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SZKOLENIE

 

Szkolenie  przeznaczone  jest  dla  pracowników  działów  jakości,  produkcji,  zaopatrzenia,  audytorów  jakości,
audytorów FMEA, członków zespołów FMEA, audytorzy jakości u dostawców oraz pracowników odpowiedzialnych za
narzędzia pomiarowe. Wstępne wymagania dla uczestników: podstawowa znajomość standardu IATF 16949:2016.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy o wymaganiach dotyczących analizy systemu pomiarowego zawartych
w  podręczniku  MSA  oraz  standardzie  IATF  16949:2016.  Dodatkowo  przedstawione  zostaną  wymagania
statystycznego sterowania procesem produkcji, zawartych w podręczniku SPC oraz IATF 16949:2016. W trakcie
szkolenia  przedstawione  zostaną  założenia  analizy  systemu  pomiarowego  dla  przyrządów  liczbowych  oraz
atrybutowych. Omówione i wypełnione przez uczestników zostaną najczęściej stosowane formularze analizy MSA.
Omówione zostaną najważniejsze wskaźniki procesu oraz przedstawione i stworzone zostaną najczęściej stosowane
formularze dotyczące SPC.

Tematyka szkolenia:

Wprowadzenie do MSA
Wymagania IATF 16949:2016 dotyczące analizy systemu pomiarowego
Analiza systemu pomiarowego dla przyrządów liczbowych

różne formularze MSA dla przyrządów liczbowych■

omówienie formularza Gauge R&R:■

wytyczne dotyczące przeprowadzania analizy
zbieranie danych, wypełnianie formularza GRR

TUV NORD Polska Sp. z o.o. zaprasza Państwa na szkolenie:
Analiza systemu pomiarowego – MSA oraz Statystyczne
sterowanie procesem produkcji – SPC
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ANALIZA SYSTEMU POMIAROWEGO – MSA ORAZ
STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESEM
PRODUKCJI – SPC
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interpretacja wyników analizy GRR
Analiza systemu pomiarowego dla przyrządów atrybutowych

różne formularze MSA dla przyrządów atrybutowych■

omówienie formularza Kappa:■

wytyczne dotyczące przeprowadzania analizy
zbieranie danych, wypełnianie formularza Kappa
interpretacja wyników analizy Kappa
Wytyczne dotyczące aktualizacji MSA
Wprowadzenie do wymagań SPC
Wymagania IATF 16949:2016 dotyczące SPC
Podstawy statystycznego sterowania procesem produkcji

wskaźniki zdolności procesu i maszyn■

wskaźniki Cp, Cpk■

wskaźniki Pp, Ppk■

wskaźniki Cm, Cmk■

Korzyści po szkoleniu:
Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili praktycznie posługiwać się narzędziami MSA oraz SPC.

Koszt szkolenia:
wynosi 690zł netto za osobę (+23% VAT) i obejmuje pracę trenera, materiały szkoleniowe, rejestrację i wydanie
zaświadczeń potwierdzających zwiększenie kompetencji  przez uczestników oraz obiad i  przerwy kawowe. Czas
trwania szkolenia 1 dzień (8h dydaktycznych).
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