
Vysok.á škola báňská _ TechnicM univerzita osÍřava

Fakult{ metalurgie a materiálového inženýrství

Katedra kontťoly a řlzenÍ jakosti

Ana|ýza reklamací ve \Tbraném podniku
na vÝrobkové řadě S

SAKAI,ÁŘSKÁ pRÁcn

2010 Marcela STEPANOYA



vŠB . Tgchnickí univerzita Ostrava
Fakutta metďurgie a maíerirílového inženýrství
Katedra kontfoly a řízení jakosti

Student:

sfudijní prcgram:

sfudijní obor:

Téma:

Zaďání b akalářské práce

Marcela Stěpánová

83922 Ekonomika a řízení průmyslových systémů

3902R041 Management i akosti

Ana}ýza rek|amací ve lrybraném podniku na rrýrobkové řadě S

Ánalysis oťClaims in a Selected Enterprise on the Product Line S

zásady pro wpťacovfuí:
1 , Teoretická \.ýcboďska řešené probleňatky.
2. Ánalýza s'ívajlcích reklamací produktu Úrobkové řady s'
3. Přiěiny rgklamacl produktů ýrobkové řady S.
4. Doporučení, náýrhy na opatření'

seznam doporučené odbomé literatury:

l. NENADÁL' J. . NosrIeuČovÁ' o. - pBrŘÍKovÁ, R. - PL{-rRÁ, J. ' ToŠENoVsKÝ' J.: Modemí
maí€emeítjákoýi : principy, postupy, metody. Praha: Manag€ment Press, 2008, 377 s. ISBN
9'?&-&A-'7261-186-7.

2. ToŠENovsKÝ, J. - NosKIEVtčovÁ, D.: statistické rnetody pÍo zlePšováníjakosti. Mont'Íe&
Ostrava- 2000, 362 s.

3' PI-URA' J': Plánování a neusálé zlepšováníjakosti' Praha: Computer Přess, 200l, 244 s., ISBN
8A-722G543 -r

Fomá|ní Íáležitosti a rozsah bakaláfuké práce stanoví pokyny pro l';,pmcowíní zveřejněné na webových
stn{íkách fakultv.

Vedoucí ba&alářské pníce: přof. RNDr. JosefTošenovský' Csc.

Ko$zulta't bakalářské práce: l!!g. Radaía Kostruhová

Dafum z^dá!ÍIi:

DatEm ďevzdáoí:

30.11.2009
30.04.2010 Á:$.J."?

o"s' ls,.{ln*l '

rwý
pÍof lng. Jří Pluťa, csc.

vedoucí katedry



adv pro Wpracování bakaIářské p ce
L

Bakalářskou pŤací (dále jen BP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které s[rdent získal
během studia, ajeho schopnosti }'}užívatje při řešení teoreticloých i prakic$ích problémů.

Usoořádáni bakalářské Dráce:

l. Titulní |ist + zísady pro lypracovríní BP
2. PÍoblášení + místoďísežné pŤohlášení
3. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicry
4. Obsah BP

.

5, Textová část BP
6. seznam použite literatury
7. Přílohy

ad l) Titu|ním |istem je originíl zadání BP, kte|ý student obdrží na své oborové kateďe. Za
titulním listem následuj í tyto ''zásady 

pro wpracovrlní bakalářské práce...

ad 2) koh|ášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listě Gtudent jej obdrží na své
oborové katedře) a vlastnoručně podepsaíé sfudentem s uvedením data odevzdání BP.
Y případě' že BP vychtzí ze spolupróce s jinýni púýnícw|hi a Í,zícbýni osobami a
obsah je citlivé údaje, je na nláštním listě t,loženo prohlášení spolupracující ptávnicw
nebojuické osoby o souhlclsu se neřejně,|ím BP.

ad 3) Abstrakt a klíčová slovajsou uvedena na zvláštním listě česky a anglicky v rozsahu max. l
shany pro obějazykové verze.

ad4) obsah BP se uvádí na zvlášmím listě. Zahnuje náz!ry všech očíslovaných kapitol,
podkapitol a statí tex1ové části BP' odkaz ira seznam příloh a seznam použite liteIatury, s
uvedením příslušné stnánky. Předpokládá se desetinné číslování.

ad 5)
Textová část BP obvykle zahrnuje:

r Úvod, obsahující charakeristiku řešeného problému a cí|ejeho řešení'v souladu se
zadíním BP;
. vlastní lozpracování BP (včetně obÍízki, tabulek, výpočtů) s dí|ěiÍni záýěry,
vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy prob|ému;
. Závěr' obsahující celkové hodnocení ýsledků BP z h|ediska stanoveného zadríní.

BP nemusí obsahovat experimentální (aplikačnD část.
BP bude zpracována v Ťozsahu min. 25 stran (včetně obsahu a seŽnamu použité liteťatury).
Text musí bý napsrín vhodným teťo\^ým editofem počítače po jedné straně bílého
nelesk|ého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy - pismo
Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkovlíní l,5; olcaje _ homí' dolní _ 2,5 cm, lewý
_ 3 cm' prar.ý 2 cm. Fotografie, schémata, obnázky, tabulry musí být očíslovány a musí na
ně bÍ v textu poulúzáno. Budou zďazeny pruběžně v texfu, pouze jeJi to nezb}tně nutné,
jako příIohy (viz ad 7).
odborná terminologie práce musí odpovídat platqím notmám. Všechny wýpočty musí bý
přehledně uspořádríny tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správíost. U



vzorců, údajů a hodnot převzat'ých z odbomé literatury nebo z pŤaxe musí být uveden jejich
plamen - u liteIafury citován číselným odkazem (v hranaých závorkách) na seznam použité
literatury.
Nedostatky ve způsobu q'jaďování' nedostatky gŤamatické, neopravené chyby v textu
mohou snížit klasifikaci Dníce.

ad6)BP bude obsahovat a|espoň l0 liteÍámích odkazů, z toho nejméně 3 v některém ze
světoÚch jazykL
Seznam použité literafury se píše na zvláštním listě. citaci literatury je nutno uvádět
důsledně Ý souladu s ČsN Iso 690. Na pníce uvedené v seznamu poúžité |iterafuIy musí
bÍ uvedeí odkaz v textu BP.

ad 7) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální vjpočry, zdrojové texty programů aj .), které
nelze vhodně včlenit do vlastní textové části, např. z důvodu zháty srozumitelnosti.

L

Bakalrířskou pnáci student odevzdá ve dvou knihďsky svázaných lThotoveních, pokud
kate&a gaÍantujícl sfudijní obor neurčí jiný počet. vnější desky budou označeny tako:

flahoře: Vysoká škola báňslai. Technickli uniyer2itr, ostťaýa

Fakulta met alutgie o m ateri áloýé ho íhže,ťJ'rstv i

Karedra.. . . . .

uprostřed:

dole:

BAKALÁRS]O4 PR,íCE

Jnéno a p|íj,není

KÍomě těchto dvou knihaisky sÝízaných \.ýisků odevzdá student komp|etní práci také
v elektronické formě do IS EDISON včetně abstraktu a klíčoqých slov v češtině a angličtině.

IV.

Bakallířská prác€, která neodpovídí těmto ásadrím, nemůže bý přijata k obhajobě. T}'to
zásadyjsou závazné prc studenty všech studijních plo8ramů a forem bakalářského studia fakulry
metalurgie a materiálového inžen;fiství Vysoké školy báňské _ Technické univerzity oshava od
akademického roku 2009/201 0.

Prof. Ing. , Dr.h.c.
děkan fakulty metalurgie a materiál

Rok

Ostrava 30. 11. 2009

vŠB-TU ostrava
inženýrstvÍ



PRoHt.ÁšenÍ

Proh|ďuji, že

jsem by|(o) seznómen(o) s lín, Že no moji bakolářskou próci se p|ně vztohuje
zókon č' |21/2OOO 5b' - outorský zákon, zejnéno S35 - užití dí|o v rómci
občonských o nóbožens|ých obřodů, v rómci ško|ních předsÍovení o užití dí|a
ško|ního (S60 - školní dí|o);

beru nq vědomí. že Vysokó ško|o btíňskó. Technickó univerzito osŤrovo (dó|9
jen VšB - TUo) mó próvo neýdě|ečně ke své vnitřní potřebě boko|óřskou
práci užíÍ (s35 odst' 3);

souh|osítn s tím, že boka|óřská prace bude orchivovóno v elektronické formě v
dqtobázi Ús1řední knihovny VšB - TUo q jeden yýtisk bude u|ožen u
vEdoucího boko|ářské próce. Souh|osím s tím, že údaie o boko|óřské próci
budou zveřejněny v informočnílŤ sysÍému VšB-TUO;

by|o sjednóno, že s VšB - TUo, V Přípodě zójnu z její sŤrony. uzqvřu licenční
smlouvu s opróvněním užít dí|o v rozsqhu S12 odst.4 quŤorského zókono;

by|o sjednríno, že užít své dí|o - bokq|óřskou próci nebo Poskytnout |icenci
k jejímu lyužití mohu jen se souh|osem VŠB - TUo, kŤeró je opróvněno
v tokovém přípodě ode mne požodovoÍ přiměřený příspěvek no úhrodu nók|odů,
které by|y VšB - TUo no vytvoření dí|o vyno|oženy (ož do jejich sku1ečné
výše);

beru no vědotní, že odevzdónim své boko|óřské próce souhlosítn s jejím
zveřejněním pod|e zókono č. 1l/r998sb', o vysokých ško|rích o o změně a
dop|nění do|ších zákonů (Zákon o vysoých ško|óch) bez ohledu no ýs|edek
její obhqjoby'

r'{ístopřísežně prohlošqii. že jsem ce|ou bďq|óřskou próci vyprocovo|(o)
somostotně.



Poděkování:

Děkuji prof. RNDr' Josefu Tošenovskému' CSc, za cermé rady a připomínky

k bakalařské práci.



Abstrakt

Bakalářshí pÍÍLce je zaÍnéleíB na v}užtí statistických metod při analýze příčin

reklamací na rrýrobkové řadě S ve společnosti Continental systems czech Republic sl.o.

FÍenšt]át pod Radhoštěm.

Úvodní teorďická část se tyká definic pouábých nástrojů při analýze příčin rcklamací

na výrobkové řadě S.

Praktická člást je zaměřena na analýzu příčin reklamací. Analyzovaná data jsou

z období od 01/2009 do 0l/2010. Dáe jsou nal,rhnuly nápmmá opxření pro eliminaci vzniku

neshod vedoucích k vyhodnocovaným rcHamacím.

K|íčovó sloý.

Paretova analýŽ4 reklamace, uipravná opaliení

Abstraca

This submitted thesis is focused on using of statistical metods in claim's causes

analysis within the line of prcducts S in the company Continental Systems Czech Republic

s I.o. Frenštát pod Radhoštěm.

content of the thesiš: theoretical paÍt desribing definition of used tool within claims

causes analysis within the product portfolio S

Practical paÍt is descTibing analysis of claim,s causes as well. Analysis time fiame

fuom 0|/2009 to 01/2010. Proposals of the coÍ€ctiYe actions to eliminate the claim,s causes

are presented too.

Key words

Pareto analysis, claims, coÍIective actions
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UVOD

Téměř kaŽdý z nás se ve svém živo1ě setkal s nepříjemnýrn problémern - řešení rcbo

uplasováni reklamace. Reklamace se dá označit jako negatí\Ťri zpétná ýazba od zákazrika

k výrobci či distdbutorovi, která \1chází z nespokojenosti uživatele se zakoupeným

poduktem ěi službou.

Firmy' výlobci či disaibutoři se snaá spokojenost z.ákazíIků prezentovat jako jeden

z ukazatelů své solidnosti. všeob€cně se udává že spokojenost zátazniků je dáía nízkým

počtem rcklamací. většina zákaznftů však neuplatňuje reklamac€ oÍiciálním zpúsobem. v

případě nízl.ých ztrát je ochotna zakoupit nový prodult u jiného rýobce. Takto v1astně dává

najevo svou nedůvěru k dosaladnímu dodavateli a nejspíš s ním v budoucnu nebude

spolupracovet. Tuto negati!Ťl zkušenost většina sdělí svým kolegům a známým coŽ se

řetězově šíří dál. Ihozí zhátajak str{vajícícll tak i možných budoucích zákazníku [10]'

Cílem každé organizace by mělo být dosáhnout takového sta}'u, kdy budou spokojeny

všechny zainteresovaué strany' dojde k minimalizaci z&ít za současného růsfu zisku

spojeného s &írůstem spokojených a věmých zákazníků.

V současné době jsou v každém odvěM půmyslu kladeny stáe větší požadavky na

jakost. Ukazaúel jakosti v1hobků je v souěasné době jeden z nejdůleátějších faktoru

pleze1fujíaích úspěch firmy. významnou součástí funkčního systému zabezpečování jakosti

v každé organizaci je ízení neshod.

Formu|ace h|avního ci|e bakalářské práce

Hlaním cílem bakal{ářské pláce je analýza leklamací na rrýrobkové Ťadě Sve

spolďnosti conlínenlal Automotive Systems Czech Republic s.r.o. - divize elekEonických

řídicích systémů motolu a převodovek ve Frenštátě pod Radhoštěm, stanovení klíěoÚch

příčin neshod vedoucích k těmto Í€klamacím a úwh opatření ke sníŽení i"ýsk}.tu klíěoÚch

neshod.



1. TEoRETICrÉ zÁxr,loy ŘoŠnnÉ PRoBLEMATIKY

Teoretická část práce zahmuje objasnění základních pojmů z oblasti řízení jakosti a

z oblasti řešené problematiky

1.1 zák|adni pojmy

o Jakostr kvalita - norma ISo 9000:2000 definuje jako: sbrpeň plnění požadavku

souborem inherentních znaků [5]
. Požadavek _ norma Iso 9000:2000 definuj€ jako: potřeba nebo očekávání, kteÉ jsou

stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závaané. PožaÁalky mohou bý

vytvářeny ťuznými zainteresovanými stranami. [5]
. ZáJfazník - organizace nebo osoba' která přijímá pÍodukt paťbxer odběratelsko.

dodavatelslcých vztahů

. Spokojenost zákazlíÍra - \ŤíÍnání zikazníkc' ýkaící se sfupně plnění jeho

poádavlr:ů.

. Dodavate| _ drúý partner odběratelsko-dodavatelských vztahů, tj. osoba nebo

oÍganizace, ktení poskytuje produkt

. Přodukt' qýsledek pŤocesu

. Proc€s _ soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činnosti, které

přeměňuji vstupy aa yýstupy

. shode - splnění požadavků

. Nesboda _ nesp|rrěni poudavku

o Vada - nesplnění požadavků ve vztahu k zamýšlenému nebo speciťrkovanému poúití

. sledovate|nost - schopnost historii, použití nebo uÍnístění toho, co je

předmětem úvah

. PreventiYll op&iření ' opaťení k odstranění příčiny potencirální neshody nebo jiné

neádouaí potenciální sifuare. Může existovat více než jedna pffěína potenciální

neshody. Preventivní opaaení se přijimá s cílem zabránit výslg.tu neshody, zadmco

k n.ípravě se přijímá s cilem zabnánit opětovnému \.ýsk}tu neshody [4]
. opetření k náprrvě _ odstranění příčiny zjištěné neshody nebo jiné nežádoucí

situac€



. Př€precování * opatřenl pÍov€dené na produktu tak' aby byl pňjat9lný plo zamýšlené

pouŽití

. Nápfrvr - opallení plovedené na neshodném produktu tak, aby byl pŤijalelný pro

zam}8lené pouátí

. výjimke - povolení použit nebo uvolnit produkt, L1eď nelYhowje specífikovaným

požadavkům

o Informace - ridaj obsahující význam

. Dokument - informace ajejich podpůmé medium

. sp€cifikace . dokument' v n&!lž jsou stanovony požadavky

. záznem _ dokument, v němžjsou uvedeíy dosažené výďedky nebo v němž se

poskytují důkazy o provedených čirmostech. ZázEÍrry se mohou poůívat například

pro dokumentovriní sledovď9líosti a posk'tovíní dťlkazů o ověřování, pÍeventivním

opatŤení a o opatňení k Dápravě

. KolÍrolr _ hodnocení shody pozorováním, posouzením, doplněné poďe vhodnosti

měřením, zkoušením nebo srovnáváním

. validace - potvrzed Fostřednictvím poskytnutí objekriwích dttkazů' žE pož?d.aýky

na specifické zamýšlené pouátí nebo na specifickou aplikaci byly splněny [l] [5]

r FPY - počet lýobků" které projdou v:foobním procesem napoprvé (b1fuá.v{áďen

v Focentech) [l21
. oEE - ukazatet !'Fátí \.ýŤobního zařízení (bývá rryjádřen v procentech)

o SMT komponenta _ elel1ronické součrástky mďých rczměrů. ltere se automaticky

osazují na desky plošných spojů

. Deskr plošných spojů - víceltswé desky mďých rozměrů používané ve všech

odvětvích elektronického prumyslujako podklad pro vytváiení el. obvodů

. FAZI"I d&ta _ data, ktení se generují pň programování říďcí jednotky, slouží

k přizpusobeí řídící jednotky v autě

. systém CARS - Computer Aided RetuřIs informatik systém - počítačem

podporovaná databrize pro wácené zboží ve všech ávodech continentalu



1.2 Systém řízeni jakosti

Systém řízení jakosti je defino1dn jako skupina postojů pocesů a procedur

vyžadovaných plo plánování zabezpeěoyáni výoby a služeb v oblasti hlavní čiurosti

organizace [3].

l.3 Rlzení n€shod

Jedním ze samoďejmých výstupů dobře fungujícího systému říz€ní jakosti je, že

zika.aúk oMrží bezvadné vjtobky či služby. Tento cílový stav neznamenií' že nemohou

lzniknout utčité nedostatky u\aliť organizace. ŘizenJ neshod je význarnnou součrástí

fu.kčdho systemu zabezpečování jakosti v každé organizaci. Neshodou je Eyšlena kaŽdá

odchylka od požadovaného staw. Tyto odchyll.] je nutné odhalovat a pňjíÍnat taková

rozhodnutí, aby nezpusobily p1ýtvánÍ zrlroji a ve svém konečném důsledku neplnění

požadavld ákaaníka.

v ámci zabezpečení jakosti ve rýrobě je třeba řešit nejčastěji problény spojené

s neshodnýni afoobky v růatých etapách výIobního procesu' s postupným \.ývojem systémů

managementu jakosti zaměŤeného zejména na prevenci, bude rozsah činností představující

řízení neshod ve výrobě klesat s poklesem podílu neshodných výrobků. Na obr. l je

ztázoměno ělenění neshodných výobkti včetně Yazeb mezi nimi.

N€shodný výrobek

atd

----------F- | | nmouzlelnvpouzremy I I

ob'r. 1 Druhy neshodných výrobku a vazby mezi nimi [4]



základní koky procesu řízení neshodných výrobků jsou nrisledujíci:

|) zjištění neshodného u;ýrobku _ ten může bý odlralen během konaolních činností

prováděných FacovÍIíky kontroly nebo obsluhou stroje přímo v pruběhu r.ýlobÍrfuo

2)

prccesu.

označení neshodných uhobků _ musi být provedeno bezprostředně po nalezení popř.

nablrášení neshody a provádí se poďe platné interní dokumentace. Ibned by měla

náslcdovat sepamce takto postižených výrobků na před€m označenou plochu tak' aby

nedošlo k áměně s běžtou sériovou Eodukcí. Pokud je to nubé, měla by se zajistit

konlÍola př€dchozího výTobl11 či celé výrobní &ívky, ve kterc s€ neshodný \drobek

objevil. Rovněž i podeďelé rýrobky je třeba označit a separovat až do doby provedení

1 00% kontroly a ýoučení ýslg'tu dalších neshodných \.ýrcblai'

Zjznam o neshodě - zikJadrlj' infoÍrnar€ pro analýzu příčin neshodných výrobků.

Folmulál pro zlfunam o neshodě by měl být součástí platné intemí dokumentace.

Přezkaumóní reshody _ je prováděno týmem placovníků stanovených pro ieŠení dané

neshody. v níÍnci tohoto koku je numé definovat pravděpodobné přÍčiny rcshodného

výrobku' ""'lan'enat je a roňodnout o formě vypořádání tj. opaťení vedouaí

k rryřešení neshody a stanovit odpovědnost za rea|iztc.i zvollercho postupu lTpořádríní.

Vypořádání neshody _ realizace předchozího loáodnutí

Kalkulace nák]adů c 2tflit _ ýyčís|eni a pÍoÍLštovfuí nákladů spojených s víc€praci ve

formě opraly, přapracouíní, ztráty spojené s pÍodejem Za nižší cerLn' náklady na

likvidaci apod.

Řešení škod _ postuavémi míry zavinění konkrétním pracolTríkem. v případě, Že je

stanoven ko.krétní vi!ft, stano!'uj9 tzv. škodní komise výši úhrady' která bude

pracor'níkovi předepsána. Tento krok je třeba provádět velrni opatrně, protože si

mrálokdo uvědomuje, že většina neshod a nedostatků nemá příěinu taitL kde jsou

zjištěny. cílem se musí stát lryhledává'rú příčin a nedostatků, ne sankce lúči tzv.

viníkum.

Rozbory neshod ' 4ncovávat v pravidelných intervalech lozbory neshod a jejich

pňčiny s cílem přijmout nápÍavná nebo preventíl,ní opatřenl.

Realízace nápru,Ůrých opdtření a ka trcla jejich účiw,osti * v pravidelných

intervalech kontrclovat účiínost ni{pravných a preventivních opatřed [4].

4)

6)

7)

8)

e)



1.4 Reklamace

vnícené zboží a stížrcsti ákazníku můžeme oznďit za nefunkčlost systémujakosti.

Přitom příčiny reklamací jsou často q'rr'olávány neyýrobními činnostÍni dodavatele

např. špatoou praci obchodnÍro o<ldělení, účtátn apod. Reklamaao a stíŽtosti byly, jsou a

budou součásd Života firem a taky by měly bý v systémecb managomenhr jakosti rozvíjeny

takové alÍivity, aby jim bylo možro v maximání míře předejít' rcsp. vyjít zíkazníIafun

v maximrílní míře vstříc.

ovšem musíme rozlišit stížnost a reklamaci.

obecně je stížnost, ať už v písemné či úsblí formě' lýazem nelibosti jako je nízká

kvalita služeb či výrobku [3]. Ne vždy je možné vyříďt stížnosti okamžitě. vždy by měly bÍ

dodavatelem přijímány jako podnět pro další zlepšování.

Na druhé sfuaně leklamace můžeme poýažoÝat za projev nejlyšší nespokojenosti

zákaznik4 vyž:aďujicí bdivídurílní a okamžité řešeoí pomocí íhmdního plnění, oprav apod.

Z v:hkumů lYpl).vá že skutďně reklanuje vady je každý čt!Ťtý zákazr'ft. Jako důvody

neuplatn&é reklamace mohou být:

o Pohodlnost a někdy i přilišn.í slušnost zákaznfta

o Nedostatek nabídky koÍkurence

r vyšší v.ý<laje spojené s reklamoviíním než je cena reklamovaného zboá

o Velkí vzdiilenost meá místem rxikupu a rťstem používání YýIobku [4]
Prczíraví pod ikatelé si uvědomují důsledek pramenící ze strany nespokojených

z.ákaznftů _ zháta bussinesu. A nemusí se jednat jen o jeden příklad. výzkumy pot!Ťzují, že

nespokojení zákazníci hovoří o sYých negati}dch zkušenostech 2 _3 x častěji' než z4kaaríci

spokojení. A o sých problémech hovoří az s <lalŠírrri l t lidmi, kteií by se moŽ:ní molrlí stíl i

nďimi zákazĎíky [2].

zÁkaznlk ýrímá uroveň Ťešení jeho reklamace ze dvou pohledů: jedntn je procesní

úhel zahmující nastavený systém pÍoceduŤ a poshrpů řešení a dÍuhým je osobní pístup

zahmujici postoj a pfisfup k řešení [9]. Proto rycblé a komplexní řešení je zánrkou zachovránj

si věmosti zákazníku i v budoucnu. Zákanici' ktsÚm byla reklamace spolelrlivě vyřízen4

budou i ÍIadále mezi těmi, kdo si výrobek stejné značky koupí i pŤíště. Dokonce i v připadeclr'

kdy ýrobce vynaloál maximiilní li6ilí a přes všecbnu snahu se nepodďilo reklamaci

uspokojivě r,yřešit' díky teto snaze zůstiívá většína reklamujících poterciorráními zríkaaríky í

v budoucnu.



Podlobné analýzy příčin reklamací jsou velmi cennými iďomacemi prc zlepšovíní

všech aktivit výrobce. Na jedné straně sice znamenaji určite usilí a níklady naúc, ale na

druhé straně pfudsta\'rrjí potenciál úspol, poku<l se plavé příčiny pomocí projekhr zlepšování

odstraní.

1.5 Nástroje pro minimalizaci vzniku neshod

JednÍn zcílů budování systému řízení jakosti je vytvoŤení podnínek pro

systematiakou minimalizaci odchy1ek skutečného plnění požadavků od jejich specifikace. To

nám umoáiují okamžitá opatfuní, náprawá opaďení a prevenúr,ní opalření.

1'5.1 okamátá opatření
okamžitd opatře í _ je to opatření vedoucí k odstranění neshody a zaJítezeli rczšiÍeli

lýsk}'tu Deshody.

1.5.2 Nápralrráopatřeni
Nópravnó opatření ' je takové opaťení, které odstaní příčiny neshody a zajistí, že s€

neshoda nebude opakovat.

1.5'3 Preventivniopatření
Prclentivní o1ntření je opetření, kterc má zabnínit vzniku možné neshody a odstranit

příčinu jejího možného Yýsk'.tu. Toto opatřeni se vztahuje k neshodám' které ještě rcnaslaly'

ale jsou předvídány.

Neshody jsou identifikovány zejména v procesu ověřování shody Foduktů a procesů.

Existují i jiné zdroje cenných iďormací vedoucí k rozhodnutí o pfijetí a redlizaci opaťení

k nápravě:

. stížnosti exÚemích zákazníku

o Zptávy zilt.emich audifu systému managementujakosti

. výstupy z růaých anatýz údajů v organizaci [4]

9



obr. 2 PadůY diagiam [1l]

2.2 Ishikawův diagram

isbikawův diagram je emflcký nástroj' který v logické a uspořádané formě zobrazuje

příčiny daného nrisledku. Je |aké zniúÍL jako ďagÍam ,'rybi kosf., neboť má specifickou

strukfuťq lYjadfující hierarchii příčin, ktelá umoáluje analyzovat vájernné vztahy mezi

příčinami, viz obr. 3. Svou povahou je tento n.ístroj pledurčen pro t,hovou prápi. v týmu

mají mít zasÚoupení pracorníci s odbomými znalostmi, pracovníci účastnící se daného

procesu i ,'laici.. nezatíženi ,,provozní slepotoť. [8].

Úkolem týmu je postupně v jednotliých kategoriích (materiríl, mďody, zůizpnl,Iiďé,

prosťedí analyzovat všechny možné pffčiny daného následku na posfupně věMcí se uol'ni

podrobnosti. Rozklad příčin by měl odhalit všechny kolenové příčiny násle<tku [4].

obr. 3 Ishikawův diagram

l l



2.3 Formulář pro sběr dat

FormrrlráŤ pro sběr dat slouží k systematickému sběru ú<lajů potřebných pro řízení a

zlepšovánl jakosti. Týo údaje pak slouŽí jako podklad pro hodnocení síívajícího stavu

procesu a pÍo jeho následné zlepšování.

Dfty rozvoji iďormačních technologií můžeme mít dnes formulríŤe nejen ve formě

papílové, ale také v elekhonické podobě. To &ám pŤináší celou řadu ýhod (automatickou

ocfuanu proti zázrramům nesprá!Ťtých údajů, okamžité vyhodnocenl údajů' atd.)

Každý foŤmúář musi obsahovat informace o původu dat.

zá.Idadní typy:

. kontÍohí tabulka .i|ískÍu vad

. konholní tabulka lokalizace vad

o kontrolrrí tabulka příěi-Ji' a závad

. kontolní diagŤďn

. konaolní tabulka lozdělení znakujakosti či parametru prccesu [4]

2'4 Regu|ačn| diagram

Regulační diagram je pouŽívrán jako nrístroj analýzy súatistické zvládnutosti procesu či

jako zát<tadní gÍafický nástroj statistické regulac€ procesu (sPc)' ktery rrmožňuje odlišit

variabilitu procesu lyvolanou r'1mezitelnými říčkami od variability Focesu q'lr'olané

n.íbodnými přičinami

Náhodné příčiny valiability, někdy také označované jako pfirozené, jsou příčiny' jež

jsou procesu v1astní. Jejich působení je piedvídatelné, protož se v čase nemění.

vymezítelné příčiny variability' označované také jako odstÍanitelné, naopak procesu

vlastní nejsou a \)'volávají zněny, kteÍé se projelují kolísrínírn údajů pomocí kúeďch pÍoces

hďnotíme [7].

Stat i s ti c kli r e gul ac e pr o c e su

stalistíckí regulaco procesu mrá za úkol odhalit v}nezitelné příčiay' které působí na

proc€s. statistická rcgulace procesuje prováděna pomocí regulačních diagrarnů. Roáodnutí a

statistické zvládnúosti proc,esu umožlují tři zákla<lní čáry:

t2



- cL stiední pŤímka

' UcL homí regulační mez

- LcL do|ní Íogulační mez

Regulačních diagmmrl exístuje několik t1pů a o poúití vhodného se roáodujeme na

zríkladě znakůjakosti, které dělíme na měŤitelné a neměřitelné - atributimí.

Pokud je sledovaný anakjakosti měřite|ná veličina, m me pouát legulační diagramy:

o Regulační dia!Íam pro individuálnl hodnoty _ RD ( Xi. R&\ kde velikost \ryběru = l

. Regulační diagram plo \Tběroyý DrůměI a \"Ýběrové rozDetí RD É.R), kde velikost

výběru je větší než |. zptaid|a se pouŽívá u menších výběťlů ( 2-10 \.ýTobních

jednotek ve \.ýběru)

. Requlační diaqram pro vÝběřový orťrměr a l"úběÍovou směrodatnou odchvlku _ RD

( .. s). ktle velikost výběru je větší než l . Zpravidla se použvá u větších výběrů (nad

l 0 jednotek ve výEru).

Pokud je sledovaný znak jakosti atributivní veličina, můžeme pouát rcgulačlí diagŤamy:

. pJia@ur pro:
. regulaci podíluneshodnýchje<lnotek

. v situaci, kdy nelze zajistit konstantní rozsahy výběrů

. dvě a více neshod v jedné jednotce je považováno za neshodnou jednotl

. nD _ diagťam pro:

t k regulaci počfu neshodnýchjednotek ve \.ýběIech o konstantní volikosti

t dvě a víca neshod vjednéjedootceje považovríno zajednu

o 9=-$9944q pro:

. počet neshod na jednom objekfu ( n=l ) za předpokladq že všechny

kontÍolované objekty jsou stej{é
. počet neshod ve ýběru o konstantnfun rozsahu n ( o1)

. u * dia.maml)ro:
. rozsah ýběrů nje konstantní' ale ájem je sladovat průměmý počet neshod na

jeden produkt

. nelze zajistit konstantní rozmh ýběru n

. kontrolují se jednodivé objekty nestejné velikosti



3. CHARAKTERISTIKAF'IRMY

BakalIářski pníce byla rcďizována ve firmě contilental Automotive systems czecb

Republic s r.o. se síďem ve Frenštrítě pod Radhoštěm, kterou bych chtěla kátce představit.

3. 1. Historie Íirmy siemens vDo. contirrenta| ÁG

Nejdříve bych chtěla přiblDit historii vzniku finny.

3.1.l zavedení Yýřoby v€ fiřmě siem€ns vDo Fr€nštát p' R

v lednu 1995 bylo rozhodnuto vedeďm siemeÍrs o r.ýstavbě nového ávodu Siemens

ve Frenštr'ítě pod R'dhoštěm. Následně v květnu 1995 byli přijftnini první zaměstrranci a

ÚÍoba probíhala v dočasně pronajatých pfoston{ch. o rok pozdějí v květnu 1996 proběhto

slavnostní otevř€ní nově postavené haly a z{íroveň záhijeď ].ýŤoby v nově }Tstavěných

prostorách.

3.1.2 certiÍikace

Nás1edíě zač1aly Fobíhat ceťtifikace. Nejprve byl závod celtifikován dle norem 1So

900l, potom byl c€rtifikoviin ďe norem automobilového průmyslu VDA 6.l, dle noímy plo

oc}uanu ávotrťho prostředí lSol400l. Posledni certifikace proběhla na konci dubna 2010 ďe

nomy TS 16949:2002.

3.1.3 zavedení systému managementu jakosti

spolďnost, jejíž systém managementu jakosti je postaven na brizi mezinrárodních

norem Iso/Tsló494;2002, vede k dosažení a udÍžeĎí dobého jména společnosti a tím i

úspěchu na tŤhu'

ve spolďnosti jsou si všicbni pracovďci vědomi toho, že jakost výrobku má

lozhodující \.ýznam pro jejich existenci.

Spolďnost se zaměfuje nikoliv jen na odstaňovrínl chyb a jejich nrásledků' ale

pŤedevším na pŤedcltrázení rizik rztiku odchy1ek a včasnou prevencí a odbomou aalostí

prob1ematiky a na trvalé zlepšování ve všech oblastech a prccesech.
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3. 2. Continental AG Ys. siem€ns \.Do

Dne 25. Č€rvence 2007 lrrmu Siemens VDo Automotive odkoupila na akciovém trhu

firma Continental AG.

|5,12.2001 se závod ve Frcnštáě p. R. oficiálně pŤejmenoval na continental

Automotiv€ systems czech Republic s r.o' [9]

3.3. Současný ýrobní program

Jako \"ývojovy partoeť automobiloÚch producentů vyníbí Continental Automotive

systems czech Republic s r.o. Freďtát p. R. široké spektÍuÍÍl prodútů souvisejících s

pohonem, elektronikou motorů a palivovými systémy. T}4o r.ýrcbky zríroveň zlepšují výkon

motorťr a redukují emise. [9]

Výrobky jsou rozděleny poďe obchodních odvětví najednotlivých focus faktory:

- FF B&s elektrodcké systémy kaÍoséfií

- FF ES/TR,/ID elektronické řídicí systémy moton], převodovek, elektronické systémy

pro přístrojové desky osobních automobilů

. FF s&A/sEN teplotní, rychlostní a poiohové senzory

Na obr. 4 a 5 jsou zobrazeny některé z výrobkti společnosti.

obl' 4 fudící jednotka Ťady s4

l5

obr. 5 Ríďcí jednotky Ťady s5



4. ANALÝZAsoUČAsNÉHo sTAW ŘEŠENÍ nnrr,nvracÍ

V teto části vrás sealímím se současDým způsobem řešení zíkaznických reklamací.

4.1 Proces tTřizování zák,zniclýcb rek|amací

Každájednotka' která je aákaznikem reldamována" prochází reHamačnim řízením ďe

platné vnitropodnikové směmice .

zásilka věetně všech pruvodních dokladů je předána pťoti podpisu pověřenému

pracovníkoú oddělení reklamací. Pracovníci oddělení reklamací (dáe jen Ps Q3) zkontrolují

úplnost dod,ívky s údaji deklarovanýrni na průvodních dokladech. Evidence všech dat

souvisejících s rcklamací se provádí v systému cARs.

Dalším kokern je aÍralýz'a'' Tu ro\'něŽ provádějí pracor,rríci oddělení Ps Q3 -

ala|yzár'o|t, Analyzátot provede analýzu reklamovaného kusu a o ýsledku iďormuje

plánovače kvality.

Výsledkem analýzy je buď uznrání, nebo neuaránI rcklamace.

v případě potrz€ní c|tyby zaěfuá řešení chyby pracolrríkem oddělení PS Q -

pláíovaěem jakosti.

Výsledky analýzy nohou bý:

- without defekt (na ana1yzovaném kuse nebyla nalezena ádní neshoda)

. součástka na analýzu (dodavatelský problém)

- yýrobní vada

. analýza ve !ývoji

. chyba z.ákamíka (neuznání reklamace)

Pllánovač jakosti stanoví řešitelslcý týn a svolá schůzku, na kteé všechny členy týmu

seznámí s daným ploblémem.

Řešitelský tým by měl zvážit, kolik takto postižených kusů se může nacházet jak na

skladě ťmny continental' tak u zákaaíka. Na zá*ladě rozhodnutí iešitelského týrnu se

provede selekce skladu a výroby, v případě potŤeby i selekce u zrákazníka, popř. se kusy od

zikanfua wátí zÉt do filmy continentď. Rozhodujícím faktorem je cena a paÍameay

selekce.
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Během schůzky se pomocí brainstormingu diskutuÍ různé n.ípady a rr.ízory, o kterých

si členové ýmu myslí, že by mohly vést k nalezeni příčiny .lzniku daného problému.

v případě nejasné příčiny je vhodné, aby řešitelský ť.m v}'rržil mďodu 
'Go 

AND sEE.. a

odebral se přímo na v}Ťobní linku a snažil se příčinu resp. pffěiny naléá tan. Muže také

vFŽit někt9ťý Z9 sedmi ziiHadních nástÍojů např. Ishikawův diagam příěin a následků [7].

Pokud se Ťešitelský tým shodne na příčině' následuje stanovení nápnvných opatŤení

s vyplacoviíní akčního plIínu pro zavedení těchto opatŤení. Akční plán obsahuje termíny a

sezrram praco!.níků zodpov&ných za realizaci opatření.

Plránovač jakosti doplní udaje v CARS. Aaalyzátor oddělení Ps Q3 seznárni zákanLíka

s r1ýsledky analýzy a nípra\Ťým opatŤením formou Tecbnické zprávy o analýze (Device

Analysis Report) [l31.

4.1.1. 8 DR

Plánovď jakosti, ktery je zodpově<lný za projekt, z něhož reklamovaná jednotla

poch2í, lystaví ,,8D Reporť. (d.íle jen 8DR ), viz obr. ó.

ň, l ! i i , l | , ! l{,|!  ' 8D Report

! 'ó[Ár 'H.Js

*Ú Eořie
nkk B.b€d

oŘnň.á

$ďt@qp

obr. 6 Forrtrulář 8D Report
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8 DR je dokument, kter'ý v 8 lrocích popisqie celou aoďýzu reklamovaného L.usu.

ozÍ\ďenl pochilzl z anglického ',8 
Disciline Report . [6].

D0) okamžité nouzové opatření

Zde je deÍinováno takové opatření, kÍeÉ zákanlíka okemžitě ocbftíní před <lalším

ýskytem problému.

DI) Staxovení ýmu

V pnním kroku je stanoven fušitelský tým. Do fýmu by měli bý voleni pracovníci

s odpovídefícími znalosmi o výrobku nebo plocesu, ktelý se vzx kem souvisí.

D2) ?opis problému

Shromáždění informací ohledně problému'

D3) Implementace dočasného ochranného opatření

Zavedení takového opatření, které by zamezilo opětovnému \.ýslg'tu Foblému, dokud

nebudou realizovína opatř€ní tÍvalá

D4) Definovóní hlnní příčiny a místa úniku

v tomto looku je ťeba ověřít vznik kořenové příčiny, identifikovat místo úniku

v procesu a snaŽít se defircvat období vzniku příčiny.

D5) Navrhované tmalé nópravné opatření

zde se stano\'uje nebo stano\.rrjí nejlepší varianty trva]ého nápavÍIého opatření pro

eliminaci pfičin problém.

D6) Implementace preventfuního opatř ení zamezuj ícího opakalání ptoblému

Cílem je připravit a Íealizovat plán pro zavedení lybÍaných avalých opatření,

validovat opatření, kontolovat účinnost zavedených opatŤení, ďouhodobě sledovat !ýsledky

a odstranit dočasná oohranná opatření,

D7) IrhpleuenÍace pťeventivního opaíření zamezuj ícího opakovóní problému

Úkolem kroku je změnit systémy, metody, návody a zrryklosti takovým způsobem, aby

znemoŽnily opakováni sÚejného nebo podobného problému.

D8) Zhodwcení ýfonu úsňšnosti fjmu

V tomto koku se shlomažd'ují áskané zkušenosti a ukončuje se čiÍmost týmu. Rovněž

se zde hodnotí ýkony jednotli\.ých členů a !ýkon týmu jako celku.
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5. ANALÝZA soUČASNÉHo STAW ŘEŠENÍ Nnsrrol

v této časti s9 sezúmíme se současným stavem řešelť neshod ve výŤobě.

5.1 Řízeni jakosti ve výrobě

Výrobní struktum nďi t|Íl|1y \ychází z koncepce týloové prác€. Každý z Úrobníoh

t'tnů v}Ťábí rů,né druhy jednotek. Jakost r.ýrcbku a monitorovríní jakostních ukazatelů spadá

do kompetence pracovníků Ps Q _ tzv. Plánovačů jakosti. Tito pracowíai jsou mdpovědni za

kvalitu Ý}Ťáběných rýobků' do<lržovrfuí pracolrrích l!.ívodů a nařízeÍú všemi operátory ve

!ýrobě, monitoÍování jakostních ukazatelů _ FPY' oEE. Rovněž do jejich komp€tence spadí

pravidelné vyhodnocová[í zprrsobilostí zařízení a procesů, řešení reklamací zaúněných

!ýrobou' řešení neshod vzniklých ve výrobě, stanoYoYání okamžiýh' nápra\'Írých i

pleventivních opatŤení.

5.2 Zabezpečováni jakosti ve drobě

V pruběhu produkce řídících je(hotek se realizuje řada kontlolních operací. Pn,'rrí

z nich je kontrola osazení a zapájení elektronických souěástek stanicí AoI (Autonatic optical

Inspection). Tďo stanice je labavena kamerorr' ktení snímá všechny komponenty a

vyhodnocuje splnění předem definovaných kvalitativ]rích kfitérií. Data z této kontÍoly jsou

uklád4nq d6 dolabé!rc a technik popŤ. pmcoldk útvaru Ps Q múže kdykoliv sledovat stav

výroby.

Další kontroly se odvíjí z charakteru daného výrobku. Po dalších dvou výrobních

opencích následuje l00% vizu.í|rrí kontola opelátorcm. Typy moárých vad jsou vyobrazeny

v kalalogu vad umístěných na pracovištích. Týo katalogy jsou průběžně aktualizovány.

Zjištěné neshody jsou on_line zaznamenávány do databráze. Nalezená neshoda je pro

př€lúgdnost označena červenou šipkou ajednotkaje uložena do červeného boxu

v dalších fáách v:fooby jednotka pochází testováním. První test je test při pokojové

t€ploG' kde se tesfuje fulkčnost jednotlivých obvodů. Pokud jednotka pfi teshr lTpadne, je

s ní ro\ŤlěŽ nakládáno jako s nesho<lným lýrobkem. Při testovíní se tiskne i chyboly lísÚok'

takže nalezen.á chyba se nemusí zÍ|ačit č€rvenou šipkou. Druhý test jo test při teplotě 85oc.

Pokud zde jednotka r'ypadne, je Ío\'ÍIěž MÍra jako neshodný kus a spolu s chybovým lístkenr
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uložena do červeného boxu. Povinností předáka směny je na konci kaŽdé směny tyto kusy

přepočítat, zaznamenat do kontrolní tabull'-y v}ipadků a uložit boxy s neshodnými jednotkami

na předem vyhrazené místo označené jako Market neshodných kusů tak' aby nedošlo kjejich

pomíchání s běžnou sériovou produkcí.

Před expedicíjednotek do skladuje provráděn tzv. \.ýsfupni audit. Pracovnice

qýstupního auďtu kontrolují předem stanovený počet jednotek z dávky. Kontrolované znaky

jsou popsány v praaolrrím n.ívodě' kteťý je pro každou jednotku specificlcý' Dofinovriní

koÍÍolovaných znaků vycházi zpožadavkřt a ze specifrkace zikazníka. Pokud kontrolované

Ímožství jednotek sp|rluje všecbny pŤedepsané anaky, je celá drívka uvolněna k exp€dici do

skladu. V případě nalezení jakékoliv odchylky pracovnice lTsfupního auditu !'),pisují

formulář Zípis nesho dy , viz obt. 7 .

Červené boxy s neshodn:ýlrri jednotkami jsou každý den kontrolovány příslušnými

Facovníky útvaru Ps Q. Pracor'níci qpadlé jednotky řídí podle chaÍakteru chyb a stanowjí

rozhodnutí, jak dále s jednotkamí nakládat' Nejčastěji lyskytované chyby:

- chyby vzniklé vadnou komponentou popř. vadným dílem

- chyby měření

. chyby vzniklé porušením pracor'nÍro nivodu

- cbyby vznikJé poruchou Zaiizeni

. chyby vzniklé neopatnou manipulací

Chyby tlzniHé vadnou kamponentou Impř' dílem . kompolefta je pÍacolŤíky oprav lYpájena

a předána k analýze a pokud se potwď' že komponenta je opravdu mimo specifikaci, je

zaslánajako reklamace dodavate1i. v případě vadného dilu se posfupuje stejným způsobem.

C,ryby něření _ tyto jednotky jsou ldceny před,ákovi směny' který zodpovÍdá za jejich

pŤeměření.

Chyby vzniHé potušenín prucoýního nóvodu _ ý tom|a případě je lTpsán formulríř Zápis

neshody viz. obr. 6. Zd€ j€ detďlně popsána vzniklá chyba' citovrín příslušný pracovní návod.

Na záHadě toho je rclevantní pacolŤúk proškolen. Uzavřená neshoda je odeslána na útvaÍ Ps

Q2, kde se d.{le zpracovává a určuje se ýše finančního postihu.

Chyby wnik!é poruchou zařízení _ je infomovrín příslušný technik, do jehož kompetence

dané zď2ení spadá.

Cll,by 
'zniklé 

neopatmou manipulací _ takoyá jednotka je nafocena a je vizualizovaná jako

''výstraha kvaliqť.. Předrík kaŽle směny seznrámí všecbny openítory s takto vzniklou chybou.
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Sice ne každó nalezená neshoda můŽe s set'ou nést riziko potenciánl reHama(€, ale

včasné odstťanění těchto n9shod může zameát lz\iku jiných příčil! ktglé moou 4ůsobit
lznik a dístríbucí neshďného r.ýiobku k 'ntá,r'íkovi.

cílfit prác€ bylo využití statistických metod pro rozbor reHamací m výobkové řadě

S, poto dále budu pokačovat analýzou reHamací za vybrané časové oMobí.
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6. ANALÝzAREKLAMAcÍ zA\ryBRANÉ člsovÉ onuonÍ

PŤo anatýzu bylo lYbttáno časové období 0l/2008.10,2010 a zvolena v;'robkoví řada

říďcích jednotek s označ€ním ,,S.. V ttto lýrobkové řadě je celkem 5 dnůů jednotek

oznďenýchjako Sl _ 55. Značeníje zvoleno o}úedem na cítlivost dat.

Řídící jednoí'T se skládají ze čqŤ blavních částí:

o Deska plošného spoje (dále DPS 7

. Kone}Íol

r Pouzdro

o Homí víko

Graf na obr. 8 úazuje procenfuáhí podíl jednotliých <lruhů jednotek na celkovém

počfu reklamací zavybrmé období.

Podí| jednot|ivých druhů jednotek
na ce|kové výši řek|amací v [Kč]

r51

ls2

rs3

r54

ts5

obÍ. 8 Gťaf_ Procanfuáhí podíl dŤuhůjednotek na celkoých ýdajích na reklamace za

lYb{€né obdobl v Kč]

GÍaf úazuje, ž9 nojvětší podíl na celkovém počtu reklamací mají je<lnotky řady 34.



Při lyhodnocení poďlu musíme brát na ďetel i celkové množstvi r1robených j ednotek

za lTbruté období. To je zobrazeno na obr. 9.

Podíl produkce jednot|ivých druhů
jednotek za vybrané období

r51

rs2
t53

rs4

rs5

obr. 9 Graf - Poďl godúce jednotli\.ých dÍuhůjednotek za lybmné oMobí

Z obr. 8 je patmé, že 1ýobková řada s4 tvoí nojvětší podíl produkce za vybrané

oMobí.

Jak jsemjiž <lříve anínila' reklamac-e mohou b1ýt buď uznané, nebo neuznané. Uznané

reklarrrace jsou nejčastěji zfusobeny \.ýrcbní vadou nebo vadrrým nal:upovaným

komponsntem.

Řešerrí vadných nakupovaných komponent jako příčin reklamaci spadá do kompet€íc.9

oddělení Ps Q3.

Řešení \ýIobních vadjako příčin reHamací spadá do kompeÚgnce pracol'rdkrl oddělení

PS-Q _ plánovačů jakosti. PÍávě na poblematiku této oblasti se zaměřím.
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6.| NejčastějŠí neshody ve rÝrobě vedoucí k reklamacim

Za lybrané období jsme na výrobkové řadě S evidovali celkem 161 Í€k]amací

způsobe1ých neshodami ve ýjrobě.

Rozborem těchto reklamací byly stanoveny hlavní přičirty:

. mechanicky poškozená sMT komponeDta

. mechanicky poškozená dnítová komponenta

- nezapájený vývod součástky

- netěsný kus

- těsnící membnína mimo pozici

- poškozený tisk na výrobkové etiketě

- nesprávDí FAZ]T data

Pro lyhodnocení jsem použila jeden ze Sedmi nrístrojů managementu jakosti _

Paretovu analýzu. Pío stanovení ,,Životně dů19Žité mgnŠiný. tzn. příčin, kteÍé se největší

měrou podíleji na reklamacíc[ jsem použila známé l<ritéÍium 80i20. Toto ryhodnocertí jsem

stanovila pro každou \.ýrobkovou skupinu zvlrášť, vlz pií|ohy 2' 3' 4.

Pro výrobkovou skupinu Sl kÍítérium 80:20 odhalilo jako ,,žvotně důleátou

menšinť.:

- mechanicky poškozenou sMT komponentu

- netěsný kus

Pro výrobkovou skupinu S2 kitéÍium 80:20 odhalílo jako,,áýotně důležítou

menšinť.;

- mechanicky poškozenou sMT komponentu

- netěsný kus

. těsnlcí membnínu rnimo pozici
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Pro r"-ýrobkovou skupinu 53 kritéÍium 80:20 odhalilo jako ,,životně důleŽtou

menšilu..:

- mechanicky poškozenou sMT komponentu

- netěsný kus

. nezapájený \.ývod souěástky

Pro v.-ýrobkovou skupinu 54 kritérium 80;20 odbďilo jako ,'ávotně důleátou

menšinť.:

. mechanicky poškozenou sMT komponentu

. netěsný kus

Pro výrobkovou skupinu 55 kriterium 80:20 odhalilo jako'ávotně důležitou

m9íšínď.:

- mechaniclta poškozenou sMT komponenfu

. n€těsný kus

. mechanicky poškozenou dnátovou komponenfu

Protože iídící jednotky Ťady Sjsou si svýrn charakterem i způsobem lýroby velrni

podobné, proto i příčiny reklamací jsou pro všechny dnúy jednotek stejné. Pro <!alší

zpracovánl datjsem vzala všecbny reklamace jako jednotný celek.

Proveďa jsem opětovné lryhodnocení Paretovou analýzou' viz obr. 10. Přestože roáor

rcHamací stanovil sedm příčirq použiť kritéria 80:20 vyhodnotilo pouze dvě příčiny jako

,'životně důl€átou menšinoť.' a sice:

- mochrnicky poškozeaé sMT komponenty

- netěsné kusy

Dále se t€dy budu zabývat výšo uvedenými příčinami a pokusím se stanovit opatŤoní

plo eliminaci v-aniku těchto íeshod jako příčin již evidovaných reklamací.
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6.1.1 Mechanicky poškozené SMT souěástky

Protože tato neshoda může vzniknout na více místech pÍocesu v'.fooby jednotky' bylo

zapoťebí zabývď se tímto problémem hlouběji. Ploto byl stanovel t,!ln lidí, kteří pro rczbor

této příčiny reklamace poúili další ze Sedmi nástrojů managementu jakosti . Ishika.lvúv

diagram příčin a nás1edků, víz obr. 1 l.

Pomocí b.ainstoŤmingu byly do z-íkladního grafu zaznameĎ.ávány všecbny příčiny,

které by mohly bÍ kofunovými příčinami vzniku daného Foblému.

Poté' co každý č1en týmu ohodnotil bodově ty příčiny, ktere se zjeho pobledu jevily

jako kořenové' byly urěeny celkem čtyři klíčové:

o nespnílrr.í manipul.ace s materiálem

. nepouávrfuí pracolních pomůcek při navazovríní materiálu

. nespní\'lté sďízení osazovaaího automatu

o poškozen{ v průběhu dalšlho zFacování polotovaru

Dále se tedy zaměřim na t}.to stanovené příčiny a nawhnu opatlení pro eliminaci

vzniku těchto přičin.
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6.l.1'1 opatření pro zlepšení manipu|ace s materiálem

Nesprál'rrá manipulace s materiálem a nepoužívání pracor'ních pomůcek při

navazování mďerirílu jsou spojeny selháním lidského faktolu PIo eliminaci neshod

zpusobených vlivem lidského falrÍoru je nutné ueustíle s lidmi pracovat nejlépe fomou

praúdehého proškolování, popř. &ázomé vizualizace spráWých lýobních postupů.

vzbladem k tomuto poznatku na\,Ťhuji zavést periodickí proškolování' Nejďíve je

třeba zaměfit se na sprámou manipulaci s matedálem, dodŤžování stanovených postupů pŤi

navazování nrateťiálu. Dále na každé pracoviště nal'rhuji umístit vizuální pomůcku tak, aby

op€rátorům byl co nejvíce správrý postup manipulace a používrání pncolllích pomucek při

navazovráni materiáu připomínán' NálTh vizualizace na obr. 13.

RovněŽ je Yhodné operátorům íÁzolJné yi^a|izovat' jaké následky jejich nalněd

stanovených posfupů přináší. Tedy vhodnou formou je seznamovat s reklamacemi, popř. je

zapojit i do týmu pro Ťešení reklamace. Návrh vizualizace formou výstrahy kvality je

zobrazen na obr. 12.

vYsTRÁHA KVAL|TY

obr. 12 výstÍaha kvality
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Standart manipulace s SMT součtÍstkumi

Nesprármé uchopení kotouče

Nesprávný postup při navazování splávný postup při navazování

obr' 13 Nál,rh vizualizace standalfu zacházení s SMT materiály

správné uchopení kotouče
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6.1.1.2 opatřeni pro zabránění n€spÍávného s€řrzení osazovacího automatu

osazovací automat se skltídrí ze tří zríkladních částí: v pn,ní části se na desku plošných

spojů oanríši pájecí past4 ve druhé čristi se osazují sMT součástky a třetí část se nazývá

Reflow pec, kde dochází k zabřáti a vytvoření pájecfiro menisl'.u' Desky plošných spojů jsou

oboustranně osazené, tzn.! že nejdříve se deska osazuje zjedné shany, potom se otočí a

osazuje se ze sÍany druhé. Při nanáŠení pájecí pasty se v osazovacím automafu používaly

mechanické podpěry, ktelé měly fixní výšku, viz obr. 14. Pň nespnivně urnístěných
podpěrách dochrízelo k poškození souěástek m jiŽ osazené stÍaně- Proto se t}'to podpěry

lyměnily za pneumatické, k.teré jsou zakončeny gumovou ěepičkou a díky své konsaúci se

lépe přizpůsobují výšce součástek, viz obl' 15.

obr. 15 Pneumatické podpěry

obr' 14 Mechanické podpěry



6.1.1.3 opatření pro e|iminaci poškození v průběhu dalšího zpracovánl

Posle<lní přičinaje poškozgní součlístek v prťrběhu dalšího zpracovful polotoYaru.

vzhledem k pÍocesnímu toku Ý'-fooby prochází osazen.í deska plošných spojů velkým

nnožstvím ruÚú manipulace. Tady je velké dáko i nepatÍného poškozed součástelq které

ďále může qvolat sporadid kontakt a přestože firl.ílní lýlobek pťochizí testovánin, nemusí

být toto poškození odhaleno. zde na\Ťhuji zavfut standart manipulace s výtobky, viz obr. 16'

ásÁDY PRo MÁNTULÁC! s YÝxoBKY

. Přo odkládání kusů v buňc€ slouži !!!!9J!ég!Éi.$ei!E!i!!949.!ďE9Ú meziásobaj€ Dovo|.m Douze Dř.d
|iovíníb vík. . Dř.d ecí.

. Rozděleoí činnosť m€zi operá'tory mu.í odDovídlt DhtréDu !cén!řl. přijakékoliv odůvodněDé odchylc€ od scénář.j€
nutné 4s!!!c!.Ég!é$!í.4@ mezi op€nítory v zářJzeni (poE vtládacl a lyj{mají pozice) a !g!MlÉ.p!9!!s!4!
s!!!i!é!c!!.E!!!.

- Manipu|a.e s DPs j€ moá'á !9g9'.c!9.!p!9!g&!.p4ri&Eizf!É!ů m'nipulovat s DPs iiníŤ u ůsob€n i.
r-!@-L

obr. 1ó NávŤh standaŤtu manipulace s rýobky
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ó'l.2 Netěsné kusy

Další příčina reHamací na výrobkové Ťadě S za vybrané období jsou nďěsné ku$y.

6.1.2.1 současný stav

V procesním toku při kompletaai rrýrobku doclr.ází k na&išení těsnící hmoty bostik.

KažÁý w \.ýIobku \.ýÍobkové řady S má předepsanou hmotnost bostiku. Prc sledování

bmotnosti se povžiyá zÁz$amoýá karta pro sběr dat, viz obr. 17, ktená kombinuje anaky

atributir,rrí a měřitehé. Princip spoěívá ve vážení výrobku v Favidelných časovýah

int9rvalech, zaznamenávání naměŤeného údaje do karty a nisledné kontÍoly, zda s€ nďněřená

hodnota bmotnosti ÍLapbÁzí ýe stanovených tolerančních mezích. Pokud ano, operátor

lyhodnotí měfuní jako oK. sledovaný znak jakosti se tak nachází ve stanovených

tolelančnich mezích, takže přestože mŤizeni dávkuje určité množství v gramech, je

lryhodnocovrán atibutivní znak. Nevíme tedy, jestli je proces stabilní a způsobilý.

@nÍlnentď@ záznaeová kalta plo gběr dat

2 3 5 6 8 l0 l l 12

13 15 l6 t1 18 l9 20 2l 22 73 24

obt. |7 Z'ánalnvákatta Dro sb& dá
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ó.1.2.1 Vyhodnocení dát za obdobi 15.,'.. |7.1.2010

Pro nrázomost jsem vyhodnotila data za období l5.1. -l7. l. 2010 viz obr. l8 a obr. 19.

Pomocí progťamu statgraphícs Plus sestrojila dvojici regulačních diagramů pro individtt,ílní

hodnoty a klouzavé rozpětí (x' Rld).

0,4 UCL = 0,256

CTR = 0,078

LCL = 0,000

40 60
podskupiny

obr. l8 Regulační diagram pro klouzavé rozpětí R|(I

UcL = 4'87í

CTR = 4,662
LCL = 4,454

4,4

x 4,6

4,4

4,2
20 40 60

podskupinv

obr. 19 Regulační diagram pro indiúduální hodnoty {

U ío080
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Již v rcgulačním diagramu plo klouzavé rozpětí Rkl viz obr. 18 je možné identifikovat

hodÍtoty mimo ťegulační meze. Proces tedy z hleďska valiability není ve statisticky

zvládnutém stavu'

v regulačním diagramu pro individuální hodnoty { viz obr' 19 se rcvněŽ nacházejí

hodnoty mimo re8llační meze. Proces tedy ani z hlediska polohy není ve statisticky

zvládnutém stavu'

6.1.2.3 Návrh opatření

Nejďíve navrhuji zaměřit se na snížení varíability procesu a na vycentrování procesu

Ila střed toleÍančního pole' Dále navrhuji zavést sPc kontrolu s použitím regulační ka{ty pro

měřitelné znaky, viz příloha 2. Pfo vyhodnocení doporučuji použít dvojici regllačních

ďagramů pro výběrový pruměr a vÉěrové fozpětí (x, R) s velikostí výběru n=3 a frekvencí

kontťoly 90 minut.

6.1.2.4 Zavedeli SPC kontroly a následné vyhodnocení účinnosti

Hlavním cílem bylo vyregulovat proces tak, aby se hodnoty co nejvíce blížily středu

regulačního pole. Potom byla do procesu implementována sPc kontrola. Pro následné

vyhodnoceÍí byla použita data z rczmezí od 25.2 20|0 do 2'7.2 2o]ro. opět jsem pomocí

programu statglaphics sestÍojila dvojici regulačních ďagíamů, tentokát pÍo \.ýběrcvé

Iozpěí a \"ýběrový průměr ( x'R) viz ob|.zo aobr.2|'
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É

0,12

0,'r
0,08

0,06

0,04

o,o2
0

4,57

4,55

4,53

x 4,51
4,49

4,47

4,45

UCL = 0,11
CTR = 0,04

LCL = 0,00

UCL = 4,54

CTR = 4,50

LCL= 4,45

20 30 40
podskupiny

obr. 20 Regulační diagam pÍo \.ýběÍové lozpětí

o 10 20 30 40

podskupiny
50

obl. 21 Regu.lační ďagam plo výběrcvý průmér

V ádném regulačním diagramu se nenacházejí hodnoty mirno regulační meze. Proces

tedy z hlediska polohy i rozptylu můŽeme povaŽovat za statisticky stabilni'
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ZAVER

Bakalářská práce byla zaměřena na analýzu příčin reklamací na v}Ťobkové řadě S za

použití lybraných statistich.ých mďod a na stanovení nápralrrých opatření pro eliminaci příčin

vzniku neshod vedoucích k těmto rcklamacím.

v teorctické čristi práce jsem se zaměfila oe teoretické základy řešené přoblematiky.

Vysvětlila jsem pojmy jak z oblasti jakosti, tak i z oblasti praktické čristi. Ro\.něž jsem

popsala i ústroje analýzy vaiku příčin reklamací a blíže jsem popsala ý č!'Ťi' které jsem

v další části práce použila.

Dá1e jsem křítce pŤedstavila firmu, kde se tato přláce realizovala. Přiblížila jsem

historii vzniku i souěasnost' uvedlajsem některé z našich rrýrobku.

Praktická část je zaměře[a na samotnou aplikaci lTbraných statisticl.ých mďod při

analýze rcklamací za vytlrané časové období na vfobkové řadě s. Nejprve jsem použila

!ýsečové grďy pro vyhodnocení podílu jednotliých výrobkoých skupin na celkovém počtu

rcklamací. Z rozboru reklamací l,}plynulo sedm nejčastějších příčin. Pro každou v.ýtobkovou

skupinu jsem pomocí Paxetova diagŤamu a hitéria 80:20 lyhodnotila 
',ávob1ě 

dť ežitou

menšinť.. Protože však výrobky všech řad jsou si podobné, lyhodnocovala jsem celkový

počet rcklamací' Zde jsem opět pouála Paxeto!.rr analýzu, stejné l(Iitéfium a opět stanovila

'ávotně důložitou menšínť., na kterou jsem se dále zaměřila. Praktickí část také obsahuje

návÍh opatření, kteÉ by poďe mého názoru, nohly pŤispět k eliminaci vzniku neshod

vedoucích k nejčastějším příčin|ám reklamací.

všechny uvedeÍIé návrhy jsou však již nápavnými opaaeními. Cílem každé

spoleěností, kteú chce v konkurenčním boji na tlhu uspět' je zaměřit se na oblast prevence

vzniku jakýchkoliv neshod.

Pro kaŽdý výrobek je klíčová oblast náWhu a výoje, pŤotož€ odstranění jakýcbkoliv

neshod nebo ýíčin budoucích potencío&ílních neshod v této etapě není tak finančně náŤočné,

jako v etapách pozdějších.
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