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 (TITLE) عنوان  -۱
 . وپانل گيج وچكينگ فيكسچر هاي قطعات و مجموعه هاي در دست اقدام در ساپكودستور العمل بررسي و تائيد  گيج

 
      (PURPOSE) هدف -۲

 ابزار كنترل در مورد گيج وپانل گيج وچكينگ فيكسچر هاي سـاخته   و تائيدسامان دهي و استاندارد سازي روش بررسي  
 .شده توسط سازندگان  قطعات و مجموعه ها

   (SCOPE) دامنه كاربرد   -۳
 .كه در برنامه كار ساپكو قرار داردكليه قطعات -۳-۱
 كليه واحد ها و امورهايي كه قطعات و مجموعه هاي آنها نياز به اينگونه ابزار دارد-۳-۲

   :  )DEFINITIONS(تعاريف -۴
  : (Standard)استاندارد  -۴-۱

 .ميباشدلزم به رعايت آن  و سازنده مهدياستانداردي  كه توسط ساپكو به سازنده معرفي گرد

  :(Cotrol tools)ابزار كنترلي  -۴-۲

اين .ابزاري است كه مطابق با استاندارد ويژگي هاي مهم  محصول اعم  از ابعادي يا هندسي را كنترل مي كنذ            
 .ابزار مي تواند گيج،  پانل گيج  يا چكينگ فيكسچر باشد 

   :  (Gauge)گيج-۴-۳                                 

 .عبارتست از ابزارهاي كنترلي كه برا ي كنترل ويژگيهاي مهم محصول استفاده مي شود
 :تبصره          

منظور از گيج وسيله اي مي باشد كه نياز يه فيكسچر نداشته و پارامترهاي ابعادي يا مهندسي را براي توليد انبوه   
 كنترل مي نمايد

 :  (Panel gauge)پانل گيج  -۴-۴        
عبارت است از ابزاري كه ويژگيهاي مهم محصول و قطعات داراي فرم آزاد را از نظرابعـادي و هندسـي مـورد        

 .ترل قرار ميدهد  نك
   : (Checking fixture)چكينگ فيكسچر -۴-۵                                  

قطعات مجموعـه   كليه عادي و هندسي برايعبارت است از ابزاري كه مجموعه هاي داراي فرم آزاد را از نظراب          
 .  ترل قرار ميدهدن   مورد كپرسي و غير پرسي و پليمري و غيره

   : (Concept Designe)  طرح اوليه  -۴-۶                                
ندسـي    محصول اعم  از ابعادي يـا ه معبارت است از طرحي ميبا شد كه در آ ن نحوه كنترل ويژگي هاي   مه        

 .مورد توافق بين  ساپكو و سازنده تعريف شده است ) هاي(مطابق با استاندارد
    :(Advanced  Design)  طرح نهايي                      

         عبارت است از كليه نقشه هايي كه در آن ابزار كنترلي و اجزائ آنرا  بر اساس  طرح  اوليه  و استانداردهاي                 
 .  نمايدنقشه كشي و طراحي به طور كامل تعريف                  

   : (Measurment Report) گزارش اندازه گيري -۴-۷                                   
 يك گزارش رسمي از يك مرجع مورد قبول ساپكو كه سازنده پس  از تكميل ساخت هر يـك از اجـزاء و              عبارتست از 

 . ميكند  ائه اندازه گيري  مورد بررسي قرار ميدهدو در صورت تاييد بودن آنرا در موقع مقتضي ارارسال آن براي
 : (DMR) درخواست تغيير طرح قطعه  -۴-۸                                 
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            ميباشد  CAD DATA يا رحطالح يا تغيير صكه در آن مواردي كه نياز به ا  DMR عبارتست از تكميل فرم                        
 .مشخص و منتشر مي گردد                       

  (EMR)درخواست تغيير طرح ابزار كنترلي  -۴-۹                                 
 .ددص گرديده و جهت اصالح منتشر مي گرخفرمي است كه در آن ايرادهاي ابزار مش                       

  ابزار كنترل طراح -۴-۱۰                                 
   طراح ابزار كنترل شركت طراحي و مهندسي ميباشد كه به تائيد ساپكو رسيده و توانائي و امكانات نرم افزاري و                        
 .سخت افزاري الزم جهت طراحي ابزار كنترل را دارا ميباشد                       

 سازنده ابزار كنترل -۴-۱۱                                 
سازنده ابزار كنترل سازنده اي ميباشد كه به تائيد ساپكو رسيده و توانائي و قابليت ساخت ابزار كنترل را با امكانـات        

 .موجود و يا استفاده از امكانات خارج از كارگاه خود   را دارا  ميباشد 
 : تبصره  

 .درصورتيكه سازنده ابزار كنترل  از امكانات خارج از شركت استفاده نمايد مراتب بايد به تائيد ساپكو برسد                     
 .   كاليبراسيون و تست تكرار پذيري  ابزار كنترل بر عهده سازنده ابزار كنترل ميباشد , ساخت,مسئوليت طراحي                               

      طراح  ) شركتهاي طراحي و مهندسي كه امكانات ساخت ندارند( در صورت ساخت ابزار كنترل توسط طراح                      
 .سازنده پيمانكار خود را كتبا به ساپكو  معرفي تا پس از تائيد نماينده ساپكو  اقدام به ساخت نمايد                      

 فنيتيم  -۴-۱۲                      

 سـازنده ابـزار كنتـرل كـه     – سازنده قطعـه  – امور ساخت و خودكفايي  –ميته اي مركب از كارشناسان واحد متد        ك
  مي گرددمشخص  پيوست  TEAMWORKترتيب حضورشان مطابق با فرم 

 PIS (PART INSPECTION SHEET)  فرم  -۴-۱۳                              
يري نقاط مهم و همچنين نقاطي كه در كيفيت ابعادي قطعه تاثير دارد  توسـط ابـزار    گزارش اندازه گفرمي است كه  

 . در آن مشخص شده است و نتيجه  اندازه گيري در آن ثبت مي گردد CMMكنترل و يا 
  PISمدارك مورد نياز جهت تهيه 

PART DRAWING 
MBS LAYOUT 

 ابزار كنترلطرح اوليه تائيد شده 
  CFIS(CHECKING FIXTURE INSPECTION SHEET)   فرم -١٤-٤   

و غيره در  DMS و  CMMفرمي است كه گزارش اندازه گيري ابزار كنترل توسط ابزار اندازه گيري دقيق مانند 
 . آن مشخص شده و نتيجه اندازه گيري در آن ثبت ميگردد

 : ( PROCEDURE) روش كار  -۵
 .  تكميل و به واحد متد ارسال نمايد و ساخت متقاضيفرم درخواست گيج و فيكسچر توسط امور مهندسي -۱

امور مهندسي و ساخت متقاضي آدرس تهيه  كليه نقشه و مدارك دو بعدي و سه بعدي قطعـه را   بـه واحـد                  -۲
 .متد ارائه نمايد 

 . آخرين استاندارد طراحي مورد تائيد ساپكو  به سازنده ابزار كنترل توسط واحد متد معرفي ميگردد -۳

 . مورد بررسي قرار ميگيردنقشه و مدارك توسط كارشناس متد -۴
 . اعضاء تيم فني از طرف واحد متد معرفي شده و به  امور  مهندسي و ساخت متقاضي اعالم ميگردد-۵
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ـ                 -۶ ژ ابازديد از خط مونتاژ ايران خودرو يا سازنده قطعه براي مشخص نمودن نقاط مهـم و حسـاس و نحـوه مونت
 . امور مهندسي و ساخت متقاضي انجام ميگردد با هماهنگيقطعه

صورتجلسه تعيين نقاط كنترل قطعه توسط كارشناس امور مهندسي و ساخت متقاضي و نمايندگان ذيـربط در    -۷
 .  ايران خودرو به عنوان مشتريان اصلي  تنظيم و   به واحد متد اعالم ميگردد 

رديده  و  واحد متد  قابليت فني سازنده را ارزيـابي نمـوده   سازنده ابزار كنترل از طرف سازنده قطعه معرفي گ      -۸
 .و به سازنده قطعه اعالم مينمايد

قرارداد طراحي و  ساخت توسط سازنده قطعـه بـا سـازنده ابـزار كنتـرل بـا نظـارت امـور مهندسـي و سـاخت             -۹
 .متقاضي  منعقد ميگردد

 :تبصره
رل با ساپكو باشد امور مهندسي و ساخت متقاضي نسبت به عقـد قـرار داد سـاخت       در صورتيكه تملك ابزار كنت    

 .   اقدام مينمايد 
گانت چارت طراحي و ساخت ابزار كنترل از سازنده قطعه توسط امـور مهندسـي و سـاخت متقاضـي اخـذ                 -۱۰

 . شده  به واحد متد ارسال ميگردد

  :     تبصره
و باشد امور مهندسي و ساخت متقاضي نسبت به اخـذ گانـت چـارت از    در صورتيكه تملك ابزار كنترل با ساپك      

 .   سازنده ابزار كنترل اقدام مينمايد 

 امـور مهندسـي و    طراح ابزار كنتـرل تهيـه شـده و توسـط سـازنده قطعـه بـه         توسط (CONCEPT)طرح اوليه-۱۱
 . ارسال گرددبه واحد متد  تحويل داده تا ساخت متقاضي

توسط واحد متد  (CONCEPT DESIGN) بررسي شده و چك ليست طرح اوليهتيم فنيطرح اوليه توسط -۱۲
 .   اعالم  ميگردد امور مهندسي و ساخت متقاضيتكميل و به سازنده قطعه از طريق

 امور مهندسـي و  اصالحات نهائي طرح اوليه توسط طراح ابزار كنترل انجام و  به همراه فايل دو بعدي    از طريق         -۱۳
 .  به واحد متد ارائه ميگرددضيساخت متقا

 .  ارائه ميگردد امور مهندسي و ساخت متقاضيطرح اوليه پس از بررسي و تائيد واحد متد به -۱۴

  امور مهندسي و ساخت متقاضـي  از طريق PISطرح اوليه تائيد شده به واحد ذيربط در ايران خودرو جهت تهيه  -۱۵
 .ارسال ميگردد

 .   اقدام مينمايد  PISدرو  نسبت به تهيه و تائيد  فرم واحد ذيربط در ايران خو-۱۶
۱۷-PIS  و به واحد متد   اخذ شده ساخت متقاضي مهندسي و امور از واحد ذيربط در ايران خودرو توسطتائيد شده

 .ارسال ميگردد

ر  امو طراح ابزار كنترل تهيه شده و توسط سازنده قطعه به  توسط (ADVANCED DESIGN)نهائيطرح -۱۸
 . ارسال گرددبه واحد متد  تحويل داده تا مهندسي و ساخت متقاضي

توسـط   (ADVANCED DESIGN) بررسي شـده و چـك ليسـت طـرح نهـائي     توسط تيم فني نهائي طرح-۱۹
 .  اعالم  ميگردد امور مهندسي و ساخت متقاضيواحد متد تكميل و به سازنده قطعه از طريق

 امور اح ابزار كنترل انجام و  به همراه فايل دو بعدي و سه بعدي   از طريق    اصالحات نهائي طرح نهائي توسط طر     -۲۰
 .  به واحد متد ارائه ميگرددمهندسي و ساخت متقاضي
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 :تبصره
وليت صـحت طـرح همچنـان بـا سـازنده ابـزار       ئف از اين كنترل بررسي نحوه طراحي است و مسـ    دبديهي است كه ه   

  .كنترل مي باشد

 تحويل  امور مهندسي و ساخت متقاضيح ابزار كنترل تهيه شده و توسط سازنده قطعه به  توسط طراCFIS  فرم -۲۱
 . ارسال گرددبه واحد متد داده تا 

توسط تيم فني  تائيد شده وگزارش اندازه گيري  ابزار كنترل مطابق  ايـن فـرم از مراجـع ذيصـالح       CFIS فرم -۲۲
 . اخذ شود

 .ت ابزار كنترل مينمايدسازنده ابزار كنترل اقدام به ساخ-۲۳

 .سازنده ابزار كنترل فايل ماشينكاري را به طور كامل بررسي مينمايد-۲۴

 :تذكر 
سازنده ابزار كنترل در قبال ساخت قطعات منفصله و مونتاژ و صحت عملكرد و تكرار پذيري ابزار كنترل مسـئول ميباشـد و     

 .  ميباشداظهار نظر تيم فني رافع مسئوليت سازنده ابزار كنترل ن
و % ٩٠و % ٤٠ با هماهنگي امور مهندسي و ساخت متقاضـي در مراحـل     ن انجام كار توسط تيم فني     سنظارت بر ح  -۲۵
 . انجام ميگردد %   ١٠٠

.  ارسـال ميگـردد   به مراجع ذيصالح توسط سازنده ابـزار كنتـرل      ابزار كنترل براي اندازه گيري ابعادي و هندسي       -۲۶
 .   نتايج اندازه گيري را بعهده داردسازنده قطعه مسئوليت  صحت

مطـابق    ممهور شده واحد اندازه گيري كه مورد تائيد ساپكو و يا  موسسه استاندارد ميباشد   اندازه گيري  رشگزا -۲۷
 .  تهيه ميگرددCFISبا فرم 

يـري نمـوده و   سازنده ابزار كنترل گزارش اندازه گيري را بررسي و پس از اصالحات مورد نياز مجددا انـدازه گ              -۲۸
بـه   تحويـل داده تـا    امور مهندسي و ساخت متقاضـي گزارش نهائي را  براي تائيد واحد متد از طريق سازنده قطعه به         

 . ارسال گرددواحد متد 

 .واحد متد گزارش اندازه گيري نهائي  را بررسي و تائيد مينمايد -۲۹

 . فني انجام شده و نتيجه به تائيد واحد متد ميرسداندازه گيري و  تست تكرار پذيري ابزار كنترل  توسط تيم-۳۰
 توسط واحد متد تكميل و پس از تائيد ابـزار كنتـرل چـك ليسـت        ابزار كنترل   نهائي   گيري چك ليست تحويل  -۳۱

 .نهائي به تائيد واحد متد ميرسد

 -   واحـد متـد  –ر كنتـرل  شناسنامه ابزار كنترل توسط امور مهندسي و ساخت متقاضي تهيه و به تائيد سازنده ابزا          -۳۲
 .برنامه ريزي غير توليدي ميرسد 

 .فرم شناسنامه ابزار كنترل به امور مالي جهت تسويه حساب مالي با سازنده ابزار كنترل ارسال ميگردد-۳۳

 براي ابزارهاي كنترلي ميباشد كه مالكيت آن با ساپكو بوده وتوسط  امور مهندسي و سـاخت           ٣٣و٣٢بند هاي   : تذكر  
  قرارداد شده استعقد
  .آن را به محل مورد نظر سازنده قطعه ميدهد  و اجازه حمل صحه گذاري ابزار كنترل را واحد متد-۳۴

 در صورت نياز به تائيد نماينده مشتري ايران خودرو مراتب كتباَ از طرف امور ساخت و خودكفائي بـه واحـد متـد           :تبصره
 .اعالم گردد
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  )RESPONSIBILITY(مسئوليت  -۶
 : واحد متدمسئوليت -۶-۱

 معرفي آخرين استاندارد به سازنده •

 بررسي طرح اوليه و اعالم  مغايرتها با استاندارد •
 صدور تائيديه طرح اوليه •

 بررسي اتفاقي طرح نهايي  •

 بررسي گزارش اندازه گيري معتبر •

 اندازه گيري و تست تكرار پذيري •

 اعالم تائيد ابزار •

 اخت ابزار كنترل نظارت بر حسن انجام طراحي و س •
 :امور ساخت و خودكفايي مسئوليت -۶-۲

 تكميل فرم درخواست گيج و فيكسچر  •
 ارسال نقشه و فايل  دو بعدي و سه بعدي قطعه به واحد متد •
 تعيين نقاط كنترلي و مبنا   •
 ارسال گانت چارت طراحي و ساخت به واحد متد پس از دريافت از سازنده قطعه  •
 زار كنترل به واحد متد پس از دريافت از سازنده قطعهارسال نقشه و مدارك اب •
 هماهنگي با سازنده قطعه جهت نظارت بر حسن انجام كار توسط تيم فني •

 :تبصره  
 .درصورتيكه تملك ابزار كنترل با ساپكو باشد سازنده ابزار كنترل مسئول طراحي و ساخت ابزار كنترل ميباشد                                 

 .درصورتيكه تملك ابزار كنترل با سازنده قطعه باشد سازنده قطعه مسئول طراحي و ساخت ابزار كنترل ميباشد                                 

 مسئوليت سازنده قطعه -۶-۳

 ارسال نقشه و فايل  دو بعدي و سه بعدي قطعه به سازنده ابزار كنترل •
 زنده ابزار كنترل مشخص نمودن نقاط كنترلي و مبنا براي سا •
 ارسال گانت چارت طراحي و ساخت به امور ساخت و خودكفائي  پس از دريافت آن از سازنده ابزار كنترل •
 ارسال نقشه و مدارك ابزار كنترل به امور ساخت و خودكفائي  پس از دريافت آن از سازنده ابزار كنترل •

 . كار توسط تيم فنيهماهنگي با سازنده ابزار كنترل جهت نظارت بر حسن انجام •
 
 : پيوستها  -۷

 دستگاه تست / فرم درخواست گيج و فيكسچر كنترل  •
 فرم اعالم تحويل ابزار كنترل  •

 ليست كنترل طراحي اوليه پانل گيج چك  •

 ليست كنترل طراحي نهايي پانل گيج چك  •

 مشخصات زماني فرآيندها جدول  •

 ليست كنترل نهايي پانل گيج چك  •
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