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        شماره صفحه                                  مطالب                                      فهرست

 ٢ آشنائی با تجزيه و تحليل حاالت شکست: فصل اول 

 ٢ FMEA هدف از انجام -١

 ٢  تاريخچه-٢

 ٢ FMEA مسئوليت اجرای -٣

 ٣  موارد کاربرد تجزيه و تحليل عوامل شکست-۴

 FMEA ۴ ويژگيهای -۵

 ۵ بررسی مرحله به مرحله تجزيه و تحليل عوامل شکست: فصل دوم 
A- پرونده ( اطالعات اوليهFMEA( ٩ 
B- ١٠  اطالعات اصلی 

 ١٠  وظيفه -

 ١٣  شکست بالقوه -

 ١۴  اثر شکست بالقوه-

 ١۶  شدت-

 ٢٠ )CLASS( مشخصه های مهم -

 ٢٠  علل شکست بالقوه-

 ٢٢ ست وقوع شک-

 ٢٣  روش های تشخيص-

 ٢۵  درجه بازيابی-

 ٢٧ )RPN( عدد اولويت ريسک -

 ٢٨  اقدامات پيشنهادی-

 ٢٩  مسئوليت و تاريخ نهائی اقدام -

 ٢٩  اقدامات انجام شده-

C- مرور و تائيد انجام  FMEA ٢٩ 

 



 

 ٢

  FMEAهدف از انجام -١

FMEAيك سري فعاليت سيستماتيك است با قصد  : 

 شناسايي و ارزيابي خرابيهاي بالقوه آه در طراحي سيستم، محصول، فرآيند وجود دارند               -الف  

 و برآورد اثرات حاصل از وقوع هر يك از عوامل فوق 

 شناسايي اقداماتي آه مي تواند احتمال وقوع خرابيهاي محتمل را آـاهش داده و از ميـان       -ب  

 .بردارد

سط آن بتوان ميزان شدت و وخامت حاصـله از خطاهـا را              شناسايي و انجام اقداماتي آه تو       -ج  

 .تا حد امكان آاهش داد

 شناسايي و انجام اقداماتي آه توسـط آن بتـوان قابليـت آشـف و بـه عبـارت ديگـر احتمـال                         -د  

 .آشكار آردن خطا را قبل از رسيدن محصول به مشتري افزايش داد

   مستندسازي امور طراحي و فرآيند توليد محصول -هـ 

 

 FMEAتاريخچه -٢

 در صــنايع هــوا و فضــا ايــاالت متحــده امريكــا  1960 بــراي اولــين بــاردر اواســط دهــه FMEAاســتفاده از

و پس از آن در دهه      .  در ناساي امريكا مشاهده شده است      ١١مشخصًا جهت ساخت سفينه آپولوي      

 به  1977 سال   از براي موسسات اتمي مورد استفاده قرار گرفت و همچنين           FMEA روش   1970-1980

 .بعد در صنايع خودروسازي به آار گرفته شده است

 

 FMEA و انواع FMEAمسئوليت اجراي -٣

  Cross(ي اســت آــه اجــراي آن بايــد از طريــق گروههــاي چنــد تخصصــي  ا  بــه گونــهFMEAخاصــيت 

Functional  Team (     در امـوري ماننـد طراحـي،     متشـكل از بهتـرين مهندسـين و آارشناسـان خبـره 

ت و توليد، مونتاژ، خدمات پشـتيباني، نگهـداري و تعميـر، آنتـرل آيفيـت و قابليـت اطمينـان آـه                 ساخ

 آـار گروهـي اسـت ولـي     ي گرچـه  نـوع  FMEA .باشـند انجـام پـذيرد    داراي تخصص و تجربـه الزم مـي  

 FMEA به يك فرد سپرده مي شود و ايـن نكتـه ضـروري اسـت آـه مسـئول                     FMEAمسئوليت اجرايي   

 جدي باالترين مقام اجرايي شرآت برخوردار باشد، فـرد مسـئول مـي بايسـت                بايد از حمايت آافي و    

 بـــراي تبـــادل اطالعـــات، نظـــرات FMEAافـــراد مـــورد نظـــر را بـــه صـــورت مســـتقيم و فعـــال در امـــر  

هادرگير نموده و نقشي مانند آاتاليزور را بـازي آنـد تـا از ايـن طريـق آيفيـت آـارگروهي نيـز               وانديشه

 .ارتقا يابد

ذآر است در مورد طراحي هاي انجام شده توسط پيمانكاران فرعـي نيـز بايـد بـا مسـئول                     الزم به   

FMEA                   مربوطه مشورت شود و به عبارت ديگر بايد اطمينان حاصل شود آه براي طراحي هـاي انجـام 

 اسـتفاده  FMEA نيـز از   و يا توليدات محصوالت آنها و فرآيندهای مربوطـه       شده توسط پيمانكاران فرعي   

 .دشده باش

 



 

 ٣

  و مسئولين آنهاFMEA انواع -

 )  FMEA SYSTEM (مهندس سيستم جهت انجام

 )DESIGN  FMEA (مهندس طراح جهت انجام 

 )PROCESS  FMEA (مهندس فرآيند جهت انجام

 )SERVICE FMEA(مدير بخش ارائه خدمات 

     (TOOLS  FMEA)  مهندس ابزار جهت انجام

 

 FMEA)( موارد آاربرد تجزيه و تحليل عوامل شكست -٤

" جديـد " در مواقعي آه سيستم، طراحي محصول، فرآيند توليد محصول و نحوه ارايه خدمات               -١

 . مطرح شده باشد

 وقتي آه در اجراي سيستم، طرح محصول، فرآيندهاي توليد محصول و نحوه ارايه خدمات -٢

 .تغييري حاصل گردد" موجود"

ح محصـول، فرآينـدهاي توليــد    وقتـي آـه مــورد مصـرف متفـاوتي بــراي اجـراي سيسـتم، طــر      -٣

 .محصول و ارايه خدمات در شرايط موجود به وجود آيد

 وقتي آه الزم باشد در سيسـتم، طـرح محصـول، فرآينـدهاي توليـد محصـول وارايـه خـدمات                      -٤

 .مربوط بهبودصورت گيرد

 

 FMEA ويژگيهاي -٥

هـا يـا بـه        شكسـت  اقدام آنشي بجاي واآنشي در مقابل برخورد با          FMEAاز بهترين ويژگيهاي    

عبارتي ديگر انجام عملي پيشگيرانه قبل از وقوع حادثه است نه بعد از آن، چرا آه در صورت  

وقوع حادثه ناگوار معموًال مبالغ هنگفتي  صرف بر طرف نمودن اشـكاالت و خرابيهـاي بوجـود                  

ن شود و در صورتيكه به هر علت خطايي در مرحله طراحي نشات گرفته باشد ميزا                آمده مي 

خسارت وارده بـه حـداآثر خواهـد رسـيدزيرا تغييـر در طراحـي باعـث تغييـر ابزارهـاي توليـد،                       

خواهد گرديد، همچنـين    … و  محصول و فرآيند    هاي مجدد طراحي      قالبها، فيكسچرها و هزينه   

 FMEAبراي باال بردن بازده آار قبل از اينكـه عامـل خطـاي طـرح و فرآينـد وارد محصـول شـود              

شـود،     مـي  FMEAي آه صرف اجـراي آامـل و دقيـق             ا  يرا به ازاء زمان و هزينه     ز. گردد  اجرا مي 

آيد آه بتوان هر گونه تغيير و اصالح در طراحي محصـول يـا فرآينـد را بـه                     اين امكان بوجود مي   

 مسـائل و مشـكالت ناشـي از         FMEAدر واقـع    . سادگي و با صرف حداقل هزينه اعمـال آـرد         

ي است آه اوًال      ا   روش نظام يافته   FMEAهمچنين  . رساند  مياعمال اين تغييرات را به حداقل       

ــواقص و خرابيهــايي آــه در سيســتم، محصــول، فرآينــد بصــورت نهفتــه و آشــكار     خطاهــا و ن

. آيـد   وجوددارند شناسايي نمـوده و ثانيـًا بـا اتخـاذ تـدابير صـحيح در صـدد حـذف آنهـا بـر مـي                         

 بهبـود مسـتمر آيفيـت محصـوالت و          تـوان بعنـوان يكـي از ابزارهـاي           مـي  FMEAبدينوسيله از   

 .خدمات در شرآتها نام برد



 

 ٤

 

 

 توان موارد زير را نام برد  ميFMEAهمچنين از ساير ويژگيهاي 

  آاهش دوباره آاريها و اقدامات اصالحي -١

 بهبود آيفيت-٢

  ) RELIABILITY(  افزايش قابليت اطمينان محصول -٣

  افزايش ايمني محصول -٤

  )TIME TO MARKET(ه محصوالت به بازار  آاهش زمان اراي-٥

 



 

 ٥

 فصل دوم

 بررسي مرحله به مرحله تجزيه و تحليل عوامل شكست

ــامين دو شــرط الزم      ــد ت ــه و تحليــل عوامــل شكســت در سيســتم، طــرح، فرآين ــراي انجــام تجزي ب

 :باشد مي

 .شود  تعيين فرمي آه براي انجام اين تجزيه و تحليل استفاده مي-الف

مـورد  ) بازيـابي (العملهاي ارزيابي است آه در ارزيابي شدت، وقـوع و شناسـائي            تعيين دستور  -ب

 .گيرد استفاده قرار مي

فـرم شـماره    ( فرمي آه براي انجام تجزيه و تحليل عوامل شكست نشان داده شـده اسـت                 -الف  

 بـا   البتـه شـرآتهاي مختلـف     . گيـرد   تقريبًا با آمي تغييرات در سطح جهان مورد استفاده قـرار مـي            ). ١

هاي مشتريان به اين فرم شـكل خاصـي داده و آن را تهيـه                 توجه به سليقه و نيازهاي خود و خواسته       

آورده شـده اسـت، همچنـين    ) ٥ و  ٤ و   ٣ و   ٢فرمهاي شماره    (FMEAهايي از فرمهاي      نمونه. آنند  مي

در مـاه   )  AIAG( در امريكا توسط گروه عملياتي صنايع اتومبيل امريكـا         FMEAجهت يكسان آردن فرم     

 اين فرم چاپ و منتشر گرديده است فرم تجزيه و تحليل عوامل شكست از سه بخـش                  ١٩٩٣جوالي    

 :تشكيل شده است آه عبارتند از 

A پرونده ( ـ اطالعات اوليهFMEA(باشد  مي١ در فرم شماره ٩ تا ١هاي  آه آيتم. 

B ١ در فــرم شــماره ٢٢ تــا ١٠هــاي  آــه آيــتم) اســكلت اصــلي تجزيــه و تحليــل(ـــ اطالعــات اصــلي 

 .باشد مي

C ـ مرور و تائيد انجام FMEA باشد  مي١ در فرم شماره ٢٤ و ٢٣ آه آيتم هاي. 
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 : توسط -٧ : درگيري فروشندگان و غيره -٤ :فرآيند/طرح/ نام سيستم-١
 : تاريخ شروع تحليل -٨ : مدل يا محصول-٥ :فرآيند/طرح/ مسئول سيستم-٢
 : تاريخ بازبيني مجدد-٩ : تاريخ انتشار اطالعات فني -٦ :هاي ديگر  درگيري قسمت-٣

Action Results  
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  امضا مرورآننده-٢٤  امضا تاييد آننده-٢٣
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 FMEA برای انواعFMEA نمونه ای از فرمت ٢فرم شماره 

 

 

 

 DFMEA برای استفاده درFMEA نمونه ای از فرمت ٣فرم شماره 

 



 

 ٨

 

 

 

 

 DFMEA برای استفاده در FMEA نمونه ای از فرمت ۴فرم شماره 

 

 PFMEA برای استفاده در FMEAی از فرمت  نمونه ا۵فرم شماره 

 

 

 



 

 ٩

 

 

 

 

 

 

A - پرونده ( اطالعات اوليهFMEA (  

تواند به هر نحوي آه مايل  مواردي هستند آه تهيه آردن اين موارد اجباري نبوده و شرآت مي

 مشخص شده است آه عبارتند ٩تا١هاي  تحت شماره) ١(اين موارد در فرم . باشد آن را تغيير دهد

 : از

 آه در اين قسمت نام سيستم طرح يا محصول يا : شناسايي سيستم، طرح يا فرآيند -١

 .شود گيرد آورده مي فرآيندي آه تجزيه و تحليل عوامل شكست به روي آن انجام مي

 در اين قسمت معرفي واحدي آه مسئوليت طرح سيستم، محصول يا فرآيند را : مسئوليت -٢

الزم به توضيح است در برخي موارد نام شخصي آه گردد  باشد مشخص مي عهده دار مي

 .شود مسئوليت اصلي انجام اين تجزيه و تحليل را دارد آورده مي

باشند   مورد نظر تاثير گذار ميFMEA واحدها و اشخاصي آه در : درگيري قسمتهاي ديگر-٣

 .شوند نام برده مي

مانند مشاوران، نمايندگان )مان در خارج از ساز(افراد ديگر :  درگيري فروشندگان و غيره -٤

مشتري در صورت نياز، فروشندگان و موسساتي آه در توليد محصول همكاري دارند در اين قسمت 

 .شود ذآر مي

 .شود نام محصولي آه مورد نظر است در اين قسمت ذآر مي:  مدل يا محصول-٥

ي سيستم، طرح،  تاريخي است آه اطالعات فني و مهندس: تاريخ انتشار اطالعات فني -٦

 .شود  سال مشخص مي- ماه -فرآيند منتشر خواهد شد آه باذآر روز

گاهي . شود فرآيند دراين قسمت ذآر مي/ طرح /  نام مهندس مسئول سيستم : تهيه آننده -٧

اوقات اطالعات بيشتري مانند آدرس و شماره تلفن مهندس مسئول، محل آار و اعضاي گروه تجزيه 

 .گردد  نيز ذآر ميو تحليل وسمت آنها

تاريخ شروع تجزيه و تحليل ) : تاريخ انجام دادن تجزيه و تحليل( تاريخ شروع تحليل -٨

 .گردد  سال مشخص مي–ماه –عوامل شكست با ذآر روز 

تاريخ آخرين تجديد نظر انجام شده در تجزيه وتحليل ) : تاريخ تجديد نظر( تاريخ بازنگري -٩

 .شود  سال در اين ستون آورده مي– ماه – يا فرآيند با ذآر روز عوامل شكست در سيستم يا طرح

 

 

 



 

 ١٠

B - اسكلت اصلي تجزيه و تحليل( اطالعات اصلي( 

 ٢٢تا ١٠و از ستونهاي ) ١( را تشكيل داده در فرم FMEAمواردي هستند آه اسكلت اصلي 

 ترتيب اين مشخص گرديده است وجود اين ستونها در تجزيه و تحليل عوامل شكست اجباري است،

 .توانند تغيير يابد و يا ستونهايي اضافه گردد، ولي هيچ يك از ستونها نبايد حذف گردد ستونها مي

در اين قسمت طراح، قصد و منظور ويا هدف عملياتي سيستم يا  ): FUNCTION(  وظيفه -١٠

ن عنوان طرح يا فرآيند را جهت تجزيه و تحليل و شناسايي عوامل شكست يك به يك در اين ستو

گيرد آه اين  ها و يا شرايط مشتري نشات مي آند، وظيفه طرح معموًال از طريق نيازها و خواسته مي

وظايف معموًال شامل شرايط ايمني، قوانين دولتي و ساير ضوابط داخلي و خارجي سازمان، 

 تعهد نمودهار  خريدااستانداردهاي مورد قبول فني و تعهداتي آه توليد آننده در ضمن توليد محصول ب

گسترش وظيفه آيفيت  (QFDتوان با استفاده  ها را مي اين نيازها و خواسته. گردد است مي

QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT ( بعضي از اين وظايف شامل درجه قابليت . تعيين نمود

 وظيفه. اطمينان محصول، ضمانت محصول، استانداردهاي صنعتي و ضرورتهاي گمرآي نيز خواهد بود

بايست با عبارتي آه آامًال مشخص، دقيق، خالصه و آسان باشد تعريف شود و اطالعاتي  طرح مي

در مورد شرايط محيطي آارآرد محصول مانند محدوده آاري، فشار و رطوبت الزم نيز در صورت نياز 

 .هاي تكنيكي و فني تشريح گردد بايست وظيفه طرح با واژه شود، همچنين مي نوشته مي

 ي  وظايف ا توان از ترسيم بلوآه نين جهت تعيين وظايف سيستم يا طرح مي    همچ

)FUNCTION BLOCK DIGRAM  ( آه وظايف و ارتباطات اجزاء يك مجموعه و يا سيستم را به صورت

 . دهد استفاده نمود مستقيم و غيرمستقيم نشان مي

 حليل وظايف قطعه توان از فرم تجزيه و ت همچنين جهت ليست نمودن وظايف محصول ميو 

)ITEM FUNCTION WORKSHEET ( نيز استفاده نمود. 

    مزيت استفاده از اين فرم طبقه بندي وظايف سيستم، محصول و يا فرآيند از نظر درجه اهميت و 

بايد انجام دهد يا وظايفي راآه محصول نبايد  همچنين مشخص نمودن وظايفي را آه محصول مي

و )WHEN(يا مدت زمان انجام وظيفه )HOWMUCH( آمي وظايف محصولانجام دهد و تعيين مقدار

الزم به ذآر . باشد براي هر وظيفه مي )RANKINGستون (بندي وظيفه از نظر اهميت  همچنين رتبه

بندي  توان جهت رتبه  استفاده شده باشد ميQFDاست در صورتي آه از گسترش وظيفه آيفيت 

 FMEAفرم )١٠ستون(توان جهت پرنمودن ستون وظيفه مياز اين فرم . وظيفه از آن آمك گرفت

 . آورده شده استFUNCTION WORKSHEET ITEMاي از   نمونه٦درفرم شماره .استفاده نمود

بعنوان مثال .     الزم به ذآراست وظيفه بايد قابل اندازه گيري باشد و بصورت فعل مطرح گردد

 PFMEA در 22o تحت زاويه 0.02± 6ي به قطر ، سوراخكارDFMEA در kg/cm2 35تحمل نيروي برشي 

 …و 

 

 



 

 ١١

توان جهت پرنمودن ستون وظيفه از نمودار فرآيند عمليات استفاده نمود و  ميPFMEA     در

رود  انتظار مي… هاي توليد مانند تراشكاري،سوراخكاري،مونتاژو  وظايفي آه از تك تك فرآيند

 .بايست در اين ستون ليست گردند مي

 

 

 

 

 



 

 ١٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 محصول/  نمونه ای از فرم تجزيه و تحليل وظايف قطعه۶فرم شماره 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ITEM FUNCTION WORKSHEET 

DESCRIPTION : 
FUNCTION : 

What is the item supposed to do? 
What is the item not supposed to do ? 

List all the functions and separate them from the specifications. 
Determine the hierarchy of the function and assign an initial ranking. 

 
Specifications: 

 List All Functlons 
Rankings 

How Much ?         When? Function Descrtption : 
Verb - Noun 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

ITEM FUNCTION WORKSHEET 

The ltem function worksheet below is provided to help determine the scope, and 
prioritize and organize the work offort involved in conducting a Design 
FMEA.The item function worksheet can also be used to identify System functions 
(subslitute "system" for "item " on the worksheet). 
 
To help priortize the work effort after the worksheet is completed, select functions 
from the worksheet and enter in the item function column (column 9B) of the 
Design FMEA 



 

 ١٣

حالتي است آه سيستم قادر ):  FAILURE MODE POTENTIAL(شكست بالقوه  -١١

رابرآورده آند،هرچه شكست مشخص تر باشد شناسايي )مشتري(هاي طراحي باشد خواسته نمي

گيرد آسانتر  مورد تجزيه و تحليل قرار ميFMEAدي هاي بع تاثير و علت آن آه در ستون

ها محافظت نشده و  خواهدبود،شكست طرح وقتي رخ خواهد داد آه محصول درمقابل آسيب 

بيني نگرديده باشد براي  برآوردشكست ياعواقب منفي آار در سيستم،طرح يا فرآيند به خوبي پيش

  تعيين گردد ممكن است براي هرهاي بالقوه  ، بايد شكست١٠وظايف مشخص شده در ستون 

ظيفه چند شكست بالقوه وجود داشته باشد،الزم به ذآراست به منظور شناسايي شكست بالقوه و

 .بايست به طور منفي نسبت به وظايف سيستم، طرح، فرآيند فكر آرد مي

هاي سيستم،طرح،فرآيند از سوابق خطاها و اشتباهات  توان جهت شناسايي شكست مي

اي آه صرفًادرشرايط  هاي بالقوه زارشات مربوطه استفاده آرد و ياازسوابق شكستگذشته و گ

درمورداتومبيل (و يادرشرايط استفاده خاص )…گرما،سرما،خشكي،گرد و غبار و (محيطي خاص 

نمايد را در نظر  بروز مي)…هاي ناهموار،خيابانهاي شهري و  مثًالسرعت بيش از حد متوسط،جاده

ه از اظهار نظر افراد متخصص و باتجربه با استفاده از تكنيك طوفان فكري بسياري گرفت ويابا استفاد

 .از خطاها را شناسايي نمود

راه ديگري آه ممكن است در اين رابطه براي شناسايي شكست بالقوه وجود داشته باشد، 

 عملكرد يك  است آه در اين نمودار عدم FTA (Fault Tree Analysis(استفاده از نمودار درختي خطا

 . هاي پايين تر شكست هاي بعدي مشخص خواهد شد بخش مشخص شده و سپس درشاخه

 

 . آورده شده است١هايي از شكست هاي احتمالي در جدول شماره  نمونه

  داغ وسردشدن بيش از حد-١٧  وجود آمانش درقطعه -٩ ها  نشتي-١

 يچ  هرز گرديدن پ-١٨  ترك درقطعه-١٠ ها سخت شدن/ لق شدن -٢

 خشك يامرطوب شدن -١٩  تغييرشكل قطعه-١١  ارتعاشات-٣

 بيش ازحد

 روغنكاري بيشتر ياآمتر -٢٠  نفوذ گردوخاك -١٢  افزايش يا آاهش فشار-٤

 ازاندازه

  شكستگي-٢١  خوردگي-١٣  گيرآردن قطعات متحرك-٥

 ايجاد پوسته دررنگ يا -٦

 پوششها

  آاهش استحكام-٢٢  اآسيد شدن -١٤

  ايجاد اتصالي در اجزا-٢٣  خستگي -١٥ غيير رنگ قطعه  ت-٧

  چسبندگي-٢٤  آورس بيش از حد-١٦  تورفتگي -٨

 هاي احتمالي نواقص و شكست ) ١(جدول شماره 

 



 

 ١٤

اثرات بالقوه ناشي از بروز خطا ) : Potential Effects Of Failure( اثر شكست بالقوه -١٢

اي است آه مشتري  ، به بيان ساده اثر خطا عارضهعبارتست از اثرات حاالت خطا بر مشتري

لذا در شرح اثرات، به بيان عوارض ومسائلي آه مشتري . شود بواسطه بروز آن خطا دچار آن مي

 .پردازيم نمايد مي بدليل بروز خطا آن را تجربه مي

محصول تواند مشتري نهايي يا مصرف آننده نهايي  توجه نماييد آه منظور از مشتري ،همواره مي

(      ، توليدآننده يا مونتاژ آننده در واحد توليدي بعدي يا توليد آننده يا مونتاژ آننده داخلي)خودرو(

، اثرات عملكرد DFMEAباشد بايد توجه داشت آه اثر بالقوه خطادر ) طراحي /درهمان واحد توليدي 

سطه ضعف در طراحي باشد آه بوا اجزا يا قطعات ، زير مجموعه هاي مونتاژي وآل سيستم مي

اثرات بالقوه خطا از ديدگاه عملكرد آنها به واسطه طراحي   PFMEA در حاليكه در. اند  ايجاد شده

شوند البته در  باشدبلكه اثرات بالقوه خطا متاثر از مشكالت موجود در فرآيند ايجاد مي مورد نظر نمي

تواند بازخوري جهت  دارند نيز ميبعضي مواقع شكستهايي آه در فرآيند به طراحي محصول ارتباط 

 . باشدDFMEAبازنگري در 

 

 صرفًا از طريق تغيير در طراحي امكان پذير DFMEAبه همين جهت نيز حذف يا آاهش اثر خطا در

 آن است آه محصول همانگونه آه طراحي شده است نيازها و PFMEAخواهد بود فرض غالب در

 مورد ترديد و بررسي DFMEAرتيكه همين امر در در صو. مقاصد طراحي رابرآورده خواهد نمود

 خطاهاي ناشي از ضعف طراحي را مورد توجه قرار داد، PFMEAتوان در  هرچند آه مي. گيرد  قرارمي

 ، حذف ضعفهاي موجود در فرآيند توليد، PFMEAبه بيان ديگر در. باشد اما پرداختن به آن الزامي نمي

هاي   بمنظور جبران ضعف DFMEAپذيرد و همچنين در نمياز طريق انجام تغييرات طراحي صورت 

هاي تكنولوژي فرآيند ساخت و فرآيند  گردد، در عين حال محدوديت طراحي ، بر آنترل فرآينداتكا نمي

شود،محدوديتهايي نظير محدوديت در پرداخت سطوح ،   در نظر گرفته  ميDFMEAمونتاژ در 

در مرحله (اي مونتاژ ، محدوديت در فضاي آار ابزارمحدوديتهاي طراحي قالب ، محدوديت در فض

 ...…، محدوديت در ايجاد سختي در فوالد، عملكرد يا قابليت فرآيندتوليدو) مونتاژ يا دمونتاژ

 هرخطا ممكن است منشا بروز اثرات گوناگوني باشد يا بالعكس ،ممكن  FMEAبطور آلي در

 .هاي گوناگون داراي اثري يكسان باشند است خطا

 توان موارد زير را بررسي نمود جهت شناسايي اثر شكست مي

  مدارك مربوط به شكايات مشتريان-الف

  مدارك مربوط به ضمانت نامه آاال-ب

  اطالعات مربوط به ارايه خدمات پس از فروش-ج

 هاي محصوالت مشابه  تجزيه و تحليل شكست-د

 ت آورده شده اس٢هايي از اثرات خطا در جدول شماره نمونه

 



 

 ١٥

ــب   -٩  حرآت بيش از اندازه -٥  زبري-١ ــوه نامناســ ــاهر وجلــ  ظــ

 داشتن

 چســبيدن قطعــه بــه نــري يــا -٦  سروصدا-٢

 مادگي 

  بوي نامطبوع-١٠

 آنترل غير قابل پيش بينـي و        -٧  مكش هوا-٣

 نامنظم

 بــه خطـــر انـــداختن اپراتـــور  -١١

 توليد يامونتاژ

  قطع و وصل شدن -١٢ عمل نكردن مكانيزم مربوطه -٨  فشاربيش از حد-٤

 هاي بالقوه  اثرات شكست) ٢(جدول 

 

 جــدي بــودن اثــر شكســت بــالقوه اســت و ارتبــاط  ، شــدت نشــانگر) : SEVERITY( شــدت -١٣

مستقيمي بين اثر وشدت وجود دارد به عنوان مثال اگر اثر شكست مهم باشد، مانند خطرات جاني،          

لعكس،اگر تاثير جزيي باشد،شدت پـايين خواهـد        شدت باالتر خواهد بود و با     … نقض مقررات دولتي و     

 .بود

هاي ديگر، محصول ، مشـتري يـا قـوانين دولتـي مـورد                شدت از نقطه نظر طرح سيستم، سيستم      

گيرد براي ارزيابي شدت اثر معموًال از جداولي آه از قبـل تهيـه شـده اسـت بـه عنـوان                        توجه قرار مي  

دهـد   مان را بـا مشـتري يـا قـوانين دولتـي نشـان مـي       شود و اين معيار ارتباط سـاز   معيار استفاده مي  

 .آورده شده استوپيوست يک  ٣ اي از معيارهاي ازيابي شدت در جدول شماره نمونه

 

 DFMEAمعيارهاي پيشنهادي براي ارزيابي شدت در ) ٣(جدول شماره 

 معيار شدت تأثير اثر
 رتبه

 مالحظات

خطرناك 

بدون هشدار

 يـا دسـتگاه خطـر داشـته         ممكن است بـراي اپراتـور ماشـين       

وقتيكه بدون هشدار قبلي، حالت خرابي بـر عملكـرد          . باشد

ــا مقــررات دولتــي را نقــض     ــر مــي گــذارد و ي ايمــن خــودرو اث

 .آند مي

١٠ 

خطرناك با 

 هشدار

تـور ماشـين يـا دسـتگاه خطـر داشـته            ممكن است بـراي اپرا    

وقتيكـه بـا هشـدار قبلـي، حالـت خرابـي بـر عملكـرد              . باشد

ايمن خودرو اثر مي گذارد و يـا مقـررات دولتـي را نقـض مـي                 

 .آند

٩ 

 درصـد محصـوالت   ١٠٠. اختالل عمده در خط ايجـاد مـي آنـد       خيلي زياد

ــود   ــقاط شـ ــت اسـ ــن اسـ ــرد . ممكـ ــد آـ ــار نخواهـ . خودروآـ

 .ي استخيلي ناراض مشتري

٨ 

چنانچه ارزيابي وسط 

دو رقم قرار گرفت 

درجه تاثيري آه 

شديدتر باشد بايد 

 .انتخاب گردد

چنانچه گروه انجام 

دادن بررسي عوامل 

انسته با شكست نتو

يكديگر توافق آنند، 

توانند از ضوابط زير  مي

 .استفاده آنند



 

 ١٦

محصـول ممكـن اسـت      . اختالل جزئي در خط ايجاد مي آنـد        زياد

خـودرو  . الزم به جداسازي شود و بخشي از آن اسقاط شود         

آــار مــي آنــد ولــي بــا عملكــرد نــامطلوب، مشــتري خيلــي   

 .ناراضي است

٧ 

بخش از محصول ممكن    . اختالل جزئي در خط ايجاد مي آند       متوسط

ــدون  ــت بـــ ــود   اســـ ــقاط شـــ ــازي اســـ ــودرو .(جداســـ خـــ

 )راحتي الزم را ندارد و مشتري ناراضي است آندولي آارمي

٦ 

 درصـد محصـوالت     ١٠٠. آنـد   اختالل جزيي در خط ايجـاد مـي        آم

. آنـد   خودروآـار مـي   . (ممكن است الزم به دوباره آاري شود      

اي ناراضــي  مشــتري تــا انــدازه. امــا راحتــي مطلــوب را نــدارد

 .)است

٥ 

محصـول ممكـن اسـت      . آنـد    ايجاد مـي   اختالل جزيي در خط    خيلي آم

صـــدا . الزم بـــه جداســـازي شـــود و برخـــي اســـقاط شـــوند

ــر مشــتريان عيــب را متوجــه  . خــورد دهــد، لــق مــي  مــي اآث

 %)٧٥حدود .(شوند مي

٤ 

بخشــي از محصــول . آنــد اخــتالل جزيــي در خــط ايجــاد مــي  جزيي

ــاري شــود    ــاره آ صــدا . ممكــن اســت خــارج از ايســتگاه دوب

متوسط مشتريان  . باشد   نمي يصيقل.دخور  دهد، لق مي    مي

 %)٥٠حدود.(شوند عيب را متوجه مي

٣ 

بخشــي از محصــول . آنــد اخــتالل جزيــي در خــط ايجــاد مــي خيلي جزيي

دهـد،    صـدا مـي   . ممكن است در ايستگاه دوباره آاري شـود       

قليلي از مشتريان عيب را     . باشد   نمي يصيقل. خورد  لق مي 

 %)٢٥آمتراز.(شوند متوجه مي

٢ 

 ١ بدون اثر قابل تشخيص  اثربدون

 اگر دو رقم در آنار -١

يكديگر باشند، بايد از 

ميانگين آن استفاده 

 .نمود

 چنانچه فاصله بين -٢

ارقام انتخابي وجود 

دارد بايد بحث ادامه 

پيدا آند تا توافق 

 .حاصل شود

 

 بايد برروي يك سيستم امتيـازدهي و معيـار ارزيـابي ثابـت توافـق داشـته                  FMEA تيم   -١ :يادآوري

 .باشد حتي اگر براي تجزيه و تحليل آليه محصوالت اصالح شده باشد

 . توصيه نشده است١٠ و٩دهي رتبه   تغيير درمعيار ارزش-٢

 



 

 ١٧

 PFMEAشنهادي براي ارزيابي شدت در معيارهاي پي: دول پيوست يكج

 رتبه

 معياراثرشكست

بنــدي وقتيكــه نتــايج يــك   نتــايج ايــن رتبــه

حالــت شكســت بــالقوه در يــك مشــتري  

 نهايي و يا خرابي ادوات ساخت و مونتاژ

مشتري نهايي بايد هميشه اول مورد 

اگر دو نمره انتخاب شود . توجه قرارگيرد

رنظر نمره باالتر بايد براي شدت اثرات د

 گرفته شود

 )اثربرمشتري نهايي(

 معيار اثر شكست

بنــدي وفتيكــه يــك حالــت  نتــايج ايــن رتبــه

ــي   ــود م ــالقوه بوج ــراي   شكســت ب ــد ب آي

آالت و    مشتري نهايي، يا خرابـي ماشـين      

 ادوات مونتاژ وساخت

مشتري نهـايي هميشـه بايـد در مرحلـه          

اول موردتوجــه قــرار گيــرد اگــر دونمــره در  

شدت بـاالتر درنظـر     نظر گرفته شود نمره     

 شود گرفته مي

 )مونتاژ/اثر برروي اپراتورساخت(

 اثر

١٠ 

ــت     ــه حالـ ــاال وقتيكـ ــي بـ ــدت اثرخيلـ شـ

ــدارقبلي    ــدون هشـ ــالقوه بـ ــت بـ شكسـ

گـذارد و يـا       برعملكرد ايمن خـودرو اثرمـي     

 آند مقررات دولتي را نقص مي

يا ممكن است بـدون هشـدارقبلي بـراي         

 خطـر داشـته   ) ماشـين يـا مونتـاژ     (اپراتور  

 باشد

خطرناك 

بدون 

 هشدار

٩ 

شــــدت اثرخيلــــي بــــاال وقتيكــــه بــــا     

ــالقوه   هشـــدارقبلي حالـــت شكســـت بـ

ــي( ــر    ) خراب ــودرو اث ــرد ايمــن خ ــر عملك ب

گــذارد و يــا مقــررات دولتــي را نقــص   مــي

 آند مي

ــراي    ــا هشــدارقبلي ب ــا ممكــن اســت ب ي

خطـر داشـته    )  يـا مونتـاژ     ماشـين (اپراتور  

 باشد

خطرناك 

 باهشدار

٨ 
وظيفــه اصــلي (نخواهــد آــردآــار / خــودرو

 )شود انجام نمي

درصد قطعات ممكن است اسـقاط      ١٠٠يا  

شوند، درقسمت تعمير درمـدت بيشـتراز       

 يك ساعت بازسازي انجام شده باشد

 خيلي زياد

٧ 
آند ولي با عملكرد      قطعه آار مي  / خودرو

 نامطلوب، مشتري خيلي ناراضي است

درصد قطعات ممكـن اسـت     ١٠٠يا آمتر از  

 اسقاط شـوند، يـا خـودرو يـا          جداسازي و 

قطعــه درقســمت تعميــر در مــدت زمــاني 

 نيم تا يكساعت بازسازي شود

 زياد

٦ 

آنـد ولـي قطعـات        قطعه آـار مـي    / خودرو

عملكـــرد مناســـبي ندارنـــد، مشـــتري    

 ناراضي است

درصد قطعات ممكـن اسـت     ١٠٠يا آمتر از  

/ اسقاط شوند بدون جداسازي يـا خـودرو       

ــيم ســاع   ــراز ن ت در قطعــه درزمــاني آمت

 بخش تعميرات تعمير شود

 متوسط



 

 ١٨

٥ 

ــودرو ــارمي / خ ــه آ ــي   قطع ــا راحت ــد ام آن

تر از عملكـرد      آاربرد آن در يك سطح پايين     

 گردد تامين مي

ــا  ــت   ١٠٠يـ ــن اسـ ــات ممكـ ــد قطعـ درصـ

قطعه خارج از   / آاري شود يا خودرو     دوباره

 تعميرشود) اما نه دربخش تعميرات(خط 

 آم

٤ 

خــورد، صــيقل  دهــد، لــق مــي  صــدا مــي

باشد اآثر مشتريان عيـب را متوجـه          نمي

 %)٧٥بيش از(شوند مي

ــن اســت جداســازي     ــا محصــوالت ممك ي

 ١٠٠شــده و بــدون اســقاط شــدن آمتــراز

 آاري داشته باشد درصد نياز به دوباره

 خيلي آم

٣ 

خــورد، صــيقل  دهــد، لــق مــي  صــدا مــي

ــي ــد  نمـ ــب را  % ٥٠باشـ ــتريان عيـ مشـ

 شوند متوجه مي

 نياز به   قطعات ممكن است  % ١٠٠آمتراز

آاري داشت باشند، بدون اسـقاط،        دوباره

  اما خارج از ايستگاهOn- lineبصورت 

 جزئي

٢ 

خــورد، صــيقل  دهــد، لــق مــي  صــدا مــي

مشتريان عيب را   % ٢٥باشد آمتر از    نمي

 شوند متوجه مي

ــراز  ــت  % ١٠٠آمتـ ــن اسـ ــات ممكـ قطعـ

آاري شوند، بدون اسقاط، بصـورت        دوباره

On- lineه اما در داخل ايستگا 

خيلي 

 جزئي

 بدون اثر قابل تشخيص ١
بدون اثر يا آم اهميـت بـراي عمليـات يـا            

 اپراتور
 بدون اثر



 

 ١٩

 PFMEAجدول شرکت سازه گستر برای ارزيابی شدت اثر در 

 

 شرکت سازه گستر سايپا

 00: شماره بازنگری  جدول پيشنهادی شدت 

 مصرف کننده مشتری سازمانشدت

١٠ 

ممکن است بدون هشدار قبلی 

خطرات جانی برای اپراتور ماشين 

 يا مونتاژ سازمان داشته باشد

ممکن است اپراتور خط مونتاژ 

مشتری را بدون هشدار به 

 .خطر اندازد

وقتی يک حالت خرابی بدون 

هشدار روی عملکرد ايمنی 

خودرو اثر بگذارد و يا منجر به 

مقرارت عدم رعايت قوانين و 

 .دولتی شود

٩ 

ممکن است اپراتور ماشين يا 

مونتاژ سازمان را با هشدار قبلی 

 به خطر اندازد،

ممکن است اپراتور خط مونتاژ 

مشتری را با هشدار قبلی به 

 .خطر اندازد

وقتی يک حالت خرابی با 

هشدار قبلی روی عملکرد 

ايمنی خودرو اثر بگذارد و يا 

 منجر به عدم رعايت قوانين و

 .مقرارت دولتی شود

٨ 

محصول نهايي بدون % ١٠٠

 .امکان بازکاری اسقاط شود

عدم مونتاژ يا عدم عملکرد 

 محصول در خط مشتری 

اخالل در عملکرد اصلی 

خودرو ايجاد شود عملکرد 

 .اصلی خودرو از بين می رود

٧ 

محصول نهايي نياز به % ١٠٠

بازکاری دارد و بخشی از آن پس 

.  می شوداز بازکاری اسقاط

هزينه خرابی محصول نيمه 

قيمت % ٣٠ساخته بيشتر از 

 .تمام شده محصول نهايي باشد

اجزاء خودرو با عملکرد  اختالل در خط توليد مشتری 

نامناسب کار می کند و 

 .مصرف کننده ناراضی است

۶ 

محصول نهايي جهت % ١٠٠

استفاده نياز به بازکاری دارد که 

 تمامًا پس از بازکاری قابل

استفاده است و يا هزينه خرابی 

 تا ٢٠محصول نيمه ساخته بين 

قيمت تمام شده محصول % ٣٠

 .نهايي باشد

_ 

اجزاء خودرو با عملکرد 

نامناسب کار می کند و 

برخی از مشتريان ناراضی 

 .اند



 

 ٢٠

۵ 

هزينه خرابی محصول نيمه 

قيمت % ٢٠ تا ١۵ساخته بين 

 .تمام شده محصول نهايي باشد

_ _ 

۴ 

 خرابی محصول نيمه هزينه

قيمت % ١۵ تا ١٠ساخته بين 

 .تمام شده محصول نهايي باشد

_ _ 

٣ 

هزينه خرابی محصول نيمه 

قيمت % ١٠ تا ۵ساخته بين 

 .تمام شده محصول نهايي باشد

_ _ 

٢ 

هزينه خرابی محصول نيمه 

قيمت تمام % ۵ساخته کمتر از 

 .شده محصول نهايي باشد

_ _ 

١ 
ار ناچيز بر بدون اثر يا اثر بسي

 .عمليات توليدی دارد
_ _ 

 

اين ستون معموًال مربوط به تجزيه و تحليل عوامل شكست ): CLASS(هاي مهم  مشخصه -١۴

آند مانند ترتيب انجام دادن   است چون شرايط انجام آارفرآيند را تعيين مي)DFMEA(راحی درط

گذاردو براي  وظيفه محصول تاثير ميگيرد ياهرمورديكه بر آارها،ابزاري آه مورد استفاده قرارمي

هاي خاصي ازاجزا يامجموعه آه احيانًا به آنترلهاي فرآيندي خاص نياز دارند  بندي مشخصه طبقه

بندي استفاده  توان از عباراتي نظير بحراني،آليدي،اصلي و مهم براي طبقه شود مي استفاده مي

اص نياز داشته باشد بايد توسط حرفي آرد،الزم به ذآراست آه هرعنصري آه به آنترل فرآيند خ

دراين ستون .باشد ياعالمتي آه دربسياري ازموارد اين عالمتها براي مشتريان مختلف متفاوت مي

جهت )٢٠ستون( درستون اقدامات اصالحي توصيه شده همچنين می توانمشخص گرديده و

 محصول به آن اشاره  و وظايف مهم ديگریدولت هاي مرتبط با شرايط ايمني، جلوگيري از شكست

 .گردد

 

 )FAILURE OF CAUSES POTENTIAL(علل شكست بالقوه -١٥

گاهي در وقوع . دهد علل شكست بالقوه وجود نقص در سيستم، طراحي يا فرآيند را نشان مي

يك خطا يا شكست  علتهاي مختلفي تاثير دارند آه هر يك نقش و سهم متفاوتي در امكان وقوع آن 

بندي علل شكست بالقوه از يك نمودار پارتو استفاده  توان جهت طبقه  اين صورت ميخطا دارند آه در

 ميتواند نسبت به آمي آردن و بر آورد سهم هر يك از علتها در ايجاد شكست FMEAنمود  تيم 

ي در مواقعي آه چندين علت متفاوت با  ا اقدام نمايند، الزم به ذآر است جهت شناسايي علل ريشه

استفاده نمود،  ) DOE(توان از روشهاي طراحي آزمايشات  كست نقش دارند ميهم در يك ش



 

 ٢١

نمودار :  ازمی توان گردد  اي استفاده مي همچنين از تكنيكهايي آه جهت شناسائي علل ريشه

 . نام برد…و )WHY 5(علت و معلول، نمودار درختي، طوفان فكري و پنچ چرا

 

 :ز هاي بالقوه عبارتند ا برخي از علل شكست

  فقدان وسايل ايمني و فاآتورهاي محيطي -١

 .هاي محصول تلرانس/  طراحي غلط برخي از ابعاد-٢

  در نظر گرفتن عمر آم و ناآافي براي محصول در مراحل طراحي-٣

  قرار گرفتن تحت فشار بيش از حد-٤

  نقطه تسليم پايين-٥

  ناپايداري مواد-٦

  خزش-٧

 ت انتخاب مواد نامناسب يا قطعا-٨

  تعمير و نگهداري نا صحيح ماشين آالت-٩

 هاي اجرايي غلط و استفاده ناصحيح از ابزار و ماشين آالت   دستورالعمل-١٠

  عدم در نظر گرفتن خطاهاي انساني در فرآيند-١١

  خوردگي-١٢

  فرسودگي-١٣

  باالرفتن فشار يا دما درفرآيند-١٤

لل بالقوه شكست يك ارتباط مستقيم و يك به الزم به توضيح است ارتباط بين شكست بالقوه و ع

يك نيست و در بسياري از موارد براي يك شكست به خصوص ممكن است چند علت وجود داشته 

 .براي آن شكست خواهيم داشت ) OCCURRENCE(هاي مختلفي  باشد و بالطبع وقوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٢٢

 است آه به منظور وقوع نوعي درجه بندي ويا ارزش ): OCCURRENCE( وقوع شكست -١۶

توان  ها مي شود، باحذف و يا آنترل تعدادي از علتها يا مكانيزم  تخمين زده ميرخداد هر علتاحتمال 

توان از علم رياضيات،  احتمال وقوع خطا را آاهش داد براي تعيين ميزان وقوع هر يك از علتها مي

 يا احتماالت بالقوه و يا مجموع تعداد و ) RELIABILITY(، اطمينان آاال  )CPK(مقياس صالحيت فرآيند 

منظور همان دوام و يا بقا آاال (شكست اجزاء و بر اساس هر يك صد جزء در طول عمر مفيد آاال 

توان بر حسب ارقامي  احتمال وقوع را مي. استفاده نمود) گيرد است آه در طراحي مد نظر قرار مي

ي از معيارهاي ارزيابي وقوع آورده شده  ا نمونه ٤ رتبه بندي نمود آه در جدول شماره ١٠ تا ١از 

 .است

 نرخ متحمل خرابي احتمال خرابيرتبه
نسبت صالحيت 

 فرآيند

Ppk 

١٠ 
مورد درهر ١٠٠بزرگتر يا مساوي 

Ppk<0/55 مورد يا وسيله نقليه١٠٠٠

٩ 

خرابيهاي : خيلي زياد

 بسيار مكرر

 مورد درهر ٥٠بزرگتر يا مساوي 

 قليهمورد يا وسيله ن١٠٠٠
Ppk≥0/55 

٨ 
مورد ١٠٠٠مورد درهر ٢٠بزرگتر يا مساوي 

 يا وسيله نقليه
Ppk≥0/78 

٧ 

 خرابيهاي مكرر: باال

 مورد درهر ١٠بزرگتر يا مساوي 

 مورد يا وسيله نقليه١٠٠٠
Ppk≥0/86 

٦ 
مورد ١٠٠٠ مورد درهر ٥بزرگتر يا مساوي 

 يا وسيله نقليه
Ppk≥0/94 

٥ 
مورد ١٠٠٠ مورد درهر ٢بزرگتر يا مساوي 

 يا وسيله نقليه
Ppk≥1/00 

٤ 

خرابيهاي گاه و : متوسط

 بيگاه

مورد ١٠٠٠ مورد درهر ١بزرگتر يا مساوي 

 يا وسيله نقليه
Ppk≥1/10 

٣ 
مورد درهر ٥/٠بزرگتر يا مساوي 

 مورد يا وسيله نقليه١٠٠٠
Ppk≥1/20 

٢ 

خرابيهاي نسبتًا : پايين

 آم

مورد درهر ١/٠بزرگتر يا مساوي 

 مورد يا وسيله نقليه١٠٠٠
Ppk≥1/30 

١ 
مورد درهر ٠١/٠بزرگتر يا مساوي  احتمال خرابي بعيد: نادر

 مورد يا وسيله نقليه١٠٠٠
Ppk≥1/67 

 جدول ارزيابي وقوع شكست) ٤(جدول 



 

 ٢٣

آنترلهايي است آه   ) : DETECTION(هاي جاري براي آنترل     هاي تشخيص ياروش     روش -١٧

آنـد و يادرصـورت وقـوع حالـت خرابـي آنـرا شناسـايي                 پيشگيري مي درحدامكان ازوقوع حالت خرابي     

تـوان مشـخص       آليه فعاليتهايي آه توسط آنها آفايت طراحي را دربرابرخطا، مـي           *آند دراين مورد    مي

 .بايد دراين ستون ثبت شوند. نمود

توان به سه نوع آنترل طراحي اشاره نمود آـه بترتيـب ارجعيـت آورده                 دراين زمينه مي  

 .ست شده ا

 پيشگيري از وقوع علت خطا و آاهش احتمال وقوع آن-الف

 آشف و آشكار آردن علت خطا و انجام اقدام اصالحي-ب

 رديابي و آشكار آردن خطا-ج

 :توان نام برد درمورد آنترلهاي جاري طراحي جهت بازنگري درطراحي موارد زير رامي

م،تجديد سازي، تستهاي جاده، تست باد،تستهاي دوا هاي نمونه روش

سازي مطمئن و شناخته  محاسبات،امكانسنجي،تستهاي پروتوتايپ تكنيكهاي شبيه 

 …سازي رياضي و  شده،مدل

،آنتــرل آمــاري )Poka yoke(تــوان ضــدخطاآردن فيكســچرها درمــورد آنترلهــاي جــاري فرآينــد مــي 

 .را نام برد… و ) SPC(فرآيند

 باشد فرآيند موردنظر مي/ دونوع آنترلهاي طراحي

آند از علت يا مكانيسم خرابي يـا حالـت خرابـي جهـت جلـوگيري از                   آه پيشگيري مي  : يرانهپيشگ

 ) سمت راست١٧ستون (دهد وقوع خرابي و يا اينكه نرخ وقوع خرابي را آاهش مي

نمايد و به اقدامات اصالحي  آه حالت يا مكانيسم خرابي يا علت خرابي را مشخص مي    : تشخيص

 )پ سمت چ١٧ستون (شود  منجر مي

درصورتيكه ستون پيشگيرانه درنظر گرفته شده باشد و در صورتيكه اقدامات مندرج در اين     : يادآوري

بايسـت عـدد      گذارنـد مـي     ستون تكميل گرديده باشد با توجه به اينكه برروي علل شكست تـاثير مـي              

 .توسط تيم مورد بازنگري قرار بگيرد) Occurance(وقوع 

ايـن امكـان را بـراي تـيم بوجـود           ) پيشگيرانه، تشـخيص  (اي جاري بندي در ستون آنترله     اين تقسيم 

پيشـگيرانه،  (اورد آه يك امكان تشخيص بصري سريعي داشته باشيم براي اينكه هردونوع آنترل                مي

 .مورد بررسي قرار گيرند) تشخيص

باشـند اسـتفاده       آـه سـتون آنترلهـاي جـاري داراي يـك سـتون مـي               FMEAدرصورتيكه از فرمهـاي     

بوسـيله حروفـي از هـم    ) پيشـگيرانه، تشـخيص  (بايست با توجه به نوع آنترلهاي جاري      ميگردد    مي

و درآنـار روشـهاي آنترلـي       ) P(تفكيك داده شوند بعنوان مثال در آنـار روشـهاي آنترلـي پيشـگيرانه               

 .نوشته شود) D(تشخيص 

 

 



 

 ٢٤

 ) :Detection(شناسايي /  درجه بازيابی-١٨

نوع دوم و سوم است که در روش بازيابی برای توانايي ) اد شدهپيشنه(برآوردی از قابليت کنترل 

کنترل طراحی به آن اشاره گرديده است ذکر اين نکته ضروری است که برای کاهش ميزان رتبه بايد 

نحوه کنترلهای طراحی نظير انجام اقدامات پيشگيری از وقوع خطا يا روشهای تحقيق و تصديق 

 مطابق ١٠ تا ١ی شود برای رتبه بندی درجه بازيابی می توان از ارقام طراحی بهبود داده و برنامه ريز

 .جدول زيراستفاده نمود

 

درجه معيار شرح مالحظات

چناچه ارزيابي وسط 

دو رقم قرار گرفت درجه 

تاثيري آه شديدتر باشد 

 بايد انتخاب گردد

 

 

 

چنانچه گروه انجام 

دادن بررسي عوامل 

شكست در سيستم 

كديگر توافقنتوانسته با ي

آنند ، مي توانند از ضوابط

 .زير استفاده آنند 

 

 

 

اگر دو رقم در آنار  .١

يكديگر باشند ، بايد 

از ميانگين آن 

 .استفاده نمود 

 

 

 

 

احتمال بسيار آمي وجود دارد آه 

 با خطا يا خرابي محصول همراه

خطا به طور وضوح . تحويل شود 

مشخص است و به راحتي 

احتمال . شناسايي مي شود 

 ٠ است ٩٩/٩٩شناسايي 

 

 

احتمال آمي وجود دارد آه 

محصول تحويل شده ، همراه با 

خطا محسوس نيست . خطا باشد 

 ) ٥٠٠/١ تا ٥٠٠٠/١(احتمال. 

 ٨٠/٩٩احتمال شناسايي حدود 

 .خواهد بود 

 

 

حتمال نسبي وجود خواهد ا

داشت آه محصول همراه با خطا 

خطا به سادگي . تحويل گردد 

 تا ٢٠٠/١شناسايي مي شود 

احتمال شناسايي حدود  ). ٥٠/١

 . درصد است ٩٨

 

 

آنترل به: خيلي باال

طور يقين قادر به

.بازيابي خطاخواهد بود 

 

 

 

 

 

ودروشهاي موج: باال 

آنترل شانس خوبي را

براي بازيابي خطا به

 .وجود خواهد آورد 

 

 

 

 

روشهاي: نسبي 

موجود آنترل احتماال

خطاهاي موجود را

.شناسايي خواهد آرد 

 

 

 

 

١ 

 

 

 

 

 

 

 

۵-٢

 

 

 

 

 

 

 

٨-۶

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٢٥

چنانچه فاصله بين  .٢

ارقام انتخابي وجود 

دارد بايد بحث ادامه 

آند تا توافق حاصل 

 .شود 

. 

 

 

احتمال نسبتا زيادي وجود دارد آه 

محصول همراه با خطا تحويل گردد 

 ٩٠احتمال شناسايي حدود . 

  ) .١٠/١(درصد است 

 

 وجود خطا در محصول احتمال

قطعه احتماال . بسيار زياد است 

بازرسي نشده و يا اينكه امكان 

خطا اگر چه .بازرسي آن نيست 

وجود دارد ولي وجود آن در حالي 

آه محصول توليد مي شود 

 .امكانپذير نيست 

آنترل هاي: پايين 

موجود با احتمال

خطاهاي موجود را

.شناسايي نخواهد آرد

 

روشهاي: خيلي پايين 

آنترلي موجود به طور

طا را درقطع بروز خ

فرآيند شناسايي

 .نخواهد آرد 

٩ 

 

 

 

 

١٠

 

جدول ارزيابی توانايي در بازيابی شکست



 

 ٢٦

 IIIجدول ارزيابي توانايي در بازيابي شكست براساس ويرايش : جدول پيوست دو

 FMEAنظامنامه 

انواع 

 دامنه پيشنهادي روشهاي تشخيص رتبه بازرسي

C B A 

 تشخيص معيار

   * توان تشخيص داد بازرسي نشده و يا نمي ١٠
يقينـــًا تشــــخيص  

 وجود ندارد
 غيرممكن

٩ 
آنترلها فقط بصورت رندم يا غيرمسـتقيم انجـام         

 شود مي
*   

آنترلها به احتمال   

ــخيص   ــاد تشــ زيــ

 ندارند

 بسيارناچيز

٨ 
ــام      ــمي انجـ ــي چشـ ــورت بازرسـ ــا بصـ آنترلهـ

 شوند مي
*   

ــانس   ــا شـ آنترلهـ

آمي بــراي بســيار

 تشخيصي دارند

 ناچيز

٧ 
ــار انجــام    آنترلهــا بصــورت چشــمي بصــورت دوب

 شوند مي
*   

ــانس   ــا شـ آنترلهـ

بســيارآمي بــراي 

 تشخيص دارند

 خيلي آم

٦ 
 انجــام SPCآنتــرل بــا روشــهاي نمــوداري ماننــد 

 شوند مي
* *  

ــا ممكــــن  آنترلهــ

اســـت تشـــخيص 

 دهند

 آم

٥ 

هــاي آِمــي بعــد از آنكــه   آنتــرل براســاس گــيج

هـاي   طعات از آن ايستگاه منتقل شدند يا گـيج    ق

برو و نرو براساس بازرسي صددرصد بعد از آنكه         

 قطعات از آن ايستگاه منتقل شدند

 *  

ــا ممكــــن  آنترلهــ

اســـت تشـــخيص 

 دهند

 متوسط

٤ 

تشــخيص خرابــي در عمليــات مرحلــه بعــدي يــا 

گـيج  (گيج زدن زمان تنظيم و آنترل اولين قطعه         

 )تنظيم اوليه ربوط بهزدن فقط برروي عوامل م

 * * 

ــانس   ــا شـ آنترلهـ

ــراي  ــوبي را بــ خــ

 تشخيص دارند

متوسط 

متمايل به 

 زياد

٣ 

شـود يـا      خطا در همان ايستگاه شناسايي مـي      

: درعمليات بعدي توسط چنـدين سـطح پـذيرش        

عرضه، انتخـاب، نصـب، تصـديق نمـودن قطعـات           

 شوند نامناسب پذيرش نمي

 * * 

ــانس   ــا شـ آنترلهـ

ــراي  ــوبي را بــ خــ

 يص دارندتشخ

 زياد



 

 ٢٧

٢ 

شـود    خطا در همان ايستگاه تشخيص داده مي      

)  زنـي اتوماتيـك همـراه بـا توقـف اتوماتيـك             گيج(

 تواند از اين مرحله بگذرد قطعه خراب نمي

 * * 

آنترلهــــا تقريبــــًا  

هميشه عيـوب را    

تشـــــــــــــــخيص 

 دهند مي

 خيلي زياد

١ 

ــي   ــراب نم ــات خ ــرا    قطع ــد شــوند زي ــد تولي توانن

صول يـا فرآينـد ضـد       مشخصه توسط طراحي مح   

 . خطاسازي شده است

  * 
ــَا   ــرل حتمـــ  آنتـــ

 تشخيص ميدهد 
 خيلي زياد 

 :انواع بازرسي

 

A= ضدخطاسازي

B= گيج

C= طرح بازرسي

 

 ) Risk Priority ( عدد اولويت ريسك – ١٩

 حاصلضرب شدت  ) . RPN( نمره اولويت ريسك 

 )S .(  وقوع) O  ( و تشخيص) D  (٠مي باشد 

RPN=(S)*(O)*(D) 

با توجه به اينكه شدت شكست و وقوع و . اين عدد مبناي اولويت بندي حاالت خرابي مي باشد 

 ١٠٠٠ تا ١ رقمي بين RPN مي توانند اختيار آند ١٠ تا ١ اعدادي بين ۵و۴و٣بازيابي مطابق جداول 

صالحي مقتضي جهت  هاي باالي تيم مي بايست اقدامات اRPNمي تواند داشته باشد براي 

 توجه خاصي مي بايست RPNفارق از نتيجه . همچنين به طور عموم . آاهش آن اتخاذ نمايد

 ٠آن باالست  ) S( معطوف شكست هايي شود آه شدت 

 اين روش جديد آه ٠يك روش جديد ديگر براي طبقه بندي حساسيت يا ريسك خطاها وجود دارد 

ويژه ) وزن(براي شدت اثرو احتمال وقوع اهميت . ي شود ناميده م ) Area Chart( نمودار سطحي 

 .اي را در نظر دارد

 :اين نمودار سه ناحيه را متمايز مي سازد 

 )High Priority(  ناحيه با اولويت باال – ١

   )Medium Priority  ( ناحيه با اولويت متوسط – ٢

  )Low Priority( ناحيه با اولويت آم – ٣

 

بصورت يك مختصات آارتزين  ) O( و احتمال وقوع  ) S(  از اين دو عامل شدت اثر مقادير بدست آمده

 )S.O ( ديدگاه مهم در اين روش آن است آه قبل . در آمده و موقعيت آنها در نمودار تعيين مي گردد



 

 ٢٨

الزم . از اينكه تخصيص منابع يك سازمان در جهت توسعه وپيشرفت شناسايي خطا ها متمرآز گردد

 ٠ آاهش وقوع خطاها و حداقل آردن شدت اثر آنها مورد توجه قرار گيرد است تا

آم در نمودار سطحي متناسب با سياستهاي . متوسط . تقسيم بندي وتعيين نواحي اولويت باال 

 ) RPNنمودار سطحي و (  در عين حال در هر دو روش ٠متخذه در هر سازمان صورت مي پذيرد 

  ٠آن باالست توجه ويژه اي گردد  )  S (از خطا آه شدت اثر تاآيد مي گردد آه به حاالتي 

 

  ) Recommsnded Action  ( اقدامات پيشنهادي يا پيشنهاد عملكرد – ٢٠

ضروري خواهد . پيشنهاد يا طرح ريزي اقدامات اصالحي و پيشگيرانه . پس از اولويت بندي خطاها 

اولويت بر ( عطوف مواردي با اولويت باالتر گردد بود طبعا اين مجموعه اقدامات الزم است تا ابتدا م

 ) يا نمودار سطحي مشخص مي گردد RPNاساس 

 احتمال وقوع و شناسايي خطا صورت اقدامات اصالحي مزبور در جهت آاهش نمره عوامل شدت اثر

اصوال به آارگيري روشهايي آه منجر به حذف يا آاهش شدت و وقوع مي گردند جنبه . مي پذيرد 

 ٠در حاليكه در جهت افزايش امكان شناسايي جنبه اصالحي را دارد. گيرانه داشته پيش

 

 در صورتيكه امكان حذف وقوع خطا ميسر باشد اين اقدام پيش از هر اقدام ديگري 

در عين حال حداقل واآنش ممكن در برابر يك خطا ايجاد امكاني . توصيه مي گردد 

 ٠براي شناسايي بهتر خطا مي باشد 

 

 : نتيجه اقدامات اصالحي به ترتيب ذيل توصيه مي گردند در

  انجام اقدامات اصالحي پيشگيرانه در جهت حذف احتمال وقوع-١

  انجام اقدامات اصالحي پيشگيرانه در جهت آاهش شدت- ٢

  انجام اقدامات اصالحي پيشگيرانه در جهت آاهش احتمال وقوع- ٣

امكانات شناسايي ) توسعه و پيشرفت ( جهت افزايش  انجام اقدامات اصالحي پيشگيرانه در -۴

 و آشكار سازي خطا قبل از تحويل محصول به مشتر ي

امكانات شناسايي ) توسعه و پيشرفت (  انجام اقدامات اصالحي پيشگيرانه در جهت افزايش -۵

 و آشكار سازي خطا در زمان استفاده از محصول توسط مشتري

 

امكان هيچيك از اقدامات اصالخي ياد شده ميسر نمي باشد آه در همچنين در پاره اي از موارد 

 ٠نوشته مي شود  )( Nune اينصورت در اين ستون آلمه هيچ يا ندارد

 ۶ مد نظر قرار مي گيرد در جدول شماره RPNهمچنين برخي از اقداماتي آه در جهت آاهش 

  ٠آورده شده است 

 

 



 

 ٢٩

 

 : مسئوليت و تاريخ نهايي اقدام – ٢١

د از اينكه اقدام اصالحي مشخص گرديد فرد يا بخشي از سازمان بايد مسئوليت اجراي آن را بع

نام فرد مربوطه وحد اآثر زماني آه بايد اقدام الزم انجام شود در اين قسمت . به عهده بگيرند 

 ٠ثبت مي گردد 

 : اقدامات انجام شده – ٢٢

ه تاريخ اقدام در قسمت مربوطه ذآر مي در اين ستون مختصري از اقدامات انجام شده به همرا

مجددا  )  RPN( و پس از اجراي اقدامات اصالحي مربوطه نمره اولويت ريسك خطاها ٠شود 

 حداقل ميزان قابل قبول در آاهش ريسك هر خطا در هر بار اجراي يك اقدام ٠محاسبه مي گردد 

 ٠اصالحي را مي توان متناسب با سياستهاي سازمان تعيين نمود 

 

C - مرور و تاييد انجام FMEA 

 : تاييد فرم مرور آننده – ٢٣

 ٠  را چك مي آند در اين قسمت نام و امضا خود را قيد مي نمايد FMEAشخصي آه انجام 

 FMEA تاييد مسئول تيم – ٢۴

 پس از انجام فرد مسئول در اين قسمت نام و امضا خود را FMEAبا توجه به تعيين مسئول انجام 

 ٠ايد قيد مي نم

 RPN برخي از اقداماتي آه در جهت آاهش ۶جدول شماره 

FMEA  شدت )S(   وقوع )O(  شناسايي 

DFMEA 

 برطرف نمودن و يا آنترل -  بازنگري طراحي-

علت يا علتهاي وقوع خطا 

 از طريق بازنگري طراحي

  تصديق طراحي -

  صحه گذاري  -

DFMEA 

  تغيير در طراحي  -

 بازنگري مشخصات -

 مواد

  تجديد محاسبات - زنگري برنامه تست با-

)Prototype( تست نمونه  -

 بمنظور تصديق طراحي

PFMEA 

 بازنگري فرآيند توليد-

يا بازنگري طراحي 

 محصول

 بازنگري فرآيند توليد و  -

 يا بازنگري طراحي محصول

 مطالعه فرآيند با روش  -

هاي آماري همراه با بازخور 

اطالعاتي مناسب به منظور

 ر فرآيندبهبود مستم

 بازنگري فرآيند توليد و يا  -

 بازنگري طراحي محصول

  تغيير در سيستم آنترل -

 افزايش فرآانسهاي  -

 بازرسي
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 FMEAنمودار مراحل انجام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

شروع

با در نظر گرفتن تخصص های مورد نياز)CFT(تشکيل تيم چند تخصصی

  FMEAاجرای  ايجاد نظام  اطالعاتی و عملياتی مربوطه جهت

 تعيين موارد، فرآيندها يا عملياتی که مورد بررسی و تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت 
 )FMEAتعيين اسکوپ انجام (

 تعيين دقيق انتظارات تلويحی  و تشريحی مشتری 
 ...)تعيين وظايف مربوط به سيستم، طرح، فرايند و(

 Potential Failure Modeشناسايي خطاهای بالقوه/پيش بينی

 Potential Effect(s) of Failureشناسايي اثرات خطاهای بالقوه

 Potential Cause(s) of Failureشناسايي علل و مکانيزمهای بروز خطاهای بالقوه

 Detection Method) روشهای کنترلی و مراقبتی(بررسی کنترلهای جاری

خطاها) شناسائي(تعيين احتمال شناسايي و آشکار شدن خطاها، کمی نمودن احتمال کشف 
 Detection) درجه بازيابی (

 Risk Priority Number (RPN))کنمره اولويت ريس(تعيين اولويت و حساسيت خطاها

آيا اقدامات
اصالحی مورد نياز 

 است؟

 خير

شدت ( وخامت تعيين
از اثرات بروز ) ناشی

کمی نمودن (خطاها، 
Severity)ميزان مخاطرات

تعيين احتمال بروز خطاها با 
توجه به تحليلهای آماری 

 )برآورد احتمال وقوع(
Occurrence 

A
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  Detection طرحريزی و معرفی اقدامات اصالحی در جهت حذف يا کاهش احتمال بروز خطاها

 تعيين مسئوليتهای انجام اقدامات اصالحی و زمانبندی انجام آنها و اجرای اقدامات اصالحی 
Individual/Area Resposible and Completion Data  8 Action Taken 

 ) RPN(ارزيابی مجدد از خطاها بعد از انجام اقدامات اصالحی و محاسبه نموره اولويت خطا 
Action Results 

قدامات اصالحی مورد تاييد است؟آيا ا

 مستندسازی فرآيند انجام شده، ايجاد و نگهداری سوابق مربوطه

پايان

بلی

 خير

بلی

A
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General

Guidelin

es 

For 

Automotive 

industry 

Medical 

devices 

Electronics 

or 

semiconduct

or industy 

Mechanical 

or 

electromech

anical 

industry 

Rank* 

N one<or = 1 in 

10,000 

<or = 1 in 

100,000

<or = 1 in 1 

million 

<or =1 in 

10,000

1= very low

Minor<or = 1 in 

2000

2 to 10 in 

100,000 

2 to 10 in 1 

million  

2-10 in 10,0002 = low or 

minor

Sig nific 

ant

< or = 1 in 

500

11 to 25 in 

100,000

11 to 25 in 1 

million 

11-25 in 

10,000

3 = 

moderate 

or 

significant 

High<or = 1 in 5026 to 50 in 

100,000

26 to 50 in 1 

million 

26-50 in 

10,000

4 = high

Catastro

phic

>or = 1 in 10> 50 in 

100,000

>50 in 1 

milion 

> 50 in 10,0005=very high

 Interpretation of RPN = S  

95%                                                                   99%             

                     Common scale

 

90%

Minor risk 1-17Minor risk 1-2Minor risk 1-6Minor risk 1-

13

Moderare risk 18-63Moderare risk 3-8Moderare risk 7-24Moderate 

risk 14-52

Major risk 64-125Major risk k 9-125Major risk 25-125

 

Major risk 

53-125

Where:

D= DetectionO=OccurrenceS=Severity

    Numerical guidines for 1-5 scale * in occurrence, detection, and severity.

*All the above numerical values may be changed to suite specific applications.
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Likelihood of he 

defect or 

defective product 

reaching the 

customer 

Probabability 

of detection  

Degree of 

severity 

Probability of 

occurrence or 

frequency 

Ranking 

Very low to none Detectable 

before service is 

released

Minor 

nuisance 

Rare

<1 per 10 to 10º

1= very lowor 

none

Low or minorDetectable after

Release but 

before 

production

Product 

operable at 

reduced  

performance 

Infrequent

2 to 10 per 10 to 

10º

2 = low or 

minor

Moderate or 

significant

Detectable 

before

Reching the 

customer

Gradual 

performance 

degradation 

Moderate 

11 to 25 Per 10º 

to 10º

3 = moderate 

or 

significant 

HighDetectable only 

by 

Cusromer and 

/or

During service

Loss of 

function 

Frequent and high 

26 to 50 per 10º 

to 10º

4 = high

Very highUnderectable 

until

Catastrophe 

occurs

Safety-related 

catastrophic 

Failures 

 

 

 

 

 

Very high to 

catastrophic 

>50 per 10º to 

10º

5=very high 

or

     

catastrophic

Word description of 1-5 scale for design FMEA. 

Note : This guideline is only a sample. It may be changed to suit Specific opplications. 
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