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ניהול איכות

2.8

כושר מכונה

כושר מכונה בוחן את היכולת של מכונה ,לייצר חלקים
ללא פגמים בתנאים קבועים .כושר מכונה הוא התנאי
לכושר תהליך ,לבקרת תהליך סטטיסטית ולשימוש
בכרטיסי בקרת איכות ).(QCC

מרכז יבולת
M

ניתוח כושר מכונה )(MCA- Machine Capabilty Analysis

הוא ניתוח קצר טווח של דיוק ביצועי מכונה .בזמן
ה MCA -ההשפעות החיצוניות על המכונה חייבות
להיות מינימאליות וקבועות .ה MCA -מבוצע לפני
הכנסת כרטיסי בקרת איכות ,לפני שימוש או שינוי של
מכונות ואמצעי ייצור ,לפני אישור מכונות ,אחרי החלפת
כלים ומתקנים וכן אחרי עבודות אחזקה ותיקונים.
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פיזור ייצור 6 · s
(

)99.73%

 T ≥ 10 · sיבולת

ה MCA -הוא ניתוח קצר טווח של דיוק ביצועי
מכונה.
עבור ביצוע ה MCA-דרוש מדגם של לפחות  50חלקים,
המיוצרים אחד אחרי השני ללא שום כוונון נוסף במכונה.
הערכים הנמדדים של מאפיין האיכות לבדיקה נרשמים
ומעובדים .העיבוד נעשה באופן מתמטי או גרפי בעזרת
רשת היתכנות (עמוד  .)74אם הערכים מפוזרים באופן
נורמלי ,אפשר לקבוע ] xולחשב את הערכים האופייניים
 Cmו Cmk-עבור כושר המכונה.

דרישה:

T
6·s

Cm ≥ 1.67

= Cm

בהתפלגות נורמלית  99.73%מכל הערכימ האופייניימ נמצאימ
בתחומ של  3s± µשל האוכלו ייה )מנה הכוללת(  %99.73מכול.
לכנ עבור בחינה מדגמית בהתפלגות נורמלית התחומ
הוא − ± 3 · s
x
שבתחומ זה נמצאימ למעשה כמעט כל המאפיינימ של ייצור
אמיתי ,קוראימ לו פיזור ייצור.
0.6
10·s
T
=
= 1.67
6·s
6·s

= Cm
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עבור הוכחת כושר המכונה חייבים למלא אחר שני
תנאים:
.1לפיזור הייצור  6·sשל המכונה מותר לנצל את
הסיבולת רק ב 60% = 3/5 -המשמעות היא,
שהסיבולת חייבת להיות לפחות  ,10·sכלומר
מדד כושר המכונה  Cmחייב להיות גדול או שווה
ל 5/3 = 1.67.-הערך עבור  Cmמראה ,אם פיזור
הייצור קטן מספיק ,כדי לעמוד בסיבולת (תמונה .)1
.2ערכו האופייני של כושר המכונה  C mkמתחשב
במיקום הפיזור בשדה הסיבולת .רצוי שערך הממוצע
של הייצור יהיה לפחות במרחק של  5·sמגבולות
הסיבולת (המלצות של  DGQ(1ו )VDA(2-הדבר מוביל
לערך מינימלי של  1.67עבור  .Cmkהערך עבור Cmk
מראה ,אם המכונה ממורכזת נכון ,כך שבאמת ניתן
לייצר חלקים ,שנמצאים בתוך הסיבולת (תמונה .)2
אם שתי הדרישות קוימו ,המכונה כשירה.

מרכז יבולת
M

x

USL
Δu = USL– x

Δ— = x – LSL
Δ— = Δcrit

דרישה:

Cmk ≥ 1.67
)לפי DGQ(1

ו(DAV(2-

Δcrit
3·s

= Cmk

 Δcritהוא המרחק הקטנ יותר מ x-אל גבול היבולת,
בתצוגה זאת —.Δ
 Δcritניתנ לקרוא גמ מתוכ רשת ההיתכנות )עמוד .(47
הדרישות  Cm ≥ 1.67ו Cmk ≥ 1.67 -תלויות בדרישות
הלקוחות .הנ משתנות על פי הייצור ונקבעות על ידי
הלקוח.
מלבד זאת תמיד יוצא:
Cmk ≤ Cm

) = DGQ1חברה גרמנית לאיכות
ת
) = VDA2אגוד יצרני מכוניו 

LSL
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