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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 
 

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.  

 

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.  

 

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 
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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 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 
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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 

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. 

 

3 Teoretická východiska disertační práce 

3.1 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; 
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 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; 

 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. 3.1.1). 

 

Tab. 3.1.1 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. 3.1.1), 

spočívající ve dvou etapách definovaných Juranem [4]: 

 

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

příčinu či příčiny problému, 
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 nápravná etapa (remedial journey) má za cíl identifikovat a implementovat vhodná 

nápravná a preventivní opatření. 

 

 
 

Obr. 3.1.1 Diagnostická a nápravná etapa 

 

4 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.  

 

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].  

 

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

Shainin RedX
®
, výrazné nároky na řešitele. 

4.1 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 

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. 4.1.1 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. 4.1.1). První 
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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. 

5 Návrh rozšířeného modelu Six Sigma pro aplikaci při řešení problémů 

5.1 Porovnání metod zlepšování kvality  

 

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 

důležitá, ale požadavek na tyto znalosti není striktně v rámci diagnostické etapy Six Sigma 

vyžadován. 
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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 

[22].  
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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 

 

 

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 

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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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 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. 5.2.1): Contain (Ochraň) a 

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. 5.2.1 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. 

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. 

5.3 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 
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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. 

5.3.1 Aplikace progresivní eliminační metody 

 

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

(Obr. 5.3.1): 

 

 Identifikace nejpravděpodobnějších příčin v diagramu příčin a následků, 

 analýza kontrastů. 

 aplikace konvergentního přístupu hledání potencionálních příčiny. 

 

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. 5.3.1 Aplikace progresivní eliminační metody identifikace kořenových příčin 

 

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. 
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5.3.2 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. 

 

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. 5.3.2 Analýza klíčových proměnných procesu 

 

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

určit klíčové výstupní proměnné procesu a následně klíčové vstupní proměnné procesu 

(Obr. 5.3.2). Identifikované kritické vstupní i výstupní parametry procesu jsou důležitým 

vstupem pro vytvoření strategie hledání kořenových příčin. 

5.3.3 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 

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. 
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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. 

5.3.4 Definice minimálních požadavků pro diagnostickou etapu 

 

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.  

 

Jako příklad je uveden seznam minimálních požadavků na diagnostickou etapu 

(Tab 5.3.1). 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. 5.3.1 Minimální požadavky na diagnostickou etapu DMAIC  

 

 

5.3.5 Efektivní organizační struktura 
 

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, 

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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 vytvořit paralelní organizaci podporující program Six Sigma, ve které jsou lidské 

zdroje přiděleny k plnění úkolů spojených se zlepšováním na určitou omezenou dobu, 

zatímco jejich původní úkoly a zodpovědnosti v rámci organizace jsou na tuto dobu 

přesunuty do pozadí. 

 

 

Obr. 5.3.3  Organizační struktura programu Six Sigma 

 

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

podporu vedení organizace, protože vede ke zvýšení nákladů. Druhá varianta vede dřív nebo 

později ke konfliktu priorit mezi dočasnou a permanentní rolí. V našem konkrétním případě 

se podařilo vytvořit organizační strukturu, která spojuje výhody obou variant (Obr. 5.3.3). 

 

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

rozhodnutí. Zlepšovatelský či řešitelský tým pouze doporučuje řešení. Zodpovědnost za 

schválení a implementaci změn na základě výstupů z projektu Six Sigma je v rukou vedení. 
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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. 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. 6.1.1).. 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. To by indikovalo možný problém s kvalitou vysokotlakého vstřikovacího čerpadla.  

 

Obr. 6.1.1 Četnost vadných vstřikovacích čerpadel v závislosti na datu výroby (0km + field) 

 

 

Výsledky analýzy provedené zákazníkem indikovaly problém v oblasti pohonu 

vstřikovacího vysokotlakého čerpadla pro vznětový motor se systémem Common Rail. Šroub 
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spojující ozubené kolo s hřídelí vstřikovací čerpadla byl uvolněn a hřídel vstřikovacího 

čerpadla vykazovala zřetelné známky deformace velkou silou a vysokou teplotou.  

 

 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. 

 

 Hřídel čerpadla a jeho uložení, 

 vnitřní přechodové čerpadlo (ITP, internal transfer pump). 

6.1.2 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. Poškození tohoto typu může vzniknout pouze, pokud je čerpadlo 

v činnosti.  

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. 6.1.1). 

 

Tab. 6.1.1 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 
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Pro hodnocení zda je pumpa zadřená, bylo 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. 

 

  
 

Obr. 6.1.2 Poškození vnitřního ozubeného kola gerotoru pozorované endoskopem 

 

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.  

 

Vadná čerpadla vykazovala poškození v oblasti vnitřního přechodového čerpadla, 

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

pozorovat endoskopem, (Obr. 6.1.2) bez demontáže čerpadla. Tuto kontrolní metodu lze 

použít jako nouzové nápravné opatření. Jde o vizuální kontrolu s limitovanou účinností. Za 

účelem zvýšení účinnosti tohoto opatření bylo dohodnuto se zákazníkem, že vizuální kontrola 

endoskopem bude provedena na dvou kontrolních místech. Druhý stupeň vizuální kontroly 

byl definován spíše jako preventivní činnost a provádět ji jako součást vstupní kontroly 

vstřikovacích čerpadel u výrobce motorů (Obr. 6.2.1).  
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Obr. 6.2.1 Nastavení nouzového ochranného opatření 
 

6.3 Measure (Měř) 

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.  

 

 

Obr. 6.3.1 Grafické znázornění výsledků Component Search™ 
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Výsledky aplikace metody Component Search™ (Obr. 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. 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 
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Výsledky analýzy jednotlivých součástí reklamovaných vysokotlakých vstřikovacích 

čerpadel jednoznačně určovaly oblast vnitřního přechodového čerpadla (ITP) jako kritickou 

z hlediska zadření čerpadla. 

6.3.3 Určení kritické výstupní veličiny 

 

Z hlediska konstrukce vnitřního přechodového čerpadla je pro zadření vysokotlakého 

vstřikovacího čerpadla kritickým parametrem 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. Medián tohoto souboru měření je 14,35 m a interkvartilové 

rozpětí 2,1 m. 

 

Pro kritickou výstupní veličinu GreenY
®
 - axiální vůli ITP - byly na základě technické 

analýzy určeny klíčové vstupní proměnné procesu (KPIV).  

  

Tab. 6.3.1 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 

 

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).  
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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  

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.  

 

6.5 Analyze (Analyzuj) 

6.5.1 Analýza změn 
 

 Obr. 6.5.1 Porovnání dodávek gerotorů s četností výskytu zadřených čerpadel 
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Standardním krokem postupu C-DMAIC-S je analýza změn souvisejících 

s problémem a zároveň kritickým obdobím. 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. 6.5.1).  

 

6.5.2 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. 

 

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, 

 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. 

 

Diagram příčin a následků a identifikované kontrasty pomocí nástroje Strategy 

diagram™ bylo možné využít k určení strategie hledání kořenových příčin pomocí 

aktualizace Solution Tree™. Tím byly určeny tři směry hledání kořenových příčin: 

 Axiální vůle vnitřního přechodového čerpadla, 

 vlastnosti povrchu kritických součástí vnitřního přechodového čerpadla, 

 zatížení hřídele vysokotlakého vstřikovacího čerpadla motorem. 
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6.6 Potvrzení kořenových příčin 

6.6.1 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. 6.6.1).  

 

Tab. 6.6.1 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. 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. 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. 

 

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 
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normalitu dat, musíme přistoupit k jejich transformaci, v tomto případě použitím úhlové 

transformace (1). 

 

                    (1) 

 

 
 

Obr. 6.6.1 Paretova analýza efektů pro Split-Plot Design DOE k ověření příčin 

 

Paretova analýza efektů (Obr. 6.6.1) a analýza hlavních efektů ukázala signifikantní 

efekt parametrů: 

 Axiální vůle vnitřního přechodového čerpadla daná rozdílem výšek gerotoru a 

vymezovacího kroužku (Clearance), 

 subdodavatel sintrování (Supplier).  

 

6.6.2 Ověření kořenových příčin – změna materiálu gerotoru 

 

K ověření příčin byl opět zvolen plánovaný experiment se čtyřmi faktory (Tab. 6.6.2). 

Faktor koncentrace MnS byl identifikován jako těžce nastavitelný (HTC, Hard-to-change) 

Byla tedy použita metoda Split-Plot Design, jako odezva byl definován koeficient tření . 
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Tab. 6.6.2 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 

 

  
 

Obr. 6.6.2 Paretova analýza efektů DOE pro ověření materiálových příčin 

 

Paretova analýza efektů (Obr. 6.6.2) a analýza hlavních efektů vedou k závěru, že 

hlavním efektem je porozita. Analýza interakcí  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. 

 

6.7 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).  
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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, 

 

6.8 Improve (Zlepšuj) 
 

6.8.1 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. 

 

6.8.2 Nalezení optimálního řešení 

 

6.8.2.1 Zvýšení axiální vůle o 6 mikrometrů 

 

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. Účinnost tohoto opatření 

byla ověřena pomocí plánovaného experimentu. 
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Obr. 6.8.1 Paretova analýza efektů pro experiment s rozšířenou axiální vůlí ITP o 6 

mikrometrů 
 

 

Paretova analýza efektů (Obr. 6.8.1) a analýza hlavních efektů ukazují v podstatě 

ekvivalentní efekt všech zvolených faktorů. Analýza interakcí nevede k nálezu signifikantní 

interakce. 

6.8.3 Materiálové vlastnosti gerotoru 

 

Výsledky předchozí fáze vedly k odhalení změny materiálových vlastností gerotoru, 

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. (Tab. 6.8.2) 

 

Tab. 6.8.1 Specifikace materiálových vlastností gerotoru 
 

 

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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6.8.4 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. Hypotéza 

o rovnosti středních hodnot souboru zadřených čerpadel a soubor nezadřených čerpadel 

nebyla potvrzen t-testem na hladině významnosti  = 95 %. 

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. 

 

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, 



34 
 

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, 

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.  
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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 

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.  

 



36 
 

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.  

 

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 
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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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