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  بنام خدا

  

  مدل برنامه کنترل کيفيت ثابت

  

ايجاد مدلهاي نمونه توليدات الكترونيكي و افزايش پيش بيني ساخت آنها و تكنولوژي يكپارچه : دوروند صنعتی
بازبيني و شكست و تجزيه مي  ,براي توسعه يك برنامه جامع كنترل ثابت كه شامل آموزش منظم ) ut(خودروسازي 

  :ندباشند تالش مي كن
الكترونيكي شركت هاي خودروسازي  سيستم هاي كنترل   تكنولوژي متحد مي باشد كه  يك واحد ut  خودرو سازي 

اين كارخانه تنها شركت در . بود ۱۹۹۶يكي از سايتهاي صتعتي جهاني تا سال  tampa,flكارخانه . را طراحي مي كند
  .آمريكا بود كه توليدات الكترونيكي را مي سازد

  ايسوزارا فراهم ,راور ,نيسان ,هوندا  ,موتورهاي عمومي  FORD , , BMWتوليدات  TAMPAت شرك
   ,كنترل دما ,ديسك حافظه ,جرقه الكتريكي ,قفل الكتريكي   اتومبيلهايي با توليدات اصلي آن شامل . مي كند

  .كت مي باشدكنترل برف پاك كن و سيستم كنترل چهار چرخ و بخش حافظه و همينطور منترل عدم حر
  :ESPارتقا حساسيت نسبت به 

همكاري مي نمود در سطح توليد خود دو برابر شد و  ۱۹۷۹از سال   TAMPAكارخانه ايي در اروپا با  ۱۹۹۱در سال 
  :پا رسيد دوسال بعد كارخانه بادو نشانه بارز هشدار داده شد ۱۰۰۰۰۰درحدود 

  درصد شكست در سطح وسيعه از كارخانه۲۰ميزان  - ۱
  بررسي توسط مشتري كلي و سفارشات براي افزايش توليد خوب در سراسر كارخانه - ۲

افزايش حساسيت نسبت به تخليه الكتريكي الكترواستاتيكي  و . روند مشابه ايي را نشان دادند  دو حادثه فوق  هر    
ESP   دات قبلي از حساسيت باالتر شكست همزمان با توليدبخش جديد در رابطه با توليبود مديران فهميدند كه ميزان

  .ولت يا كمتر آسيب مي بينند ۵۰۰با تخليه الكتريكي استاتيك تا .برخوردار بود ESPنسبت به 
بعضي از ايستگاههاي كار از جدول حصيري حفاظتي .در همان زمان كارخانه يك برنامه بازرسي ثابت را پياده نمود

  مكانها مشغول بودند از آنها به شكل نوارهاي مچي ثابت برخوردار بودند كه كارمنداني كه در اين 
  .كارخانه همچنين جعبه هاي دارد كه حفاطتي مي باشند و در بخشهاي حساس جابجا مي شود. استفاده مي نمودند

سپس اسكوبهاو يونيزه كنندگان هوا .بهتر دوباره بررسي مي شود ESDدر مرحله اول منطقه وسيعي براي رسيدن به 
در نتيجه شكست توليدات به صفر خواهد .وندو كارگران نوارهاي مچي براي دست و پا استفاده مي كننداضافه مي ش

  ز به بررسي بيشتري در آينده داردو اين موضوع كنترل كيفيت نيا.رسيد
ي سمينار بعد از بر گزار.تماس حاصل مي كند تا بتواند سميناري فراهم آورد Mبا سه  UTدراين مرحله خودرو سازي 

  .مديران فهميدند كه بايستي اهداف جامع تري را بررسي نمايند
  

و در نتيجه فقط نياز به نصب ابزار حفاظتي براي كنترل كيفيت برتر نيست بلكه بايستي اهداف را به سمت كسب برنامه 
 3Mشركت به عنوان در ادامه اين اعمال .و اعمال اصالحي سوق دهيم ,پيشگيري ,مميزي  ,هاي طراحي شده آموزشي 

PREFERRD CUSTOMER   و ايجاد همزمان ESD   تالش مي نمايد تا به سمت برنامه هاي كنترل كيفي
  .ثابت و گسترده پيش برود


