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Mi az SPC? Miért pont SPC?

� Tán Show Program for Costumer ?
� Szakértık 

� Statisztikai folyamat szabályozás
� Általános szabályozókör

� Hogyan feleltethetı meg ez statisztikának

� Shewhart kártya
� a termék-, illetve folyamatjellemzı

változásait grafikusan jeleníti meg
� az adatokat mintázatokká alakítja át, 

amelyek statisztikai eszközökkel
értelmezünk

� A szabályzókártya értelmezésének célja:
a központosság változásainak, 
az instabilitásnak és a trendekre is 
vonatkozó szokatlan viselkedésnek
a megfigyelése

Alapjel
Megkívánt érték

Folyamat
Kimenı paraméter

Mérés

Xdbar = average Xbar          UCL  =  Xdbar  +  A2*Rbar          LCL  =  Xdbar  -  A2*Rbar
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CONTROL CHART FACTORS
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Xbar The process must be in control before

Range capability can be calculated.

3. JELZÉSEK

5. FAKTOROK
KISZÁMÍTÁSA

1. ÁBRÁZOLÁS

2. ADATOK

4. INTÉZKE-
DÉSEK

X chart

R chart
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Mi az SPC? Miért pont SPC?

� Tán Show Program for Costumer ?
� Laikusok

� Kétkedık (elutasítás)
� Egy újabb dolog aminek semmi értelme
� Eddig is jót gyártottunk, minek kell a tőrést csökkenteni?

� Eddig se mértünk mindent mégis minden „jó volt”

� …

� Érdeklıdık (elfogadás)
� Lássuk van benne-e valami…

� Ha bizonyítod hogy mőködik, bevezetjük.
� Ha nem kell 100%-ban mérni, akkor csináljuk
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Mit várunk el az SPC-tıl?

� Válaszok a vállalat különbözı szintjein
� Mint operátor „kevesebb legyen a munkám”

„kapjak segítséget a beállításokhoz”

� Mint mérnök „ne kelljen feleslegesen „simogatni” a 
gépet”

� Mint termelés vezetı „minél jobb kihozatal”

� Mint felsı vezetı „eredményességünk javuljon”

Ha az elsı két „vevı” elégedett, akkor automatikusan 
következik a másik két eredmény is.
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Mibe kerül ez nekünk?

� Természetesen a lehetı legkisebb költséggel ússzuk 
meg.

� De:
� Kellenek elızetes vizsgálatok:

� Mérırendszerre (R&R tőréshez – folyamatszóráshoz)

� Folyamatképességekre

� Folyamat paraméterek egymásra hatásárára (DOE)

� Oktatások

� Eszköz beszerzések - cserék

Sokszor a hibás felmérés eredményeként nincs elég 
erıforrás a megvalósításhoz, késıbb az 

üzemeltetéshez.
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Hogyan tudjuk olcsóbban megoldani?

� Mit hagyjunk el? 
� Ezt egyszer kiejtjük a szánkon és már nem is tudunk 

megszabadulni az újabb feladattól.

� Nincs idı, pénz kísérletezésekre
� Eszköz beszerzés „majd, ha kell”

Sokszor az újabb mérıberendezés 
beszerzésének elhalasztása a cél.
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Mire szeretnénk, és mire fogjuk bevezetni?

� Szakértık:
� Természetesen minden paramétert kell SPC-zni.
� Nagy minta, sőrő mintavétel

� Laikusok:
� Lehetı legkevesebbre.
� Kis minta, ritka mintavétel

� De mire kell:
� Vevıi követelmények
� Szabványi elıírások

� Szignifikáns paraméterek

A tényleges bevezetés e két 
ellentétes követelmény között lesz.
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Milyen kártya legyen?

� Ha már volt valamilyen adatgyőjtés és megfelel az 
SPCnek (hasonlít rá), folytassuk azt

� Szinte mindig a lehetı legegyszerőbbet, függetlenül 
attól, hogy matematikailag beleillik-e a folyamatba 
vagy sem.
� Lehetı legkisebb minta nagyság, lehetı leghosszabb minta 

gyakorisági idıvel.
� De statisztikailag még értékelhetı legyen

� „Kell-e elızetes folyamat vizsgálat?”
� Igen: jobb hatékonysággal lehet indítani az SPC-t

� … de csak ezért nem érdemes, majd „bejáródik” a kártya menetközben.
� Kell-e a mérıeszközökre is extra R&R vizsgálat?

� Ha nincs folyamatképesség vizsgálat, és a szokásos R&R megfelelı, 
akkor nem, majd ha lesz folyamatszórásunk, akkor ahhoz viszonyítottat el 
kell majd végezni.
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Oktatás

� A szervezet minden szintjén el kell végezni 
csak olyan mértékő matematikával terhelve, 
hogy a felkészültségnek és érdeklıdésüknek 
megfelelı legyen:
� Vezetıknek

tudják miért kérünk pénzt és milyen eredményeket várhatnak el

� Mérnököknek
értsék mit jelentenek egyes szabályozatlanságok és a 

fejlesztéseket tudják ez alapján elvégezni.
� Operátoroknak

értsék ez értük van, nem ellenük.
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Ki és hogyan határozza meg a beavatkozásokat?

A legnagyobb nehézség ebben van, mert:
� Jelenleg nincs berendezés gyártói adat

� még ritka, mint a fehér holló azon gyártó, aki a gépkönyvében 
kitér arra pl.: Run-os a szórás kártya, akkor ez ettıl és ettıl 
van.

� Nincs lehetıség cégen belüli 
kísérletezgetéseknek
� „Mit akar? Félévre megállítani a gyártást, hogy csak 

kísérletezgessen…”

� Mint adatgyőjtést használjuk elsı idıben az 
SPC-t. 
� Az adatok győjtését végezzük beavatkozásokkal, hogy 

hosszabb idı után pareto elemzéssel meghatározhassuk a 
legvalószínőbb beavatkozásokat.
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Hogyan vezessük a kártyát?

� Papír
Ez biztosan bevési a dolgozókba az SPC-t, de a mai 

felgyorsult idıben ez már nem használható

� Software
� Általános statisztikai programok

� használata jó lehet egyedi adathalmazok kiértékeléséhez, de 
nehézkes a folyamatos SPC vezetés benne.

� Speciális programok, amiket direkt SPC vezetésére 
fejlesztettek

� Mérıeszközök SPC programjai
� Excel „szinte mindenhol van”, könnyen programozható
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Exceles megvalósítás

� Elınyök
� Könnyen kialakítható
� Olcsó

� Hátrányok
� Véges kártyaszám
� Hosszú távú analíziseket nehéz végezni

� „Mikor célszerő ezt választani?”
… ha csak bemutatásra használjuk, hogy lássuk 

mőködik az SPC.
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Excel példa
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Excel példa (Shewhart)
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Excel példa (Shewhart)
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Excel példa (Shewhart)
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Excel példa (Shewhart)

Tőrésen kívüli érték

Szabályozó határon kívüli érték
Középsı harmad teszt

RUNos folyamat

Trendes folyamat
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Excel példa (Elıszabályozó)

Tőrésen kívüli érték

RUNos folyamat Szórás növekedés
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Excel példa (Kigyőjtés)
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Beavatkozások elemzése

� Elsı három hónap

� Ismételt oktatás
� Beavatkozások 

jelentısége

3471Végösszeg

3Figyelmetlenség

5Kimaradt

9Átállás

11Utómunka

12Kanban

12Beállítás utáni indulás

25Anyaghiány

35Szerszámcsere

39Egyéb

56Gép állás

75Hibás adat

98Korrekciózás

3091Nincs

ÖsszesenBeavatkozások
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Köszönöm a figyelmet


