4. fejezet címe: Minőségfejlesztési módszerek technikák III.:hibaelemző módszerek
1. lecke

Ok-hatás diagram (Ishikawa diagram)

Elsajátítási idő: 30 perc
Az ok-okozati elemzések, leggyakrabban alkalmazott módszere. Kiterjedő vizsgálat az okok
felderítésére.
Egy adott okozat v. probléma lehetséges okainak ötletbörze keretében történő összegyűjtése,
majd azok csoportosítása és ábrázolása. Amikor a hatás összes okát meghatároztuk, a hatás
csökkentésére megtesszük az intézkedéseket.

a TELJESKÖRŰSÉG, nem a

Célja: hogy összegyűjtse az összes befolyásoló tényezőt

kritikus, tipikus stb. tényezők
kiemelése, elválasztása

Menete
1. Meghatározzuk a okozatot (hibát, problémát) majd megállapítjuk azokat a fő okokat,
tényezőket melyek hatással vannak az okozatra. Ezeket a tényezőket csoportosítják,
osztályokat hoznak létre.
2. Meghatározzuk az ún. gyökér-okokat: azokat a kisebb tényezőket, okokat, melyek az egyes
fő tényezőkön belül előidézhetik a problémát.
3. Az összes gyökér-ok feltérképezése után, a gyökér-okok megszüntetésére v. csökkentésére
meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket.
Tényező-csoport meghatározásának módjai (2 féle):
1. 5 „M” szerint: emberi tényező, módszer, technikai-műszaki feltételek, anyag, mérés
A leggyakrabban alkalmazott (fő)kategóriák: Ember (Men), Környezet (Millie), Módszer
(Method), Anyag (Material), Gép (Machine). Az 5 „M” kiegészíthető (lásd ábra) további
kategóriákkal szükség szerint (9 „M”)

9M

5M
Men (személy)
Material (anyag)
Method (módszer)
Machine (eszköz)
Millie (környezet)

+ „4 M”
Money (pénz)
Management (menedzsment)
Motivation (motiváció)
Maintenance (karbantartás)

2. A folyamat logikai sorrendje alapján: pl. piaci igények, tervezés-fejlesztés, beszerzés,
gyártáselőkészítés, a gyártás és egyes rész- ill. kisegítő folyamatai

Az alábbi ábrák két esetpéldát mutatnak be az Ishikawa diagram alkalmazására.
Példa: 5M szerint

Ezt a módszert halszálka diagramnak is nevezik. Ezt az elnevezést az ábrázolásáról kapta.
Ez egy hosszadalmasabb, több időt igénylő technika, hiszen nagyon fontos, hogy az összes
ok, - amely befolyásolja a vizsgált problémát – meghatározásra kerüljön.

A módszer alkalmazási területe


régóta fennálló probléma, hiba kiküszöbölése az összes ok feltárásának segítségével



tapasztalatok összegyűjtése



új megfigyelések, összefüggések meghatározása



termékfejlesztés során kiindulásként az összes befolyásoló tényező feltérképezése



gyártási folyamatok létrehozásához, gyártásközi ellenőrzéshez kiindulópont



a szolgáltatás minőségét befolyásoló tényezők meghatározása
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