
 

FMEA – Failure Modes and Effects Analysis  

2 DNEVNA DELAVNICA 

 

FMEA – Failure Modes and Effects Analysis oziroma po slovensko analiza možnih napak in njihovih posledic je orodje 

za obvladovanje tveganj, ki je v praksi ena največkrat uporabljenih in preizkušenih analiz s katero v začetni fazi 

projekta preprečujemo nastanek tveganj in uvajamo ukrepo za zmanjševanje posledic tveganj.  

Metoda se je razvila v poznih 40-ih letih 20. Stoletja v okviru vojaškega standarda (MIL-P-1629) pod imenom FMECA 

metoda (Failure Mode Effect and Criticality Analysis). Metodo je sprva uporabljala NASA za razvoj tehnike v vesolju in 

pa ameriška vojska, pri razvoju novih vojaških letal.  V 60-it in 70-ih letih je metoda počasi prišla v proizvodnjo, vendar 

zaradi pomankljivosti v metodi ni popolnoma zaživela. Po izdaji standarda ISO 9000 leta 1988 in izdaji sorodnega 

standarda QS 9000 (s strain Chrysler, Ford in General Motors) se je metoda dokončno razvila in zakoreninila v svetu 

avtomobilske industrije pod imenom FMEA. 

FMEA uporabljamo za ugotavljanje možnih napak, določitev pomembnosti le teh ter odstranitev vzrokov nastanka le 

teh s pomočjo, oblikovanja ali izdelave izdelka, še preden ta pride do kupca. FMEA ni reševalec problemov, vendar 

orodje, ki prikaže možnost rešitve problema. FMEA opiše možno pot po kateri lahko (zaradi konstrukcije ali izdelave), 

pride do pojava napake na izdelku.  

Kako začeti uporabljati FMEA metodo ali kaj storiti, ko se napredovanje ustavi? 

To sta dve pomembni vprašanji, na kateri je možno odgovoriti le, če imate dovolj poglobljenega znanja in praktičnih 

izkušenj na tem področju. Toda, vsaka ovira ima tudi svojo rešitev! Oblikovali smo dvodnevni izobraževalni program, 

na katerem se bomo seznanili z osnovami metode FMEA ter vrstami FMEA. V nadaljevanju delavnice se bomo na 

realnem primeru naučili uporabe DFMEA (Design FMEA ali konstrukcijski FMEA) in PFMEA (Production FMEA ali 

Proizvodni FMEA). Poleg naštetega vam bomo tudi ponudili pomoč pri začetkih uporabe metode v praksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBISK DELAVNICE PRIPOROČAMO: 

• Odgovornim za vodenje projekta; 

• Odgovornim za kakovost projekta; 

• Vodjem kakovosti; 

• Vodjem tehnologije; 

• Vodjem konstrukcije; 

• Inženirjem kakovosti; 

• Konstrukterjem; 

• Tehnologom. 

ODGOVORILI BOMO NA VPRAŠANJA: 

• Kaj je metoda FMEA? 

• Katere tipe FMEA poznamo in kdaj se jih 

uporablja? 

• Kako izvajamo PFMEA in DFMEA analizo? 

• Kako določimo oceno tveganja RPN (Risk 

Priority Number) in kdaj se odločiti za 

vpeljavo ukrepov? 



 

 

 
 

 

ANIMACIJO IN IZOBRAŽEVANJE BO IZVAJALA: 

Hedvika Korbar, uni. dipl. ing. strojništva, delujoča kot inženirka kakovosti v podjetju Inel d.o.o. Tekom dela v večjih, 
uspešnejših podjetjih Slovenije, kot so Hidria, Poclain Hydraulics in Sogefi filtration, je sprva pridobivala izkušnje v 
tehnologiji, zadnja leta pa v kakovosti. Dragocene izkušnje je pridobila tekom dela v avtomobiljski industriji, kjer je med 
auditi dobaviteljev spoznavala njihove slabe in dobre prakse. Največji pečat v karieri pa je bil doprinos znanja in dobrih 
praks največjih proizvajalcev avtomobilov v evropi, s katerimi je bila v dnevnem stiku z odgovornostjo zagotavljanja 
zadovoljstva kupcev. V trenutnem podjetju samostojno deluje v oddelku kakovosti, kjer vzpostavlja sistem kakovosti in 
vpeljuje standard za zagotavljanje kakovosti ISO9001:2015. Njene prednosti so dobro poznavanje orodij kakovosti 
(APQP, FMEA, PPAP, QRQC, PDCA, 5S). Največji doprinos k uspehu pa so njena naravnanost k proaktivnosti ter njena 
odločnost in želja po izobraževanju. 

PROGRAM 

 

Vsebina strokovne delavnice: 1. dan 

▪ Uvod (prestavitev programa in udeležencev, uvodna animacija). 

Teoretični del: 

▪ Osnove metode FMEA; 

▪ Prednost in namen uporabe metode FMEA; 

▪ Pravilo 10 (Rule of Ten); 

▪ Tipi FMEA in kratka predstavitev posameznega tipa. 

Praktični del: 

▪ Spoznavanje z metodo DFMEA skozi delo v timu (izdelava DFEMA 

na realnem izdelku): 

o Prepoznavanje tveganj 

o Ocena tveganj 

o Določitev akcij 

o Ponovna ocean tveganj 

 

Vsebina strokovne delavnice 2. dan 

Teoretični del: 

▪ Kratek pregled in osvežitev znanja z aktivnim sodelovanjem 

udeležencev 

Praktični del: 

▪ Spoznavanje z metodo PFMEA skozi delo v timu (izdelava PFEMA 

na realnem primeru): 

o Prepoznavanje tveganj 

o Ocena tveganj 

o Določitev akcij 

o Ponovna ocean tveganj 

 

KDAJ: 
 
Objavljeno na naši spletni strani. 
 

 
KJE: 
 
DEMETRA Lean Way d.o.o., Bela 

Cerkev 9, 8220 Šmarješke 

Toplice 

ali v prostorih vašega podjetja. 

 

INFORMACIJE IN PRIJAVA: 
 
Predstavitev in prijavnico najdete 

na www.demetra-leanway.com, 

ali nas kontaktirajte na: 

 Telefon: +386 (0)7 30 73 081 
Mobil: +386 (0)41 928 618 
 

 Elektronski naslov: 
info@demetra-leanway.com 

 

 
 
PRIPOMOČKI: 
 
 Skripta predavanja: FMEA 

metoda 
 

 Delavni listi 
 

http://www.demetra-leanway.com/
mailto:info@demetra-leanway.com

