování 

motoru by byla technicky velmi náročná, neboť by vyžadovala částečnou demontáž čerpadla, 

čímž by byl zásadním způsobem ovlivněn takt linky. Proto bylo rozhodnuto definovat druhý 

stupeň vizuální kontroly spíše jako preventivní činnost a provádět ji jako součást vstupní 

kontroly vstřikovacích čerpadel u výrobce motorů (Obr. 6.2.2).  

 

Zákazník OEMDodavatel Tier 1

Montáž 

čerpadla

Test čerpadla

(End of Line 

test)

Kontrola 

gerotoru 

endoskopem

Kontrola 

gerotoru 

endoskopem

Montáž 

motoru

Montáž 

automobilu

 

 

Obr. 6.2.2 Nastavení nouzového ochranného opatření 

 

6.2.3 Ověření účinnosti nouzového ochranného opatření 

 

Protože zavedené nouzové ochranné opatření má charakter kontrolní metody, bylo 

k ověření účinnosti použito analýzy systému měření, v tomto případě pro atributivní 

hodnocení.  

.  

Obr. 6.2.3 Atributivní MSA pro kontrolu zadření endoskopem 
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Výsledek atributivní analýzy měřícího systému vykazoval shodu 99,1 % hodnocení 

s určeným standardem (Obr. 6.2.3). Analýza systému měření byla provedena třemi hodnotiteli 

na padesáti standardech, přičemž patnáct (30% vzorků) bylo definováno jako „NOK“ 

se zřetelným poškozením. Byly vybrány čtyři hraniční vzorky (dva hodnocené jako „právě 

OK“ a dva jako „právě NOK“). Metodu lze tedy použít pro hodnocení v rámci nouzového 

nápravného opatření. 

 

6.2.4 Kontrolní seznam fáze Contain (Ochraň). Nouzové ochranné opatření 

 

Tab. 6.2.1 Kontrolní seznam fáze Contain (Ochraň). Nouzové ochranné opatření 

 

Contain (ERA) Dokončeno 

Zavedení nouzového ochranného opatření X 

Ověření účinnosti nouzového ochranného opatření X 
 

6.3 Measure (Měř) 

 

Standardním krokem při analýze reklamovaných čerpadel je provedení testu čistoty 

za účelem zjištění přítomnosti částic v čerpadle. Jde v podstatě o průplach čerpadla 

za definovaného tlaku a průtoku testovací kapaliny. Částice jsou jímány na filtr definovaných 

vlastností a následně analyzovány na analyzátoru částic. V našem případě nebyly 

zaznamenány žádné cizí částice. 

 

Jak již bylo zmíněno ve fázi Define (Definuj) na základě technické analýzy aplikace 

vstřikovacího naftového čerpadla v motoru byly identifikovány dvě oblasti, které mohou 

způsobit zadírání čerpadla a následnou ztrátu funkce motoru, také u nich nelze zároveň 

vyloučit možnost zadírání způsobené právě činností motoru: 

 

 Hřídel vstřikovacího čerpadla a jeho uložení, 

 vnitřní přechodové čerpadlo (ITP). 

 

V matici závislostí mezi kritickými znaky kvality a klíčovými výstupními 

proměnnými procesu (Tab. 6.1.6) je indikována silná závislost mezi potencionálním zadřením 

čerpadla a axiální vůlí vnitřního přechodového čerpadla respektive vyosením hřídele čerpadla. 
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V obou případech jde o klíčové výstupní parametry procesu, jejichž konečná hodnota je dána 

hodnotami příslušných charakteristik vstupního materiálu.  

 

6.3.1 Analýza Best of Best (BOB) a Worst of Worst (WOW) 

 

Abychom mohli vyloučit sestavu hřídele jako potenciální příčinu, byla aplikována 

metoda Component Search™.  Podstatou metody je výměna součásti, která je považována 

za potencionální příčinu problému mezi jednotkou splňující požadavky (BOB) a jednotkou 

vadnou (WOW). V našem případě jde o výměnu vnitřního přechodového čerpadla mezi 

jednotkou bez známek zadření a jednotkou vykazující známky zadření vnitřního 

přechodového čerpadla. Abychom mohli provést identifikaci různých typů zadření, byla 

použita jednoduchá Likertova škála sestávající ze tři bodů: poškození zadřením (Scuffing) – 

lehké poškození zadřením (Light scuffing) – bez poškození (No scuffing). 

 

Základní metoda byla rozšířena i o test vnitřních přechodových čerpadel s teoreticky 

vypočtenou axiální vůlí v rozmezí 7-30 mikrometrů (Tab. 6.3.1). Axiální vůle je dána 

rozdílem výšek gerotoru a vymezovacího kroužku a je výkresem definována v rozpětí 10–24 

mikrometrů.  

 

Tab. 6.3.1 Výsledky Component Search™ 

 

Test 

Changed 

component 

Good injection 

pump 

Worse injection 

pump 

Result BOB Result WOW 

Start test none No scuffing Scuffing 

Repetition 1 none No scuffing Scuffing 

Repetition 2 none No scuffing Scuffing 

ITP Clearance 30 mm Gerotor No scuffing No scuffing 

ITP Clearance 24 mm Gerotor No scuffing No scuffing 

ITP Clearance 15 mm Gerotor No scuffing No scuffing 

ITP Clearance 10 mm Gerotor Light scuffing Light scuffing 

ITP Clearance 7 mm Gerotor Scuffing Scuffing 

ITP swapped Good/Worse 

unit ITP Scuffing No scuffing 

Confirmation 1 Gerotor Scuffing No scuffing 

Confirmation 2 Gerotor Scuffing No scuffing 
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Obr. 6.3.1 Grafické znázornění výsledků Component Search™ 

 

Výsledky aplikace metody Component Search™ (Tab. 6.3.1) lze shrnout následujícím 

způsobem: 

 

 Lze vyloučit vliv hřídele a jeho uložení. Čerpadla BOB a WOW po vzájemné 

výměně vnitřního přechodového čerpadla vykazovala opačný výsledek 

(Obr. 6.3.1), 

 u vnitřních přechodových čerpadel s axiální vůli 10 mikrometrů bylo 

identifikováno lehké poškození zadřením, 

 u vnitřních přechodových čerpadel s axiální vůli 7 mikrometrů bylo 

identifikováno zadření. 

 

6.3.2 Fyzická analýza dílů (Talking to parts) 

 

Po eliminaci uložení hřídele jako potenciální příčiny bylo přistoupeno k dalšímu 

kroku, kontrole součástí čerpadla po jeho demontáži. Analýzou reklamovaných vadných 

čerpadel nebyla identifikována žádná poškození v oblasti hřídele, která by mohla naznačovat 

případný problém s jeho uložením, což bylo v souladu s výsledky analýzy pomocí metody 
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Component Search™. Naproti tomu bylo zjištěno nadměrné opotřebení v oblasti vnitřního 

přechodového čerpadla, které neodpovídalo počtu najetých kilometrů (Obr. 6.3.2). 

 

 

 

Obr. 6.3.2 Poškození v oblasti vnitřního přechodového čerpadla 

 

Nejvíce poškozenou částí byl gerotor, zejména pak jeho vnitřní ozubené kolo. 

To vykazovalo poškození zejména na straně směrem k disku. Poškození disku byla 

identifikována na kružnicích, jejichž průměr odpovídal bodům dotyku s vnitřním ozubeným 

kolem gerotoru. Poškození gerotoru bylo viditelné již při předběžné analýze endoskopem 

(Obr. 6.3.3) a bylo následně potvrzeno i analýzou jednotlivých dílů po demontáži čerpadla 

(Obr. 6.3.4). 

 

 

 

Obr. 6.3.3 Poškození čerpadla v oblasti gerotoru viditelné endoskopem 
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Známky poškození vykazovaly kromě gerotoru i ostatní součásti vnitřního 

přechodového čerpadla: vymezovací kroužek (Obr. 6.3.5), disk (Obr. 6.3.6) i kryt 

(Obr. 6.3.7). 

 

 
 

Obr. 6.3.4 Poškození vnitřního i vnějšího kola gerotoru 

 

 

 

Obr. 6.3.5 Vymezovací kroužek a poškození na jeho vnitřním obvodu 
 

 

 

Obr. 6.3.6 Poškození dvou disků ze dvou zadřených čerpadel 
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Obr. 6.3.7 Poškozené kryty ze dvou zadřených čerpadel 

 

Výsledky analýzy jednotlivých součástí reklamovaných vysokotlakých vstřikovacích 

čerpadel jednoznačně určovaly oblast vnitřního přechodového čerpadla (ITP) jako kritickou 

z hlediska zadření čerpadla. 

 

Materiálovou analýzou povrchu jednotlivých částí pomocí řádkového elektronového 

mikroskopu s energiově-disperzní analýzou rentgenových paprsků bylo zjištěno, že 

při zadírání dochází k přesunu materiálu, kdy povrch disku obsahoval materiál vnitřního 

ozubeného kola gerotoru v netransformovaném stavu odpovídajícím tzv. studeném svaru 

(Obr. 6.3.8). To je důsledkem aplikace velkých sil a relativně nízkých teplot pří zadření 

čerpadla. To by mohlo být důsledkem nedostatečné lubrikace v této oblasti. 

 

 

 

Obr. 6.3.8 Detail poškození disku s přenosem materiálu z vnitřního gerotoru 
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6.3.3 Určení kritické výstupní veličiny 

 

Z hlediska konstrukce vnitřního přechodového čerpadla je pro zadření vysokotlakého 

vstřikovacího čerpadla kritickým parametrem tzv. clearance, axiální vůle definovaná 

výkresem jako rozdíl výšek vymezovacího kroužku a vnitřního kola gerotoru. Ta je 

definována výkresem a její hodnota by se měla pohybovat mezi 10 a 24 mikrometry pro tento 

typ čerpadla. Měřením výšky obou součástí demontovaných z čerpadel reklamovaných 

zákazníkem bylo zjištěno, že vypočtené hodnoty axiální vůle (clearance) sice odpovídají 

specifikaci, ale pohybují se v dolní polovině tolerančního pole (Obr. 6.3.9). Medián tohoto 

souboru měření je 14,35 m a interkvartilové rozpětí 2,1 m. 

 

 

Obr. 6.3.9 Analýza axiální vůle vnitřního přechodového čerpadla u reklamovaných čerpadel 

 

Z technického hlediska je nedostatečná axiální vůle proměnnou, jejíž hodnota přímo 

ovlivňuje pravděpodobnost zadření vysokotlakého vstřikovacího čerpadla. Z tohoto pohledu 

jde tedy o GreenY
®
. Podle metody Shainin RedX

®
 je identifikace GreenY

®
 jedním 

z klíčových bodů v počáteční fázi řešení problému. Na tomto případu je evidentní, že 

v případě multikomponentních systému, jakým je např. právě vysokotlaké vstřikovací 

čerpadlo, může být GreenY
®
 definováno různými způsoby v závislosti na tom, na jaké úrovni 

systému se pohybujeme (Obr. 6.3.10). Pro zákazníka je kritickou výstupní veličinou výskyt 
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zadřených čerpadel, na úrovni vysokotlakého čerpadla lze zadření kvantifikovat na základě 

vizuální identifikace poškození oblasti gerotoru nebo zvýšeným krouticím momentem 

čerpadla, konečně na úrovni subsystémů vysokotlakého vstřikovacího čerpadla můžeme jako 

GreenY
®
 definovat axiální vůli vnitřního přechodového čerpadla. 

 

Zadření 

čerpadla

Poškození čerpadla 

v důsledku zadření

Zvýšený kroutícího 

moment čerpadla

Axiální vůle vnitřního 

přechodového čerpadla

Motor

Vysokotlaké vstřikovací 

čerpadlo

Vysokotlaké vstřikovací 

čerpadlo

Vnitřní přechodové čerpadlo

 

 

Obr. 6.3.10 Definice GreenY
®
 podle úrovně systému 

 

Pro kritickou výstupní veličinu GreenY
®
 - axiální vůli ITP - byly na základě technické 

analýzy určeny klíčové vstupní proměnné procesu (KPIV). Jde o parametry, které definují 

velikost axiální vůle čerpadla. 

  

Tab. 6.3.2 Určení kritických znaků kvality pro nízkou hodnotu axiální vůle ITP 

 

KPOV Statement (Tvrzení) KPIV 

Příliš malá axiální 

vůle (clearance) 

ITP 

Vnitřní povrch krytu není plochý Rovinnost C8 

Nedostatečná výška vymezovacího 

kroužku 

Výška S1 

Disk není plochý Rovinnost C10 

Disk má konvexní/konkávní tvar Rovnoběžnost C11 

Nedostatečná výška vnitřního gerotoru  Výška S4 

Nedostatečná výška vnějšího gerotoru Výška S4 
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Kritickým procesem je v našem případě montáž, za klíčové vstupní proměnné procesu 

je možné považovat charakteristiky vstupních komponent. Vstupní klíčové proměnné procesu 

by mohly způsobovat potencionální problém s nízkými hodnotami axiální vůle vnitřního 

přechodového čerpadla (Tab. 6.3.2) v případě, kdy se kritické hodnoty pohybují mimo 

specifikaci. 

 

Kvůli poškození dílů nebylo možné proměřovat díly ze zadřených čerpadel až 

na výjimky, kdy bylo možné měřit některé jednoduché geometrické rozměry 

na nepoškozených částech dílů. Nicméně bylo nutné ověřit, zda dodávané díly splňují 

požadavky v těchto kritických parametrech kladené specifikací. Byla k tomu použita analýza 

způsobilosti těchto parametrů. Tomu pochopitelně předcházela analýza systému měření 

metodou Gauge R&R, tedy metodou analýzy průměrů a rozpětí, a analýzou způsobilosti 

měřidel pomocí indexů způsobilosti cg a cgk (Tab. 6.3.3). 

 

Tab. 6.3.3 Výsledky analýzy systému měření pro vstupní součásti ITP 

 

Díl Parametr 
Subdodavatel Dodavatel Subdodavatel Dodavatel  

GRR [%] GRR [%] cg cgk cg cgk 

Kryt Rovinnost C8 0,30 9,65 30,50 30,90 4,82 4,63 

Vymezovací 

kroužek Tloušťka S1 7,80 7,90 2,33 2,71 1,86 1,44 

Disk 

Rovinnost C10 5,20 9,09 50,97 51,77 5,74 5,52 

Rovnoběžnost 

C11 5,70 8,35 3,96 3,65 2,61 2,24 

Gerotor vnitřní kolo Tloušťka S4 9,01 9,07 4,57 4,39 3,28 3,07 

Gerotor vnější kolo Tloušťka S4 9,63 9,01 4,57 4,39 2,88 2,60 

 

Spolu s dodavateli byla ověřena způsobilost kritických parametrů jednotlivých 

komponent (KPIV), parametry cp a cpk splňovaly požadavky na minimální hodnotu 1,33 

pro dlouhodobou způsobilost (Tab. 6.3.4).  

 

Z naměřených výsledků vyplývá, že díly, které se používají pro montáž vnitřního 

přechodového čerpadla, nevykazují žádnou významnou odchylku ve způsobilosti kritických 

geometrických parametrů. Analýzou trendů v kontrolních či regulačních diagramech nebyly 

nalezeny žádné závislosti, které by indikovaly změnu parametrů procesu u subdodavatelů 

jednotlivých komponent vnitřního přechodového čerpadla. 
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Tab. 6.3.4 Tabulka způsobilostí pro kritické parametry vstupních dílů ITP 

 

Díl Parametr 
Subdodavatel 

cp cpk 

Kryt Rovinnost C8 5,43 4,06 

Vymezovací kroužek Tloušťka S1 2,57 2,00 

Disk 
Rovinnost C10 1,51 2,14 

Rovnoběžnost C11 1,98 1,94 

Gerotor vnitřní kolo Tloušťka S4 2,36 2,28 

Gerotor vnější kolo Tloušťka S4 2,53 2,10 

 

Při porovnání kritických parametrů disku, rovinnosti a rovnoběžnosti se specifikací 

nebyla nalezena žádná odchylka. Cílem analýzy disku bylo zjištění odchylek jeho tvaru, 

specifikací definovaný parametr - rovnoběžnost C11 - měřený souřadnicovým měřícím 

strojem nereflektoval skutečné odchylky tvaru disku. Při proměření vzorků disku optickou 

metodou bylo odhaleno, že dodávky disků obsahují disky konvexního i konkávního tvaru 

(Obr. 6.3.11), přičemž byl požadavek na kritický parametr - rovnoběžnost C11 - splněn.  

 

Požadavek na tvar disku (má disk mít konvexní nebo konkávní tvar) nebyl specifikací 

nijak definován. Z toho vyplývá, že ani výrobní proces dodavatele nebyl takovému požadavku 

nijak přizpůsoben. Četnost výskytu konvexních či konkávních disků nebylo možné 

odhadnout. Konvexní tvar disku z technického hlediska může způsobit snížení axiální vůle 

vnitřního přechodového čerpadla. 

 

 
 

Obr. 6.3.11 Možné varianty tvaru disku 
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6.3.4 Kontrolní seznam fáze Measure (Měř) 

 

Tab. 6.3.5 Kontrolní seznam fáze Measure (Měř) 

 

Measure Dokončeno 

Analýza BOB vs. WOW X 

Definice klíčových vstupních proměnných 

(KPIV) 
X 

Validace měřících systémů (MSA, Isoplot) X 

Sběr procesních dat nebo dat o produkt X 

Fyzická analýza dílů (talking to parts) X 

Přezkoumání způsobilosti procesů X 

Kvantifikace kritické výstupní veličiny GreenY
®

 X 

 

6.4 Contain (Ochraň). Okamžité nápravné opatření 

 

Ve schématu C-DMAIC-S následuje po fázi Measure (Měř) opět fáze Contain 

(Ochraň). Cílem této fáze je určení okamžitého nápravného opatření (ICA, Interim 

Containment Action).  

 

6.4.1 Revize účinnosti nouzového ochranného opatření  

 

V tomto kroku začneme revizí účinnosti nouzového ochranného opatření nastaveného 

v předchozím kroku fáze Contain (Ochraň). Jako nouzové ochranné opatření byla definována 

vizuální kontrola oblasti vnitřního gerotoru endoskopem. Po nastavení tohoto opatření již 

nebyla identifikována žádná další vadná vysokotlaká vstřikovací čerpadla s datem výroby 

následujícím po datu zavedení tohoto opatření. Jak bylo uvedeno dříve, analýza systému 

měření vykazovala dobrou shodu hodnocení se standardem. Aplikace kontroly endoskopem se 

v praxi ukázala problematická z několika důvodů:  

 

 Metoda je technicky velmi náročná na manipulaci se sondou endoskopu, která 

byla při aplikaci tohoto opatření několikrát zničena, 

 opatření nelze provádět přímo na lince jednak kvůli technické náročnosti, 

jednak kvůli časové náročnosti kontroly, která několikanásobně převyšuje takt 

linky, 

 kontrola se provádí na již vyrobeném čerpadle, které se v případě identifikace 

zadření musí demontovat, vnitřní přechodové čerpadlo (ITP) se musí vyměnit.  
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Kontrola je nepříliš výhodná z ekonomického hlediska, ale také z hlediska zajištění 

včasných dodávek, které bylo v této fázi řešení problému prvořadým úkolem.  

 

6.4.2 Zavedení okamžitého nápravného opatření 

 

Na základě dosavadních výsledků získaných v průběhu řešení tohoto případu byla 

navržena další okamžitá nápravná opatření, která byla zaměřena na dvě oblasti: zajištění 

klíčových vstupních proměnných procesu a zlepšení detekce zadření čerpadla. Svým 

charakterem šlo o opatření spíše v preventivním režimu: 

 

 100% kontrola kritických rozměrů klíčových komponent (vymezovací 

kroužek, gerotor a disk) pomocí měřících šablon, 

 manuální kontrola rotace čerpadla.  

 

V prvním případě je cílem zajištění 100% shody klíčových vstupních proměnných 

procesu montáže vnitřního přechodového čerpadla se specifikací. Ve druhém případě jde 

o kontrolu manuální rotací hřídelí čerpadla za minimálního obsahu oleje. Hodnocení je 

atributivní na základě odporu čerpadla vůči rotaci identifikovaného operátorem. 

 

6.4.3 Ověření účinnosti okamžitého nápravného opatření 
 

V obou případech jde o opatření založená na detekci. Ověření účinnosti bylo 

provedeno využitím analýzy systému měření (Obr. 6.4.1). Kontrola kritických rozměrů 

klíčových komponent pomocí měřících šablon vykazoval shodu 99,6% s určeným standardem 

(při hodnocení 50 vzorků třemi hodnotiteli), kontrola manuální rotací čerpadla pak shodu 

96,7%. 

 

Ověření účinnosti manuální rotace čerpadla bylo provedeno reverzním způsobem. 

Nebylo možné připravit standard zadřeného čerpadla, protože s takovým čerpadlem nelze 

otáčet ani při aplikaci velkých sil. Byla připravena speciální šarže čerpadel s nízkou hodnotou 

axiální vůle. Po provedení testů manuální rotací byla čerpadla demontována a vyhodnoceno 

poškození čerpadla ve smyslu jeho zadření. Vyhodnocení analýzy systému měření bylo 

provedeno až po tomto kroku. 
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Obr. 6.4.1 Analýza systému měření pro atributivní hodnocení manuální kontroly rotace 

čerpadla 

 

6.4.4 Kontrolní seznam fáze Contain. Okamžité nápravné opatření 

 

Tab. 6.4.1 Kontrolní seznam fáze Contain. Okamžité nápravné opatření 

 

 

 

 

 

 

6.5 Analyze (Analyzuj) 

6.5.1 Přezkoumání dopadu na zákazníka  

 

Počet vadných čerpadel se neustálé zvyšoval. Na počátku projektu, ve fázi Define 

(Definuj), byly jako kritické období označeny výrobní týdny 16 až 26. V tomto období byla 

vyrobena většina vadných vstřikovacích čerpadel.  Na základě nových nálezů muselo být 

kritické období rozšířeno na týdny 16 až 30. Z analýzy vadných čerpadel dále vyplynulo 

Contain (ICA) Dokončeno 

Revize účinnosti nouzového ochranného opatření X 

Zavedení okamžitého nápravného opatření X 

Ověření okamžitého nápravného opatření X 
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rozšíření problému na dva závody téhož dodavatele vysokotlakého vstřikovacího čerpadla, 

které jsou umístěny v Evropě a v Asii. Dopad na zákazníka byl nyní daleko větší a týkal se 

dvou dodavatelských řetězců, protože dodavatelský řetězec pro evropský závod (Obr. 6.5.1) a 

asijský závod (Obr. 6.5.2) se liší jak v části subdodavatelské, tak v části zákaznické. 

 

Supplier Tier 1

Plant Europe

OEM customer

Engine plant Europe 1

OEM customer

Engine plant Europe 2

OEM customer

Vehicle plant South 

Africa

OEM customer

Vehicle plant USA
OEM customer

Engine plant South 

Africa

OEM customer

Vehicle plant Europe

 
 

Obr. 6.5.1 Dodavatelský řetězec pro evropský závod dodavatele vysokotlakých vstřikovacích 

čerpadel 

 

Supplier Tier 1

Plant Asia

OEM customer

Engine plant Asia

OEM customer

Vehicle plant Asia

OEM customer

Vehicle plant South 

America
 

 

Obr. 6.5.2 Dodavatelský řetězec pro asijský závod dodavatele vysokotlakých vstřikovacích 

čerpadel 

 

Byla provedena detailní srovnávací analýza procesů v obou závodech, přičemž nebyly 

identifikovány žádné zásadní odchylky, které by mohly přispívat ke vzniku problému. 

 

6.5.2 Analýza změn 
 

Dalším standardním krokem postupu C-DMAIC-S je analýza změn souvisejících 

s problémem a zároveň kritickým obdobím. Hledání potencionálních příčin bylo zaměřeno 
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na změny týkající se vstupních materiálů společných pro oba závody (asijský i evropský) 

vyrábějící vysokotlaká vstřikovací čerpadla. Jednou ze součástek používaných oběma závody 

byl gerotor. Bylo zjištěno, že dodavatel gerotoru provedl změnu sintrovací procesu. Byla 

provedena analýza časové osy, kdy byly v grafu porovnány dodané objemy gerotoru a počty 

vadných čerpadel byl identifikován. Zvýšený výskyt vadných čerpadel s gerotory 

sintrovanými subdodavatelem A (Obr. 6.5.3).  

 

To vedlo k hypotéze, že problém může korelovat se zavedením nového procesu 

sintrování u dodavatele gerotoru. Ten používal původně externího dodavatele pro výrobu 

sintrovaného polotovaru - subdodavatele B. Od týdne 46 předchozího roku začal dodavatel 

spouštět vlastní proces sintrování. Počet vadných čerpadel je ekvivalentní nárůstu spotřeby 

gerotorů, které prošly procesem sintrování u subdodavatele A. 

 

 

 

Obr. 6.5.3 Porovnání dodávek gerotorů s četností výskytu zadřených čerpadel 

 

6.5.3 Generování potencionálních příčin 
 

Řešitelský tým složený ze zástupců různých oddělení se sešel k brainstormingu a 

na základě dosavadních poznatků vytvořil diagram příčin a následků (Obr. 6.5.4), (Příloha B). 

Zkoumaný prostor potencionálních příčin byl příliš rozsáhlý. Je třeba připomenout, že 

aplikujeme metodu Six Sigma na řešení problému, konkrétně problému se vznikem poměrně 

velkého množství vad na 0 km a také v poli při nízkém počtu najetých kilometrů. Je tedy 

evidentní, že důležitým faktorem při řešení problému bylo i časové hledisko.  
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Obr. 6.5.4 Příklad diagramu příčin a následků pro řešení problému se zadřenými čerpadly 

 

6.5.4 Aplikace progresivní eliminační metody 
 

Byla použita progresivní eliminační metoda, která se, jak bylo uvedeno dříve, skládá 

z následujících kroků: 

 identifikace nejpravděpodobnějších příčin v diagramu příčin a následků, 

 analýza kontrastů, 

 aplikace strategického konvergentního přístupu při hledání kořenových příčin. 

Na základě týmového hodnocení potencionálních příčin byly jako 

nejpravděpodobnější určeny příčiny týkající se v podstatě dvou větví diagramu příčin a 

následků: návrhu výrobku a materiálu (Obr. 6.5.5). Při aplikaci progresivní eliminační metody 

je třeba vyhodnotit pravděpodobnost vlivu potencionální kořenové příčiny na problém 

na základě jejího vlivu na mechanismus vady. 
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Obr. 6.5.5 Část diagramu příčin a následků s nejvíce pravděpodobnými příčinami 

 

K vyhodnocení vlivu potencionálních příčin na mechanismus vady byla použita metodika 

identifikace kontrastů vycházející z metody Shainin™. Základem této metodiky je 

porovnávání nejlepších produktů (BOB) oproti těm, které jsou považovány za nejhorší 

(WOW)z hlediska jejich aplikace. Jde tedy o porovnávání produktu nebo součástky nejen vůči 

specifikaci, ale i z hlediska předpokládaného použití. K tomuto porovnání se používá nástroj 

Strategy diagram™ (Obr. 6.5.6).  

 

Nalezené kontrasty byly posléze metodou afinitního diagramu setříděny do dvou 

základních skupin: 

 

 Radiální zatížení čerpadla – byl identifikován vysoký kontrast mezi aplikací téhož 

typu čerpadla v pětiválcovém motoru vůči čtyřválcovému, dále vysoký kontrast 

v závislosti na typu převodu mezi motorem a čerpadlem. V obou případech je 

společným jmenovatelem použití převodu pomocí řetězu; přičemž pětiválcový motor 

vyvíjí vyšší radiální zatížení na čerpadlo, 
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 kritickými díly jsou disk a vnitřní ozubené kolo gerotoru, při analýze čerpadel bylo 

největší poškození identifikováno vždy na disku v oblasti nasávacího otvoru 

na průměru, který odpovídá dotykové ploše vnitřního ozubeného kola gerotoru a 

disku. 

 

 

 

Obr. 6.5.6 Výsledky analýzy kontrastů pomocí Strategy diagram
™
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Failed pumps are related to gerotors sintered by 

Supplier A



81 
 

Diagram příčin a následků a identifikované kontrasty pomocí nástroje Strategy 

diagram™ bylo možné využít k určení strategie hledání kořenových příčin pomocí 

aktualizace Solution Tree™ (Obr. 6.5.7).  

 

.

Scuffing 

diesel 

injection 

pump

Process Measurement

Foreign 

particle
ITP Scuffing

Engine 

interaction

External 

force

Internal 

hydraulic force 

fluctuation

Clearance
Surface 

properties

ITP assembly

 

Obr. 6.5.7 Aktualizovaný Solution Tree 
™

 

 

Tím byly určeny tři směry hledání kořenových příčin, z toho se dva týkaly kritické 

oblasti čerpadla, vnitřního přechodového čerpadla, jeden se týkal samotné aplikace čerpadla 

zákazníkem. Tyto směry se staly předmětem dalšího zkoumání: 

 

 Axiální vůle vnitřního přechodového čerpadla, 

 vlastnosti povrchu kritických součástí vnitřního přechodového čerpadla, 

 zatížení hřídele vysokotlakého vstřikovacího čerpadla motorem. 
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6.5.5 Hodnocení vztahů mezi vstupy a výstupy 
 

6.5.5.1 Axiální vůle vnitřního přechodového čerpadla 

 

Z konstrukce vnitřního přechodového čerpadla (Obr. 6.5.8) je patrné, že velikost 

axiální vůle (clearance) je dána rozdílem výšky gerotoru a vymezovacího kroužku. Axiální 

vůle významným způsobem ovlivňuje dynamické chování vnitřního přechodového čerpadla. 

 

 

Obr. 6.5.8 Detail konstrukce vnitřního přechodového čerpadla 

 

Vzhledem k předchozím nálezům, kdy docházelo k většímu poškození na straně disku 

než na straně krytu, a také vzhledem k dalšímu kontrastu, kdy bylo rozpoznáno největší 

opotřebení disku na průměru odpovídajícímu rozměrům vnitřního ozubeného kola gerotoru– 

(Obr. 6.5.9), je jednou z příčin rozdíl výšek vnitřního ozubeného kola gerotoru a 

vymezovacího kroužku.  

 

Vliv radiálního zatížení je dalším faktorem, který vede ke zmenšení axiální vůle 

vnitřního přechodového čerpadla. Při aplikaci radiálního zatížení překračujícího 

specifikovanou hodnotu může dojít k vychýlení hřídele, tím dojde k vyosení vnitřního 

ozubeného kola gerotoru a jeho následné asymetrické rotaci. Ta zmenší lokálně axiální vůli, 
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tím dojde k iniciaci zadření čerpadla. To bylo opět potvrzeno předchozím experimentem, kdy 

bylo aplikováno radiální zatížení v hodnotě 125 % maximální specifikované hodnoty 

 

 

 

Obr. 6.5.9 Opotřebení zubů vnitřního gerotoru (vlevo) a poškození disku na kružnici o 

průměru odpovídající vnějšího průměru vnitřního kola gerotoru (vpravo) 

 

Pravděpodobný vliv tvaru disku bylo nutno dále prověřit. Při porovnání kritických 

parametrů disku, rovinnosti a rovnoběžnosti, se specifikací nebyla nalezena žádná odchylka. 

Již ve fázi měření bylo zjištěno, že disky mohou nabývat jak konvexního, tak konkávního 

tvaru. Efekt tvaru disku sám o sobě není na základě výsledků plánovaného experimentu nijak 

výrazný, nicméně pravděpodobná interakce s radiálním zatížením vyvolávala jisté otázky. 

Technickým propočtem tolerancí jednotlivých dílů, ze kterých se vnitřní přechodové čerpadlo 

skládá, bylo zjištěno, že konkávní tvar může vést ke snížení axiální vůle až o další 

2 mikrometry při zatížení čerpadla. Vliv tvaru disku se může projevit v okamžiku, kdy 

čerpadlo plní svoji funkci. Změřit změnu tvaru disku při běhu čerpadlu je technicky velmi 

obtížné. Porovnání tvaru čerpadla před a po jeho zatížení nepřineslo výsledky.  

 

6.5.5.2 Vlastnosti povrchu kritických součástí vnitřního přechodového 
čerpadla 

 

Analýzou časové osy a  analýzou změn, která byla provedena dříve, byla 

identifikována změna sintrovacího procesu u dodavatele gerotoru. Podle dostupných 

informací od dodavatele mělo jít pouze o přesun technologie od subdodavatele B 

k subdodavateli, A přičemž nebyly plánovány žádné technické změny týkající se procesu. 

Vstupní materiál pro sintrování zůstal stejný. Další šetření tedy probíhalo ve dvou paralelních 

krocích:  
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 Metalografická analýza gerotoru, 

 analýza procesu u obou subdodavatelů sintrování, 

 

Cílem bylo zjistit změny v materiálové struktuře gerotoru a identifikovat rozdíly 

ve výrobním procesu před a po provedení změny subdodavatele. 

6.5.5.2.1 Metalografická analýza gerotoru 
 

Metalografická analýza gerotorů sintrovaných subdodavatelem A vůči původnímu 

subdodavateli B a následné porovnání výsledků přispělo k identifikaci podstatných rozdílů, 

které mohou být příčinou potencionálních diferencí v tribologických vlastnostech gerotoru. 

Byly identifikovány dva hlavní rozdíly: 

 

 Velikost a homogenita pórů, 

 četnost a tvar zrn sulfidu manganatého v matrici. 

Tento nález vedl k dalšímu vyšetřování tribologických vlastnosti, které byly prováděny 

specializovanou laboratoří. Na tomto místě bude uveden jen souhrn výsledků (Tab. 6.5.1).  

 

Tab. 6.5.1 Porovnání tribologických parametrů gerotoru 

 

Parametr 

Subdodavatel A Subdodavatel B 

Maximální 

hodnota Rozpětí 

Maximální 

hodnota Rozpětí 

koeficient tření  0,2 0,047 0,182 0,035 

hloubka opotřebení [m] 4 3,1 3,5 1,3 

porozita > 100 m [%] 14,67 0,7 16,25 0,18 

hustota [kg.dm
3
] 7,1 0,25 6,9 0,2 

obsah MnS 0,3 0,2 0,5 0,2 

 

  Subdodavatel A po přesunu technologie vyráběl gerotory s nižší porozitou 

(Obr. 6.5.10) a nižším obsahem sulfidu manganatého než původní dodavatel (subdodavatel 

B).  

 

Vyšší porozita ovlivňuje chování gerotoru zejména při rozběhu čerpadla a při jeho 

testování, kdy čerpadlo obsahuje jen minimální nutné množství testovacího oleje. Póry, 

zejména póry větší než 100 mikrometrů, slouží jako jakési „kapsy“, ve kterých je olej 

deponován. 
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Obr. 6.5.10 Rozdíl v porozitě a homogenitě pórů 

 

Kulovitá zrna sulfidu manganatého slouží jako pevný lubrikant. Je tedy zřejmé, že oba 

parametry snižují tření v oblasti vnitřního přechodového čerpadla. Kromě změny koncentrace 

MnS byl identifikován i rozdíl ve tvaru zrn (Obr. 6.5.11). Zatímco zrna sulfidu manganatého 

byla nyní podlouhlého tvaru, gerotory od původního dodavatele, tedy sintrované 

subdodavatelem B, měly matrici s kulovitými zrny MnS. 

 
 

 
 

Obr. 6.5.11 Rozdíl v tvaru a koncentraci zrn MnS 

 

6.5.5.2.2 Analýza procesu u obou subdodavatelů sintrování 

 

Procesní analýza byla provedena u obou subdodavatelů sintrovacího procesu. Proces 

výroby gerotoru je naznačen na Obr. 6.5.12. Dodavatel gerotoru označený jako subdodavatel 

A je zodpovědným za dodávku gerotoru výrobci vysokotlakého vstřikovacího čerpadla. 

Změna byla provedena ve druhém kroku sintrování polotovaru pro výrobu ozubených kol 
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gerotoru. Sintrovaný polotovar původně vyráběl subdodavatel B. Na základě ekonomické 

analýzy se subdodavatel A rozhodl, že si bude tento polotovar vyrábět ve vlastní režii.  

 

Prášek

Sintrování prášku

Broušení

Tepelné zpracování

Obrábění

Montáž

Expedice

Dodavatel prášku

Subdodavatel A 

nebo Subdodavatel 

B

Subdodavatel A

Subdodavatel A

Subdodavatel A

Subdodavatel A

Subdodavatel A

 
 

Obr. 6.5.12 Vývojový diagram výroby gerotoru 

 

Proces sintrování se skládá ze dvou klíčových kroků, lisování prášku a samotného 

procesu spékání. Kritickými parametry jsou lisovací síly při lisování, teplota jednotlivých 

teplotních zón při spékání materiálu a rychlost posuvu pásu, na kterém je uložen materiál 

při procesu spékání. 

 

Bylo provedeno porovnání kritických parametrů obou procesů (Tab. 6.5.2). Z tabulky 

je patrné, že původní plán realizace změny, tedy přesun technologie bez jakékoli změny 
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procesu, nebyl dodržen. Byly identifikovány rozdíly jak v nominálních hodnotách parametrů, 

tak v definici zásahových mezí.  

 

Tab. 6.5.2 Porovnání procesních parametrů mezi oběma dodavateli spékaného polotovaru 

pro výrobu gerotoru 

 

Procesní 

krok 
Zařízení 

Procesní 

parametr 

Vnitřní ozubené kolo gerotoru 

Subdodavatel A Subdodavatel B 

Nominální 

hodnota 

Zásahové 

meze 

Nominální 

hodnota 

Zásahové 

meze 

Lisování Lis 

Lisovací síla 

[kN] 470 ±12 485 ±10 

Počet tahů za 

minutu 9   12   

Sintrování 

Pec/Zóna 1 Teplota [°C] 750 ± 10 770 ± 10 

Pec/Zóna 2 Teplota [°C] 850 ± 10 900 ± 10 

Pec/Zóna 3 Teplota [°C] 1120 ± 20 1080 ± 10 

Pec/Zóna 4 Teplota [°C] 1120 ± 20 1130 ± 10 

Pec/Zóna 5 Teplota [°C] 1120 ± 20 1130 ± 10 

Pec/Zóna 6 Teplota [°C] 1000 ± 20 1130 ± 10 

Pec/Zóna 7 Teplota [°C] -   890 ± 10 

Pás Posun [m/h] 4,5 ± 0,5 4 ± 0,5 

 

Zjištění z rozboru metalografických a tribologických vlastností gerotoru před a 

po provedení změny a nálezy z auditu procesu u obou subdodavatelů lze nejlépe shrnout 

pomoci metody 5 proč (Tab. 6.5.3). 

 

Tab. 6.5.3 Analýza 5 proč aplikovaná na proces sintrování gerotoru 

Proč je sintrovaný vnitřní gerotor příčinou zadírání čerpadel? 

Má odlišné tribologické vlastnosti (koeficient tření, odolnost vůči odírání). 

Proč? 

Byly identifikovány rozdíly v materiálové struktuře (distribuce pórů, MnS inkluze, struktura 

zrn). 

Proč? 

Nalezeny rozdíly v procesu sintrování (teplotní profil, doba sintrování, lisování prášku) mezi 

subdodavatelem A a subdodavatelem B. 

Proč? 

Rozdílné procesní parametry (teplota, posuv pásu, lisovací tlak). 

Proč? 

Plánovaný převod technologie a nastavení procesu od subdodavatele B k subdodavateli A 

nebyl proveden beze změny parametrů. 
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Vysokotlaká vstřikovací čerpadla s gerotory spékanými u subdodavatele A vykazují 

vyšší tendenci ke vzniku zadírání čerpadla než čerpadla s gerotory sintrovanými 

subdodavatelem B. Příčinou je změna parametrů procesu spékání, která vede k odlišným 

vlastnostem materiálu a následnému zhoršení tribologických vlastností gerotoru. 

 

6.5.6 Potvrzení kořenových příčin 

 

Progresivní eliminační metoda vedla k identifikaci tří okruhů pravděpodobných 

příčin (Obr.6.5.13): 

 

 Axiální vůle vnitřního přechodového čerpadla,  

 subdodavatel sintrování gerotoru, 

 zatížení hřídele čerpadla dané jednak radiálním zatížením čerpadla, jednak 

strmostí zvyšování otáček čerpadla. 

 

Scuffing 
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injection 
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Foreign 

particle
ITP Scuffing

Engine 

interaction

External 
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Internal 

hydraulic force 

fluctuation
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Suppplier to 
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difference
 

Obr. 6.5.13 Aktualizovaný diagram Solution Tree 
™
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6.5.6.1 Ověření kořenových příčin zadření čerpadla 

 

Pro ověření potencionálních příčin byla zvolena metoda plánovaného experimentu. 

Na základě výsledků provedených analýz bylo možné potencionální příčiny kvantifikovat 

pomocí pěti faktorů (Tab. 6.5.4).  

 

Tab. 6.5.4 Tabulka faktorů pro experiment k ověření příčin 

 

Faktor (+) úroveň (-) úroveň 

Radiální zatížení (Radial load) [HTC] 125 % 0 % 

Subdodavatel sintrování (Supplier) A B 

Axiální vůle ITP (Clearance) 30 m 10 m 

Strmost zvyšování otáček čerpadla (Ramp rate) 

[HTC] 

625 rpm/s  50 rpm/s 

Tvar disku (Disc shape) Konkávní  Konvexní 

 

Původním záměrem bylo provedení úplného faktorového experimentu 2
5
. 

Při provádění experimentu bylo zjištěno, že testovací zařízení je nutno po každé změně 

radiálního zatížení a při změně strmosti zvyšování otáček čerpadla stabilizovat. Tím 

docházelo k prodlužování celkového trvání experimentu na straně jedné, na straně druhé 

nebylo možné vyloučit vliv testovacího zařízení na měření vzorků v závislosti na době 

od provedení změny nastavení z důvodu dlouhé stabilizace testovacího zařízení. Jinými slovy 

by se vzhledem ke vzorkovacímu plánu (čítá deset vzorků v každém kroku experimentu) vliv 

testovacího zařízení měnil od vzorku č. 1 ke vzorku č. 10. Realizace úplného faktorového 

experimentu 2
5
 s úplným znárodněním není v tomto případě možná. Z praktických důvodů by 

patrně došlo při provádění experimentu k bezděčné aplikaci Split-Plot návrhu a výsledky 

experimentu by byly vyhodnoceny nesprávně. 

 

Bylo nutné změnit strategii plánovaného experimentu použitím tzv. Split-Plot návrhu. 

Tato strategie se používá v případě, že některé z faktorů jsou těžko měnitelné (Hard 

to Change), V tomto konkrétním případě jsou těžko měnitelné faktory radiální zatížení (radial 

load) a strmost zvyšování otáček čerpadla (ramp rate) právě z důvodu dlouhé stabilizace 

zkušebního zařízení po provedené změně. Plán experimentu je uveden v Tab. 6.5.5. 
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Tab. 6.5.5 Výsledky DOE k ověření příčin zadření čerpadel 

 

 

 

Protože nebyla identifikována žádná spojitá veličina, která by mohla být použita 

pro charakterizaci odezvy, bylo nutné použít veličinu atributivní, tedy vizuální detekci zadření 

vnitřního gerotoru čerpadla pomocí endoskopu. Každý krok testu byl proveden na deseti 

vzorcích, ze kterých byl vypočten podíl vadných čerpadel p. Data mají charakter relativních 

četností a odpovídají spíše binomickému než normálnímu rozdělení dat, což může vést 

k porušení základních předpokladů u většiny statistických testů. Abychom obnovili normalitu 

Std

Order

Run

Order PtType Blocks WP

Radial 

load 

[HTC]

Ramp 

rate 

[HTC] Clearance Supplier

Disc 

shape

Scuffing 

portion

Arcsin 

(Sqrt(p))

20 1 1 1 3 0 625 30 B Convex 0,0 0,0000

19 2 1 1 3 0 625 10 B Convex 0,1 0,3218

22 3 1 1 3 0 625 30 A Concave 0,0 0,0000

18 4 1 1 3 0 625 30 A Convex 0,0 0,0000

24 5 1 1 3 0 625 30 B Concave 0,0 0,0000

23 6 1 1 3 0 625 10 B Concave 0,0 0,0000

17 7 1 1 3 0 625 10 A Convex 0,2 0,4636

21 8 1 1 3 0 625 10 A Concave 0,1 0,3218

25 9 1 1 4 125 625 10 A Convex 0,7 0,9912

30 10 1 1 4 125 625 30 A Concave 0,0 0,0000

29 11 1 1 4 125 625 10 A Concave 0,6 0,8861

31 12 1 1 4 125 625 10 B Concave 0,0 0,0000

28 13 1 1 4 125 625 30 B Convex 0,0 0,0000

26 14 1 1 4 125 625 30 A Convex 0,0 0,0000

32 15 1 1 4 125 625 30 B Concave 0,0 0,0000

27 16 1 1 4 125 625 10 B Convex 0,0 0,0000

6 17 1 1 1 0 50 30 A Concave 0,0 0,0000

8 18 1 1 1 0 50 30 B Concave 0,0 0,0000

7 19 1 1 1 0 50 10 B Concave 0,0 0,0000

3 20 1 1 1 0 50 10 B Convex 0,0 0,0000

4 21 1 1 1 0 50 30 B Convex 0,0 0,0000

2 22 1 1 1 0 50 30 A Convex 0,0 0,0000

5 23 1 1 1 0 50 10 A Concave 0,0 0,0000

1 24 1 1 1 0 50 10 A Convex 0,0 0,0000

11 25 1 1 2 125 50 10 B Convex 0,0 0,0000

15 26 1 1 2 125 50 10 B Concave 0,0 0,0000

14 27 1 1 2 125 50 30 A Concave 0,0 0,0000

16 28 1 1 2 125 50 30 B Concave 0,0 0,0000

13 29 1 1 2 125 50 10 A Concave 0,3 0,5796

10 30 1 1 2 125 50 30 A Convex 0,0 0,0000

9 31 1 1 2 125 50 10 A Convex 0,4 0,6847

12 32 1 1 2 125 50 30 B Convex 0,0 0,0000
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dat, musíme přistoupit k jejich transformaci, v tomto případě použitím úhlové transformace 

(5). 

 

                    (5) 

 

Tab. 6.5.6 Vyhodnocení experimentu s atributivní odezvou 

 

NOK 

portion 

Arcsin 

(Sqrt(p)) 

Obs 

1 

Obs 

2 

Obs 

3 

Obs 

4 

Obs 

5 

Obs 

6 

Obs 

7 

Obs 

8 

Obs 

9 

Obs 

10 

0,0 0,0000 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

0,1 0,3218 OK OK OK OK OK NOK OK OK OK OK 

0,0 0,0000 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

0,0 0,0000 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

0,0 0,0000 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

0,0 0,0000 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

0,2 0,4636 OK NOK OK OK OK NOK OK OK OK OK 

0,1 0,3218 OK OK OK OK NOK OK OK OK OK OK 

0,7 0,9912 OK NOK OK NOK NOK NOK OK NOK NOK NOK 

0,0 0,0000 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

0,6 0,8861 NOK NOK OK NOK OK NOK NOK NOK OK OK 

0,0 0,0000 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

0,0 0,0000 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

0,0 0,0000 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

0,0 0,0000 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

0,0 0,0000 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

0,0 0,0000 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

0,0 0,0000 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

0,0 0,0000 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

0,0 0,0000 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

0,0 0,0000 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

0,0 0,0000 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

0,0 0,0000 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

0,0 0,0000 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

0,0 0,0000 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

0,0 0,0000 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

0,0 0,0000 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

0,0 0,0000 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

0,3 0,5796 OK NOK OK NOK OK OK NOK OK OK OK 

0,0 0,0000 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

0,4 0,6847 OK OK NOK OK NOK OK OK NOK OK NOK 

0,0 0,0000 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 
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Pro vyhodnocení plánovaného experimentu, který se skládal celkem z 320 pozorování 

(32 kroků experimentu a v každém kroku bylo testováno deset vzorků), bylo použito 

transformovaných dat (Tab. 6.5.5), která byla získána na základě vyhodnocení četnosti 

zadřených čerpadel a jejich následné úhlové transformaci (Tab. 6.5.6). 

 

 
 

Obr. 6.5.14 Paretova analýza efektů pro Split-Plot Design DOE k ověření příčin 

 

Paretova analýza efektů (Obr. 6.5.14) a analýza hlavních efektů (Obr. 6.5.15) ukázala 

signifikantní efekt parametrů: 

 

 Axiální vůle vnitřního přechodového čerpadla daná rozdílem výšek gerotoru a 

vymezovacího kroužku (Clearance), 

 subdodavatel sintrování (Supplier).  

 

Rozbor výsledků plánovaného experimentu neukazuje signifikantní vliv tvaru disku. 

Ani analýza interakcí (Obr. 6.5.16) nevede k identifikaci významného vlivu tvaru disku. 

Z technického hlediska je pravděpodobný vliv změny tvaru disku v důsledku zvýšení strmosti 

změny otáček čerpadla, čímž může dojít ke změně axiální vůle vnitřního přechodového 

čerpadla během jeho činnosti. Významnou roli hraje i jeden z těžko měnitelných parametrů 

radiální zatížení čerpadla (radial load). 
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Obr. 6.5.15 Hlavní efekty plánovaného experimentu Split-Plot Design k ověření příčin 

 

 

 
 

Obr. 6.5.16 Graf interakce pro plánovaný experiment podle Split-Plot návrhu k ověření příčin 
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6.5.6.2 Ověření kořenových příčin – změna materiálu gerotoru 

 

Výsledky analýz odhalily jako jednu z kořenových příčin změnu materiálu gerotoru, která 

se projevila po změně dodavatele procesu sintrovaného polotovaru. Na základě výsledků 

materiálové a tribologické analýzy lze identifikovat jako potenciální příčiny zejména porostu 

nad 100 mikrometrů, koncentraci sulfidu manganatého a rozdíl v procesu sintrování mezi 

dodavateli A a B. 

 

  K ověření příčin byl opět zvolen plánovaný experiment se čtyřmi faktory (Tab. 6.5.6). 

Faktor koncentrace MnS byl identifikován jako těžce nastavitelný (HTC, Hard-to-change) 

protože obsah MnS je dán složením vstupního prášku. Byla tedy použita metoda Split-Plot 

Design, jako odezva byl definován koeficient tření . 

 

Tab. 6.5.7 Tabulka faktorů DOE pro ověření materiálových příčin 
 

Faktor (-) úroveň (+) úroveň 

Koncentrace MnS [%]   [HTC] 0,4 2,0 

Porozita [%] 2,6 14,4 

Dodavatel lisování A B 

Dodavatel spékání  A B 

 

Tab. 6.5.8 Výsledky DOE pro ověření materiálových příčin 
 

StdOrder RunOrder PtType Blocks WP 
MnS 
[%] 

Porosity 
[%] Press Sintering 

Friction 
coeff. 

6 1 1 1 1 0,4 14,4 A B 0,167 

4 2 1 1 1 0,4 14,4 B A 0,176 

5 3 1 1 1 0,4 2,6 A B 0,176 

2 4 1 1 1 0,4 14,4 A A 0,185 

1 5 1 1 1 0,4 2,6 A A 0,159 

8 6 1 1 1 0,4 14,4 B B 0,201 

3 7 1 1 1 0,4 2,6 B A 0,162 

7 8 1 1 1 0,4 2,6 B B 0,158 

9 9 1 1 2 2 2,6 A A 0,176 

15 10 1 1 2 2 2,6 B B 0,168 

10 11 1 1 2 2 14,4 A A 0,204 

11 12 1 1 2 2 2,6 B A 0,164 

12 13 1 1 2 2 14,4 B A 0,202 

16 14 1 1 2 2 14,4 B B 0,215 

14 15 1 1 2 2 14,4 A B 0,202 

13 16 1 1 2 2 2,6 A B 0,177 
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Obr. 6.5.17 Paretova analýza efektů DOE pro ověření materiálových příčin 

 

 

 

Obr. 6.5.18 Graf hlavních efektů DOE pro ověření materiálových příčin 
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Obr. 6.5.19 Graf interakci DOE pro ověření materiálových příčin 
 

Paretova analýza efektů (Obr. 6.5.17) a analýza hlavních efektů (Obr. 6.5.18) vedou 

k závěru, že hlavním efektem je porozita. Analýza interakcí (Obr. 6.7.19) vede k nálezu 

signifikantních interakcí spjatých s procesy sintrování, obsahem MnS a porozitou. Plánovaný 

experiment v podstatě potvrzuje předchozí nálezy v této fázi, přičemž hlavní příčinou je 

změna porozity materiálu, která následně vede ke změně tribologických vlastností gerotoru. 

 

6.5.7 Kontrolní seznam fáze Analyze (Analyzuj) 
 

Tab. 6.5.9 Kontrolní seznam fáze Analyze (Analyzuj) 
 

Analyze Dokončeno 

Přezkoumání dopadu na zákazníka X 

Generování potencionálních příčin  X 

Vytvoření strategie identifikace kořenových 

příčin 
X 

Identifikace kontrastů X 

Analýza změn X 

Hodnocení vztahů mezi vstupy a výstupy X 

Identifikace zdrojů variability X 

Potvrzení kořenové příčiny X 

Analýza procesů  X 
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6.6 Contain (Ochraň). Revize dočasného nápravného opatření. 

 

Po fázi Analyze (Analyzuj) se ve schématu C-DMAIC-S opět vracíme do fáze Contain 

(Ochraň). Trvalá nápravná opatření budou zaváděna až ve fázi Improve (Zlepšuj).  

 

Na základě výstupů z fáze Analyze (Analyzuj) byla definována tři okamžitá nápravná 

opatření. 

 

 Používání gerotorů sintrovaných pouze subdodavatelem B. Jde o krok, kdy se 

vracíme k nastavení procesu před realizací změny dodavatele spékaného 

polotovaru. 

 Zavedení kalibrace disku. Cílem je snížit pravděpodobnost snížení axiální vůle 

vnitřního přechodového čerpadla při plné činnosti čerpadla. Kalibrace je 

prováděna aplikací definované síly pomocí pístové kalibrační hlavy (Obr. 

6.6.1), čímž dojde k uvolnění napětí materiálu. To má za následek částečné 

vyrovnání tvaru disku, zlepšení jeho rovinnosti a částečné ztrátě flexibility 

disku, 

 Zlepšení kontroly napnutí řetězu pohánějícího čerpadlo na straně zákazníka, 

 

 

Obr. 6.6.1 Kalibrace disku 
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V předchozím kroku fáze Contain (Ochraň) byla definována tato okamžitá nápravná 

opatření, která zůstávají nadále v platnosti.: 

 

 100% kontrola čerpadel endoskopem na přítomnost poškození způsobených 

zadíráním ve dvou krocích: po provedení funkčního testu čerpadla 

u dodavatele a při vstupní kontrole čerpadel u výrobce motoru, 

 100% kontrola kritických rozměrů klíčových komponent – vymezovací 

kroužek, gerotor a disk – pomocí měřících šablon, 

 manuální kontrola rotace čerpadla po montáži. 

 

6.6.1 Kontrolní seznam fáze Contain (Ochraň). Přezkoumání opatření 

 

Tab. 6.6.1 Kontrolní seznam fáze Contain (Ochraň). Přezkoumání okamžitého nápravného 

opatření 

 

Contain (Review ICA) Dokončeno 

Přezkoumání účinnosti okamžitého nápravného opatření  X 
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6.7 Improve (Zlepšuj) 
 

6.7.1 Návrh řešení 

 

Na základě výstupu z předchozí fáze je evidentní, že se fáze Improve (Zlepšuj) bude 

dotýkat dvou oblastí: 

 

 Definice axiální vůle vnitřního přechodového čerpadla (clearance), 

 definice materiálových vlastností gerotoru. 

 

6.7.2 Nalezení optimálního řešení 

6.7.2.1 Zvětšení axiální vůle o 3 mikrometry 

 

Na základě inženýrských výpočtů a benchmarkingu s jinými typy čerpadel bylo 

rozhodnuto provést experiment s axiální vůlí zvýšenou o 3 mikrometry. Původního definice 

axiální vůle v rozmezí 10 až 24 mikrometrů byla změněna na 13 až 27 mikrometrů.  

 

K experimentu bylo opět použito metody Split-Plot design, jako těžce měnitelné 

parametry (HTC, hard-to-change) byly definovány opět radiální zatížení (radial load) a 

strmost změny otáček čerpadla (ramp rate), a to kvůli době stabilizace parametrů měření 

způsobené konstrukcí testovacího zařízení, jak již bylo diskutováno ve fázi Analyze 

(Analyzuj). Úplný faktorový experiment experimentu 2
4
, tedy se čtyřmi faktory (Tab. 6.7.1) 

v návrhu Split-plot se dvěma HTC faktory (Tab. 6.7.2), byl proveden s gerotory 

od subdodavatele B, tedy s optimálním nastavením procesu sintrování.  

 

Tab. 6.7.1 Tabulka faktorů pro DOE: Zvětšení axiální vůle o 3 mikrometry 

 

Faktor (+) úroveň (-) úroveň 

Radiální zatížení 

(Radial load) [HTC] 

125 % 0 % 

Axiální vůle ITP 

(Clearance) 
27 m 13 m 

Strmost zvyšování otáček čerpadla 

(Ramp rate) [HTC] 

625 rpm/s  50 rpm/s 

Tvar disku 

(Disc shape) 

Konkávní  Konvexní 
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Tab. 6.7.2 Tabulka výsledků DOE: Zvětšení axiální vůle o 3 mikrometry 

 

  

 

 

 

Obr. 6.7.1 Paretova analýza efektů pro experiment s rozšířenou axiální vůlí ITP o 3 

mikrometry 

 

Std

Order

Run

Order PtType Blocks WP

Radial 

load 

[HTC]

Ramp 

rate 

[HTC] Clearance Disc shape

Scuffing 

p [%]

Arcisn

(Sqrt(p))

16 1 1 1 4 125 625 27 Concave 0 0,0000

13 2 1 1 4 125 625 13 Convex 0 0,0000

14 3 1 1 4 125 625 27 Convex 0 0,0000

15 4 1 1 4 125 625 13 Concave 0 0,0000

3 5 1 1 1 0 50 13 Concave 0 0,0000

4 6 1 1 1 0 50 27 Concave 0,1 0,3218

2 7 1 1 1 0 50 27 Convex 0 0,0000

1 8 1 1 1 0 50 13 Convex 0 0,0000

10 9 1 1 3 0 625 27 Convex 0,1 0,3218

12 10 1 1 3 0 625 27 Concave 0,2 0,4636

11 11 1 1 3 0 625 13 Concave 0 0,0000

9 12 1 1 3 0 625 13 Convex 0 0,0000

8 13 1 1 2 125 50 27 Concave 0 0,0000

7 14 1 1 2 125 50 13 Concave 0 0,0000

6 15 1 1 2 125 50 27 Convex 0 0,0000

5 16 1 1 2 125 50 13 Convex 0,1 0,3218
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Obr. 6.7.2 Graf hlavních efektů pro experiment s rozšířenou axiální vůlí ITP o 3 mikrometry 

 

 

 

Obr. 6.7.3 Graf interakcí pro experiment s rozšířenou axiální vůlí ITP o 3 mikrometry 
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Jako odezvy bylo opět použito atributivní hodnocení zadření čerpadla endoskopem. 

Pro každý krok experimentu bylo použito 10 vzorků, celkem bylo provedeno 160 pozorování. 

Výsledek byl vyhodnocen na základě četnosti výskytu zadření. Pro zachování normality dat 

bylo použito úhlové transformace relativní četnosti výskytu zadření p. 

 

Paretova analýza efektů (Obr. 6.7.1) a analýza hlavních efektů (Obr. 6.7.2) vedou 

k závěru, že efekt axiální vůle je stále signifikantní. Analýza interakcí (Obr. 6.7.3) nevede 

k nálezu signifikantní interakce, a to ani co se týče předpokládaného vlivu změny tvaru disku 

v důsledku zvýšení strmosti změny otáček čerpadla. 

 

6.7.2.1 Zvětšení axiální vůle o 3 mikrometry a kalibrace disku 

 

Na základě těchto výsledků bylo přikročeno k dalšímu testu, jehož cílem bylo ověřit 

vliv eliminace tvaru disku. Nastavení experimentu bylo podobné jako v předchozím 

experimentu (Tab. 6.7.3). Tvar disku byl potlačen zavedením kalibrace disku jako okamžitého 

nápravného opatření (viz fáze Contain). K testu bylo použito disků kalibrovaných a disků 

s konvexním tvarem. Byly použity gerotory pouze od subdodavatele B; gerotory s lepšími 

tribologickými vlastnostmi. 

 

Jako odezva bylo opět použito atributivní hodnocení zadření čerpadla endoskopem. 

Pro každý krok experimentu bylo použito 10 vzorků, celkem bylo provedeno 160 pozorování. 

Výsledek byl vyhodnocen jako četnost výskytu zadření. Pro zachování normality dat bylo 

použito úhlové transformace relativní četnosti výskytu zadření p (Tab. 6.7.4). 

 

Tab. 6.7.3 Tabulka faktorů pro DOE: Zvětšení axiální vůle o 3 mikrometry a kalibrace disku 
 

Faktor (+) úroveň (-) úroveň 

Radiální zatížení 

(Radial load) [HTC] 

125 % 0 % 

Axiální vůle ITP 

(Clearance) 
27 m 13 m 

Strmost zvyšování otáček čerpadla 

(Ramp rate) [HTC] 

625 rpm/s  50 rpm/s 

Tvar disku 

(Disc shape) 

Kalibrovaný  Konvexní 
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Tab. 6.7.4 Výsledky DOE pro experiment s rozšířenou axiální vůlí ITP o 3 mikrometry a 

kalibrovanými disky 

 

 

 

 

 

Obr. 6.7.4 Paretova analýza efektů pro experiment s rozšířenou axiální vůlí ITP 

o 3 mikrometry a kalibrací disku 

Std

Order

Run

Order PtType Blocks WP

Radial 

load 

[HTC]

Ramp 

rate 

[HTC] Clearance Disc shape

Scuffing 

p [%]

Arcsin

(Sqrt(p))

4 1 1 1 1 0 50 27 Calibrated 0 0,0000

3 2 1 1 1 0 50 13 Calibrated 0 0,0000

1 3 1 1 1 0 50 13 Convex 0 0,0000

2 4 1 1 1 0 50 27 Convex 0 0,0000

12 5 1 1 3 0 625 27 Calibrated 0 0,0000

9 6 1 1 3 0 625 13 Convex 0,1 0,3218

10 7 1 1 3 0 625 27 Convex 0 0,0000

11 8 1 1 3 0 625 13 Calibrated 0 0,0000

15 9 1 1 4 125 625 13 Calibrated 0 0,0000

13 10 1 1 4 125 625 13 Convex 0,2 0,4636

14 11 1 1 4 125 625 27 Convex 0 0,0000

16 12 1 1 4 125 625 27 Calibrated 0 0,0000

7 13 1 1 2 125 50 13 Calibrated 0 0,0000

6 14 1 1 2 125 50 27 Convex 0 0,0000

8 15 1 1 2 125 50 27 Calibrated 0 0,0000

5 16 1 1 2 125 50 13 Convex 0 0,0000



104 
 

 

 

Obr. 6.7.5 Graf hlavních efektů pro experiment s rozšířenou axiální vůlí ITP o 3 mikrometry 

a kalibrací disku 
 

:  

Obr. 6.7.6 Graf interakcí pro experiment s rozšířenou axiální vůlí ITP o 3 mikrometry a 

kalibrací disku 
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Při aplikaci Paretovy analýzy efektů (Obr. 6.7.4) nebyl identifikován žádný 

signifikantní efekt, nicméně na základě této analýzy a analýzy hlavních efektů (Obr. 6.7.5) lze 

dospět k závěru, že efekt axiální vůle je stále efektem hlavním. Analýza interakcí (Obr. 6.7.3) 

nevede k nálezu signifikantní interakce. 

 

Na základě výsledků tohoto experimentu bylo přistoupeno k okamžité aplikaci obou 

nápravných opatření. Kalibrace disku byla zavedena již jako okamžité nápravné opatření. 

Změna specifikace axiální vůle vnitřního přechodového čerpadla by vedla ke změně 

specifikace rozměrů u minimálně jedné ze dvou hlavních komponent: 

 

 Výšky vymezovacího kroužku (zvýšení), 

 výšky gerotoru (snížení). 

 

Obě změny byly diskutovány s oběma dodavateli. Jedním z rozhodujících faktorů byla 

rychlost zavedení, která nutně vyústila v požadavek na změny, jež nevyžadují významné 

změny v procesu jako změny strojů či časově náročné změny nástrojů. Jako časově méně 

náročná změna se ukázalo snížení výšky gerotoru o 3 mikrometry. 

 

6.7.2.2 Zvýšení axiální vůle o 6 mikrometrů 

 

I když zavedení axiální vůle zvětšené o 3 mikrometry přineslo výrazné zlepšení, 

výsledky naznačovaly určitou pravděpodobnost výskytu zadřených čerpadel. Vzhledem 

k požadavku zákazníka na nulovou úroveň vad bylo navrženo rozšíření axiální vůle vnitřního 

čerpadla celkově o 6 mikrometrů; tedy z původního rozmezí 10–24 mikrometrů na nově 

definovanou specifikaci 16–30 mikrometrů. Těchto výsledků už nebylo možné dosáhnout 

vzhledem ke konstrukci čerpadla jinak než zvýšením výšky vymezovacího kroužku 

o 3 mikrometry. 

 

V tomto případě šlo o návrh definitivního řešení problému, byl navržen plánovaný 

experiment reflektující všechny rozhodující faktory, šlo opět o experiment s pěti faktory 

(Tab. 6.7.5). Plán experimentu zahrnoval 32 experimentálních kroků (Tab. 6.7.6). 
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Tab. 6.7.5 Tabulka faktorů DOE: Zvětšení axiální vůle čerpadla o 6 mikrometrů 

 

Faktor (+) úroveň (-) úroveň 

Radiální zatížení 

(Radial load) [HTC] 

125 % 0 % 

Subdodavatel sintrování 

(Supplier) 

A B 

Axiální vůle ITP 

(Clearance) 
30 m 16 m 

Strmost zvyšování otáček čerpadla 

(Ramp rate) [HTC] 

625 rpm/s  50 rpm/s 

Tvar disku 

(Disc shape) 

Konkávní  Konvexní 

 

Odezvou bylo stejně jako v předchozích případech vizuální hodnocení zadření 

čerpadla endoskopem. V každém experimentálním kroku bylo provedeno 10 pozorování, 

celkem tedy 320 pozorování. Výsledky byly vyhodnoceny na základě relativní četnosti 

výskytu zadřených čerpadel v každém kroku. Pro vyhodnocení výsledků plánovaného 

experimentu pak bylo stejně jako v předchozích případech použito dat transformovaných 

pomocí úhlové transformace. 

 

 

 

Obr. 6.7.7 Paretova analýza efektů pro experiment s rozšířenou axiální vůlí ITP o 6 

mikrometrů 
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Obr. 6.7.8 Graf hlavních efektů pro experiment s rozšířenou axiální vůlí ITP o 6 mikrometrů 

 

 

 

Obr. 6.7.9 Graf interakcí pro experiment s rozšířenou axiální vůlí ITP o 6 mikrometrů 
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Paretova analýza efektů (Obr. 6.7.6) a analýza hlavních efektů (Obr. 6.7.6) ukazují 

v podstatě ekvivalentní efekt všech zvolených faktorů. Analýza interakcí (Obr. 6.7.3) nevede 

k nálezu signifikantní interakce. 

 

Tab. 6.7.6 Výsledky experimentu 25 metodou Split-Plot Design pro rozšířenou axiální vůli 

ITP o 6 mikrometrů 

 

Std 

Order 

Run 

Order PtType Blocks WP 

Radial 

load 

[HTC] 

Ramp 

rate 

[HTC] Clearance Supplier 

Disc 

shape 

Scuffing 

[%] 

Arcsin 

(Sqrt(p)) 

23 1 1 1 3 0 625 16 B Concave 0 0,0000 

17 2 1 1 3 0 625 16 A Convex 0,1 0,3218 

18 3 1 1 3 0 625 30 A Convex 0 0,0000 

19 4 1 1 3 0 625 16 B Convex 0 0,0000 

20 5 1 1 3 0 625 30 B Convex 0 0,0000 

21 6 1 1 3 0 625 16 A Concave 0 0,0000 

22 7 1 1 3 0 625 30 A Concave 0 0,0000 

24 8 1 1 3 0 625 30 B Concave 0 0,0000 

3 9 1 1 1 0 50 16 B Convex 0 0,0000 

7 10 1 1 1 0 50 16 B Concave 0 0,0000 

1 11 1 1 1 0 50 16 A Convex 0 0,0000 

2 12 1 1 1 0 50 30 A Convex 0 0,0000 

5 13 1 1 1 0 50 16 A Concave 0 0,0000 

4 14 1 1 1 0 50 30 B Convex 0 0,0000 

8 15 1 1 1 0 50 30 B Concave 0 0,0000 

6 16 1 1 1 0 50 30 A Concave 0 0,0000 

26 17 1 1 4 125 625 30 A Convex 0 0,0000 

29 18 1 1 4 125 625 16 A Concave 0 0,0000 

27 19 1 1 4 125 625 16 B Convex 0 0,0000 

31 20 1 1 4 125 625 16 B Concave 0 0,0000 

30 21 1 1 4 125 625 30 A Concave 0 0,0000 

32 22 1 1 4 125 625 30 B Concave 0 0,0000 

25 23 1 1 4 125 625 16 A Convex 0 0,0000 

28 24 1 1 4 125 625 30 B Convex 0 0,0000 

11 25 1 1 2 125 50 16 B Convex 0 0,0000 

13 26 1 1 2 125 50 16 A Concave 0 0,0000 

12 27 1 1 2 125 50 30 B Convex 0 0,0000 

16 28 1 1 2 125 50 30 B Concave 0 0,0000 

14 29 1 1 2 125 50 30 A Concave 0 0,0000 

15 30 1 1 2 125 50 16 B Concave 0 0,0000 

10 31 1 1 2 125 50 30 A Convex 0 0,0000 

9 32 1 1 2 125 50 16 A Convex 0 0,0000 
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6.7.3 Materiálové vlastnosti gerotoru 

 

Výsledky předchozí fáze vedly k odhalení změny materiálových vlastností gerotoru, 

které následně způsobily změnu tribologických vlastností této součásti při aplikaci v čerpadle. 

Jak bylo ukázáno v předchozí kapitole, příčinou bylo rozdílné nastavení procesních parametrů 

při procesu sintrování.  Další otázkou zůstává, proč nebyly tyto rozdíly detekovány. Detailním 

rozborem specifikace pro tento díl – gerotor – byly zjištěny nedostatky ve specifikaci 

(Tab. 6.7.7). Odchylky zjištění při řešení tohoto problému tedy ani nemohly být odhaleny 

při porovnání vůči specifikaci. 

 

Tab. 6.7.7 Výsledky rozboru materiálové specifikace pro gerotor 

 

 

Poznatky získané řešením tohoto problému vedly ke změnám specifikace pro gerotor. 

Hlavními příčinami změny tribologických vlastností byla porozita a koncentrace sulfidu 

manganatého v materiálu gerotoru. Kromě určení specifikace pro tyto dvě charakteristiky 

bylo nutné upřesnit specifikaci pro další dvě klíčové vstupní veličiny materiálu gerotoru; 

hustotu a tvrdost (Tab. 6.7.8) 

 

Tab. 6.7.8 Specifikace materiálových vlastností gerotoru 
 

 

Kritický znak kvality 

(CTQ, Critical To Quality) 

Současná specifikace Je/není dostatečná 

Hustota (Density) Definována spodní toleranční 

mez 

Není 

Chemické složení (Chemical 

composition) 

Definováno základní složení 

prášku před sintrováním 

Není 

Porozita (Porosity) Není specifikována Není 

Tvrdost (Hardness) Definována jen tvrdost 

povrchu dílu 

Není 

Kritický znak kvality 

(CTQ, Critical To Quality) 

Předchozí specifikace Nová specifikace 

Hustota (Density) Min. 6.9 kg/dm
3
 6.9 ± 0,2 kg/dm

3
 

Chemické složení (Chemical 

composition) 

Nespecifikován obsah MnS 

po spékání 

0,4 – 0,6 % 

(po sintrování) 

Porozita (Porosity) Nebyla specifikována 14 – 18 %  

(porozita > 100 m) 

Tvrdost (Hardness) Min. 500 HV 0.3 500 – 850  HV 0.3 
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6.7.4 Proces zavádění nápravných opatření 
 

V průběhu řešení problému bylo zavedeno celkem šest opatření (Obr. 6.7.10), (Příloha C): 

 

 Jedno nouzové nápravné opatření, 

 čtyři okamžitá nápravná opatření, 

 dvě permanentní nápravná opatření. 

 

 

 

Obr. 6.7.10 Grafické znázornění zavádění nápravných opatření 

 

Jejich zavedení probíhalo v různých fázích projektu Six Sigma; tedy v různých fázích 

řešení problému. K předběžnému hodnocení efektivity zavedení byla použita metoda analýzy 

potencionálních řešení – Potential Solution Analysis (Tab. 6.7.9). Jde o hodnocení 

potencionálního opatření z hlediska složitosti řešení, jeho předpokládané efektivnosti, nákladů 

na zavedení a v neposlední řadě z hlediska předpokládané délky jeho užití. Výsledkem je číslo 

SPN (Solution Plausability Number), číslo přijatelnosti navrhovaného řešení. SPN 

nevyjadřuje absolutní hodnotu, slouží k porovnání mezi navrhovanými opatřeními. 

 

Hodnocení předpokládané efektivity opatření pomocí čísla SPN (Tab. 6.7.9) není 

jediným rozhodujícím faktorem, v případě řešení problému pomocí Six Sigma je důležitým 

faktorem hlas zákazníka, který nemusí být nutně v souladu s logikou hodnocení efektivity 
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potencionálních opatření.  Z tabulky vyplývá, že některá nápravná opatření byla zavedena i 

přesto, že potencionální efekt nebyl v porovnání s ostatními příliš výrazný 

 

Tab. 6.7.9 Hodnocení potencionálních opatření pomocí Potential Solution Analysis 

 

Kritické 

parametry a 

interakce Potencionální řešení 

Komplexita 

řešení 

Trvalé 

opatření  

Účinnost 

opatření 

Náklady 

na 

zavedení SPN 

Zadření čerpadla Vizuální kontrola 

endoskopem 
4 1 5 3 60 

Zvýšený krouticí 

moment čerpadla 

Manuální rotace hřídelí 

čerpadla 
5 2 4 5 200 

Nedostatečná 

axiální vůle ITP 

100% kontrola kritických 

parametrů komponent 

(KPIV) 

3 3 3 4 108 

Nedostatečná 

axiální vůle ITP 

Snížení výšky gerotoru 
2 5 5 1 50 

Tvar disku Kalibrace disku 3 3 3 3 81 

Gerotor s 

původními 

tribologickými 

vlastnostmi 

Použití gerotoru 

sintrovaného 

subdodavatelem B 
2 4 5 2 80 

Zvýšení axiální vůle 

ITP 

Zvýšení výšky 

vymezovacího kroužku 
2 5 5 1 50 

Zvýšený krouticí 

moment čerpadla 

On line měření krouticího 

momentu za sucha 1 5 5 1 25 

 

Všechna kritéria hodnocení se hodnotí pomocí pětibodové stupnice: 

 

 složitost navrhovaného řešení se hodnotí od složitého návrhu (1) k jednoduchému (5), 

 trvalost opatření se hodnotí od nouzového (1) k preventivnímu (5), 

 účinnost opatření je hodnocena stupněm 5 v případě vysoké účinnosti, 

 vysoké náklady na zavedení jsou hodnoceny stupněm 1, zatímco nízké stupněm 5. 

6.7.5 Kontrolní seznam pro fázi Improve (Zlepšuj) 

 

Tab. 6.7.10 Kontrolní seznam pro fázi Improve (Zlepšuj) 
 

Improve Dokončeno 

Návrh řešení X 

Nalezení optimálního řešení (pilot study, DOE) X 

Vytvoření plánu implementace X 

Ověření stavu po zlepšení  X 
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6.8 Control (Kontroluj) 

 

6.8.1 Vývoj systému kontroly 
 

Ve spolupráci s externím dodavatelem byla vyvinuta metoda, která umožňuje kontrolu 

rotace čerpadla po jeho kompletní montáži přímo na montážní lince. Měřící zařízení je 

umístěno přímo v lince a umožňuje 100% kontrolu čerpadel. Kontrola se provádí 

tzv. za sucha, čerpadlo není naplněno testovacím olejem tak, jako je tomu u funkčního testu. 

Limit byl nastaven na základě tříměsíční aplikace SPC na 1,2 Nm. Na základě dostupných 

výsledků je metoda schopna spolehlivě rozlišit potencionální zadření čerpadla (Obr. 6.8.1). 

Hypotéza o rovnosti středních hodnot souboru zadřených čerpadel a soubor nezadřených 

čerpadel nebyla potvrzen t-testem na hladině významnosti  = 95 %. 

 

 

 

Obr. 6.8.1 Porovnání kroutícího momentu za sucha zadřených čerpadel a čerpadel bez 

zadření 

 

K analýze systému měření bylo použito techniky Isoplot
® 

(Obr
. 
6.8.2). Jak vyplývá 

z definice této metody, měřící metoda je způsobilá, pokud je diskriminační poměr vyšší než 6. 

V našem případě je diskriminační poměr roven 10,05, metodu lze tedy považovat 

za způsobilou. 
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Obr. 6.8.2 Analýza systému měření krouticího momentu čerpadla za sucha metodou Isoplot
®

 

 

6.8.2 Implementace kontrolních grafů 

 

Metoda byla aplikována pro 100% kontrolu krouticího momentu čerpadla za sucha.  

 

 

Obr. 6.8.3 Průběhový diagram měření krouticího momentu čerpadla za sucha 
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Protože jde o 100% kontrolu, je systém měření napojen přímo na andon, překročení 

tolerančních limitů vede automaticky k vyřazení kusu mimo specifikaci. Na základě 

naměřených dat se provádí jejich analýza ve smyslu způsobilosti procesu a analýzy trendů 

v datech.  

 

Kontrolní graf měření za srpen 2016 (Obr. 6.8.3) ukazuje vysoce způsobilý proces 

s hodnotami  cp = 6,05 a cpk = 5,19. 

 

6.8.3 Aktualizace kontrolních plánů 

 

Výsledky řešení tohoto případu vedly k úpravě kontrolních plánů pro komponenty, ale 

i pro samotné vysokotlaké vstřikovací čerpadlo (Tab. 6.8.1): 

 

Tab. 6.8.1 Přehled změn v kontrolním plánu 
 

Součást/ 

výrobek 

Parametr Specifikace Kontrolní místo Frekvence 

Gerotor  Porozita > 100 m 

[%] 

14 – 18 Vstupní kontrola 4 ks/šarže 

Obsah MnS [%] 0,4 – 0,6 Po sintrování, výstupní 

kontrola subdodavatele 

1 ks/šarže 

Tvrdost [HV 0.3] 500–850 Výstupní kontrola 

subdodavatele 

1 ks/šarže 

Hustota [kg/dm
3
] 6.9 ± 0,2 Výstupní kontrola 

subdodavatele 

4 ks/šarže 

Výška gerotoru 

[mm] 

11,607 ± 

0,007 

Vstupní kontrola 10 ks/šarže 

Vymezovací 

kroužek 

Výška kroužku 

[mm] 

11,613 ± 

0,007 

Vstupní kontrola 10 ks/šarže 

Čerpadlo Krouticí moment za 

sucha [m] 

Max. 1,2 On-line 100% 
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6.8.4 Přezkoumání nákladů na kvalitu 

 

Problém se celkově týkal 233 čerpadlech detekovaných jako tzv. 0 km defekt, tedy 

u výrobce motoru či automobilu a 84 čerpadel, které byly zjištěny tzv. v poli, tedy vada 

ovlivňující přímo koncového uživatele (Obr. 6.8.4). Zvýšený výskyt reklamací se týkal 

vysokotlakých vstřikovacích čerpadel vyrobených v období mezi týdny 16 – 30. Celkové 

náklady na kvalitu se vyšplhaly na 450 000 eur. 

 

 

Obr. 6.8.4 Celkový počet zadřených čerpadel 

 

6.8.5 Kontrolní seznam fáze Control (Kontroluj) 

 

Tab. 6.8.2 Kontrolní seznam fáze Control (Kontroluj) 
 

Control Dokončeno 

Vývoj systému kontroly X 

Implementace kontrolních grafů  X 

Nastavení specifikace a tolerancí X 

Aktualizace kontrolních plánů, PFMEA a 

procedur 
X 

Přezkoumání nákladů na kvalitu X 
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6.9 Standardize  (Standardizuj) 
 

Fáze Standardize (Standardizuj) byla realizována ve třech základních oblastech: 

 

 aktualizace znalostních databází, 

 lessons learned, ponaučení z tohoto případu, 

 ověření efektivnosti nápravných opatření po 6 měsících. 

6.9.1 Znalostní databáze 
 

Znalostní databáze byly aktualizovány, a to na úrovni produktu, jeho součástí a 

příslušné dokumentace. 

 

 Změna výkresu čerpadla. Na základě změnového řízení byla nově definována 

axiální vůle čerpadla. 

 Změna výkresu gerotoru. Nově byla definována výška gerotoru. 

 Změna materiálové specifikace gerotoru. Nově byly definovány parametry 

ovlivňující tribologické chování dílu: hustota, porozita, tvrdost a koncentrace 

MnS. 

 Změna výkresu vymezovacího kroužku. Nově byla definována výška kroužku. 

 Aktualizace FMEA návrhu výrobku. Znovu byly analyzovány možnosti vzniku 

vady produktu, které mohou vést až k zadření čerpadla. Byla provedena revize 

hodnocení rizik a aktualizace rizikových čísel. 

 Aktualizace FMEA procesu. Znovu byly prověřeny možnosti vzniku vad 

v průběhu procesu, které by mohly výšit pravděpodobnost zadření čerpadla, 

dále byla provedena aktualizace reflektující změny procesu a implementaci 

nápravných opatření. Byla provedena revize hodnocení rizik a aktualizace 

rizikových čísel. 

 Změna kontrolního plánu. 

6.9.2 Lessons learned 

 

Lessons learned,ponaučení z tohoto případu, bylo provedeno jednak replikací 

na podobné výrobky a procesy, jednak změnou standardů, pravidel pro návrh výrobku a 

systému řízení kvality. 
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 Prověření možnosti aplikace výstupů Six Sigma na jiné projekty. Model 

čerpadla, který byl předmětem reklamace, je jediným modelem, kde 

je aplikován gerotor. Moderní typy čerpadla nepoužívají systém s vnitřní 

přechodovým čerpadlem. 

 Na základě nálezů byl nově definován interní standard definující požadavky 

na tvorbu specifikace pro sintrované materiály. Jde o standard používaný 

ve fázi návrhu výrobku. 

 Revize standardu pro kontrolu součástek s kluznými povrchy. Výsledky 

vizuálních kontrol byly použity k modifikaci katalogu vad. 

 Revize standardu pro manipulaci a ochranu součástek s kluznými povrchy. 

Na základě nálezů z tohoto případu byla provedena analýza možnosti vzniku 

defektů na kluzných površích. Nově musí být požadavky na manipulaci a 

ochranu kluzných povrchů prověřeny ve fázi návrhu obalů jako povinný prvek. 

 Aplikace produktu zákazníkem musí být plně pochopena zejména v případě, 

kdy zákazník aplikuje produkt různými způsoby. Byl definován interní 

standard, který vyžaduje prověření všech aplikací produktu plánovaných 

zákazníkem jako povinný prvek přezkoumání návrhu. 

6.9.3 Kontrolní seznam fáze Standardize (Standardizuj) 

  

Tab. 6.9.1 Kontrolní seznam fáze Standardize (Standardizuj) 
 

Standardize Dokončeno 

Lessons Learned X 

Aktualizace dokumentace X 

Přezkoumání efektivnosti zlepšení po 6 měsících X 
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7 Přínosy disertační práce 

 

Tato disertační práce se věnuje aplikaci nových poznatků DOE a metodice Six Sigma 

u výrobků tvořených velkým počtem komponent. Cílem této práce je využití metody  Six 

Sigma jako nástroje pro řešení problémů spjatých s kvalitou produktů složených z velkého 

počtu komponent.  

 

V teoretické části práce byla provedena kritická analýza metody Six Sigma vzhledem 

k její aplikaci při řešení problémů. V této části byla metoda Six Sigma porovnána s dalšími 

často používanými technikami řešení problémů - Global 8D a metodou Shainin RedX
®
. 

V případě aplikace Six Sigma jako metody řešení problémů je třeba tuto metodu posílit 

zejména v diagnostické etapě. Stávající rámec DMAIC neposkytuje dostatečně efektivní 

postupy k rychlému a efektivnímu odhalení kořenových příčin, přesněji řečeno dominantních 

kořenových příčin, jejichž odhalení musí být cílem diagnostické etapy. Dalším limitujícím 

faktorem pro použití metody Six Sigma jako nástroje pro řešení problémů je absence fáze, 

která definuje ochranu zákazníka před symptomy problému do doby, než jsou zavedena 

nápravná opatření. Algoritmus řešení problému metodou Six Sigma, rámec DMAIC, neklade 

dostatečný důraz na standardizaci osvědčených postupů a poznatků získaných v rámci řešení 

projektu. 

 

V další části byl navržen model C-DMAIC-S jako postup pro řešení problémů 

metodou Six Sigma. Jde o rámec DMAIC rozšířený o dvě fáze - Contain (Ochraň) a 

Standardize (Standardizuj). Jednoznačným cílem zavedení fáze Contain (Ochraň) je ochrana 

zákazníka před důsledky vady po dobu, než je identifikována kořenová příčina a jsou 

zavedena trvalá nápravná opatření. Tento cíl je splněn pomocí postupné aplikace nouzových 

ochranných opatření a okamžitých nápravných opatření v průběhu diagnostické etapy metody 

Six Sigma. Fáze Standardize (Standardizuj) je, jak název napovídá, určena ke standardizaci 

postupů a poznatků získaných během řešení projektu. Účelem je aktualizace znalostních 

databází, aktualizace příslušné dokumentace, aplikace poznatků na podobné výrobky či 

procesy v rámci organizace. 

 

V této části jsou také rozvinuty některé přístupy ke zvýšení účinnosti diagnostické 

etapy. Zde je využito synergie mezi metodou Six Sigma a metodou Shainin RedX
®
. Navržené 

postupy jsou založeny na metodě progresivní eliminace potencionálních kořenových příčin, 
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identifikaci klíčových parametrů procesu a analýze změn. Důležitým prvkem je definování 

minimálních požadavků na každou fázi rámce C-DMAIC-S, které jsou určeny jednak 

pro kontrolu pokroku v rámci projektu, např. při přezkoumání championem, jednak mohou 

být použity jako kontrolní seznam pro řešitelský tým. S ohledem na skutečnost, že navržená 

metoda řešení problémů je založena na principech metody Six Sigma a obohacena o prvky 

Shainin RedX
®
, je v této části navrženo i řešení organizačního zabezpečení programu Six 

Sigma, které bude použito pro zabezpečení projektů Six Sigma včetně projektů týkajících se 

řešení problémů. 

 

Plánovaný experiment je významnou složkou při aplikaci metody Six Sigma. 

Při realizaci plánovaných experimentů v praxi lze identifikovat dvě skupiny problémů: 

  

a) Plánovaný experiment je příliš rozsáhlý,  

b) uspořádání výrobního procesu neumožňuje plné znáhodnění experimentu.  

První problém lze vyřešit aplikací progresivně eliminačního postupu, který vede 

k redukci potencionálních kořenových příčin. To následně vede k redukci faktorů použitých 

při realizaci plánovaného experimentu. Druhý problém týkající se znáhodnění plánovaného 

experimentu je spojen s obtížným nastavením některých parametrů procesu. Technika Split-

Plot design je založena na identifikaci dvou skupin parametrů procesu: těžce měnitelné 

parametry (hard-to-change) a jednoduše měnitelné. Aplikace této techniky umožňuje 

znáhodnění v několika úrovních. 

 

V další části je provedena praktická aplikace modelu C-DMAIC-S na konkrétní případ 

řešení reklamace zadřených vysokotlakých vstřikovacích čerpadel. 

 

7.1 Vědecký přínos disertační práce 

 

Vědecký přínos této práce lze spatřovat v návrhu modelu C-DMAIC-S metody Six 

Sigma a jeho praktickém ověření. Vytvořený model je rozšířením klasického postupu DMAIC 

používaném při zlepšování kvality. Model C-DMAIC-S může být aplikován jako nástroj 

k řešení komplexních problémů včetně problémů týkajících se multikomponentních systémů. 

Proti klasickému rámci DMAIC je nově navržený model C-DMAIC-S založen na ochraně 
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požadavků zákazníka, zejména během diagnostické etapy, a na preventivním využití výsledků 

projektu Six Sigma v rámci organizace. 

 

Poznatky získané při provádění detailních analýz metody Six Sigma poskytuji cenné 

informace o slabých a silných stránkách metody Six Sigma. Výsledky srovnávacích analýz 

s metodou Shainin RedX
®
, ale i metodou Global 8D přináší poznatky o účinnosti metody Six 

Sigma v diagnostické etapě. Metoda Six Sigma používá k identifikaci kořenových příčin spíše 

divergentní přístup, který se při řešení problémů nejeví jako účinný. Využití progresivní 

eliminační metody při hledání kořenových příčin je snahou vnést do diagnostické fáze 

konvergentního princip identifikace kořenových příčin. Pro realizaci srovnávací analýzy 

s metodou Shainin RedX
®

 bylo třeba provést studii této metody a vytvořit přehled důležitých 

nástrojů používaných v diagnostické etapě, což přináší ucelenou informaci o aplikaci těchto 

nástrojů.  

 

Účinné postupy hledání a identifikace kořenových příčin jsou důležitým faktorem při 

řešení komplexních problémů jakými jsou problémy týkající se výrobků s velkým počtem 

komponent. V takových případech je třeba eliminačními technikami rychle identifikovat 

potencionální příčiny a tím i klíčové součásti multikomponentního systému, které mohou 

problém způsobovat. Proto je aplikace progresivní eliminační metody důležitým prvkem 

aplikace metody Six Sigma při řešení tohoto typu problému. 

 

Výsledky studií metod Six Sigma, Global8D a Shainin RedX
®
 ukazují na provázanost 

postupů, které je možné využít při aplikaci metody Six Sigma k řešení problémů. Six Sigma je 

primárně aplikována při zlepšování a je typickou aplikací PDCA cyklu. Global8D a Shainin 

RedX
®
 se využívají v praxi spíše při řešení problémů. Postup při řešení problémů lze 

považovat spíše za lineární, s jasně definovaným začátkem a koncem. Global 8D a Shainin 

RedX
®
 musíme považovat za striktně strukturované metody, které formou kontrolního 

seznamu vedou řešitele v průběhu procesu řešení problému. Pro aplikaci metody Six Sigma 

při řešení problému byly definovány povinné prvky, které formou kontrolního seznamu slouží 

k revizi postupu řešení problémů a mohou být vodítkem při určení dalších kroků.  
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7.2 Praktický přínos disertační práce 

 

V praktické části disertační práce byl navržený modelu C-DMAIC-S aplikován 

při řešení konkrétního problému s kvalitou vysokotlakých vstřikovacích čerpadel. Aplikace 

metody progresivní eliminace potencionálních kořenových příčin vedla k efektivní 

identifikaci dominantních kořenových příčin. Bylo využito i dalších navrhovaných postupů, 

jako je identifikace klíčových proměnných procesu a analýzy změn.  

 

Důsledkem využití progresivní eliminační metody bylo  zúžení počtu faktorů, což 

umožnilo realizaci plánovaných experimentů se 4 až 5 faktory. Charakter výrobních procesů 

nedovoloval úplné znáhodnění plánovaných experimentů, to vedlo k využití plánovaného 

experimentu v návrhu Split-Plot. Návrh Split-Plot je v řadě praktických realizací plánovaného 

experimentu aplikován bezděčně jako logická reakce na existenci těžko měnitelných faktorů 

v plánu experimentu. Problematickou fází je pak vyhodnocení výsledků, které jsou pak 

obvykle vyhodnoceny jako výsledky získané při úplném znáhodnění experimentu. Důsledná 

aplikace návrhu Split-Plot tedy vede nejen k optimalizaci návrhu experimentu, ale i k jeho 

správnému vyhodnocení. 

 

Navrhovaný přístup k aplikaci metody Six Sigma je obohacen o vybrané prvky 

metody Shainin RedX
®
. Použití obou metod v praxi vyžaduje lidské zdroje vybavené 

znalostmi o jejich aplikaci. Pro zajištění podpory implementace obou metod byla v této práci 

navržena organizační struktura, která byla následně zavedena v rámci organizace. 

 

Návrh modifikace postupu DMAIC, model C-DMAIC-S, je koncipován tak, aby byl 

využitelný v praxi. Zvýšení účinnosti diagnostické etapy Six Sigma a aplikace plánovaného 

experimentu v návrhu Split-Plot jsou důležité prvky vedoucí k efektivní identifikaci 

kořenových příčin a návrhu účinných nápravných opatření. Poznatky získané při řešení této 

disertační práce byly úspěšně využity při řešení poměrně komplikovaného případu, problému 

s kvalitou multikomponentního funkčního systému. 
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Příloha A Kontrolní seznam povinných prvků při řešení problémů metodou Six Sigma 

 

Řešení problému metodou Six Sigma 

Kontrolní seznam  
 

Datum přezkoumání: 

Název projektu: 

Vedoucí projektu: 

Organizační jednotka: 

Zahájení projektu:  

Ukončení projektu: 

Dokončeno 
Plánované datum 

dokončení 

Fáze X Datum 

Define   

Identifikovat zákazníka   

Pochopit funkci výrobku   

Pochopit mechanismus vzniku vady   

Definovat rozsah problému a dopad na zákazníka   

Klasifikovat problém   

Určit bod detekce   

Identifikovat kritickou výstupní veličinu    

Určit hlas zákazníka (VOC)   

Odhadnout náklady na kvalitu   

Definovat kritické procesy (VOP)   

Definovat kritické znaky kvality (CTQ)   

Určit klíčové výstupní veličiny procesu (KPOV)   

Ustanovit tým   

   

Contain (ERA)   

Zavedení nouzového ochranného opatření   

Ověření účinnosti nouzového ochranného opatření   

   

Measure   

Analýza BOB vs. WOW   

Definice klíčových vstupních proměnných (KPIV)   

Validace měřících systémů    

Sběr procesních dat nebo dat o produkt   

Fyzická analýza dílů (talking to parts)   

Přezkoumání způsobilosti procesů   

Kvantifikace  kritické výstupní veličiny GreenY®   

   

Contain (ICA)   

Revize účinnosti nouzového ochranného opatření   

Zavedení okamžitého nápravného opatření   

Ověření okamžitého nápravného opatření   
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Analyze   

Přezkoumání dopadu na zákazníka   

Generování potencionálních příčin    

Vytvoření strategie identifikace kořenových příčin   

Identifikace kontrastů   

Analýza změn   

Hodnocení vztahů mezi vstupy a výstupy   

Identifikace zdrojů variability   

Potvrzení kořenové příčiny   

Analýza procesů    

   

Contain (Review ICA)   

Přezkoumání účinnosti okamžitého nápravného 

opatření  

  

   

Improve   

Návrh řešení   

Nalezení optimálního řešení (pilot study, DOE)   

Vytvoření plánu implementace   

Ověření stavu po zlepšení    

   

Control   

Vývoj systému kontroly   

Implementace kontrolních grafů    

Nastavení specifikace a tolerancí   

Aktualizace kontrolních plánů, PFMEA a 

procedur 

  

Přezkoumání nákladů na kvalitu   

Vývoj systému kontroly   

   

Standardize   

Lessons Learned   

Aktualizace dokumentace   

Přezkoumání efektivnosti zlepšení po 6 měsících   
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Příloha B Diagram příčin a následků 
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Příloha C Implementace nápravných opatření 

 

 

week 

28

week 

29

week 

30

week 

31

week 

32

week 

33

week 

34

week 

35

week 

36

week 

37

week 

38

week 

39

week 

40

week 

41

week 

42

week 

43

week 

44

week 

45

week 

46

week 

47

week 

48

week 

49

week 

50

week 

51

week 

52

prosinec 15říjen 15 listopad 15červenec 15 srpen 15 září 15

Kontrola čerpadel endoskopem: výstupní kontrola po funkčním testu čerpadla (dodavatel) + vstupní kontrola na straně zákazníka 

Rozšíření mezery vnitřního přechodového čerpadla o 3 m snížením výšky gerotoru

Kalibrace disku

Použití gerotoru pocházejícího z procesu 

sintrování u subdodavateleB

Rozšíření mezery vnitřního 

přechodového čerpadla o další 3 m

Online měření 

kroutícího momentu

Manuální otáčení hřídelem čerpadla

100% kontrola kritických rozměrů klíčových komnponent pomocí měřících šablon 


