
68

MAΪOΣ - IOYNIOΣ

Ο ποιοτικός έλεγχος έχει πλήρως εφαρμοσθεί στο πρόγραμ-

μα των μοντέρνων κατασκευαστών. Έχει, αναγνωρισθεί σαν

ένας από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες για την παρα-

γωγή προϊόντων ποιότητας, το οποίο σημαίνει προϊόντα που

περιλαμβάνουν πρωτοποριακή σύνθεση, ωραίο σχεδιασμό

καλή κατασκευή και αξιοπιστία μετά την πώληση. 

Σήμερα για να πετύχει η παραγωγή το παραπάνω στάνταρντς

χρησιμοποιεί μεθόδους ποιοτικού ελέγχου που περιλαμβά-

νουν αυτοματοποιημένο και στατιστικό έλεγχο διαδικασιών

και ποιότητας
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Η παραδοσιακή και απλούστερη

μέθοδος ποιοτικού ελέγχου είναι η

«GO – NO – GO» επιθεώρηση,

όπου κάθε προϊόν ελέγχεται για

να δούμε εάν είναι μέσα στις

προδιαγραφές του σχεδίου. Αυτή

η μέθοδος είναι αποτελεσματική

όταν τα προϊόντα μπορούν να

ελεγχθούν σε παρόμοια

κατάσταση με εκείνη της χρήσης

που θα έχουν εκείνη τη στιγμή,

π.χ. όταν ελέγχουμε ζεύγη

εξαρτημάτων για συναρμολόγηση

με έναν ελεγκτήρα ορίου (limit

gauge). Ο έλεγχος 

«GO – NO – GO» πάντως, δεν

δίνει ποσοτικά στοιχεία το με

πόση ακρίβεια τα προϊόντα έχουν

τελειοποιηθεί σύμφωνα με τα

στοιχεία των σχεδίων, έτσι δεν

υπάρχει τρόπος να γίνει ακριβής

χρήση των μετρήσεων για

μελλοντική ποιοτική βελτίωση. 

Για να πετύχουμε ακριβή και

ποσοτικά αποτελέσματα πρέπει να

χρησιμοποιήσουμε για τους

ελέγχους όργανα μέτρησης και

στατιστική. Επιπλέον, το να

παραχθεί ένα πιστοποιητικό

εγγύησης που να προέρχεται από

αποτελέσματα (datas) ελέγχων

είναι σήμερα μια συνηθισμένη

πρακτική για προμηθευτές

κατασκευαστές εξαρτημάτων. 

Τελευταία έχει γίνει απαίτηση η

καταγραφή σε πρίντερ των

αποτελεσμάτων και συχνά η

καταγραφή χειρόγραφα ή από

γραφομηχανή δεν είναι αποδεκτή

εκτός δε άλλων λόγων η αυτόματη

καταγραφή (σε πρίντερ) δεν

αφήνει περιθώρια λάθους και

θεωρείται πιο αξιόπιστη. Επίσης

είναι δύσκολο να εφαρμόσουμε τα

αποτελέσματα των μετρήσεων με

τη μέθοδο «GO – NO – GO» με

ελεγκτήρες στα νέα στάνταρντς

για την παρουσίαση πληροφοριών

ποιοτικού ελέγχου.

Μερικά προϊόντα δεν επιτρέπουν

τον μη έλεγχο έστω και ενός

τεμαχίου. Σε αυτές τις

περιπτώσεις απαιτείται έλεγχος

100%. Εάν πραγματοποιείται με το

χέρι, αυτή η εργασία είναι

χρονοβόρα και οικονομικά

ασύμφορη, αυτό λοιπόν απαιτεί

την εφαρμογή

αυτοματοποιημένου συστήματος

μέτρησης. 

Χωριστό κομμάτι αποτελεί η

απαίτηση προϊόντων να ελεγχθούν

μετά την ολοκλήρωσή τους, τα

εξαρτήματα που έχουν αποτύχει

πρέπει να διαχωριστούν κάτι που

δημιουργεί νέο κόστος που έχει

ήδη πληρωθεί στη διάρκεια της

παραγωγής. 

Η λύση στα παραπάνω είναι να

εφαρμοσθεί ένα σύστημα που να

ελέγχει και να ρυθμίζει την

εργαλειομηχανή (π.χ.

επανατροφοδοτώντας τα

αποτελέσματα των μετρήσεων

όσο τα προϊόντα είναι ακόμη στην

γραμμή παραγωγής. Αυτή η λύση

(σύστημα ελέγχου) βρίσκει πολύ

πλατιά απήχηση στην παραγωγική

βιομηχανία στις μέρες μας. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν

προϊόντα για τα οποία λόγω

χρόνου και κόστους δεν απαιτείται

έλεγχος 100%, ή για τα οποία

είναι αδύνατος ο παραπάνω

έλεγχος. 

Σαν οικονομική και

αποτελεσματική λύση ποιοτικού

ελέγχου, λοιπόν παρουσιάστηκε

μια τεχνική που χρησιμοποιεί

μεθόδους στατιστικής και ένα

περιορισμένο αριθμό δειγμάτων η

οποία αποκαλείται:

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (STATISTICAL

QUALITY CONTROL). Με το SQC

αποτέλεσμα ελέγχου σε ένα πολύ

μικρό αριθμό δειγμάτων μπορεί να
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