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A pályázat keretein belül létrehoztunk egy speciális, felhő alapú adatbázist, tudásfelhő 
néven, ami egymástól függetlenül is értelmes tudásmorzsákból építkezik. Ezekből az elemi 
építőkövekből lehet felépíteni egy-egy órai tananyagot, vagy akár egy tantárgy teljes 
jegyzetét. A létrejött tananyagokat a program online „fordítja” le egy adott eszközre, így a 
tananyagok optimálisan tudnak megjelenni a diákok okostelefonján, vagy akár egy nagy 
előadó kivetítőjén is. A projektben résztvevő oktatók a saját maguk által fejlesztett, 
létrehozott tananyagokat feltöltötték a felhő alapú adatbázisba. A felhasznált anyagok 
minden eleme mindig magával viszi az eredetileg megadott metaadatokat (pl. fénykép 
készítője), így a felhasználás során a hivatkozás automatikussá válik.  
!
Ma nagyon sok oktatási kísérlet zajlik a világban, de még nem látszik pontosan, hogy a 
„fordított osztály” (flipped classroom) vagy a MOOC (massive open online courses) nyílt 
videó anyagai jelentik a járható utat. Az azonban mindenki számára világos, hogy változtatni 
kell a megszokott módszereken. A kidolgozott tudásfelhő keretrendszer egyszerre képes 
kezelni az egyéni tanulási utakat, de akár ki tud szolgálni több ezer hallgatót is egyszerre. 
!
Minden oktató a saját belátása szerint tudja alkalmazni, használni, alakítani az adatbázisát, 
valamint szabadon használhatja a mások által feltöltött tanagyag elemeket anélkül, hogy a 
hivatkozásra külön hangsúlyt kellene fektetnie. Az egyes elemekből összeállított „jegyzetek” 
akár személyre szabhatók, ha pontosan behatárolható a célcsoport tudásszintje.  
!
Az elkészült tananyagok nem statikus, nyomtatott (PDF) jegyzetek, hanem egy állandóan 
változó, változtatható képekből, videókból és 3D modellekből felépített dinamikus rendszer. 
Az oktatók az ipar által megkövetelt legmodernebb technológiákat naprakészen tudják 
beépíteni a tudásfelhőben tárolt dinamikus „jegyzeteikbe” anélkül, hogy új „PDF” jegyzetet 
kellene kiadni. Ez az online rendszer biztosítja a tananyagoknak és magának az oktatásnak a 
fenntarthatóságát is.  
!
A dinamikus, metaadat struktúrára épülő tananyagainknak ebben a jegyzetben, csak egy 
pillanatfelvétele, lenyomata tud megjelenni. A videóknak, az interaktív és 3D struktúráknak, 
valamint a frissülő tartalmaknak a megjelenítésére így nincsen lehetőségünk. 
!
Az e-learning nem feleslegessé teszi a tanárokat, hanem lehetővé teszi számukra, hogy úgy 
foglalkozhassanak a diákjaikkal, ahogy a mai, felgyorsult világ megköveteli. 



!
FOLYAMATSZEMLÉLET A GYÁRTÁSI RENDSZEREK IRÁNYÍTÁSÁBAN !!

1. Szerszám, technika és technológia !
Technika: A legmegfelelőbb és gazdaságos eszközök és anyagok racionális, tudatos felhasználása 
egy kitűzött cél érdekében.  !
A technológia fogalom eredete:  
(Görög: τεχνολογια < τεχνη "mesterség" + λογος "tan" + toldalék ια)  
A technológia emberek felhalmozott tapasztalataira, tudására, az ismeretekre alapozva készített 
eszközeinek, gépeinek, eljárásainak, módszereinek gyűjtőneve, melyeket az ember saját maga 
alkotott az egyéni (emberi) képességeit megnövelő céllal, amelyek segítségével az emberiség egyre 
többet tud megismerni, megváltoztatni, megőrizni, stb. az őt körülvevő világból. 
Technológia általános értelmezésén a termékek készítésének, gyártásának tudományát, 
technikáját és gyakorlatát értjük. !
Szerszám-technika: A technológia során felhasznált, alkalmazott eszközöket, amelyek az emberi 
élet különböző területein jelentkező problémáinak megoldását segítik, egyszerű szinten 
szerszámnak, fejlettebb szinten technikának nevezzük.  !!

2. Gyártási folyamatok !
A gyártási folyamat általános jellemzése 
A technológiai folyamat értékteremtő folyamat. Az egyes érteket teremtő tevékenységek folyamatok 
különböző szinteken válnak: 

• Tudatossá (megmunkálási mód és eszköz), 
• Eredmény oldaláról megismerhetővé (mérés), 
• Egységessé (szabványosítás), 
• Szabályozottá (visszacsatolás), 
• Folyamat tevékenységelemei egyenként optimálissá (hatékonyság, 

gazdaságosság, termelékenység, stabilitás), 
• Folyamat egésze optimálissá. !

Folyamatok alapvető típusai !
• Ismétlődő folyamat: állandóan megújuló folyamat, melyben a részfolyamatok hasonló 

célrendszerrel rendelkeznek, korábbi tapasztalatokat felhasználó tevékenységek sorozata. 
(pl.: autógyártás, bútorgyártás) A folyamat formája: kör. !!!



.  
01_01 ábra: Ismétlődő folyamatok sémája !

• Projektfeladat: Egyedileg megfogalmazott, sajátos céllal rendelkező folyamat, melynél a 
folyamattal kapcsolatos ismeretek felhasználásával új módszerrel végezünk tevékenységet. 
A folyamat formája: egyenes. !

.  
01_02 ábra: Projekt folyamatok sémája !



Az ismétlődő folyamat és a projektfeladat összehasonlítása !

.  
01_03 ábra: Ismétlődő és projekt feladatok összehasonlítása !

A technológiai folyamat általános értelmezésén a termékek készítésének, gyártásának tudományát, 
technikáját és gyakorlatát értjük. !

.  !
01_04 ábra: A gyártási fő és mellékfolyamatok részei, kapcsolatai, visszacsatolások !!

A technológiai termelési folyamatokat 3 fő, egymástól megkülönböztethető logikai egységre 
(oldalra) bonthatjuk. 

• Beviteli oldal (input) 
• Átalakítási folyamatok szakasza (ez szűkebb értelemben a technológia) 
• Kimeneteli oldal (output) !!



Bemeneti oldal jellemzése !
Bemeneti (input) oldal: 

• Folyamat indulási feltételeinek oldala 
• Az alapanyagok és segédanyagok oldala 
• Erőforrások oldala !

Bemeneti paraméterek jellemzői: 
• Anyagáram jellemzői (anyagáram egyenlete) (MIBŐL MIT?) 
• Energetikai jellemzők (energiaegyenletek) (MILYEN ÁRON?) 
• A rendelkezésre álló tudás jellemzői, informatikai jellemzők (kísérlet, termelési 

folyamat) (HOGYAN?) 
A bemenetek fajtáit legcélszerűbb a bemenetek időbelisége szerint csoportosítani: 

• Állandó (újsággyártásnál papír, tejcsomagolásnál műanyag fólia) 
• Állandó, mely el nem hanyagolható mértékben ingadozó (stacioner jel) (szalag-

ütemmérleg) 
• Adott függvény szerint vezérelt (pl.: hőmérséklet vezérlési görbe, szoba-

thermostat) 
• Valamely más bemenet által meghatározott szabályozott (faanyagszárító) !

Bemenetek lehetnek:  
• Alapanyag,  
• segédanyag,  
• energia,  
• pénz,  
• munkaerő,  
• kapacitás,  
• információ.  
• Bemenet lehet egy másik technológiai folyamat végterméke is. !

Kimeneti oldal jellemzése !
Kimeneti (output) oldal: 

• Folyamat zárási feltételeinek oldala 
• A termék, szolgáltatás oldala 
• Eredmények oldala 

Kimeneti paraméterek jellemzői: 
• Anyagáram jellemzői (anyagáram egyenlete) (MIBŐL MIT?) 
• Energetikai jellemzők (energiaegyenletek) (MILYEN ÁRON?) 
• A rendelkezésre álló tudás jellemzői, informatikai jellemzők (kísérlet, termelési 

folyamat) (HOGYAN?) !
Kimeneti elemek lehetnek:  

• Termék, termény, szolgáltatás, energia, értéktöbblet, munkaerő-változás, 
amortizáció, információ 

• Egyik folyamat kimenete egy másik technológiai folyamat bemenete is lehet. 
(alapanyaggyártás, elsődleges-másodlagos feldolgozóipar, faipar) 

A gyártási-technológiai folyamat általános modellje 



!

"  
01_05 ábra: Gyártási folyamat általános modellje !

• Gyártási folyamat: mindazon természeti- és tudati folyamatok célszerűen 
rendezett összessége, amelyek eredményeként az anyagok és félkész termékek 
rendeltetésüknek megfelelő kész termékké válnak. 

• Technológiai folyamat: a gyártási folyamat azon része, amely megváltoztatja a 
gyártás tárgyának (alkatrész, szerkezeti egység, gyártmány, stb.) minőségi 
jellemzőit (pl.: fizikai, mechanikai, kémiai, geometriai, stb. állapotát). !

A rendszerelmélet olyan rendszerjellemzőket definiál, amelyek minden rendszerre értelmezhetők, s 
egyben megadják a rendszer leírását.  
Ezek a következők: 

• a rendszer kapcsolata a környezetével (ipar és gazdaság) 
• a rendszer struktúrája, (folyamatok hierarchiája, sorrendisége 
• a rendszer funkciója, (maga az átalakítási, értékteremtő folyamat). !

A technológiai folyamat általános értelmezésén a termékek készítésének, gyártásának 
tudományát, technikáját és gyakorlatát értjük. 
A technológiai folyamat elméleti oldalról közelítve az alábbi egységekre, alegységekre bontható. A 
legkisebbtől a legnagyobb felé haladva: 

• Műveletelem    
• Technológiai művelet   
• Technológiai lépcső, megmunkálási szakasz.  



• Technológiai folyamat 
• Gyártási-, termelési folyamat !

A gyártási-technológiai folyamatok összetevői 
 

.  
01_06 ábra:  A gyártási-technológiai folyamatok összetevői !!

Gyártási folyamatok folyamatstruktúrája, technológia rendszerszemléleti értelmezése 
• Termék, termény, szolgáltatás, létesítmény előállítási módja. 
• Átalakítási folyamat, mely lehet mechanikai-, kémiai-, biológia folyamat, ill. 

folyamatok összessége. 
• Rendszerszemléleti megközelítés: technológiai lépcsők összessége !!

.  
01_07 ábra: A technológia rendszerszemléleti értelmezése !



!
Technológiai fázisok viszonyai !
1. Lineáris (soros) technológiai folyamatok: A gyártási folyamat irányával egyezően a befejezett 
technológiai alakítás közvetlenül a következő technológiai átalakítás (technológiai lépcső) kezdését 
jelenti. Soros technológiai elemeknél nem mindig követi időben egymást a két alakítás. Előfordul, 
hogy folyamatközi pihentetésre, tárolásra van szükség. Ezt köztes tárolónak, vagy puffernek  
nevezzük. !
2. Párhuzamos technológiai folyamatok: 
 A gyártási folyamat irányával egyezően több technológiai lépcső (vagy műveletelem), időben és/
vagy térben egymás mellett fut. (Összerendelt kezdési pont és összerendelt befejezési pont 
jellemzése.) !
3. Technológiai folyamatok konvergenciája: A technológiai folyamat szemszögéből egy folyamat 
konvergens, ha a folyamatban az anyag, illetve energia folyamatosan, vagy szakaszosan egyesítésre 
kerül. !
4. Technológiai folyamatok divergenciája: A technológiai folyamat szemszögéből egy folyamat 
divergens, ha a folyamatban az anyag, illetve energia folyamatosan, vagy szakaszosan megosztásra 
illetve szétválasztásra kerül. !
Technológiai folyamatok alrendszereinek kapcsolata: 

• leágazás 
• elágazás 
• becsatlakozás 
• híd-kapcsolat 
• csomópont kapcsolat !

A technológiai folyamat alapvető jellemzői: 
• Időbeliség, térbeliség 
• Tevékenység, munka 
• Előírások, törvények 
• Döntés, korrigálás, ellenőrzés 
• Felelős, munkáltató, beosztott 
• Termék, folyamat, gyártás tervezés, szervezés, irányítás !



3. Technológiai folyamatábra !

.  
01_08 ábra: Technológiai folyamatábra !!!!! !

A minőség fogalma, definíciói !
A minőség fogalma az emberiséggel egyidős, kezdetben az egyre tökéletesebb eszközök 
előállítására való törekvéshez kapcsolódott, a történelem során fejlődésen ment és megy ma is 
keresztül. Hammurábi törvénykönyvei, az ókori Rómában használt szabványok, a céhek 
mesterremekmű készítésére vonatkozó előírásai és sok más írásos bizonyíték igazolja ezt a 
fejlődést. !
Definíciója a „valami, ami jó” megfogalmazástól kezdve szintén folytonosan fejlődésen megy 
keresztül. Ma alapvetően a termék vagy a szolgáltatás olyan tulajdonságainak és jellemzőinek 
összességét jelenti, amelyek hatással vannak a terméknek, szolgáltatásnak arra a képességére, hogy 
kifejezett vagy elvárható igényeket kielégítsen. !
Néhány korábbi és újabb definíció: 

A minőség az egyenletesség és megbízhatóság mértéke, a vevő jelen és jövőbeli igényeinek 

kielégítése (W. Edward Deming, 1950-es évek). 

A minőség az a veszteség, amelyet a társadalom elszenved a termék elszállításától kezdve (Genichi 

Taguchi, 1981-as évek). 



A minőség alapvető üzleti stratégia, amely alapján született termékek és szolgáltatások teljességgel 

kielégítik mind a belső, mind a külső vevőket azáltal, hogy megfelelnek kimondott és kimondatlan 

elvárásaiknak (TQM definíció). 

A minőség értelmezésének fejlődésében elkülöníthető szintek: 

1. Megfelelés a szabványoknak (1960-as évek). 

2. Használatra való alkalmasság (1970-es évek) 

3. Megfelelés a költségeknek, a vevők jelenlegi igényeinek (1980-as évek). 

4. Megfelelés a vevők látens igényeinek (1990-es évek). 

5. Megfelelés a vállalati kultúrának, a társadalmi és környezeti elvárásoknak, a társadalmi 

méretű közös tanulás igényének (2000 után). 

!
!



!! !
Minőség és megfelelőség !
A minőség és megfelelőség ugyanannak az objektumnak kétféle szempontú megközelítése. 

1.ábra !
Általános (naturális) filozófiai értelmezés szerint egy adott dolog (objektum) minősége a dolog 
lényegét leíró jellemzők, tulajdonságok összességével van kapcsolatban. !
Értékszemléletű filozófiai értelmezés szerint adott dolog (objektum) minősége a vizsgáló személy 
vizsgálati szempontjaiból következő lényeges tulajdonságoknak, meghatározott értékei alapján 
hozott - adott értékrend szerint súlyozott - ,,értékítélet". !
Leíró tulajdonság: anyagra, szerkezetre jellemző tulajdonságok. 
Funkcionális tulajdonság: környezet hatására jellemző tulajdonságok: 
- tárgyi környezet, 
- alanyi/személyi környezet. !
Személyi környezethez való viszony: 
Az objektum viszonya a szubjektumhoz az ÉRTÉK-ben mérhető. Az értékhordozó a szubjektum 
számára igényt elégít ki. Értékek 

- olyan eszmék, amelyek alkalmasak az emberi gondolkodás és cselekvés orientálására, 
- az emberi cselekvés céljai. 

Értékhordozók lehet a termék, a folyamat, és maga a szubjektum szubjektum. 
Meghatározható azok köre, akik számára az adott objektum/termék érték, 
vagyis akik az igénykielégítési folyamatban érdekeltek: 
• termelők 
• fogyasztók 
• társadalom. !
Egy termék, egy rendszer vagy egy tevékenység megfelelősége azt jelenti, hogy meghatározzuk a 
termék, a rendszer, vagy tevékenység bizonyos mérhető, megfigyelhető tulajdonságainak értékét, a 
tulajdonság-értékekre követelményeket írunk elő és megállapítjuk, hogy a termék, vagy 
tevékenység kielégíti-e az adott követelményrendszer előírásait. Ha kielégíti, akkor megfelelő, ha 
nem elégíti ki, akkor nem megfelelő. !
A minőség a termék vagy a szolgáltatás olyan tulajdonságainak és jellemzőinek összessége, 
amelyek hatással vannak a terméknek, szolgáltatásnak arra a képességére, hogy kifejezett vagy 
elvárható igényeket kielégítsen. 
A minőség fogalma vevői szubjektív, míg a megfelelőség fogalma gyártói objektív. !
A minősítés (minőség-értékelés, megfelelőség értékelés általános folyamatát mutatja a 2. ábra. 
2.ábra. !
A megfelelőség értelmezése: 
ELV:  



Ha fennáll (nem áll fenn) a megfelelőség, kielégítő (nem kielégítő) a minőség.  
Ha a leíró tulajdonságok értéke megfelel a követelményértékeknek, akkor a funkcionális 
tulajdonságok értéke is megfelel az értékrendjüknek. 

Megfelelőség tanúsítás:  
Ha a leíró tulajdonságok értéke megfelel, akkor (fennáll a megfelelőség, ha a megfelelőség 
fennáll, akkor) elfogadható a minőség. 

Megfelelőség követelményrendszer: 
 (szabvány, gyógyszerkönyv, élelmiszerkönyv,…) olyan legyen a megfelelőség, hogy 
érvényesüljön az ELV. !
A minőség-értékelés folyamatát mutatja a 3. ábra. 
A megfelelőség értékelés folyamatát mutatja a 4. ábra. 
3.ábra. 
4.ábra !!

.  
1.ábra: a minőség és megfelelőség különbözősége 

!
!
!



2.ábra: a minősítés általános folyamata 

.  

3.ábra: a minőségértékelés folyamata 



 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!

4.ábra: a megfelelőség-értékelés folyamata 

!



!! !
A minőségmenedzsment rendszerek fejlődésének fontosabb szakaszai és jellemzői. !
A négy fő fejlődési szakasz: 

• Minőség-ellenőrzés 
• Minőségszabályozás 
• Minőségbiztosítás 
• Total Quality Management 

Az egyes fejlődési szakaszok jellemzőit az 1, 2, 3. és 4. ábrán mutatjuk be, összehasonlításuk az 5. 
ábráról olvasható le. !
1 -5. ábrák. 

.  
1. ábra: a minőség-ellenőrzés fejlődési szakaszának jellemzői 



.  
2. ábra. a minőségszabályozás fejlődési szakaszának jellemzői !

.  
3. ábra: a minőség-biztosítás fejlődési szakaszának jellemzői !



.  
4. ábra: a teljeskörű minőségmenedzsment (Total Quality Management, TQM) fejlődési 

szakaszának jellemzői !!

.  !
5. ábra: A minőségmenedzsment rendszerek fontosabb jellemzői  



! !
Eltérő fejlődési utak a különböző földrajzi régiókban 
A minőségmenedzsment rendszerek fejlődése a minőség-ellenőrzés szintjétől a teljeskörű 
minőségmenedzsmentig eltérő utat mutat Távol-Keleten, Észak-Amerikában valamint Nyugat-
Európában. Japánban minőségszabályozás teljeskörűvé való kiszélesedése (Total Quality Control) a 
jellemző a formális minőségbiztosítási rendszerépítés helyett. Az USA-ban a minőségbiztosítás 
gyakorlatát a TQM filozófiájára adaptálják. Mind az európai minőségbiztosítási (minőségügyi) 
rendszerek, mind a japán teljeskörű szabályozás a teljeskörű minőségmenedzsment irányába 
fejlődik. Lásd az 1. ábrát.   !

.  
1. ábra: minőségmenedzsment rendszerek fejlődése !

Minőségiskolák, minőségfilozófiák !
1. Japánok  (TQC, Total Quality Control) 
2. USA  (TQM, Total Quality Management) 
3. Ny-Európa (Szabványosított) 
    !

Japán, dél-kelet ázsiai kulcselem:     A MINŐSÉGI KÖRÖK !
 USA-beli, észak-amerikai kulcselem:  a TOP MENEDZSMENT TEVÉKENYSÉGE, a 
„MENEDZSMENT KLÍMA” !
A nyugat-európai kulcselem:    DOKUMENTÁLT NYOMONKÖVETÉS 
A három minőségiskola főbb jellemzőit az 1. ábra foglalja össze. 



!
A TQM súlyai, betűsorrenddel a három iskolánál: !
Japán-dél-kelet ázsiai felfogás :     T  Q M !
USA-beli, észak-amerikai felfogás :         M   T   Q !
A nyugat-európai felfogás :    Q   T  M !
Kinek mennyit a minőségtudásból ahárom iskolánál: !
     japán-dél-kelet ázsiai felfogás :                         1 % -ot  → 100 % -nak 
     USA-beli, észak-amerikai felfogás :            100 % -ot → 1 % -nak 
     nyugat-európai felfogás :                                            10 % -ot → 10 % -nak !!!!!!!



! !
Minőségi rendszerek és szabványosítás 

.  
GMP = Good Manufacturing Practice: jó gyártási gyakorlat. 
A szabványosítás a hadiiparban indult el. Az első próbálkozások Amerikában történtek, sikeresek 
voltak. A mai napig érvényben lévő szabványok: 
MIL-Q-9858 a minőségirányítási rendszerelőírást, 
MIL-I-45208 szabvány - ellenőrzési rendszer követelményit határozta meg. 
Az AQAP szabványok (AQAP-1, AQAP-4, AQAP-9) katonai jellegőek voltak. (AQAP: Allied 
Quality Assurance Application; Szövetségi Minőségbiztosítási Kiadvány). 
1979-ben jelent a BS 5750 (angol) szabvány első kiadása, amely erősen támaszkodott korábbi 
szabványokra. Három részből állt, amelyből az első rész a minőségügyi, a második és a harmadik 
rész pedig az ellenőrzési rendszer előírásait tartalmazta. 
A katonai szabványok mellett szükség volt egy nemzetközi minőségügyi szabvány kidolgozására. 
Ezt az ISO (International Organization for Standardization; Nemzetközi 
Szabványosítási Szervezet) vállalta fel. 
Legsikeresebb szabványsorozata az ISO 9000-es szabvénycsalád. 
A minőség folyamatszabályozásával kapcsolatos szabványok kidolgozását 1983- ban 
kezdeményezte az ISO. Az ISO 9000-es szabványcsalád első öt tagját 1987-ben léptették életbe. 
Az 1987-ben megjelent ISO 9000-es nemzetközi szabványsorozatot 
1994-ben, 2000-ben, majd 2007-ben módosították, 
hogy segítsék az értelmezést, és jobban hangsúlyozzák a minőségbiztosítás megelőző vonásait. 
1994-ben az ISO 9001 szabvány követelményeit vette alapul az AIAG (Észak Amerikai 
Autógyártók Szakmai Testülete), amikor létrehozta az amerikai autógyártásra vonatkozó egységes 
minőségügyi szabványt, a QS 9000:1998 szabványt. 
Az ISO/TS 16949 nemzetközi autóipari szabványt (TS = Technical Specification) a világ vezető 
autógyártóinak (General Motors, Ford, BMW, PSA Citroën, Renault, Fiat, Volkswagen) szövetsége 
hozta létre. 



!
A fejlődés szakaszai: 

1. Vállalat specifikus rendszerek 
2. Szektor specifikus rendszerek 
3. Általános érvényű rendszer előírások 
4. Szektor sajátosságokat figyelembe vevő rendszer előírások 
5. TQM vezetési filozófia, minőségdíj modellek, önértékelés módszertana !



! !
Minőségi rendszerek és szabványosítás 

Előírások: törvényeknek, szabályoknak való megfelelés !
GMP (Good Manufacturing Practice): Jó gyártási gyakorlat 

• Gyógyszeriparban, élelmiszeriparban 
• Célja a termékbiztonság és egyenletes termékminőség biztosítása 
• Két fő eleme:  

• hatékony gyártási műveletek 
• hatékony ellenőrzés !

GLP - Good Laboratory Practice !
Katonai szabványok  

II. v.h. után a hadiipar gyors fejlődése miatt a maximális megbízhatóság került a 
központba 

HACCP 
Hazard Analysis Critical Control Point: Veszély elemzés, Kritikus Szabályozási Pont 
Élelmiszeripar, termékbiztonság a középpontban 
Veszélyes pontok azonosítása és figyelése 

QS 9000 
GM, Ford, Crysler ISO alapján kifejlesztette a beszállítók minőségbiztosítási rendszerét !

VDA 6.1.  
A QS 9000 német megfelelője 
Az autóipari beszállítókkal kapcsolatos konkrét elvárásokat tartalmazza 

AS 9000 
Amerikai Légügyi Minőség Társulás szabv. a légi működés szabványait tartalmazza 
Biztonság a középpontban 

ISO 14000 
Környezetmenedzsment rendszerek specifikációit tartalmazza !

Comenius 2000 
Minőségbiztosítás az oktatásban intézményi, illetve fenntartói szinten 

TL9000 
híradástechnikai szolgáltatók minőségbiztosítási rendszere !



!!
Minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos alapfogalmak (ISO 9000:2008) 

!
Minőségirányítás: összehangolt tevékenységek egy szervezet vezetésére és szabályozására a 
minőség szempontjából. Magába foglalja a minőségtervezést (a minőségcélok kitűzése és a 
szükséges működési folyamatok, erőforrások meghatározása), a minőségszabályozást (az 
irányításnak a minőségi követelmények teljesítésére irányuló része), a minőségbiztosítást (a 
bizalomkeltés megteremtése az iránt, hogy a minőségi követelmények teljesülni fognak), valamint a 
minőségfejlesztést (a minőségi követelmények teljesítési képességének növelése). !
A minőségcélok a szervezet felső vezetősége által kinyilvánított minőségpolitikából (egy 
szervezetnek a minőségre vonatkozóan a felső vezetőség által kinyilvánított általános szándéka és 
irányvonala) következnek. A minőségcél azt határozza meg, amire a minőséggel kapcsolatban a 
szervezet törekszik, vagy amit el akar érni. Ennek része a folyamatos fejlesztés (ismétlődő 
tevékenység a követelmények teljesítési képességének növelésére). 
A minőségirányítás a minőségirányítási rendszer (irányítási rendszer egy szervezet vezetésére és 
szabályozására a minőség szempontjából) keretei között történik. A minőségirányítási rendszert a 
minőségirányítás megvalósításához szükséges szervezeti felépítés, eljárások, folyamatok és 
erőforrások alkotják !
A minőségirányítás eredményességét (a tervezett tevékenységek megvalósításának és a tervezett 
eredmények elérésének mértéke) és hasznosságát (az elért eredmény és a felhasznált erőforrások 
viszonya) folytonosan mérni kell.   !
!



!!
Az ISO 9000 minőségirányítási rendszer 

!
Az ISO 9000 szabványcsalád az igény-kielégítési folyamat szereplőinek (vevő, szállító, előállító 
stb.) a kapcsolatát szabályozza. Célja, hogy a szervezet valósítsa meg és tartsa fenn a termék/
szolgáltatás azon minőségét, melyet a vevő igényel. A szervezet keltsen bizalmat saját vezetőiben, 
hogy a tervezett minőség valósul meg és marad fenn, valamint a vevőiben, hogy az ő igényeit 
elégíti ki. !
Az igény-kielégítési folyamat a vevői igény megjelenésével befolyásolt teljes termelési folyamat 

(piackutatás, a fogyasztói igény meghatározása, tervezés, termelés, vevőszolgálat) eredményeként 

előállított termék/szolgáltatás fogyasztóhoz való eljutását és a fogyasztó által való (fel)használását 

foglalja magába. Lásd 1. ábra. 

Az igény-kielégítési folyamat közegét alkotják a társadalom mindennapi életét szabályozó 

kulturális, jogi, gazdasági, szociális, stb. elvek és szabályok, amelyeknek az adott közösség előző 

nemzedékei szerinti megoldása értelemszerűen függ annak kultúrájától és vallási tanításától. 

Az ISO 9000 szabványcsalád  

!
• ISO 9000:2008 Alapok és szótár. Leírja a minőségirányítási rendszerek alapjait és meghatározza 
a minőségirányítási rendszerek terminológiáját.  
• ISO 9000:2008 Követelmények. Meghatározza az olyan minőségirányítási rendszerre vonatkozó 
követelményeket, amelyet egy szervezet akkor hoz létre, ha bizonyítania kell képességét olyan 
termékek szolgáltatására, amelyek kielégítik a vevő és a termékre vonatkozó jogszabályok 
követelményeit, és az a célja, hogy növelje a vevők megelégedettségét.   
• ISO 9004:2009 Útmutató a teljesítés tökéletesítéséhez.  Célja a szervezet működésének 
fejlesztése, valamint a vevők és más érdekelt felek megelégedettségének növelése.  

• ISO 19011:2002 Minőség- és környezetirányítási rendszerek felül vizsgálata. Útmutatást ad 

minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszerek auditjához. 

Az ISO 9000 szabványcsalád szerinti rendszer fő jellemzői: 

• A tág értelemben vett termelő rendszert szabályozza 

• Stabil, megbízható és reprodukálható terméket biztosít a vevő igényeinek megfelelően 

• Rendszer előírásokat tartalmaz, nem termékszabvány! 

• A szabvány általános követelményeket fogalmaz meg. A rendszert minden szervezet 

magának alakítja ki. 

• Biztosítja a vevő igényeinek pontos meghatározását, kielégítését. 

• Minden tevékenységtől elvárja a tervezést, ellenőrzést, dokumentálást.  



• Mi a rendszer kiépítés előnye ? 

• Mit jelent a tanúsítás? 

• Tanúsító szervezetek kiválasztásának szempontjai 

• Tanúsítás folyamata  

!

.  

1. ábra: A teljes igénykielégítési folyamat 

!
!
!
!
!



!
!!
Az ISO 9000 szabványcsalád 

!
• ISO 9000:2008 Alapok és szótár. Leírja a minőségirányítási rendszerek alapjait és meghatározza 
a minőségirányítási rendszerek terminológiáját.  
• ISO 9000:2008 Követelmények. Meghatározza az olyan minőségirányítási rendszerre vonatkozó 
követelményeket, amelyet egy szervezet akkor hoz létre, ha bizonyítania kell képességét olyan 
termékek szolgáltatására, amelyek kielégítik a vevő és a termékre vonatkozó jogszabályok 
követelményeit, és az a célja, hogy növelje a vevők megelégedettségét.   
• ISO 9004:2009 Útmutató a teljesítés tökéletesítéséhez.  Célja a szervezet működésének 
fejlesztése, valamint a vevők és más érdekelt felek megelégedettségének növelése.  

• ISO 19011:2002 Minőség- és környezetirányítási rendszerek felül vizsgálata. Útmutatást ad 

minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszerek auditjához. 

Az ISO 9000 szabványcsalád szerinti rendszer fő jellemzői: 

• A tág értelemben vett termelő rendszert szabályozza 

• Stabil, megbízható és reprodukálható terméket biztosít a vevő igényeinek megfelelően 

• Rendszer előírásokat tartalmaz, nem termékszabvány! 

• A szabvány általános követelményeket fogalmaz meg. A rendszert minden szervezet 

magának alakítja ki. 

• Biztosítja a vevő igényeinek pontos meghatározását, kielégítését. 

• Minden tevékenységtől elvárja a tervezést, ellenőrzést, dokumentálást.  

• Mi a rendszer kiépítés előnye ? 

• Mit jelent a tanúsítás? 

• Tanúsító szervezetek kiválasztásának szempontjai 

• Tanúsítás folyamata  

!
!
!
!



!!
1. Vevőközpontúság: A cég a vevőitől függ, ezért meg kell értenie a jelenlegi és jövőbeli 
vevői igényeket, teljesítenie kell a vevők követelményeit és törekednie kell a vevői elvárások 
túlteljesítésére. 
A vevőközpontúság megvalósításának gyakorlati tennivalói: a vevői igények felmérésére 
gyakorlati módszerek alkalmazása, a rendszeres és egyedi vevői kapcsolattartási formák 
kialakítása a szervezetben, a vevői vélemények, visszajelzések, panaszok kezelésére legyen 
egyértelműen kialakított eljárási rend, törődjünk a vevők elégedettségének mérésével. !
2. Támogató vezetés: A vezetés feladata gondoskodni a szervezet céljainak és irányításának 
egységéről. Olyan belső környezetet létrehozni és fenntartani, amelyben a munkatársak teljes 
mértékig részt vesznek a kitűzött célok elérésében. 
Gyakorlati tennivalókra példa: a vezetés dolgozza ki a hosszabbtávú stratégiai 
célkitűzéseket, és határozza meg az éves működési célokat. A vezetés feladata a szükséges 
infrastruktúráról, a termelés vagy szolgáltatás feltételrendszeréről (épületek, gépek, 
berendezések, eszközök, megfelelő munkakörülmények) gondoskodni, a működés 
eljárásrendjét (szabályrendjét) kidolgozni.  !
3. Az emberek bevonása: A szervezet működőképességét a munkatársak biztosítják a 
megfelelő szakértelmükkel és elkötelezettségükkel. A vezetés feladata, hogy a munkatársakat 
motiválja, kellőképpen bevonja a szervezeti folyamatokba, hogy képességeik maximálisan 
kihasználhatóak legyenek a szervezet javára. 
Gyakorlati tennivalókra példa: teljesítményértékelési és visszajelzési módszer működtetése. 
Motivációs eszközök alkalmazása, képzési továbbfejlődési lehetőségek biztosítása az 
alkalmazottak részére. !
4. Folyamatszemléletű megközelítés: A kívánt célt hatékonyabban lehet elérni, ha a 
tevékenységeket és a hozzá kapcsolódó erőforrásokat folyamatként kezelik. 
Bármely tevékenység vagy tevékenységsorozat, amely erőforrásokat használ ahhoz, hogy 
bemeneteket kimenetekké alakítson át, folyamatnak tekinthető. Lásd 1. ábra. 
Ahhoz, hogy a szervezetek eredményesen működjenek, számos, egymással összefüggő és 
egymással kölcsönhatásban álló folyamatot kell meghatározniuk és irányítaniuk. Az egyik 
folyamat kimenete gyakran egyben a következő folyamat közvetlen bemenetét is jelenti. Az 
egy szervezeten belül alkalmazott folyamatok és különösen az ilyen folyamatok közti 
kölcsönhatások módszeres meghatározását és irányítását "folyamatszemléletű megközelítés"-
nek nevezik. 
Gyakorlati tennivalók a folyamatszemlélet érvényesítése érdekében: 
A folyamatokat azonosítani kell és le kell írni. Meg kell határozni a folyamatok sorrendjét és 
kölcsönhatásait, meg kell határozni a folyamatok működtetéséhez és szabályozásához 
szükséges kritériumokat és módszereket. Gondoskodni kell a folyamatok működtetéséhez és 
méréséhez szükséges erő– és információforrásokról, rendszeresen mérni és elemezni kell a 
folyamatokat. 
A folyamatszemléletű megközelítés akkor érvényesül, ha hangsúlyt kap az erőforrásokkal 
való gazdálkodás, a folyamatos mérés, értékelés, a folyamat felülvizsgálata és az ideálistól 
való eltérés meghatározása. !!



5. Rendszerszemlélet az irányításban: Az egymással összefüggő folyamatok rendszerként 
való megfelelő alkalmazása hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet eredményesen és hatékonyan 
valósítsa meg céljait. A minőségirányítási rendszerben a tevékenységek olyan folyamatokkal 
írhatók le, ahol az egyik folyamat kimenete a másik folyamatnál bemenetként jelentkezik. 
A rendszerszemléletű megközelítés a rendszert egymáshoz kapcsolódó folyamatok 
összességének tekinti. (2. ábra) A rendszerszemlélet akkor érvényesül megfelelően, ha 
meghatározzák a működési folyamatokat és a folyamatok közötti kapcsolatokat a folyamatok 
szabályozásának megvalósítása érdekében.  !
6. Folyamatos fejlesztés: A szervezet állandó célja legyen az átfogó, teljes működésre 
vonatkozó folyamatos fejlesztés. Ez a következőket jelenti: 
Gyakorlati tennivalók a folyamatos fejlesztés érdekében 
 A munkatársak rendszeres képzése (a folyamatos fejlesztés módszereire és technikáira is), 
 A folyamatok rendszeres mérése, valamint fejlesztésük mindenki számára célként történő 
meghatározása a szervezeten belül; 
 A fejlesztések elismerése és jutalmazása. 
A felülvizsgálatok alkalmával a szervezetnek a folyamatos fejlődés valódi bizonyítékait fel 
kell mutatnia. !
A folyamatos fejlesztés logikája a PDCA elv mentén valósul meg: 
Plan (tervezés): azoknak a céloknak és folyamatoknak a megállapítása, amelyek a vevői 
követelményeknek és a szervezet politikájának megfelelő eredmények eléréséhez 
szükségesek. 
Do (végrehajtás): a folyamatok bevezetése. 
Check (ellenőrzés): a folyamatok és a termékek figyelemmel kísérése és összehasonlítása a 
politikával, a célokkal és a termékre vonatkozó követelményekkel, valamint az eredmények 
bemutatása. 
Act (intézkedés): intézkedések megtétele a folyamat működésének folyamatos fejlesztésére. !
7. Tényeken alapuló döntéshozatal: 
 Az eredményes döntések az adatok és egyéb információk elemzésén alapulnak. Az ISO 
9001:2008 előírja, hogy a szervezet gyűjtsön és elemezzen olyan adatokat, amelyek 
alkalmasak a minőségirányítási rendszer megfelelőségének és eredményességének 
meghatározására, valamint fejlesztési intézkedések kitűzésére.  
Ez az alapelv akkor érvényesül a szervezetnél, ha a vezetés gondoskodik a megfelelő mérési 
és elemzési folyamatok bevezetéséről a szervezet működéséhez és továbbfejlesztéséhez. 
Fontosak a rendszer eredményességére, a folyamatokra, a termékekre, a fejlesztésre és a 
partnerekre vonatkozó különféle adatok gyűjtése, minőségi mutatószámok alkalmazása, és 
az adatok statisztikai alapokon való feldolgozása.  !
8. Kölcsönösen előnyös kapcsolatok a beszállítókkal:  
A szervezetek és beszállítóik kölcsönösen függnek egymástól, értékteremtő képességük a 
kölcsönösen előnyös kapcsolatok révén növekszik.  
Fontos szerepe van a partnerek kiválasztásának, értékelésének, a speciális partnerek 
kezelésének, a beszállítói fejlesztési programnak, a közös fejlesztések támogatásának és 
elismerésének. 
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1. ábra: folyamatszemléletű megközelítés !
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2. ábra: a minőségmenedzsment rendszerszerű megvalósítása 
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A dokumentálás követelményei:  !
A minőségügyi rendszer működése előírásokon keresztül valósul meg. A minőségirányítási 

rendszerek dokumentációjával szemben elvárás: 

•  a szabványosítás, 

•  az áttekinthetőség megteremtése,  

hogy a dokumentáció az ellenőrzés alapjává válhasson. 

Mindemellett biztosítani kell a szabályozások végrehajthatóságát, a teljességét és a hatékonyságot 

is. Az írásba foglalt folyamatok, eljárások – a dokumentumok halmaza – úgy alkot dokumentációs 

rendszert, hogy a minőségirányítási rendszert építő szervezet a tevékenységeit szisztematikusan 

rendezve, csoportosítva mutatja be. 

1. ábra: minőségügyi dokumentációs rendszer elemei 



.  
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2. ábra: a dokumentációs rendszer szintjei 
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7.1 A termék-előállítás megtervezése 

A szervezetnek meg kell terveznie és ki kell alakítania azokat a folyamatokat, amelyek a termék 

előállításhoz szükségesek.  

A folyamatok tervezése során a szervezetnek meg kell határoznia a következőket: 

Termékre vonatkozó minőségcélokat és követelményeket. 

Folyamatok és dokumentumok kialakításának szükségességét, valamint a termékkel kapcsolatos 

konkrét erőforrások megteremtését. 

Termékkel kapcsolatos igazolási (verifikálási), érvényesítési (validálási), figyelemmel kísérési, 

ellenőrzési és vizsgálati tevékenységeket, valamint a termék elfogadási kritériumait. 

Feljegyzéseket, annak a bizonyításához, hogy az előállítás folyamatai és eredményeként létrejött 

termékek kielégítik a követelményeket. 
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7.2. A vevővel kapcsolatos folyamatok 

7.2.1. A termékre vonatkozó követelmények meghatározása 

A szervezetnek meg kell határoznia: 

A vevői követelményeket, a kiszállítási és a kiszállítás utáni teendőket 

Követelményeket, melyeket a vevő nem jelölt meg, de az előírt vagy a szándék szerinti 

használathoz szükségesek, ha az ismert 

Termékkel kapcsolatosan a jogszabályokban, szabályzatokban előírt követelményeket 

A szervezet által meghatározott további követelményeket 

7.2.2. A termékre vonatkozó követelmények átvizsgálása 

Gondoskodni kell az alábbiakról: 

A termékre vonatkozó követelmények legyenek meghatározva. 

Meg kell oldani a problémát, a szerződéses vagy rendelési követelmények eltérnek az előzetesen 

meghatározottól. 

A szervezet tudja teljesíteni a meghatározott követelményeket. 

Az átvizsgálás eredményeiről készült feljegyzést meg kell őrizni.  

7.2.3. Kapcsolattartás a vevővel 

A szervezetnek meg kell határoznia és megvalósítania a vevővel való kapcsolattartást. 

!
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7.3. Tervezés és fejlesztés 

7.3.1. A tervezés és fejlesztés megtervezése 

A termék tervezését és fejlesztését meg kell terveznie a szervezetnek. A tervezés és fejlesztés során 

meg kell határozni: 

A tervezés és fejlesztés szakaszait 

Az átvizsgálási, igazolási és érvényesítési tevékenységeket a tervezés és fejlesztés szakaszaiban 

Tervezéssel és fejlesztéssel kapcsolatos felelősségi és hatásköröket 

7.3.2. A tervezés és fejlesztés bemenő adatai 

Bemenő adatok: 



Funkcionális és az alkalmassági követelmények 

Tárgyra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok követelményei 

Régebbi tervek információi 

Egyéb lényeges követelmények 

A bemenő adatokat át kell vizsgálni, hogy kielégítők-e. A vonatkozó feljegyzést meg kell őrizni. 

7.3.3. A tervezés és fejlesztés kimenő adatai 

Kimenő adatok: 

A bemenő követelményt ki kell elégíteni 

Megfelelő információt kell szolgáltatni a beszerzéshez, előállításhoz, szolgáltatás nyújtáshoz 

A termék elfogadási kritériumait tartalmazni kell, vagy hivatkozni kell rá 

A biztonságos és megfelelő használathoz szükséges információt meg kell határozni (képzési 

követelmények, vizsgálati előírások, anyagelőírások, stb.) 
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Megfelelő információt kell szolgáltatni a beszerzéshez, előállításhoz, szolgáltatás nyújtáshoz 
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7.3.4. A tervezés és fejlesztés átvizsgálása 

Az átvizsgálók körében legyen az érintett funkcióban illetékes személy. Az átvizsgálásról és 

intézkedésről készített feljegyzést meg kell őrizni. 

7.3.5. A tervezés és fejlesztés igazolása (verifikálása) 

Az igazolás (verifikálás) célja, hogy a kimenő adatok teljesítik-e a bemenő adatok követelményeit. 

Az erről készített feljegyzést meg kell őrizni. 

7.3.6. A tervezés és fejlesztés érvényesítése (validálása) 

Az érvényesítés (validálás) célja, hogy az előállított termék kielégíti-e az előírt vagy a szándék 

szerinti használat vagy alkalmazás követelményeit, ha ezek ismertek. Ha lehetőség van rá, az 

érvényesítést be kell fejezni a termék kiszállítása vagy alkalmazásba vétele előtt. Az erről készített 

feljegyzést meg kell őrizni. 
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7.3.7. A tervezés és fejlesztés változtatásainak kezelése 

A változtatásokat ki kell mutatni és az erről készített feljegyzést meg kell őrizni. A változtatásokat át 

kell vizsgálni, igazolni (verifikálni) és érvényesíteni (validálni), ha szükséges, és jóvá kell hagyni, 

mielőtt bevezetnék. A változtatások átvizsgálásának eredményeiről és a szükséges intézkedésekről 

készült feljegyzést meg kell őrizni. 
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7.4. Beszerzés 

7.4.1. A beszerzés folyamata 



A beszerzett termékeknek meg kell felelnie az előírt beszerzési követelményeknek. A szabályozás 

típusa attól függ, hogy a beszerzett termék milyen hatással van az előállított termékre. 

Kiértékelni és kiválasztani a szállítót azon az alapon kell, hogy mennyire képesek a szervezet 

számára megfelelő terméket szállítani. A kiválasztás, kiértékelés és ismételt kiértékelés kritériumait 

meg kell határozni. A kiértékelésről készített feljegyzést meg kell őrizni. 

7.4.2. A beszerzési információ 

A beszerzési követelményeknek megfelelőek legyenek mielőtt a beszállítóval azokat közölné. 

7.4.3. A beszerzett termék igazolása (verifikálása) 

Célja, hogy a beszerzett termék kielégítse az előírt beszerzési követelményeket. 

!
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7.5. Az előállítás és szolgáltatás nyújtása 

7.5.1. Az előállítás és a szolgáltatás nyújtásának szabályozása 

Az előállítást és szolgáltatást a szervezetnek szabályozott feltételekkel kell megterveznie és 

végeznie. A szabályozott feltételek az alábbiakat tartalmazzák, ha azok értelmezhetőek: 

A termék jellemzőit leíró tájékoztató álljon rendelkezésre 

Munkautasítások álljanak rendelkezésre 

Alkalmazzanak megfelelő berendezéseket 

Álljanak rendelkezésre mérő- és megfigyelőeszközök, és ezeket alkalmazzák 

Vezessenek be figyelemmel kísérést és mérést 

Vezessék be a továbbengedést, a kiszállítási és szállítás utáni tevékenységeket 

!
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7.5. Az előállítás és szolgáltatás nyújtása 

7.5.1. Az előállítás és a szolgáltatás nyújtásának szabályozása 

Az előállítást és szolgáltatást a szervezetnek szabályozott feltételekkel kell megterveznie és 

végeznie. A szabályozott feltételek az alábbiakat tartalmazzák, ha azok értelmezhetőek: 

A termék jellemzőit leíró tájékoztató álljon rendelkezésre 

Munkautasítások álljanak rendelkezésre 

Alkalmazzanak megfelelő berendezéseket 



Álljanak rendelkezésre mérő- és megfigyelőeszközök, és ezeket alkalmazzák 

Vezessenek be figyelemmel kísérést és mérést 

Vezessék be a továbbengedést, a kiszállítási és szállítás utáni tevékenységeket 

7.5.2. Az előállítás és a szolgáltatásnyújtás folyamatainak érvényesítése (validálása) 

7.5.3. Azonosítás és nyomon követhetőség 

7.5.4. A vevő tulajdona 

Azonosítani, igazolni, védeni, gondoskodni kell a vevő által átadott használatra vagy beépítésre 

szánt tulajdonát. Állagát meg kell őrizni. 

7.5.5. A termék állagának megőrzése 

A belső feldolgozás alatt és a rendeltetési helyre való szállítás alatt a termék megfelelőségét meg 

kell őrizni. Az állagmegőrzés magába foglalja az azonosítást, anyagmozgatást, csomagolást, tárolást 

és védelmet. 
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7.6. A megfigyelő- és mérőeszközök kezelése 

Meg kell határozni, hogy milyen figyelemmel kíséréseket és méréseket kell végezni és milyen 

megfigyelő és mérőeszközökre van szükség annak igazolásához, hogy a termék megfelel a 

meghatározott követelményeknek. 

!
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Tényeken alapuló döntéshozatal, folyamatos fejlődés, kölcsönösen előnyös szállítói kapcsolatok 

kialakítása, vevőorientált szervezet: ez csupán négy alapelem az ISO 9001:2008-es szabvány nyolc 

alapelve közül, melyek egyáltalán nem teljesülhetnének, ha a vállalat működése során jelen lévő 

folyamatokat, tevékenységeket nem mérnénk, és az eredményeket nem elemeznénk, hiszen: 

Nem tudunk hatékony döntést hozni, amennyiben a döntés alapjául szolgáló adatok hiányoznak, 

vagy nem pontosak, nem megbízhatóak. 

8.1. Általános követelmények 

A szervezetnek meg kell terveznie azokat a figyelemmel kísérési, mérési, elemzési és fejlesztési 

folyamatokat, amelyek bizonyítják a termék megfelelőségét, alkalmasak a minőségirányítási 

rendszer eredményességének fejlesztésére. 

8.2. Figyelemmel kísérés és mérés 

8.2.1. Vevői elégedettség 



A szervezetnek figyelnie kell a vevők megelégedettségéről és/vagy elégedetlenségéről szóló 

információkat. Meg kell határoznia azokat a módszereket és intézkedéseket, ahogy ezeket az 

információkat és adatokat megszerzi és kiértékeli. 

A vevői elégedettség mérése és figyelemmel kísérése a vevőktől származó információk 

megszerzésén és átvizsgálásán alapul. Ezen információk gyűjtése lehet aktív, vagy passzív. 

Célszerű, ha a vezetés tudatos módszereket használ a vevői információk gyűjtésére, elemzésére a 

szervezet működésének fejlesztése céljából.   

8.2.2. Belső audit 

A minőségmenedzsment rendszert a szervezetnek magának is rendszeresen át kell vizsgálnia. Előre 

megtervezett időszakonként belső, de független auditor(ok) áttekintik, hogy a rendszert az 

előírásoknak megfelelően bevezették-e, fenntartják-e és az kielégíti-e a szabvány követelményeit. A 

felülvizsgálatok célja a szabályozásokban és a rendszer működésében lévő hiányosságok, gyenge 

pontok időben történő feltárása, ezek megszüntetésére és ismételt előfordulásuk kiküszöbölésére 

javító intézkedések bevezetése, valamint ezen intézkedések eredményeinek figyelemmel kísérése a 

szabvány előírásainak való megfelelés és a rendszer működésének javítása érdekében. Cél a 

rendszer „önjavító”, „öntanuló” képességének megteremtése. A belső auditot előíró belső 

utasításnak ki kell térnie az audit tárgyára, az alkalmazott módszerekre, a felelősségekre, és a 

vezetés részére történő jelentésre.  

A belső auditálás szabályozását dokumentált eljárásban kell meghatározni. 

A folyamatok és termékek/szolgáltatások jellemzőinek mérése és értékelése nem különíthető el 

egymástól. Ezek az előállítási folyamatok szerves részét képezik. 

A folyamatok és termékek/szolgáltatások jellemzőinek mérése történhet: 

•  önellenőrzéssel; 

•  szúrópróba-szerű ellenőrzéssel; 

•  laboratóriumi ellenőrzéssel; 

•  végellenőrzéssel (jellemzően terméknél). 

Az ellenőrzési rendszer kialakítása a folyamatok, termékek és szolgáltatások jellemzőitől függ. 
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8.3. A nem megfelelő termék kezelése 

A vállalat tevékenysége során óhatatlanul előfordul, hogy olyan termék kerül gyártásra (vagy olyan 

szolgáltatást nyújtanak), mely nem felel meg az előírt követelményeknek, így nem lehet 



felhasználni, kiszállítani. Természetesen nem csupán a végfelhasználás szempontjából alkalmatlan 

végtermék lehet nem megfelelő (selejt), hanem a gyártásba vont alap- és segédanyagok, 

részegységek, alkatrészek is. A szervezeteknek biztosítaniuk kell, hogy a nem megfelelő termékeket 

eltávolítsák, elkülönítsék és nyilvántartásba vegyék. Ennél fontosabb, hogy a nem megfelelőség 

természetét és mértékét meg kell határozni, és át kell vizsgálni a selejtet létrehozó folyamatot/

folyamatokat, és a nem megfelelő termék további felhasználását.  

A nem megfelelőségről készített feljegyzést meg kell őrizni. Ha a nem megfelelő terméket 

kijavították, új igazolásnak (verifikálásnak) kell alávetni, hogy a követelményeknek való 

megfelelőséget bizonyítsák. 
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8.4. Az adatok elemzése 

Mindazon adatokat, melyek alapul szolgálhatnak a minőségmenedzsment rendszer 

alkalmasságának, hatékonyságának és megfelelőségének, a folyamatok működésének, a vevői 

elégedettség mérésének, a vevői követelményeknek való megfelelőség, illetve a folyamatok, 

termékek jellemzőinek elemzéséhez, a szervezetnek meg kell határoznia, gyűjtenie és módszeresen 

elemeznie kell. A „gyenge pontoknak” ki kell derülniük azért, hogy lehetőség legyen a 

minőségmenedzsment rendszert folyamatosan fejleszteni. 

Az adatelemzés részét képezi a vevői megelégedettség-mérésen kívül a termelési eredmények, a 

kontrolling adatok, folyamat-, és termék megfelelőségi adatok, teljesítmény, hatékonysági 

mérőszámok, stb. vizsgálata, áttekintése. Az adatok elemzése, nyomon követése, az alkalmazott 

statisztikai módszerek alkalmassága és szintje a rendszer, a működés megítélését támogatja. 
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8.5. Fejlesztés 

8.5.1 Folyamatos fejlesztés 

Az ISO 9001:2008 szerint kialakított minőségmenedzsment rendszer működtetésének fontos 

követelménye az állandó javítás és fejlesztés megvalósítása. Ennek vizsgálatát a tanúsítók mindig 

kiemelten kezelik. A folyamatos fejlesztés iránt való elkötelezettség bizonyítékai a kitűzött 

minőségcélok, a rendszer működéséről szerzett adatok (belső audit, a folyamatok és a termékek 

jellemzői és azok trendjei, továbbá szállítókkal kapcsolatos adatok, vevői megelégedettség 



adatai), amelyek értékelése alapján végzik a helyesbítő és megelőző tevékenységeket a folyamatos 

fejlesztés érdekében. A folyamatos fejlesztés stratégiájának fontos eleme a vezetőségi átvizsgálás. 
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minőségcélok, a rendszer működéséről szerzett adatok (belső audit, a folyamatok és a termékek 

jellemzői és azok trendjei, továbbá szállítókkal kapcsolatos adatok, vevői megelégedettség 

adatai), amelyek értékelése alapján végzik a helyesbítő és megelőző tevékenységeket a folyamatos 

fejlesztés érdekében. A folyamatos fejlesztés stratégiájának fontos eleme a vezetőségi átvizsgálás. 

8.5.2 Helyesbítő tevékenység 

A minőségmenedzsment rendszer folyamatos működtetésének biztosításához elengedhetetlenül 

szükség van helyesbítő, megelőző tevékenységekre és ezek dokumentálására. Fel kell tárni és meg 

kell szüntetni a nem megfelelőségek okait, és intézkedéseket kell szervezni és bevezetni, hogy a 

hibát okozó folyamatok ne ismétlődhessenek meg. Ezen intézkedések eredményeit dokumentálni 

kell, és lehetővé kell tenni, hogy utólagosan az eredményességet elemezni lehessen. 

  

8.5.3. Megelőző tevékenység 

A szervezetnek meg kell határoznia azokat a tevékenységeket, amelyek révén a nemmegfelelőség 

okai kiküszöbölhetők, a nemmegfelelőség bekövetkezésének elkerülése érdekében. 

Dokumentált eljárást kell alkalmazni, amely a megelőzési tennivalókat szabályozza. 

! !
Környezetirányítási rendszer (KIR) !
Bevezetésének szükségessége 

− a környezet védelmével kapcsolatos jogi előírások szigorodása, 
− a fogyasztói magatartás érzékenyebbé válása, 
− a hulladék elhelyezési költségek növekedése. 

KIR: környezetvédelmi folyamatok és tevékenységek figyelése, elemzése, folyamatos 
fejlesztése a termék életciklusának minden szakaszában (a tervezéstől az újrahasznosításig 
vagy megsemmisítésig). !



Környezetvédelmi tevékenységek: 
− hulladékgazdálkodás, 
− szennyvízkibocsátás kontrolálása, 
− légszennyezés kontrolálása, 
− energiafelhasználás elemzése. !

A környezetirányítási rendszerek szabványai: !
ISO 14001: a környezetközpontú irányítási rendszer nemzetközi szabványa, !
EMAS: az Európai Unió 1836/93 sz. direktivája a környezetközpontú irányítási és 
auditrendszerekről. !

A környezetközpontú irányítási rendszer kiépítésének lépései:  
1.Előkészítés  

− A vállalkozás tevékenységi folyamatainak, eljárásainak, ügymenetének felmérése.  

− Szervezeti átvilágítás.  

− A szervezet által előidézett környezeti hatások azonosítása, vizsgálata és értékelése.  

− A rendelkezésre álló dokumentáció átvizsgálása.  

− Tréning a társaság vezetői, a kijelölt környezetvédelmi megbízott, valamint a rendszer 
kiépítésében közreműködő dolgozók számára.  

− A működőképes környezetközpontú irányítási rendszer kiépítéséhez szükséges erőforrások 
meghatározása.  !

!
2. Környezetközpontú irányítási dokumentum-rendszer kidolgozása  

− Környezeti politika és célok.  
− Környezetközpontú irányítási kézikönyv.  
− Eljárási utasítások.  
− Program a környezetvédelmi célok és tervek magvalósítására.  
− Munka- és vizsgálati utasítások.  
− Bizonylatok, formanyomtatványok, űrlapok, stb.  

3. A környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése  
− Tréningek.  
− Belső auditok.  
− A szükséges helyesbítő intézkedések meghatározása, végrehajtása.  !

4. Tanúsítás  !
!



!
ISO 18001 Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer  !

− baleseti kockázatok felmérése, beazonosítása,  
− kockázatok súlyozása, értékelése,  
− kockázatok csökkentése és  
− az ez irányú tevékenységek kontrollálása.  

!
Előnyei:  

− csökken az elvesztegetett munkanapok száma,  
− csökken a balesetek száma,  
− csökkennek az egészségügyi kártérítési összegek,  
− nő a munkavállalók elégedettsége.  !!

ISO 18001 Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer  !
− baleseti kockázatok felmérése, beazonosítása,  
− kockázatok súlyozása, értékelése,  
− kockázatok csökkentése és  
− az ez irányú tevékenységek kontrollálása.  

!
Előnyei:  

− csökken az elvesztegetett munkanapok száma,  
− csökken a balesetek száma,  
− csökkennek az egészségügyi kártérítési összegek,  
− nő a munkavállalók elégedettsége.  ! !

„A teljes körű minőségmenedzsment (TQM)  

− olyan vállalkozási módszer,  

− amelynek középpontjában a minőség áll,  

− a szervezet valamennyi tagjának részvételén alapul,  

− és hosszú távú sikerekre törekszik  

− a fogyasztó elégedettségének, valamint a vállalat összes tagja és a társadalom 

hasznának figyelembevételével.”  



(Az ISO 8402 szabvány definíciója) 

!
!

A TQM vezetési filozófia, melynek alappillérei: 

− vevőközpontúság, 

− folyamatos javítás, 

− munkatársak elkötelezettsége. 

!
Teljes körű, mert 

− Mindenki részt vesz benne. 

− A szervezet minden tevékenységére vonatkozik. 

− A szervezet minden részlegére vonatkozik. 

!
A minőség definíciója (Tener és DeToro, 1996): 

„A minőség alapvető üzleti stratégia,  

amely alapján született termékek és szolgáltatások teljességgel kielégítik mind a belső, mind 

a külső vevőket  

azáltal, hogy megfelelnek kimondott és kimondatlan elvárásaiknak.”  

!

.  

1. ábra: a TQM modell. 



!!
Minőségi elvek 
(a három alapvető elv) 
1. Középpontban a vevő. A vevők igényeinek alapos feltérképezése és elemzése szükséges, 
valamint ezeknek az igényeknek a kielégítése. !
Tudnunk kell:  

− Kik a vevőink, 

− Mik az igényeik, 

− Hogyan ítélik meg a teljesítményeinket (és a konkurencia termékeit). 

!
Kicsoda tulajdonképpen a vevő, a felhasználó? 

− A vevő, a felhasználó volt és marad a legfontosabb személy ...akár személyesen, akár 
levélben jelentkezik. 

− A vevő nem függ tőlünk, ... mi függünk tőle. 
− A vevő nem zavaró tényezője a munkánknak, ... hanem éppenséggel annak célja és értelme. 

Nem teszünk neki szívességet, amikor kiszolgáljuk, ... ő tesz szívességet azzal, hogy nekünk 
lehetőséget nyújt erre. 

− A vevő nem azért van, hogy vitatkozzunk, vagy szellemi párbajvívjunk vele. 
− A vevő ellenében még soha senkinek nem lett igaza. 
− A mi dolgunk nem egyéb, mint úgy bánni a vevővel, hogy az hasznos legyen mind neki, 

mind pedig saját magunknak. 
  

Vevőközpontúság röviden: „market in”, nem pedig „product out”. 

Ki a vevő? 
Konkrétan kell tudnunk, hogy: 
Ki a VEVŐNK és MIRE? 
Kivel tárgyaljunk?  Konkrét személyekben kell gondokodni:  megrendelő, fizető, felhasználó. 
A belső vevő koncepciója: a végfelhasználó előtti köztes vevők igénykielégítési szintjeinek szorzata 
jelentkezik az igénykielégítési lánc végén! 
Pl:  
90 % x 90 % x 90 % = 73 % 
99 % x 99 % x 99 % = 95 % ! !!
Vevőközpontúság 
A vevők elvárásainak megértése !
Megválaszolandó kérdések: 

1. Milyen termékkel/szolgáltatással kapcsolatos jellegzetességeket óhajtanak a vevők? 

2.  Milyen teljesítményszint szükséges elvárásaik kielégítéséhez? 



3.  Milyen a különböző jellemzők viszonylagos fontossága? 

4.  Mennyire elégedettek a vevők a teljesítmény jelenlegi szintjével? 

Azt nyújtani a vevőnek, amit akar korántsem olyan nehéz, mint kitalálni, hogy mit akar. - Amanda 

Bennett 

A vevői igények szintjei (lásd az 1. ábrát): 

1. Szint 

Minimális teljesítmény szint; jelenlétét mindenkor feltételezik      (kimondatlan) 

2. Szint 

Opciók és kompromisszumok; a vevő szabadon választhat közülük (kimondott) 

3. Szint Értéktöbbletet hordozó jellemzők és tulajdonságok; a vevő nem is várja ezeket (lappangó) 

A vevői igények megértésének szintjei a megközelítésmódtól függenek, lásd a 2. ábrát 

!
!
!
!
!
!

.  

1. ábra: a vevői igények szintjei 



.  

2. ábra: a vevői igények megértését szolgáló mechanizmusok és a megértés szintje 

!!
Vevőközpontúság 
Hogyan ítélik meg a vevők a teljesítményeinket? !
A vevő elvárja, hogy értéket kapjon.  !
A minőségi szolgáltatás (érték) jellemzői: 

Gyorsabb, jobb, olcsóbb; 

A minőség nyolc dimenziója; 

A szolgáltatások minőségének tíz meghatározója; 

A minőségi jellemzők gyűjteménye. 

1. Gyorsabb, jobb, olcsóbb: a vevő által érzékelt érték szemléltetése az 1. ábra. 

2. A minőség nyolc dimenziója (David Garvin meghatározása szerint; stratégiai szinten 

használhatók a minőségi jellemzők elemzésére, miként az előző és következő értékrendek): 

1. Teljesítmény. A termék, a tevékenység elsődleges működési jellemzője. Pl. egy légi járat 
teljesítménye az időben történő érkezés. 
2. Különleges tulajdonságok. Ezek azok a kiegészítők, amelyek az alapvető funkciókat 
bővítik. 
3. Megbízhatóság. 



4. Megfelelés. Az a mérték, amennyire egy termék tervezett és működési jellemzői 
megfelelnek az elfogadott színvonalnak.  
5. Tartósság. A termék élettartamának mérése. A tartósságot úgy definiálják, mint azt az 
időtartamot, amennyi ideig a termék használható, mielőtt úgy tönkremegy, hogy új 
termékkel történő pótlása kívánatosabb a javításnál. A tartósság szorosan kapcsolódik mind 
a megbízhatósághoz, mind a használhatósághoz. 
6. Szervizlehetőségek. A javítás gyorsasága és könnyűsége, a folyamat során tapasztalt 
udvariasság és rátermettség. 
7. Esztétika. Hogyan fest külsőleg, hogyan hangzik a termék, milyen a tapintása, az íze 
vagy illata. Az esztétikai ítélet nagyrészt személyes vélemény, ez nagymértékben 
szubjektív 
dimenzió. 
8. A minőség észlelése. Itt a hírnév nagyon fontos. 

3. A szolgáltatások minőségének tíz meghatározója: 

1. Megbízhatóság 

2. Alkalmazkodóképesség 

3. Hozzáértés 

4. Hozzáférhetőség, elérhetőség 

5. Udvariasság 

6. Kommunikáció 

7. Hitelesség 

8. Biztonság 

9. A vevő megértése 

10. Kézzelfogható tényezők 

4. A minőségi jellemzők gyűjteménye az előző három értékrend együttes alkalmazása, összegzésük 

a 2. ábrán látható : 

!



.  

1. ábra: A vevő által érzékelt érték három dimenziója 

.  

2. ábra: a minőségi jellemzők gyűjteménye 

!!!
TQM Minőségi elvek (a három alapvető elv) !
2. A folyamatok javítása.  !
”A terméket megreparálni már túl késő, e helyett javítsuk a folyamatot” (Gerald Shea Exxon 
Kutatási és  Műszaki Tudományos Vállalat) !



A munkafolyamat valamennyi lépését szüntelenül figyelemmel kell kísérni, hogy csökkentsék a 
végtermék eltérésének lehetőségét és javítsák a folyamat megbízhatóságát. Ha a végtermék ebben 
az esetben is még mindig elfogadhatatlan, akkor a folyamat javításának második célja a folyamat 
újratervezése. !
Mi a folyamat? 

− A folyamat tevékenységek, változtatások, esetleg működési elemek sorozata, 
algoritmusa, mely valamilyen cél elérésére irányul.  

− A folyamat egy vagy több feladat, amely bemeneteket (inputokat) kimenetekké 
(outputokká) alakít a partner vagy egy másik folyamat számára, személyek, 
eljárások, eszközök segítségével.  !

A folyamat résztvevői: 
1. Partnerek: Az az ember (vagy emberek), akiknek a  szolgáltatást előállítják. A partnerek azok az 
emberek, akik az output-ot vagy szolgáltatást közvetlenül felhasználják avagy azt input-képpen 
saját munkafolyamatukba beillesztik.  
2 Munkacsoport: Az az ember (vagy emberek), akik a folyamatban dolgoznak, hogy megtermeljék 
vagy leszállítsák a kívánt terméket. 
3 Szállítók: Az az ember (vagy emberek), akik az input-ot szolgáltatják a folyamathoz. A 
folyamatban szereplő emberek tulajdonképpen a szállító vevői.  
4  Gazda:: Az a személy, aki felelős a folyamat működéséért és annak javításáért és gazdálkodik a 
folyamat megvelósításához és fejlesztéséhez szükséges alapvető erőforrásokkal. Az a személy (vagy 
személyek), aki felelős a folyamat működéséért és annak javításáért.  !

.  
1. ábra: a folyamat általános modellje és résztvevői !!!

TQM Minőségi elvek (a három alapvető elv) !
A folyamatfejlesztés hat lépéses modellje !
1. lépés: Definiáljuk a problémáta folyamat összefüggésében !



1.1 Azonosítsuk a terméket. 
1.2 Azonosítsuk a vevőket. 
1.3 Definiáljuk a vevők igényeit. 
1.4 Azonosítsuk a fentemlített termékeket elõállító folyamatokat.  
1.5 Azonosítsuk a folyamatok gazdáját (gazdáit).  !

2. lépés: A folyamat azonosításaés dokumentálása !
2.1 Azonosítsuk a folyamat résztvevőit akár név szerint, akár a betöltött poszt vagy  

szervezet szerint. 
2.2 A folyamat valamennyi résztvevõjénél biztosítsuk, hogy érti mind a folyamat 

valamennyi lépését, mind az egyéni szerepköröket. 
2.3 Azonosítsuk a nem hatékony, pazarló és fölösleges ismétléseket tartalmazó  

lépéseket. 
2.4 Kínáljunk keretet a folyamatmérések definiálására. !!

3. lépés: Mérjük a teljesítményt !
A teljesítmény három szinten történő mérése 

− Folyamat 
− Termék 
− Végeredmény (vevői elégedettség) !

4. lépés: A „Miértek” megértése !
4.1 Elkülönítettük-e a létfontosságú keveset az érdektelen soktól ? 
4.2 Diagnosztizáltuk-e az eredendő okokat?  
4.3 Értjük-e az eltérések forrásait?  !

Alkalmazható módszerek: hibaelemző technikák (folyamatábra, ok-okozati elemzés, Pareto 
elemzés, hibafa, FMEA, stb.) !
5. lépés: A javaslatok kifejlesztése és kipróbálása 
Az első négy lépésben megalapoztuk, hogy 

− tudjuk, mik a folyamatok  
− mérhessük milyen jól teljesítenek, és  
− megértsük, miért teljesítenek úgy, ahogy teszik  

Most: 
− Célozzuk meg az eredendő okokat! 
− Kísérletezzünk, próbálgassunk! !

6. lépés: A megoldások gyakorlatba ültetése és hasznosítása !
6.1 Tervezzük meg a javításokat 
6.2 Ültessük át a gyakorlatba a rendszer változásait 
6.3 Dokumentáljuk a rendszer változásait 
6.4 Értékeljük a rendszer teljesítményét 



6.5  Értékeljük a hat lépést 
6.6  Jutalmazzuk meg a résztvevőket 
6.7 Kezdjük újra az 1. lépéstől !

A folyamatfejlesztés további modelljei: 
PDCA ciklus → lásd PDCA ciklus 
DMAIC ciklus → lásd DMAIC ciklus !

.  
1. ábra: a folyamatfejlesztés hat lépéses modellje !!!



.  
2. ábra: folyamatábra !!

.  
3. ábra: ok-okozati (Ishikawa) elemzés !!!



.  
4. ábra: Pareto elemzés ! !!!
A folyamatos fejlesztés PDCA ciklusa !!

.  !! !!!



A folyamatos fejlesztés DMAIC ciklusa !
A DMAIC ciklus fázisai: 
definiál (Define) 
mér (Measure) 
elemez (Analyze) 
fejleszt (Improve) 
ellenőriz (Control) 
   !

.  
1. ábra: a DMAIC ciklus !



.  
2. ábra: a DMAIC ciklus és eszköztára ! !!!

EFQM minőségdíj modell !
EFQM: European Foundation for Quality Management 
Az EFQM modell az üzleti kiválóság modellje, 1988. 09. 14-én alapította 14 cég (pl. Bosch, FIAT, 
KLM, Nestlé, Renault, VW, stb) 
A TQM rendszer mérésére, az üzleti folyamatok értékelésére és fejlesztésére szolgáló módszer. 
Nem kötelezően előírt végrehajtandó lépéseket tartalmaz. !
Az eredmények értékelése a RADAR módszerrel történik. A RADAR értékelési tényezői: 

− Eredmények (Results) 
− Megközelítés, módszer (Approaches) 
− Alkalmazás, feladatok lebontása (Deployment) 
− Elemzés és helyzetértékelés (Assessment, Review) !

E az értékelés a PDCA ciklus logikáját követi. Lásd 3. ábra. !!



.  
1. ábra: Az EFQM modell 8 alapeleme !!

.  
2. ábra: az EFQM modell !!



.  
3. ábra: a RADAR értékelési kritériumok PDCA ciklust követő logikája !
Hiba- és kockázatelemző technikák !
A szabályozott rendszer, mint végcél a hibaelemzés, hibajavítás, hibamegelőzés, → 
szabályozottság-, képesség-elemzés és –javítás, → szabályozott folyamat, minőségtartás úton érhető 
el legnagyobb hatékonysággal. 
Az első lépés ezért általában erőteljesebb minőségjavító stratégiai elemeket jelent. A minőségjavító 
stratégia logikája ugyanis lényegében az, hogy megfelelő hibaelemzési módszerekkel - amelyek 
döntően a meglévő minőséginformációk mennyiségének és minőségének függvényében 
választhatók ki - megkeresi a kritikus hibapontokat, okokat, majd erre épít egy szisztematikus 
hibacsökkentő, minőségjavító programot az ok → okozat → megszüntetési lánc feltérképezésével, 
célszerűen általában egy komplex összetételű szakmai team segítségével. 
  

A hibaelemzés legismertebb módszerei: 

− Hibafa diagram 

−  5W + 1H 

−  Hibafa elemzés 

−  ABC – Pareto elemzés - Feltérképezi a termék vagy folyamat minőségi fogyatékosságait, 

azok relatív fontosságát megfigyelések alapján. 

−  Ok-okozati  (ISHIKAWA) elemzés - Feltérképezi a valószínű hibaokokat. 

−  Hibamód- és hatás elemzés FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) A valószínű 

hibaokok közül kiválasztja a lényegeseket, kockázatot elemez. 

!



Olyan eszközök, melyek sikeres alkalmazásához a szakterület alapos ismerete nélkülözhetetlen, 

azonban szisztematikus módszert adnak a fellépő vagy várható minőségi problémák regisztrálására, 

értékelésére, és segítik a kiküszöbölő vagy megelőző intézkedések megfogalmazását. 

A minőségi fogyatékosságok mögött minden esetben ok-okozati láncolat tárható fel. Nagyon 

gyakran ami egy adott szinten ok, maga is okozat, alacsonyabb szinten létezik kiváltó oka. Cél a 

„végső” okig való eljutás, amelynek megszüntetésére intézkedést tudunk megfogalmazni 

(megoldás). Lásd az 1. ábrát. 

!
!
!
!

.  

1. ábra: A jelenségek mögött álló ok-okozati láncolat. 

!
!
!
!
!!



Hiba- és kockázatelemző technikák !
A szabályozott rendszer, mint végcél a hibaelemzés, hibajavítás, hibamegelőzés, → 
szabályozottság-, képesség-elemzés és –javítás, → szabályozott folyamat, minőségtartás úton érhető 
el legnagyobb hatékonysággal. 
Az első lépés ezért általában erőteljesebb minőségjavító stratégiai elemeket jelent. A minőségjavító 
stratégia logikája ugyanis lényegében az, hogy megfelelő hibaelemzési módszerekkel - amelyek 
döntően a meglévő minőséginformációk mennyiségének és minőségének függvényében 
választhatók ki - megkeresi a kritikus hibapontokat, okokat, majd erre épít egy szisztematikus 
hibacsökkentő, minőségjavító programot az ok → okozat → megszüntetési lánc feltérképezésével, 
célszerűen általában egy komplex összetételű szakmai team segítségével. 
  

5W + 1H módszerek 

Kipling módszere a gyökér-ok feltárására 

1. Mi?  (What?) 

2. Mikor?  (When?) 

3. Hol?  (Where?) 

4. Miért?  (Why?) 

5. Ki?  (Who?) 

Hogyan?  (How?) 

!
Öt Miért? és egy Hogyan? módszer 

!

.  

!
1. ábra: Öt „Miért?” és egy „Hogyan? módszer alkalmazása 



!
!
!!
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Hibafa elemzés 

A hibafa diagram készítésének 7 lépése:  
 
1. A hiba jelenségének, az eseménynek vagy a nem-megfelelőségnek a            

meghatározása, leírása.  
2. Az elsődleges okcsoportok meghatározása, leírása.  
3. A másodlagos okcsoportok meghatározása, leírása.  
4. A harmadlagos okcsoportok meghatározása, leírása (ha szükséges).  
5. Az okcsoportokon belül az okok és láncolataik meghatározása, leírása.  
6. Az okok valódiságának vizsgálata és igazolása.  
7. A valós hibaokok megjelölése. 

!

.  

1. ábra: egy nemkívánatos esemény bekövetkezéséhez hozzájáruló okok kapcsolatait leíró 

hibafa struktúra. 

!
!



Eseményalgebrai műveletek a kockázat becslésére 

A kockázat számszerűsítésére a nemkívánatos esemény bekövetkezési esélyének és a 

bekövetkezéssel előálló veszteségnek a szorzatát használhatjuk.  

Kockázat =P(a probléma bekövetkezése) * Veszteség 

!
A hibafa struktúrában feltárt láncolatok végén levő elemi események bekövetkezési valószínűségét 

megbecsüljük (múltbeli előfordulások, vagy célzott megfigyelések alapján). A kiinduló probléma 

bekövetkezésének valószínűsége az azonos ágához tartozó események közti ÉS vagy VAGY logikai 

kapcsolattól függően az eseményalgebra szabályaival számítható. 

ÉS kapcsolatban álló, egymástól független elemi események következményének a valószínűsége a 

két elemi eseményhez tartozó valószínűség szorzata. Lád 1. ábra. 

VAGY kapcsolatban álló, páronként egymást kizáró két elemi esemény következményének a 

valószínűsége a két elemi eseményhez tartozó valószínűségek összege. Lásd 2. ábra. 

A leírt szabályokat alkalmazva a 3. ábrán láthatunk példát adott probléma bekövetkezési 

valószínűségének meghatározására. A problémával kapcsolatos kockázatot ezután úgy tudjuk 

számszerűsíteni, hogy a felmérjük a probléma fellépésével járó veszteséget (kár nagyságát), és azt 

mgszorozzuk a bekövetkezés valószínűségével. 

!

.  



1. ábra: A és B esemény együttes bekövetkezésének valószínűsége 

.  

2. ábra: vagy A esemény, vagy B esemény, vagy mindkettő bekövetkezésének valószínűsége 

!

.  

3. ábra: a probléma bekövetkezésének valószínűsége az elemi eseményekhez tartozó 

valószínűségekből kiszámítva. 

!
!



!
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Pareto elemzés 

A Pareto-elemzés (ABC-elemzés) – a problémák súlyozására, a lényeges kevés kiemelésére 

szolgáló eljárás. Alapja a Pareto és Lorenzo olasz közgazdászok által a birtokviszonyok területén 

tett megfigyelés: a népesség 20%-a birtokolja a földtulajdon 80%-át 

E megfigyelés más területeken való kiterjesztése vezet a 80/20 szabályhoz. E szerint a problémák 

80%-a mögött a kiváltó okok 20%-a áll. Így pl.: 

− A népesség 20%-a okozza a balesetek 80%-át; 

− A népesség 20%-a követi el  a bűntettek 80%-át; 

− A reklamációk 80%-a a boltok20%-ából érkezik; 

− A hibák 80%-a a gépek 20%-a miatt lép fel, stb. 

Jelentősége a minőségszabályozásban óriási: a minőségi problémák mögött általában sok egyedi ok 

áll. Valamennyiük kiküszöbölésére sem idő, sem erőforrások nem állnak rendelkezésre. A Pareto 

elemzés lehetővé teszi annak a néhány lényeges oknak a kimutatását, melyek megszüntetése az 

adott minőségi problémát jelentéktelenné teszi. 

A Pareto diagram készítésének menete: 

1. A vizsgálandó probléma és az összegyűjtendő információ meghatározása. 

2. A vizsgálandó időszak meghatározása. 

3. Információgyűjtés táblázatos formában. 

4. Az adatok csökkenő sorba rendezése. 

5. Az egyes esetek összeshez viszonyított arányának kiszámítása. 

6. Oszlopdiagramos ábrázolás. 

7. A kumulatív görbe berajzolása. 

Az egyes esetekhez tartozó adat lehet az eset előfordulásának gyakorisága, vagy a fellépő veszteség 

nagysága (gyakoriság és az egyszeri előfordulással járó veszteség szorzata).  

A kumulatív görbén a 80%-os részarány eléréséhez tartozó eset zárja a jelentős, vizsgálandó 

problémák sorát. Az ez után következők ugyanis már túl kicsi mértékben járulnak hozzá az össz-

problémához (pl. adott termékcsoport gyártási selejtaránya), így a kiküszöbölésükre fordított 

erőforrások nem térülnek meg.  

Előfordulhat, hogy az egyes esetek gyakoriságának (vagy veszteség-vonzatának) eloszlása az 

egyenleteshez közelít. Ilyenkor a Pareto diagram már nem szelektív. A Pareto-elv érvényessége csak 

a nem szabályozott (javítási tartalékkal rendelkező) rendszerekre áll fenn! 



Gyakorlatias oldalról a 80/20 szabályt legfeljebb a 75/25-ös arányig érvényes alkalmazni. Ennél 

kisebb arány esetén a vizsgált probléma össz-volumene (pl. nem-megfelelőség aránya) határozza 

meg a további teendőket. Ha ez elfogadhatóan alacsony, akkor a minőségtartás stratégiájára kell 

áttérni. Ellenkező esetben átfogó fejlesztésre van szükség.   

!
!
!
!

 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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1. ábra: férfiing konfekció gyártási hibáiról felvett Pareto diagram a veszteség illetve a 

gyakoriság értékelésével. Az elemzés mindkét szempont szerint ugyanazt a két lényeges 

hibát mutatja ki. Ezek kiküszöbölésével a mind a selejtarány, mind a termékkel kapcsolatos 

veszteség a jelenleginek kevesebb, mint 20%-ára csökken. Így, ha a jelenlegi selejtarány 

1,5%, a két lényeges hiba megszüntetésével kevesebb, mint 0,3% lesz. 

!
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Ok-okozati elemzés (Ishikawa diagram, halszálka diagram. 

A kritikus hibák megállapítása után a következő feladat a hibaokok felderítése. Ennek egy bevált 

módszere az ok-okozati diagram alkalmazása. Ez csoportmunkás módszer, a teamben az érintett 

terület szakemberei vesznek részt, együtt határozzák meg a probléma okait. 



Az ok-okozati vagy Ishikawa elemzés a meghibásodási folyamat lényeges elemeit, azok ok-okozati 

kapcsolatait elemzi. A jelenséghez azokat a tényezőket társítja, amelyek valószínűleg meghatározó 

tényezői. Ezt hierarchikus struktúrában valósítja meg, a tényezők legáltalánosabb kategóriáiból 

kiindulva, egészen a legspecifikusabb, a hierarchiában a legalsóbb szintű tényezők számbavételéig 

mindegyik fő kategórián belül. 

A diagram általános megjelenési formája „halszálka” forma, azaz a problémát képviselő vízszintes 

vonalhoz csatlakoznak be az tényezők általános kategóriáit jelentő fő ágak, melyekhez a tényezők 

továbbontásával nyert mellékágak csatlakoznak. 

A tényezők általános kategóriái hagyományos csoportosításban: 

Ember   (Man) 

Anyag   (Material) 

Gép   (Machine) 

Módszer  (Method) 

. 

Menedzsment  (Management) 

Közvetlen környezet (Milieu) 

Mérőtendszer  (Measuring system) 

Innen ered a módszer 4M, 5M…7M stb elnevezése. 

Általános kategóriaként azonban alkalmazhatjuk pl. az előállítás fő technológiai szakaszait is. Lásd 

1. ábra. 

Általában kijelenthető, hogy a kiváltó okok fő kategóriáinak egy szinten való kibontása nem vezet 

olyan hibaokok kimutatásához, amelyekkel kapcsolatban megszüntető vagy megelőző 

intézkedéseket tudnánk megfogalmazni, azaz nem jutunk el a végső okokig (root causes), pedig ez 

volna az elemzés célja.  

A gyakorlat azt bizonyítja, hogy az oldalágak legalább két-három szinten való további felbontása 

szükséges ahhoz, hogy a módszer hatékony legyen a valódi hibaokok kiküszöbölésében.  

Ha helyesen alkalmazzuk, az ok-okozati diagram valamely jelenség (hiba, minőségi fogyatékosság) 

összes lehetséges okának feltérképezését eredményezi. Arra azonban már nem ad módszert, hogy an 

válasszuk ki a leglényegesebb hibaokokat. 

Két irányban léphetünk tovább: 

1. Ha szakismeretünk elegendő, eldönthetjük (vagy megbecsülhetjük), hogy esetünkben 

melyek a lényeges hibaokok. 



2. Ha van adatbázisunk (pl. rendelkezünk megfigyelésekkel) a kiváltó okok előfordulására, 

akkor ezekre az okokra Pareto-elemzést végezhetünk. 

Az ok-okozati (Ishikawa) elemzés előnyei: 

1. A figyelmet az alsóbb, specifikusabb szintekre irányítja a tüneti kezelés helyett. 

2. Oktató jellegű, a problémát alaposabban megismerteti. 

3. Gyors mérőszámot ad arról, hogy  milyen  mély a tudásunk az adott problémáról (ha túl sok 

tényezőt találunk azonos szinten ahelyett, hogy több szinten tudnánk kifejteni, akkor nem 

értjük jól a jelenséget, vagy nem a megfelelő személyeket vontuk be). 

!
!

.  

1. ábra: az ok-okozati (Ishikawa) elemzés általános sémája. 

!
!
!
!



.  

2. ábra: Megmunkált felület minőségi problémájára vonatkozó ok-okozati elemzés. 

!
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Hibamód- és hatáselemzés 

Hibamód- És Hatáselemzés (FMEA – Failure Mode and Effect Analysis): A potenciális hibák 

feltárásának módszere 

Módszer, amely termék, folyamat, szolgáltatás lehetséges meghibásodásait és azok hatásait próbálja 

meghatározni, vizsgálja a hatások kockázatát. 

Legtöbbször egy termék, folyamat vagy rendszer még be nem következett hibáival foglalkozik. 

Célja az összes lehetséges hiba és hatás feltárása, és azok vevőhöz való eljutásának meggátlása. 

Először a repülés és űrhajózás területén jelent meg az 50-es, 60-as években, majd a járműipar is 

átvette. Alkalmazása az ISO 9000. szabvány ajánlásaiban szerepel. 

Az FMEA tervező, fejlesztő és ellenőrző módszer; a hibák szisztematikus elemzése alapján 

biztosítja az egyre jobb minőségű termék előállítását.  

Alkalmazása az alkatrészgyártás – szerelés típusú gyártási folyamatokban 

− a termék tervezésére: konstrukciós (design) FMEA, 

− a termék gyártására: folyamat (process) FMEA. 

A lehetséges hibák feltárását és a vevőhöz való eljutásuk meggátlását olyan súlyozás alapján 

végezzük, amellyel értékeljük a hiba következményeit, kiváltó okait és a hibaokok felfedésére 

rendelkezésre álló eljárásainkat.  

Az eljárás három alapvető tényezője: 

− a hiba következményének súlyossága, 

− a hibaokok hibához vezetésének gyakorisága, 

− az ellenőrzés hatékonysága.  



!
Az alkalmazás fő lépései mind a konstrukciós, mind a folyamat FMEA-nál az alábbiak: 

−  elemekre bontás (termék alkatelemek, folyamat elemek), 

−  funkciók feltárása, 

−  hibák, következmények, okok, ellenőrzések láncolatainak feltárása, 

−  súlyozás és kiértékelés, 

−  javaslatok készítése, 

−  javaslatok gazdasági hatásainak vizsgálata, 

−  döntés, 

−  végrehajtás, 

−  újabb elemzés (visszacsatolás). 

Az elemzés általános struktúráját az 1. ábra szemlélteti. 

AZ ALKALMAZÁS FŐ LÉPÉSEI  

Az eljárás lépéseit a konstrukciós FMEA készítésére mutatjuk be, a lépések értelemszerűen 

alkamazandók a folyamat FMEA-ra. 

1. Elemekre bontás 

Addig célszerű az összetevőkre bontással elmenni, ameddig az elemekhez funkciót sajátosan hozzá 

tudunk rendelni. Indulásnál, új elemzésnél érdemes a teljes termék összes teljesítendő funkciójáról 

egy listát készíteni: mit kell teljesítenie, mit kell megakadályoznia a konstrukciónak. Ezután 

végiggondoljuk, hogy miben mely elemek a meghatározók. 

2. Funkció hozzárendelés.  

Funkció alatt egy-egy elem rendeltetésszerű működését ill. tulajdonságát értjük. 

3. Lehetséges hibák feltárása  

Hiba a funkció nem teljesülése vagy hiányos teljesülése. Lehet hiba az is, ami a vevő részéről nem 

látszik hibának, de nehezíti a funkció teljesülését. Csak különlegesebb esetben előforduló hibák 

feltárására is figyelmet kell fordítani. A lehetséges meghibásodási módok megadásakor lehetőleg 

technikai kifejezéseket használjunk, ne a vevő által észlelt tüneteket írjuk le. Ilyenek pl: 

  Meglazulás 

Repedés 

  Deformálódás 

  Kopás 

4. Következmények megfogalmazása 



Ha egy adott hiba előfordul, és a hibás termék eljut a vevőhöz, az valamilyen módon észlelni fogja. 

Azt kell megfogalmazni, hogy ha egy adott hiba bekövetkezik, milyen hatással van a vevőre, mit 

fog a vevő észlelni. Tipikusan, pl.: 

  Nem működik (mechanizmus) 

  Nem záródik (ajtó) 

  Nem elég szilárd (székváz) 

  Nem esztétikus külső 

  Kényelmetlen 

  Korlátozottan használható 

5. A hiba okának (okainak) meghatározása 

A hiba mindig valami tervezési elégtelenség vagy technológiai fegyelemsértés miatt következik be. 

Tipikusan: helytelen anyagspecifikáció, nem megfelelő anyagválasztás, helytelen szerelési utasítás, 

nem elegendő ráhagyás, helytelen anyagvastagság, rossz gépkarbantartási utasítás okozza. 

Egy- egy hibának több oka is lehet: Ishikawa elemzéssel tárhatjuk fel a számításba vehető 

hibaokokat. 

Hiba 1.——————  következmény 

                                              │ 

                                                —————— ok 1 —————— ellenőrzés 

  

                                                —————— ok 2 —————— ellenőrzés 

6. Ellenőrző intézkedések számbavétele 

A konstrukció felülvizsgálati tervben szereplő olyan vizsgálatok felsorolása, melyek az adott hibaok 

felismerésével kapcsolatosak (rajz felülvizsgálat, tűrés felülvizsgálat, összevetés 

szabványelőírásokkal, tervezési irányelvekkel, labormérések anyagok műszaki jellemzőire, 

alkalmazástechnikai vizsgálatok, prototípus vizsgálat, stb.) 

7. A láncolatok jelentőségének értékelése 

Súlyozzuk:  

− az elemzéssel feltárt következmények súlyosságát,  

− az egyes hibaokok miatti hibafellépések gyakoriságát,  

− valamint az ellenőrző intézkedések hatékonyságát.  

Súlyozás: fontossági mérőszámok megállapítása.  

értékük 1-től 10-ig, a szakértők rögzített irányelvek alapján határozzák meg.  

Fontossági mérőszámok: 



 a) Hiba előfordulási gyakorisága (hibaokonként) 

Értékelésekor két dologra kell figyelemmel lenni:     

- a hiba gyakorisága; 

- annak valószínűsége, hogy a megfogalmazott következménnyel a hiba eljut a vevőhöz. 

A hiba fellépése adott okból valószínűtlen:   1  

Az előfordulás gyakorisága magas:  10 

  

b) A hiba következményének súlyossága 

A vevő által észlelt nem megfelelő működést a vevő szemszögéből pontozzuk: 

A vevő alig észleli:      1 

Nagyon nagy (vevő biztonságát veszélyezteti, hatósági előírásokat sért)   10  

!
c) Ellenőrzés hatékonysága – felfedés valószínűsége 

Annak valószínűsége, hogy a hibát a minőség-ellenőrzés feltárja és az nem jut el a vevőhöz. Itt 

feltételezzük, hogy a hibaok fellépett, és becsüljük a hiba- megállapítás képességét. A súlyozásnál 

most az előzőekhez képest fordított rangsorolást alkalmazunk. A hibaok észlelésének, felfedésének 

biztonságát értékeljük fordított rangsorolással. 

A felfedés biztos:    1  

A fel nem fedés biztos:   10 

Az elemzésben feltárt valamennyi következményre, hibaokra és ellenőrzésmódra a fontossági 

mérőszámot a szakértők által adott 1-10 pontok átlagaként határozzuk meg. Ezek után következhet 

a mutatók számítása az értékeléshez. Minden egyes láncolatra egy-egy kockázati indexet (RPN- 

Risk Priority Number) határozhatunk meg: 

   RPNijk = Oijk· Sijk· Dijk 

Ahol: 

 O: hibaok előfordulás gyakorisága (Occurence) 

 S: a hiba következményeinek jelentősége (Severity) 

 D: észlelés hatékonysága (Detection) 

Az RPN számot tehát minden hibaok – következmény- és ellenőrzés láncolatra ki kell számítani, és 

azokat az RPN nagysága szerint sorba kell rendezni (hasonlóan a Pareto elemzéshez). Ezután a 

legmagasabb értékű hibákra javító intézkedést kell meghatároznunk.  

Mivel itt az értékelés kritériumai és célja is több tekintetben más, mint a Pareto hibaelemzés során, 

szükséges lehet összesített kockázati mutatókra is. Általában az FMEA eljárás során tovább is 



lépünk, és az RPN számok ismeretében meghatározzuk a hibák jelentőségét (RF mutató: Risk of 

Failure). 

Ez a mutató az 

i- ik elem 

j- ik hibájára:                           

  RFij = RPNijk  

Ez a szám mindazon RPN számok összege, amelyek az adott hibához tartozó alágakon találhatók, 

mivel egy hibához több okot tárhatunk fel. A nagy RF érték azt jelenti, hogy különböző okok miatt 

gyakran fordul elő a hiba, következménye súlyos, és a jelenlegi ellenőrzés nem tudja feltárni. (azaz 

az alapos elemekre bontás viszonylag kis RPN számokat eredményezett, mert az előfordulás 

megoszlik a több hibaok között, így a hiba jelentősége aláértékelődött volna.)  

Hasonlóképpen megvizsgálják az elemek jelentőségét is – újabb kockázati mutatót képezve: RP 

(Risk of Parts). 

  

RPi = RPNijk  = RFij  

Ez a mutató az adott elemhez tartozó valamennyi ág RPN számainak összege (lásd a következő 

ábrát). 

Megmutatja, hogy egy alkatrész vagy művelet milyen mértékű problémát jelent a 

minőségszabályozás szempontjából. Kiugró értékének jelentése: döntően az adott alkatrésznél 

jelentkeznek a hibák, és ezek gyakorisága és/vagy jelentősége túl nagy, és/vagy ellenőrzésük nem 

megfelelő. Ezen elem javítása, fejlesztése első helyen kell szerepeljen.  

Az  RPN, RF és RP mutatók meghatározása után Pareto jellegű módszerrel lehetővé válik a 

„lényeges” hibaokok, meghibásodási módok, problémás elemek kiválasztása.  

Sorra vesszük a kritikus alkatrészeket/műveleteket. Ezeket kell módosítani, elhagyni, vagy 

helyettesíteni. 

Sorra vesszük a kritikus hibákat. 

Megvizsgálunk minden olyan egyedi láncolatot, amelynél RPN száma nagyobb, mint 120. Ezekre 

javító intézkedéseket dolgozunk ki. 

Összetett kockázati mutatóról lévén szó, az egyes láncolatok fontosságában általában nagyobb fokú 

kiegyenlítettség mutatkozik, mint ahogy azt az egyszerű hibagyakoriság, illetve veszteségmérték 

Pareto-elemzésénél tapasztalhatjuk. Ennél fogva az az RPN érték, amely felett a hibákkal 

foglalkoznunk kell, nem kiugró módon jelentkezik. A közepes kockázathoz O=5, S=5, D=5) tartozó 



125-ös érték felett tanácsos a láncolattal foglalkozni. A gyakorlat azt igazolja, hogy 200 feletti érték 

semmiképpen nem megengedhető.  

Bármely javító intézkedés célja az RPN érték csökkentése, mégpedig úgy, hogy az 

− előfordulás 

− következmény 

− észlelés 

értékeit javítjuk. 

Azaz az      

− előfordulás gyakoriságának csökkentése, 

− következmény súlyosságának csökkentése, 

− ellenőrzés hatékonyságának növelése 

egyenként, vagy együttesen, az adott láncolat jelentőségének csökkenéséhez vezet. 

Az adott hibaokból következő előfordulás gyakorisága: 

  

a konstrukció felülvizsgálatával, a hibaok  kiiktatásával csökkenthető. 

A következmény súlyossága: 

csak lényeges áttervezéssel lehetséges (a meghibásodás vagy hibás működés hatásának 

kompenzálását kell megoldani). 

Az észlelés hatékonysága: 

a tervezés ellenőrzésének kibővítése javíthatja.  

A javító intézkedések jellegük szerint csoportosítva: 

  - kísérlettervezés 

  - a tervezés ellenőrzésének kibővítése 

  - konstrukciómódosítás 

  - anyagspecifikáció felülvizsgálata. 

  

A gyakorlatban ki kell jelölni a végrehajtásért felelőseket és a határidőket. Ezután a bevezetett 

intézkedések hatását is fel kell mérni, a javított állapotra újra meg kell határozni az RPN értékeket – 

hogy igazoljuk az intézkedések hatékonyságát vagy elégtelenségét. 

!
!
!
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Hibamód- és hatáselemzés 

Konstrukciós FMEA 

Konstrukciós (Design ) FMEA 

Célja a konstrukciós megoldásokból és a tervező által készített előírásokból eredő hibák és 

hibalehetőségek feltárása és megszüntetése.  

Már gyártásban levő, vagy új konstrukcióra alkalmazható. 

A vizsgálat kiterjed  

− alkotóelemekre (teljes konstrukcióra, csak új elemekre, csak módosított elemekre); 

− gyártástechnológiai előírásokra (anyagválasztásra, technológiai előírásokra, tervezett 

ellenőrzésekre). 

Konstrukció – anyag – technológia: mindhárom megváltozhat az elemzést követő javaslat 

készítésekor. 

Összefüggés a konstrukciós-  és a folyamat FMEA között: 

Egy terméknél a hibák  

egy része konstrukciós,  

másik része kivitelezéskor következik be. 

A kétféle FMEA kölcsönösen feltételezi és kiegészíti egymást.  

Definiálni kell a „vevőt”: 

−  végfelhasználó, de 

−  magasabb rendű egység tervezője, 

−  a gyártásban dolgozó mérnök,  

−  a következő gyártási folyamat vagy szerelés végrehajtója. 

!
A konstrukciós FMEA:  

tervezői szándék, kivitelezésre vonatkozó előírások  

Cél: a tervezés hiányosságai, gyengeségei miatti lehetséges hibák kimutatása.  

Nem része a konstrukciós FMEA-nak: a gyártás – szerelés során előforduló mulasztások.  

A konstrukciós FMEA nem támaszkodik a folyamat javítására a terv gyengeségeinek 

kiküszöbölésében, de a gyártási eljárás fizikai-technikai korlátait figyelembe kell, hogy vegye, pl.: 

− elérhető megmunkálási pontosság, 

− beszerezhető alapanyag műszaki jellemzői, minősége. 

Az FMEA csak csoportmunkaként kivitelezhető, két okból: 



1. Az előzetes információgyűjtéshez a konstruktőrnek is szüksége van a gyártás, szerelés, 

szerviz területén dolgozókkal együttműködni. 

2. A láncolatfeltárás – súlyozás eljárása is igényli a többoldalú szakértést és csoportos 

ítéletalkotást. 

A konstrukciós FMEA-t a terméktervező mérnök vezeti. A folyamat FMEA-t a folyamatért felelős 

technológus szakember vezeti. 

Az alkalmazás fő lépései:  

− elemekre bontás (termék alkatelemek, folyamat elemek), 

− funkciók feltárása, 

− hibák, következmények, okok, ellenőrzések láncolatainak  feltárása, 

− súlyozás és kiértékelés, 

− javaslatok készítése, 

− javaslatok gazdasági hatásainak vizsgálata, 

− döntés, 

− végrehajtás, 

− újabb elemzés (visszacsatolás) 

A konstrukció alkatelemeire az elemzéssel feltárt hiba → következmény → hibaok → ellenőrzés 

láncolatok mindegyikénél értékelni kell a hiba következményének súlyosságát, az adott okból való 

bekövetkezés gyakoriságát, valamint az ellenőrzés felfedő képességét. Ezért súlyozzuk:  

− az elemzéssel feltárt következmények súlyosságát,  

− az egyes hibaokok miatti hibafellépések gyakoriságát,  

− valamint az ellenőrző intézkedések hatékonyságát.  

Súlyozás: fontossági mérőszámok megállapítása, értékük 1-től 10-ig terjed. A fontossági 

mérőszámok értékét a szakértők rögzített irányelvek alapján határozzák meg. Lásd az 1, 2, 3. ábrát- 

  

!



.  

1. ábra: A hiba jelentőségének súlyszámai 

.  

2. ábra: az előfordulás gyakoriságának súlyszámai 



.  

3. ábra: az észlelés biztonságának súlyszámai 

!!
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Hibamód- és hatáselemzés 

Folyamat (Process)  FMEA 

Célja a gyártás, előállítás során fennálló hibalehetőségek feltárása és megszüntetése: 

Anyagbeszerzéstől a csomagoláson keresztül a kiszállításig a technológiai fegyelmezetlenségből, 

anyag-, gép-, eszközhibából eredő hibalehetőségek feltárása a feladat. 

Ezért figyeljük: a műveleteket, anyagokat, szerszámot, gépet, beleértve a műveletekbe az 

anyagátvételt, tárolást, mozgatást. 

A javaslat készülhet a munkavégzési módszerre, munkafegyelem szigorításra, ellenőrzések 

gyakoriságára, módjára.  

Összefüggés a konstrukciós-  és a folyamat FMEA között: 

Egy terméknél a hibák  

egy része konstrukciós,  

másik része kivitelezéskor következik be. 

A kétféle FMEA kölcsönösen feltételezi és kiegészíti egymást.  

Definiálni kell a „vevőt”: 

−  végfelhasználó, de 

−  magasabb rendű egység tervezője, 

−  a gyártásban dolgozó mérnök,  



−  a következő gyártási folyamat vagy szerelés végrehajtója. 

!
− Folyamat FMEA: feltételezzük, hogy a termék terve kielégíti a tervezői 

szándékot. Nem támaszkodunk a termékterv változtatására a folyamat 

gyengeségeinek kiküszöbölésében, kivéve, ha a tervező elmulasztotta a 

kivitelezés technikai korlátainak figyelembevételét. 

− Az FMEA csak csoportmunkaként kivitelezhető, két okból: 

− Az előzetes információgyűjtéshez a konstruktőrnek is szüksége van a gyártás, 

szerelés, szerviz területén dolgozókkal együttműködni. 

− A láncolatfeltárás – súlyozás eljárása is igényli a többoldalú szakértést és 

csoportos ítéletalkotást. 

A konstrukciós FMEA-t a terméktervező mérnök vezeti. A folyamat FMEA-t a folyamatért felelős 

technológus szakember vezeti. 

Az alkalmazás fő lépései:  

− elemekre bontás (termék alkatelemek, folyamat elemek), 

− funkciók feltárása, 

− hibák, következmények, okok, ellenőrzések láncolatainak  feltárása, 

− súlyozás és kiértékelés, 

− javaslatok készítése, 

− javaslatok gazdasági hatásainak vizsgálata, 

− döntés, 

− végrehajtás, 

− újabb elemzés (visszacsatolás)   

A folyamat elemeire az elemzéssel feltárt hiba → következmény → hibaok → ellenőrzés láncolatok 

mindegyikénél értékelni kell a hiba következményének súlyosságát, az adott okból való 

bekövetkezés gyakoriságát, valamint az ellenőrzés felfedő képességét. Ezért súlyozzuk:  

− az elemzéssel feltárt következmények súlyosságát,  

− az egyes hibaokok miatti hibafellépések gyakoriságát,  

− valamint az ellenőrző intézkedések hatékonyságát.  

Súlyozás: fontossági mérőszámok megállapítása, értékük 1-től 10-ig terjed. A fontossági 

mérőszámok értékét a szakértők rögzített irányelvek alapján határozzák meg. Lásd az 1, 2, 3. ábrát- 

  

!



.  

1. ábra: A hiba jelentőségének súlyszámai 

.  

2. ábra: az előfordulás gyakoriságának súlyszámai 



.  

3. ábra: az észlelés biztonságának súlyszámai 

!
A folyamatok kimeneti jellemzői ingadoznak. Például ……. Az ingadozást  a folyamatra ható 
zavarok okozzák. A minőségtartó szabályozás feladata az ingadozás centrumának és tartományának 
állandósítása, az ingadozási tartomány lehető legszűkebb mértékének  a tartása.  
Az ingadozást okozó zavarok két csoportját különböztetjük meg: véletlen zavarok és veszélyes 
zavarok. A véletlen zavarok egyedi hatása kicsi, számuk nagy, így befolyásolásuk kis hatékonyságú. 
Ezért a folyamat velejáróinak tekintjük őket, melyek a kimeneti jellemzők értékének véletlenszerű 
ingadozását eredményezik, így azok határozott (méréses jellemzők esetében normális) eloszlást 
követnek. A veszélyes zavarok fellépése nem véletlenszerű, hanem általában azonosítható okokhoz 
kötött. Egyedi hatásuk a kimeneti jellemzőkre nagy, azok nem véletlenszerű, nagyobb mértékű 
ingadozását eredményezik, mely nem követ határozott eloszlást. Ezért korai felismerésük és 
kiküszöbölésük szükséges. !!
A (gyártási) folyamatokkal kapcsolatos alapvető elvárás a stabilitás. A folyamat stabilitása azt 
jelenti, hogy a kimeneti jellemzők határozott statisztikai eloszlást mutatnak, mely eloszlás 
paraméterei időben állandóak. Méréses jellemzőknél az eloszlás típusa leggyakrabban normális. 
Stabil folyamat esetében az egyes időszakokra megállapított középérték (centrális jellemző) 
ugyanazon várható érték körül ingadozik. Hasonlóképpen a mintabeli szórás (ingadozásjellemző) 
azonos a folyamat szórásával. Ezek a feltételezések statisztikai próbákkal igazolhatók,  
Minősítéses jellemzők esetében  binomiális vagy Poisson eloszlás érvényes. A stabilitás egyben azt 
jelenti hogy a folyamatra csak közönséges zavarok hatnak. 
A folyamatok stabilitása azért fontos, mert ez a garanciája az egyenletes minőségnek. Ha a folyamat 
stabil, a minőségre számítani lehet, a kimeneti jellemzők helyzeti értéke és ingadozása 
előrejelezhető. Ezért gondoskodni kell a folyamatok stabil állapotban való tartásáról. ! !!!!



!
Egy folyamatról szabályozottság-vizsgálattal állapítható meg, hogy statisztikai értelemben 

szabályozott, azaz stabil-e. A szabályozandó jellemző (minőségjellemző) lehet 

- méréses (pl.: megmunkálási méret, ragasztási szilárdság, lakkvastagság) vagy 

- minősítéses (pl.: lakkbevonaton foltok számossága, felületi megmunkálási hibák vannak/

nincsenek). 

Stabil folyamatok esetén a minőségjellemző eloszlás típusa méréses jellemzőknél általában 

normális (sok kis hatás összegződéséről van szó), vagy legtöbbször közelíthető normálissal, 

minősítéses jellemzőknél más eloszlástípusokkal találkozunk. A legtöbb gyakorlati esetnél – mivel 

igyekszünk méréses jellemzővel szabályozni – a normális eloszlás jellemző. 

Ekkor, ha a figyelt jellemző normális eloszlású, akkor szabályozott a folyamat. A normális eloszlást 
két paraméter írja le: a várható érték ( . ) és a variancia ( . ). 

A normális eloszlás sűrűségfüggvénye: . ,       !
 !!!!!!!!!!!

Eloszlásfüggvénye pedig:  .  ! !!
Annak megállapítására, hogy stabil-e a folyamat, azaz normális eloszlásról van-e szó, többféle 

módszer létezik: 

Annak megállapítására, hogy szabályozott-e a folyamat, normális eloszlásról van-e szó, többféle 

módszer létezik, de nem mindig a legegzaktabb módszerek alkalmazása a cél; lehet a kevésbé 

szigorú is elfogadható (hasznos). Bármelyik módszer alkalmazása esetén előzetes adatfelvételt kell 

végezni, vagyis a sokaságból mintát kell venni. A sokaság a vizsgált jellemző azon egyedi 

értékeinek összessége, melyeket az összes, vizsgálatban szereplő elemen (alkatrészen, terméken) 
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figyelhetnénk meg (pl.: egy gyártási sorozat valamennyi darabjának egy adott, jellemző mérete – 

profilméret stb.). A mintának legalább 50 elemből kell állnia, de jobb, ha ennél több. (Célszerűbb 

azonban, ha a minta nagysága 100- 300 elem, ennél több általában nem szükséges). 

A normális eloszlást az jellemzi, hogy a középérték körüli, adott szélességű sávokba az összes elem 

meghatározott %-a esik. Egyszerűbb, kevésbé szigorú módszerként a gyakoriság-eloszlás 

hisztogrammal történő ábrázolása terjedt el. Ha valóban normális eloszlásról van szó, akkor ehhez 

közelálló eloszlást kell tükrözniük az adatoknak (3. ábra). 

Grafikus  módszerek: 

   hisztogram 

   halmozott gyakorisági diagram 

   Gauss-papíron való ábrázolás 

Numerikus módszerek: 

   Khi-négyzet próba 

   Kolgomorov-Szmirnov próba 

 Nem mindig a legegzaktabb módszerek alkalmazása a cél; lehet a kevésbé szigorú is elfogadható 

(hasznos). Bármelyik módszer alkalmazása esetén előzetes adatfelvételt kell végezni, vagyis a 

sokaságból mintát kell venni. A sokaság a vizsgált jellemző azon egyedi értékeinek összessége, 

melyeket az összes, vizsgálatban szereplő elemen (alkatrészen, terméken) figyelhetnénk meg (pl.: 

egy gyártási sorozat valamennyi darabjának egy adott, jellemző mérete – profilméret stb.). A 

mintának legalább 50 elemből kell állnia, de jobb, ha ennél több. (Célszerűbb azonban, ha a minta 

nagysága 100- 300 elem, ennél több általában nem szükséges). 

A normális eloszlást az jellemzi, hogy a középérték körüli, adott szélességű sávokba az összes elem 

meghatározott %-a esik. Egyszerűbb, kevésbé szigorú módszerként a gyakoriság-eloszlás 

hisztogrammal történő ábrázolása terjedt el. Ha valóban normális eloszlásról van szó, akkor ehhez 

közelálló eloszlást kell tükrözniük az adatoknak. 

!!!!!!!!!!!



!!! !!
Egyszerűbb, kevésbé szigorú módszerként a minta adatainak gyakoriság-eloszlás hisztogrammal 

történő ábrázolása terjedt el. A normális eloszlást az jellemzi, hogy a középérték körüli, adott 

szélességű sávokba az összes elem meghatározott %-a esik. Ha valóban normális eloszlásról van 

szó, akkor ehhez közelálló eloszlást kell tükrözniük az adatoknak. A hisztogram leggyakrabban 

ránézésre is jelzést ad arról, hogy az eloszlás normális-e, vagy sem. Például az eloszlás nem lehet 

normális, ha 

- a burkológörbéje nagyon aszimmetrikus, 

- a határokhoz közel is viszonylag nagy gyakorisággal találunk elemeket, 

- több módusza van, 

- túl „csúcsos” (leptokurtikus), vagy 

- lapos (platikurtikus) stb. 

!

.  !

. . . . .  

!!! !!
Egyszerűbb, kevésbé szigorú módszerként a minta adatainak gyakoriság-eloszlás hisztogrammal 

történő ábrázolása terjedt el. A normális eloszlást az jellemzi, hogy a középérték körüli, adott 

szélességű sávokba az összes elem meghatározott %-a esik. Ha valóban normális eloszlásról van 



szó, akkor ehhez közelálló eloszlást kell tükrözniük az adatoknak. A hisztogram leggyakrabban 

ránézésre is jelzést ad arról, hogy az eloszlás normális-e, vagy sem. Például az eloszlás nem lehet 

normális, ha 

- a burkológörbéje nagyon aszimmetrikus, 

- a határokhoz közel is viszonylag nagy gyakorisággal találunk elemeket, 

- több módusza van, 

- túl „csúcsos” (leptokurtikus), vagy 

- lapos (platikurtikus) stb. 

!

.  !

. . . . .  

!!! !!
A normalitás hisztogrammal való vizsgálatánál pontosabb módszer az adatok Gauss-hálón való 
ábrázolása. Az eloszlásfüggvény ábráján a függőleges tengelyt úgy változtatjuk meg, hogy F(x) 
helyett a függvényértékekből visszaszámolt x értékeket ábrázoljuk. Ezzel az eloszlásgörbe 
egyenessé válik, meredeksége 1 lesz. 
Az alábbiakban egy 50 elemből álló minta illeszkedésvizsgálatát mutatjuk be Gauss-hálón való ábrázolással. 
A minta jellemzői: 
n = 50 

Átlagértrék: .  = 19,956 
Szórás:  s = 1,1967 
xmin = 16,87305;  xmax = 22,71541 

Az adatokat osztályokba soroljuk, a 16,75 - ös értéktől kezdve 0,25-ös terjedelmű osztályokat 
felvéve. Az egyes osztályokban a relatív előfordulásai gyakoriság (ni/n) meghatározása után 
képezzük az osztályok felső határaihoz tartozó tapasztalt kumulatív gyakoriságokat ( Σni/n ). 

x



normális eloszlás becsült paraméterei ( . ,s) segítségével az osztályok alsó és felső határait az ui =(xi 

- $ )/s transzformációval standard normális változó értékké transzformáljuk.  
A Gauss-papíron való ábrázoláshoz az osztályok felső határainak (xif) függvényében ábrázoljuk a 
tapasztalati kumulatív gyakoriságokból ( Σni/n )  tapasztalati valószínűségértékekből) a standard 
normális eloszlás függvénytáblázatból visszakeresett, majd u-transzformáció (ui =(xi - $ )/s) alapján 
visszatranszformált x értékeket.  
!

. .  

.  
!!

A normalitás vizsgálatának egzakt módszerként végezhetünk illeszkedésvizsgálatot statisztikai 
próbával (Chi-négyzet próba, Kolgomorov-Szmirnov próba).  

 A .  (Chi-négyzet) próba a tapasztalati és elméleti gyakoriságok sorozatának 
összehasonlításán alapul. A próbastatisztika: 

    . , 

ahol: .  – összevont osztályok száma 
 nj – előfordulások száma a j-ik osztályközben 
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Tapasztalati és elméleti sűrűségfüggvény
Khi-négyzet próba = 3.35239, df = 2 (összevonás után) , p = 0.18708

15,75 16,50 17,25 18,00 18,75 19,50 20,25 21,00 21,75 22,50
Osztályok

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

M
eg

fo
gy

el
és

ek
 s

zá
m

a

 

Osztályok ni  

xia          
alsó 
határ 

xif       
felső 
határ 

talált elemek 
száma  

n
ni  uif ( )ifxF  

( )

∑
=

=

=

i

j

j

ifn

n

n

xF

1

 ( )ifn xFx 1−=  

<= 16,75 0 0,00 -2,68 0,0037 0,00  
16,75 17,50 1 0,02 -2,05 0,0201 0,02 17,4983 
17,50 18,25 3 0,06 -1,43 0,0770 0,08 18,2745 
18,25 19,00 4 0,08 -0,80 0,2122 0,16 18,7659 
19,00 19,75 13 0,26 -0,17 0,4317 0,42 19,7144 
19,75 20,50 16 0,32 0,45 0,6753 0,74 20,7259 
20,50 21,25 6 0,12 1,08 0,8602 0,86 21,2488 
21,25 22,00 3 0,06 1,71 0,9562 0,92 21,6374 
22,00 :  4 0,08 :  1,0000 1,00  

Összesen: n = 50      
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    pj= F(xjf) – F(xja)  
    xjf , xja - a j-ik osztályköz felső illetve alsó határa 

Ez a próbastatisztika jó közelítéssel .  eloszlású k-1 szabadsági fokkal, illetve k-b-1 szabadsági 
fokkal, ha a paramétereket is becsülnünk kell (normális eloszlásnál µ és σ2 becsülendő, így a 
szabadsági fok k-3).     

Bár a Gauss-papír és a . -próbás illeszkedésvizsgálat pontosabb, az eltérés jellegéről nem ad 
felvilágosítást. A hisztogram ezekkel szemben szemléletes képet nyújt. 
Ha az eloszlás normálisnak tekinthető, akkor vizsgálható a minőségképesség. (Ha nem 
feltételezhető normális eloszlás, akkor a folyamatokat előbb részeiben kell elemezni a stabilitás 
hiányát kiváltó okok felderítésére, majd stabillá kell tenni.) 
Az alábbiakban egy n=50 elemből álló minta illeszkedésvizsgálatát mutatjuk be Khi-négyzet próbával. 
A minta jellemzői: 

Átlagértrék: .  = 19,956 
Szórás:  s = 1,1967 
xmin = 16,87305;  xmax = 22,71541 

Az adatokat osztályokba soroljuk, a 16,75 - ös értéktől kezdve 0,25-ös terjedelmű osztályokat 
felvéve. Az egyes osztályokban a relatív előfordulásai gyakoriság (ni/n) meghatározása után a 
normális eloszlás becsült paraméterei ( . ,s) segítségével az osztályok alsó és felső határait az ui =(xi 

- $ )/s transzformációval standard normális változó értékké transzformáljuk. Az osztályhatárok 
értékeihez tartozó valószínűségi értékek (standard normális eloszlás függvénytáblázata) különbségei 
az egyes osztályokban való előfordulás elméleti valószínűségét adják. Ezt a minta elemszámával 
szorozva megkapjuk osztályonként az előfordulás normális eloszlás alapján várható értékét (n·pi). A 
χ2 próbához osztályonként az n·pi >5 feltételnek teljesülnie kell, ezért az első négy osztályt, 
valamint az utolsó két osztályt összevonjuk, így tünteti fel a kiszámított adatokat a második 
táblázat. Az n·pi értékekből és a tapasztalati gyakoriságokból (ni) képezhető a χ2 próba 
próbastatisztikája. Ezt hasonlítjuk össze a χ2 eloszlás kritikus értékével (Függelék 2. táblázat. Az 
összevonás után megmaradt osztályok száma 5, a becsült paraméterek száma 2,  így a szabadsági 
fokok száma 5-2-1 = 2. 
!
!
!
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<= 16,75 0 0,00 -:  -2,68 0,0000 0,0037 0,0037 0,1846 0,0341 0,1846 0,00  
16,75 17,50 1 0,02 -2,68 -2,05 0,0037 0,0201 0,0164 0,8189 0,0328 0,0401 0,02 17,4983 
17,50 18,25 3 0,06 -2,05 -1,43 0,0201 0,0770 0,0569 2,8462 0,0237 0,0083 0,08 18,2745 
18,25 19,00 4 0,08 -1,43 -0,80 0,0770 0,2122 0,1352 6,7595 7,6150 1,1266 0,16 18,7659 
19,00 19,75 13 0,26 -0,80 -0,17 0,2122 0,4317 0,2195 10,9739 4,1049 0,3741 0,42 19,7144 
19,75 20,50 16 0,32 -0,17 0,45 0,4317 0,6753 0,2436 12,1816 14,5802 1,1969 0,74 20,7259 
20,50 21,25 6 0,12 0,45 1,08 0,6753 0,8602 0,1849 9,2462 10,5380 1,1397 0,86 21,2488 
21,25 22,00 3 0,06 1,08 1,71 0,8602 0,9562 0,0960 4,7983 3,2338 0,6739 0,92 21,6374 
22,00 :  4 0,08 1,71 :  0,9562 1,0000 0,0438 2,1908 3,2733 1,4941 1,00  

Összesen: n = 50            



!

.  !
 χ2 = 3.35239 <   χ2krit = 5,99 
df=2 (összevonás után), p=0.18708 !!!!!!!!!! !
A véletlen zavarcsoport által okozott ingadozások, vagy szokásos ingadozások sávjával 

jellemezhető a normális állapot, segítségével megadható folyamat minőségképessége. Normális 

eloszlásnál a középérték körüli . szélességű intervallum magába foglalja az összes egyedi 

érték 99,73 %- át, tehát igen kicsi (elhanyagolható) annak a valószínűsége, hogy ezen a sávon kívüli 

érték fellép. Vagyis az .  intervallum gyakorlatilag lefedi a teljes ingadozást, ezért határai 

úgy tekinthetők, mint természetes folyamathatárok. Ezt a természetes folyamathatárok közti 

intervallumot a folyamat természetes tűrésének nevezzük. 

A természetes tűrés nagysága már önmagában jellemezhetné a minőségképességet. Praktikusabb 

azonban valami elváráshoz viszonyítani. Ez az elvárás pedig a műszaki és/vagy gazdasági 

megfontoláson alapuló előírt tűrés. 
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<= 19,00 8 0,16 -: -0,80 0,0000 0,2122 0,2122 10,6092 6,8079 0,6417 
19,00 19,75 13 0,26 -0,80 -0,17 0,2122 0,4317 0,2195 10,9739 4,1049 0,3741 
19,75 20,50 16 0,32 -0,17 0,45 0,4317 0,6753 0,2436 12,1816 14,5802 1,1969 
20,50 21,25 6 0,12 0,45 1,08 0,6753 0,8602 0,1849 9,2462 10,5380 1,1397 
21,25 : 7 0,14 1,08 : 0,8602 1,0000 0,1398 6,9890 0,0001 0,0000 

            

Összesen: n = 50         3,3524 = χ2 
    szabadságfok: 5 - 1 - 2 = 2  χ2

0.95(2) = 5,991  
        χ2 = 3,3524< 5,991 = χ2

0.95(2)  
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!!!!!!!!!!!!!!!!! !
A folyamat (vagy gép) potenciális minőségképessége a természetes tűrés és a termék előírt 

tűrésmezőjének a hányadosa: . . A gyakorlatban bevált képességi mutatóknál 

további megkülönböztetéseket is teszünk. Egy gépen  (berendezésen) homogén megmunkálási 

körülmények között (például: változatlan gépbeállítás, alapanyag tétel és gépkezelő; élezéssel 

kapcsolatos szerszámcsere nincs stb.), viszonylag rövid távon végzett vizsgálatok során  

megállapítható a gép minőségképessége, vagyis a gépképesség. 

Hosszabb távú és nem homogén körülmények között folytatott vizsgálattal a folyamatképesség 

határozható meg. Nem csak az elnevezésben van különbség; eltér a mintavétel és a szórás 

becslésének módja is. 

Gépképesség:  . ,  

ahol s – a nagy minta korrigált szórásával becsült folyamatszórás. (Amennyiben .  ismert, 

természetesen azt helyettesítjük be.) A gépképesség akkor megfelelő, ha .  

Folyamatképesség: . ,  

ahol s* a folyamat részeloszlásaiból, vagyis a folyamatból időben elhúzódóan vett sok kisebb 

mintának a szóródásából számított átlagos szórás. A folyamatképesség akkor megfelelő, ha 

.  

A potenciális gép- illetve folyamatképesség a tűréshatárokhoz viszonyítva szemléltethető. 
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A megmunkálásnak illetve alkatrésznek azonban fontos jellemzője az is, hogy a folyamat 

középértéke mennyire tér el a célértéktől, illetve mennyire közelíti meg az alsó vagy felső 

tűréshatárt. Ezért olyan mutatókat is használnak, melyek a beállítottságot jelzik (Az MSZ ISO 9000: 

2000 szerint a szabályozottság mutatója): 

.  

.  

!

FTH

ATH

Névleges   
érték

Cp=1 Cp<1 Cp>1

!
"
#

$
%
&

⋅
−

⋅
−

=
s
ATHx

s
xFTHCMk 3
;

3
min

!"

!
#
$

!%

!
&
'

⋅

−

⋅

−
= ** 3

;
3

min
s
ATHx

s
xFTHCPk



.  

!
!
!
! !
Amennyiben a stabilitás- és képességelemzés stabilnak, képesnek és szabályozottnak mutatja a 

folyamatot, akkor a további feladat a minőségtartás (matematikai statisztikai eszközökkel). Ekkor is 

szükség van szabályozásra, mert 

• szabályozott folyamatban is felléphetnek zavarok, illetve 

• gazdaságosan stabil minőséget csak szabályozott folyamattal lehetséges produkálni. 

A cél ebben az állapotban a veszélyes zavarok fellépésének azonnali jelzése, azaz a stabilitás és 

szabályozottság megsértésének a jelzése. Ez olyan eszközt igényel, amivel azonnal felismerhetők a 

veszélyes hibaokok valamint alkalmas a véletlen és veszélyes zavarok elkülönítésére. 

A vizsgált minőségjellemzőt most szabályozott jellemzőnek nevezzük. A minőségtartás során a 

szabályozott jellemző eloszlásparamétereiben ( . ,. 2) fellépő szignifikáns változások felismerése a 

feladat. Ehhez – matematikai statisztikai oldalról – statisztikai próba szükséges. A nullhipotézis az, 

hogy a szabályozott jellemző a már korábban megismert és jónak elfogadott eloszlást követi. 

A helyzeti érték jellemzője esetén    H0: 

Az ingadozásjellemző esetén    H0 

Végeredményben arról kell meggyőződnünk, hogy 
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A sokaság várható értékére vonatkozó hipotézis ellenőrzése t- (Student-) próba, illetve, ha a szórás 

ismert, akkor u-próba segítségével történik. Mivel a jónak elfogadott eloszlás szórását ismerjük, u-

próbát alkalmazhatunk. A sokaságból vett n-elemű mintából meghatározott próbastatisztika: 

.  

A standard normális eloszlás jellemző értéke – kétoldali próba esetén – a választott valószínűségi 

szint függvényében . . Ez a táblázatból kikereshető érték azt mutatja, hogy a várható értéktől 

felfelé és lefelé hány szórásnyi távolságra esnek a megbízhatósági intervallum határai a választott 

.  szignifikancia-szinten. Ha a nullhipotézis igaz, a próbastatisztika értéke .  

valószínűséggel a megbízhatósági intervallumba, azaz .  és .  közé esik: 

.  

Az .  és .  által határolt értékközt elfogadási tartománynak is nevezzük Ha a számított 

.  próbastatisztika abszolút értéke nem nagyobb, mint a táblázati kritikus érték, azaz . , 

akkor a vizsgált minta nagy valószínűséggel a ( . ,. ) paraméterű, normális eloszlású sokasághoz 

tartozik – rövid jelölése: N( . ,. ) ; egyébként más eloszlást követ. 

A próbát a transzformálatlan mintajellemzőkre is felírhatjuk; azokat a mintajellemzőket (például .

mintaátlagokat) fogadjuk el az ismert alapsokaságba tartozóknak, amelyekre teljesül, hogy 

. , 

ahol .    – a mintaátlagok szórása,  

Elterjedt az .  konvenció használata a határok számításához, vagyis ebben az esetben a 

valószínűségi változó 99,73% valószínűséggel az elfogadási tartományba eső értékeket vesz fel. 

Beavatkozás a folyamatba akkor szükséges, ha a mintajellemzők kívül esnek a határokon, amik 

egyúttal az ellenőrzőhatárok (beavatkozási határok). Az elutasítási tartományba kerülő értékek azt 

jelzik, hogy a folyamat nem szabályozott (nem stabil). 
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A gyakorlat a jelentős változások felismerésére – nagyobb minták vétele és elemzése nélküli – 
egyszerű módszert igényel. Ezek közül az ellenőrző kártyák módszere terjedt el. 
Ennek során kis elemszámú ( .  = 1…9 db) mintákat vesznek a vizsgált folyamatból, meghatározott 
időközönként. A minták jellemzőit időrendben ábrázolják grafikonon: 

- a vízszintes tengelyen a mintavételi esemény sorszáma található növekvő sorrendben 

(idő is rendelhető hozzá), 

- a függőleges tengelyen a minta jellemző értékét jelölik. 

A grafikon rendszerint tartalmazza a középvonalat (a szabályozott jellemző várható értékét) 

valamint az ellenőrzési (beavatkozási) határokat. 

n



Az ellenőrző kártya segítségével a statisztikai próbákat folyamatosan, számítás helyett grafikusan 

úton végezzük el. A megbízhatósági intervallum határait most ellenőrzési, vagy beavatkozási 

határoknak nevezzük, ezeket kell megállapítani és feltüntetni a grafikonon: 

A kártya azonban nem csupán annak kimutatására szolgál, hogy a folyamat statisztikai jellege 
megváltozott-e, hanem a gyártásközi ellenőrzéshez szükséges paraméterek meghatározásához is 
használják az előzetes adatfelvétel során. !
A gyakorlatban kialakult, szokásos, de nem kizárólagos vizsgálati feltételek: 

- megbízhatósági szint: . , 

- ellenőrzési határok: . , és 
- a kisminta elemszáma: .  (vagy . ) !

!
!
!

.  

!
Az ellenőrző kártyák alapján hozott statisztikai döntés természetesen a hiba lehetőségét is hordozza 

magában. 

A döntési helyzet négy esete: 

!
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!
A beavatkozási döntés függ a megválasztott .  (illetve .  megbízhatósági) szinttől, de .  

értéke a másodfajú hiba nagyságát is befolyásolja; . , .  és .  (a minta elemszáma) kölcsönösen 

függnek egymástól, és ha az elsőfajú hibát szeretnénk jobban elkerülni, nő a másodfajú hiba 

valószínűsége. 

!

.  

!
!
!
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!
Példa: lapalkatrészek esetében a termék szempontjából lényeges jellemző (a szabályozás kritikus 

pontja) az alkatrész pontos méretre munkálása utáni szélesség. Ezt a méréses jellemzőt szeretnénk 

vizsgálni . , illetve .  elemszámú minták felhasználásával. A vizsgált minták a N(920;1), 

illetve N(922;1) eloszlással írhatók le. 

A másodfajú hiba valószínűségének változása a minta méretétől függően: az elfogadási tartomány 

szűkül. 

Hasonlítsuk össze .  és . elemű  mintákra, hogyan alakul . különböző értékei mellett a 

másodfajú hiba valószínűsége, . . Látható, hogy az egy elemű minta – egyedi értékek figyelése – 

nagy valószínűségű másodfajú hibával jár, ami rohamosan csökken az elemszám növelésével. Az 

ábrán .  indexe különböző ellenőrzési határokat ( . . ) határoz meg  különböző . értékkel. 

Így, ha a határokat a .  konvenció alapján vesszük fel, vagyis . , a vizsgált 

alternatív állapotra (Δ=2mm): 

. ; .  

. ; .  

A másodfajú hiba valószínűsége ( . ) akkor is csökken, ha .  növekszik, ezzel együtt a 
megbízhatósági szint csökken ( . ), ami szintén nem kívánatos. 
A gyártási és szabályozási folyamatba való beavatkozás szükségessége a vállalat érzékenységétől 

függ, hiszen .  közvetlenül a minőséggel kapcsolatos, .  és .  gazdasági kérdés is. A vezetőknek 

ezt mérlegelve kell meghozniuk a döntést. 

!
!

.  
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Példa: lapalkatrészek esetében a termék szempontjából lényeges jellemző (a szabályozás kritikus 

pontja) az alkatrész pontos méretre munkálása utáni szélesség. Ezt a méréses jellemzőt szeretnénk 

vizsgálni . , illetve .  elemszámú minták felhasználásával. A vizsgált minták a N(920;1), 

illetve N(922;1) eloszlással írhatók le. 

A másodfajú hiba valószínűségének változása a minta méretétől függően: az elfogadási tartomány 

szűkül 

!
!

1=n 4=n
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!!!
Fejezet cím: Statisztikai folyamatszabályozás. Mért (folytonos) jellemzők szabályozása. !
Amennyiben a stabilitás- és képességelemzés stabilnak, képesnek és szabályozottnak mutatja a 

folyamatot, akkor a további feladat a minőségtartás (matematikai statisztikai eszközökkel). Ekkor is 

szükség van szabályozásra, mert 

− szabályozott folyamatban is felléphetnek zavarok, illetve 

− gazdaságosan stabil minőséget csak szabályozott folyamattal lehetséges produkálni. 

A cél ebben az állapotban a veszélyes zavarok fellépésének azonnali jelzése, azaz a stabilitás és 

szabályozottság megsértésének a jelzése. Ez olyan eszközt igényel, amivel azonnal felismerhetők a 

veszélyes hibaokok valamint alkalmas a véletlen és veszélyes zavarok elkülönítésére. 

A vizsgált minőségjellemzőt most szabályozott jellemzőnek nevezzük. A minőségtartás során a 

szabályozott jellemző eloszlás-paramétereiben ( . ,. 2) fellépő szignifikáns változások felismerése 

a feladat. Ehhez – matematikai statisztikai oldalról – statisztikai próba szükséges. A null-hipotézis 

az, hogy a szabályozott jellemző a már korábban megismert és jónak elfogadott eloszlást követi. 

A helyzeti érték jellemzője esetén    H0: 

Az ingadozásjellemző esetén    H0 

Végeredményben arról kell meggyőződnünk, hogy 

!
!
!
!!
Fejezet cím: Statisztikai folyamatszabályozás.  !
A sokaság várható értékére vonatkozó hipotézis ellenőrzése t- (Student-) próba, illetve, ha a szórás 

ismert, akkor u-próba segítségével történik. Mivel a jónak elfogadott eloszlás szórását ismerjük, u-

próbát alkalmazhatunk. A sokaságból vett n-elemű mintából meghatározott próbastatisztika: 

.  

A standard normális eloszlás jellemző értéke – kétoldali próba esetén – a választott valószínűségi 

szint függvényében . . Ez a táblázatból kikereshető érték azt mutatja, hogy a várható értéktől 

felfelé és lefelé hány szórásnyi távolságra esnek a megbízhatósági intervallum határai a választott 
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.  szignifikancia-szinten. Ha a nullhipotézis igaz, a próbastatisztika értéke .  

valószínűséggel a megbízhatósági intervallumba, azaz .  és .  közé esik: 

.  

Az .  és .  által határolt értékközt elfogadási tartománynak is nevezzük Ha a számított 

.  próbastatisztika abszolút értéke nem nagyobb, mint a táblázati kritikus érték, azaz . , 

akkor a vizsgált minta nagy valószínűséggel a ( . ,. ) paraméterű, normális eloszlású sokasághoz 

tartozik – rövid jelölése: N( . ,. ); egyébként más eloszlást követ. 

A próbát a transzformálatlan mintajellemzőkre is felírhatjuk; azokat a mintajellemzőket (például .

mintaátlagokat) fogadjuk el az ismert alapsokaságba tartozóknak, amelyekre teljesül, hogy 

. , 

ahol .    – a mintaátlagok szórása,  

Elterjedt az .  konvenció használata a határok számításához, vagyis ebben az esetben a 

valószínűségi változó 99,73% valószínűséggel az elfogadási tartományba eső értékeket vesz fel. 

Beavatkozás a folyamatba akkor szükséges, ha a mintajellemzők kívül esnek a határokon, amik 

egyúttal az ellenőrzőhatárok (beavatkozási határok). Az elutasítási tartományba kerülő értékek azt 

jelzik, hogy a folyamat nem szabályozott (nem stabil). 

!
A gyakorlat a jelentős változások felismerésére – nagyobb minták vétele és elemzése nélküli – 
egyszerű módszert igényel. Ezek közül az ellenőrző kártyák (szabályozó kártyák) módszere terjedt 
el. 
Ennek során kis elemszámú ( .  = 1…9 db) mintákat vesznek a vizsgált folyamatból, meghatározott 
időközönként. A minták jellemzőit időrendben ábrázolják grafikonon: 

- a vízszintes tengelyen a mintavételi esemény sorszáma található növekvő sorrendben 

(idő is rendelhető hozzá), 

- a függőleges tengelyen a mintajellemző értékét jelölik. 

A grafikon rendszerint tartalmazza a középvonalat (a szabályozott jellemző várható értékét) 

valamint az ellenőrzési (beavatkozási) határokat. 

Az ellenőrző kártya segítségével a statisztikai próbákat folyamatosan, számítás helyett grafikusan 
úton végezzük el. A megbízhatósági intervallum határait most ellenőrzési, vagy beavatkozási 
határoknak nevezzük, ezeket kell megállapítani és feltüntetni a grafikonon:  !
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.  !!
A kártyák megszerkesztésének és használatának elve a méréses jellemzők ellenőrző kártyáinak 
segítségével jól megismerhető. 

Az ellenőrző kártya kialakítását a középvonal (CL – Centre Line) és az alsó, illetve felső 
ellenőrzőhatárok (LCL – Lower Control Limit, illetve UCL – Upper Control Limit) meghatározása 
jelenti. 

A középvonal általában a szabályozott jellemző várható értéke: ez szabályozott és képes folyamatnál 
a célérték (névleges érték) szoros közelében lesz, azaz a célállapot várható értéke. Az alsó és felső 
ellenőrzőhatár a szabályozási beavatkozás kritikus határértékei. Matematikai oldalról a 

megbízhatósági intervallum határai, tehát a középvonaltól a mintaátlagok szórásának ( . ) 
valahányszorosa (uα/2-szerese) távolságban helyezkednek el. 

A határok meghatározása gyakran formalizált módon történik: a mintaátlagok szórásának a 
háromszorosát vesszük, és ezt jelöljük a középértéktől lefelé és felfelé is. Ez az 1- α =0,997 szintű 
megbízhatóság határainak felel meg. 

Ha ismert a folyamat középértéke ( . ) és szórása ( . ), akkor a középvonal az ismert µ0, és 

. . Ha ezek az értékek még nem ismertek, akkor előzetes adatfelvétellel - egy nagy mintával, 
vagy sorozatos mintavétellel - becsülhetők. Utóbbi esetben a középérték a minták úgynevezett 
nagyátlaga (mintaátlagok átlaga): 

. , 
ahol m – a minták száma. !

.  becsülhető a minták terjedelméből, szórásából, vagy varianciájából. !
.  becslése az azonos elemszámú minták terjedelemátlagával: .  

  ahol .  

és .  – az egyes minták terjedelme, .  
   d2  pedig a minták n elemszámától függő együttható, táblázati érték. 
(Normális eloszlás esetén, nagy elemszámú mintában σ≈R/6) 
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Ilyen alapon a mintaátlagok szórása: . , 

az ellenőrzési határok megállapításához pedig . . 

A 3/(d2·$ ) együttható összevonva szintén táblázatba foglalható érték, jele A2. Ezzel a felső, illetve 
alsó ellenőrzési határok az átlag-kártyán: 

UCL $  = . , illetve 

LCL $  = .  !
Az un. külső előírások alapján végzett ellenőrzésnél a középvonalat az átlag helyett az előírt .  
értékkel, a beavatkozási határokat pedig a megadott . -val számoljuk:  

. , 

. , 

. . 

Az .  ellenőrző (átlagkártya) kártya önmagában nem biztonságos a veszélyes zavarok 
kimutatásához, mert csak a centrális (helyzeti) mutatót vizsgálja. De veszélyesen megnövekedhet a 
szórás anélkül is, hogy a minták középértékben ez jelentkezne (változást idézne elő), ezért az 
ingadozásmutatót is figyelni kell. 
Amennyiben a szórás becslésére a terjedelemátlagot használjuk (terjedelem módszer), 
ingadozásmutatóként is a minták terjedelmét ( . ) használjuk. Elterjedt módszer, mivel kevesebb 
számítási igényt támaszt, másrészt kis elemszámnál az ingadozás megváltozására érzékenyebb, mint 
a mintabeli szórás.  

Az .  terjedelem becsült szórása: . , 

ahol .  – a minta elemszámától függő táblázati együttható. 

A terjedelem-kártya középvonala: .  
A terjedelem ellenőrzési határáraira szintén meghatározhatók a közelítőleg 99,73 %-os 
megbízhatósági szinthez tartozó határok (azért közelítőleg, mivel a minták terjedelme nem normális 
eloszlást követ): 

. , 

. , 
ahol D3, D4 – a minták elemszámától függő táblázati érték. !

Ha külső előírások alapján dolgozunk, a középvonalat és a beavatkozási határokat is a megadott . -
val számítjuk ki: 
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. , 

. . 

Az. és R grafikont egymás alatt párhuzamosan szokták vezetni: !!
Ha átlag-terjedelem ( . ) kártya helyett átlag-szórás  ( . ) kártyát használunk, a mintákban az 
egyedi értékek átlaga mellett azok szórását figyeljük a terjedelem helyett. !
Ez esetben terjedelemátlag helyett az .  szórásátlag áll majd rendelkezésünkre. Ennek 

felhasználásával kiszámított együtthatók adják meg az . , illetve s ellenőrzési határait. 
A sokaság (folyamat elemeinek összessége) szórását a minták szórásából becsüljük. A minták 
szórásának várható értéke E(s) = c4·σ, ennek alapján a szórás becslése: 

 . ,  ahol 

 .  – a minták szórásának átlaga, . , 

.  – a kisminták elemszámától függő állandó, táblázati érték. !
Az ingadozásmutató (mintabeli szórás) varianciája a sokaság varianciája segítségével kifejezhető: 

  .  

Az átlag – szórás-kártya paraméterei a .  konvenciót alkalmazva előzetes adatfelvétel és 
gyártásközi ellenőrzés esetén: 

.  

.  

.  

  ahol .  – a minta elemszámtól függő táblázati érték. 
Továbbá 

.  

.   és 

. , 

  ahol .  és .  – a kisminták elemszámától függő táblázati értékek. 
(Ha LCL értéke negatív, helyette nullát használunk.) !

Amennyiben külső előírás szerint történik a kártya kialakítása: 
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. , 

. , 

. , illetve 

. , 

. , 

. . !
Ha a mintajellemzők bármelyike átlépi a határt, azt jelenti, hogy a mintavétel időszakához köthető) 
veszélyes zavar lépett fel. !

.  !!
1. ábra: Példa méréses jellemző adatfelvételére ellenőrző kártya kialakítása céljából. A minták 
száma 25, a mintanagyság 5, azaz az egyes minták 5-5 elemet tartalmaznak. A folyamatátlag a 
mintaátlagokból becsülhető, a folyamat szórásának becslésére a minták terjedelemátlagátr 
használjuk. !
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.  

2. ábra: Az 1. ábra adataival meghatározott ellenőrzési határok; a mért jellemzőre vezetett átlag-

terjedelemkártya. Előzetesen nem szabályozott folyamat, ezért az átlagkártya határon kívül esést 

tartalmaz. 



.  

!
3. ábra: Állandók a méréses ellenőrző kártyák paramétereinek számításához 



.  

!
4. ábra: Állandók az átlag-terjedelem kártyák paramétereinek számításához a ±3σ szabály 

alkalmazásával 



.  

!
!
5. ábra: Állandók az átlag-szórás kártyák paramétereinek számításához a ±3σ szabály 

alkalmazásával 

!
!
A kártyák kialakítása és bevezetése !
Határozzuk meg a szabályozandó folyamatot! 

Határozzuk meg, milyen jellemzőket kell kezelnünk! 

Szempontok:         
− a termék (alkatrész) megfelelőségét leginkább meghatározó jellemzők; 
− a jellemzők (valós idejű) mérhetősége. 

Határozzuk meg a folyamat mérésére szolgáló mérőrendszert és a vele szemben támasztott 

követelményeket!    

I. Adatgyűjtés 

Az alcsoportok és a mintavétel módszerének meghatározása; 

A megfelelő kártya kiválasztása 



Előzetes adatgyűjtés, a mintákból, a folyamat megismerése 

− normalitás vizsgálatok, 

− középérték vizsgálata, 

− ingadozás vizsgálata.                   

!
II. Jóváhagyás, középvonal (célérték) és a beavatkozási határok kijelölése 

− Az elvárásokhoz képest, megfelelő mennyiségű adat  alapján a stabilitás, képesség és 

beállítottság  megítélése 

− A célérték felvétele 

− A beavatkozási határok kiszámítása 

III. Adatok felvételezése és ábrázolása 

− A kártya méretezése, léptékezése. 

− A határok kártyára történő felvezetése. 

− A mintavételezés és a rendszeres adatgyűjtés terve. 

− Az egyes min tákon a centrális- és ingadozásjellemzők valós idejű kiszámítása. 

− A minták adatainak grafikus ábrázolása, a pontok összekötése. 

!
V. A szabályozottság fennmaradásának megítélése 

A kártyából a folyamat jellemzőinek értékelése a korábban jóváhagyott folyamathoz viszonyítva. 

Szempontok: 

− elhelyezkedés az ellenőrzési határokhoz képest, 

− elhelyezkedés a célértékhez képest, 

− periodicitás mentesség, 

− trendek,  

− a túlszabályozottság veszélye,  

− „gyanús” változások. 

VI. Beavatkozás a folyamatba 

A hibaokok elemzése, logikai kapcsolatok feltáársa. 

A szükséges gyakorlati beavatkozások megtétele (technológiai paraméterek változtatása, 

beszállítóval való egyeztetés..). 

A beavatkozási határok újraszámítása (ha szükséges). 

Az ellenőrzési ciklus felülvizsgálata. 



VII. A folyamat képességének újbóli elemzése a képességi és beállítottsági mutatók újbóli 

számítása. 

VIII. A folyamatszabályozás módszertanának rendszeres felülvizsgálata. 

!
!
Az ellenőrző kártyák alapján hozott statisztikai döntés természetesen a hiba lehetőségét is hordozza 

magában. A döntési helyzet négy esete (1. ábra): 

!
A beavatkozási döntés függ a megválasztott .  (illetve .  megbízhatósági) szinttől, de .  

értéke a másodfajú hiba nagyságát is befolyásolja; . , .  és .  (a minta elemszáma) kölcsönösen 

függnek egymástól, és ha az elsőfajú hibát szeretnénk jobban elkerülni, nő a másodfajú hiba 

valószínűsége. 

!
Példa: lapalkatrészek esetében a termék szempontjából lényeges jellemző (a szabályozás kritikus 

pontja) az alkatrész pontos méretre munkálása utáni szélesség. Ezt a méréses jellemzőt szeretnénk 

vizsgálni . , illetve .  elemszámú minták felhasználásával. A vizsgált minták a N(920;1), 

illetve N(922;1) eloszlással írhatók le (2 a)ábra). 

Hasonlítsuk össze .  és . elemű  mintákra, hogyan alakul . különböző értékei mellett a 

másodfajú hiba valószínűsége, . . Látható, hogy az egy elemű minta – egyedi értékek figyelése – 

nagy valószínűségű másodfajú hibával jár, ami rohamosan csökken az elemszám növelésével. Az 

ábrán .  indexe különböző ellenőrzési határokat ( . . ) határoz meg  különböző . értékkel. 

Így, ha a határokat a .  konvenció alapján vesszük fel, vagyis . , a vizsgált 

alternatív állapotra (Δ=2mm): 

. ; .  

. ; .  

A másodfajú hiba valószínűsége ( . ) akkor is csökken, ha .  növekszik, ezzel együtt a 
megbízhatósági szint csökken ( . ), ami szintén nem kívánatos. 
A gyártási és szabályozási folyamatba való beavatkozás szükségessége a vállalat érzékenységétől 
függ, hiszen .  közvetlenül a minőséggel kapcsolatos, .  és .  gazdasági kérdés is. A vezetőknek 
ezt mérlegelve kell meghozniuk a döntést. !
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.  

1. ábra. Helyes és hibás döntések az ellenőrző kártyák alkalmazásakor. 

!

.        .  

   a)          b) 

!
2. ábra. a): a vizsgált jellemző sűrűségfüggvénye és a ±3σ-ás ellenőrzési határok egy elemes minták 

esetén; b) ±3σ-ás ellenőrzési határok  négy elemes minták esetén.   

!
!



.  
3. ábra. A másodfajú hiba nagysága egy elemes minták esetén különböző (±1σ-ás, ±2σ-ás, ±3σ-ás) 
ellenőrzési határokkal. !



.  

4. ábra. A másodfajú hiba nagysága egy elemes minták esetén különböző (±1σ-ás, ±2σ-ás, ±3σ-ás) 
ellenőrzési határokkal. !
!!
Még nem szabályozott folyamatok esetén a gyakorlatban kétféle módon vezethető be a statisztikai 
folyamatszabályozás: nagy mintás előzetes adatfelvétellel, vagy a nélkül. A nagy mintás előzetes 
adatfelvétellel történő stabilitás-vizsgálatot lásd a 7. fejezetben, a minőségképesség vizsgálatát a 8. 
fejezetben.  
Az ellenőrző kártya nem csupán annak kimutatására szolgál, hogy a folyamat statisztikai jellege 
megváltozott-e, hanem az előzetes adatfelvétel során a gyártásközi ellenőrzéshez szükséges 
paraméterek meghatározásához is használják. !
A gyakorlatban kialakult, szokásos, de nem kizárólagos vizsgálati feltételek: 

- megbízhatósági szint: . , 

- ellenőrzési határok: . , és 
- a kisminta elemszáma: .  (vagy . ) !

A 4-5 elemes minták vétele meghatározott időközönként a nagy mintákkal végzett vizsgálat 
elhagyásával is elkezdhető. Ilyenkor legalább 25, de inkább 30 minta vétele után kerülhet sor az 
ellenőrző kártyák (pl. átlag- és terjedelemkártya) előzetes paramétereinek kiszámítására a 
mintajellemzőkből. Ha a folyamat szabályozatlan, akkor tipikusan egy, vagy több mintajellemző 
értéke az így kiszámított határokon kívül esik.  

%73,99=ε

x
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Szigorúan véve, ilyen esetben utána kell nézni, milyen hatás okozhatta a kívülesést – az időrendi 
adatrögzítés biztosítja a nyomonkövethetőséget. A potenciális hatást (hatásokat) mint veszélyes 
zavart ki kell küszöbölni, és a felmérést megismételni mindaddig, amíg ilyen kívülesés előfordul. 
Ezt nevezik az ellenőrzőkártya szűrésének. 
A szűrés úgy is elvégezhető, hogy a határon kívüli jellemzőjű mintát (mintákat) egyszerűen kiveszik 

a minták sorából. Természetesen ez megváltoztatja az előzőleg kiszámított .  és .  átlagokat. 
Emiatt a korábban meghatározott ellenőrzőhatárok nem lesznek érvényesek; újra ki kell számítani 

. , .  és a határok értékét. Ilyenkor – mivel a határok szűkebbek lesznek – előfordulhat, hogy 
valamely mintajellemző grafikonpontja, amely a korábbi ellenőrző határokon belül esett, most 
kívülre kerül, így további szűrés(ek)re lehet szükség. 
Végül (1-2 lépés után) megkapjuk a jóváhagyható ellenőrzőhatárokat. 
Erre konkrét példa, egy a gyakorlatban vizsgált eset: 

− Kritikus jellemző az alkatrész furatátmérője (névleges mérete 200 mm) 
− A felmérés során a stabilitás/képesség és ellenőrzőhatárok megállapításához 35 darab, 5–5 

elemű mintát használtak. 

A vizsgálat feldolgozása az 1. ábrán látható .  diagramokat eredményezte.  
!
A minták száma elegendő az értékeléshez és a véglegesen jóváhagyható ellenőrzőhatárok 
megállapításához. 
Azonban a terjedelemkártyán a 35 adatpontból kettő (a hatodik és a tizenhatodik minta terjedelme) 
kívül esik a megállapított felső határon. Ezek kiszűrése és az ellenőrzőhatárok újraszámítása után az 
átlagkártyán kerül határokon kívülre az első és a tízedik adatpont (2. ábra). 

  

Ezen minták kiszűrése után már az újraszámított, szűkebb ellenőrzőhatárok közé esik minden 
adatpont, azaz a kártyán megjelenített adatok stabil folyamatra utalnak. Az értékeléshez 
felhasználható minták száma 31, a vizsgált minőségjellemzőnek a mintákból becsült szórása 
felhasználható a minőségképességi mutatók számítására, és a megmaradt 31 minta alapján adódó 
ellenőrzőhatárok véglegesnek tekinthetők (3. ábra).  !!!
Megjegyzés: 
Az ellenőrzőkártyánál ismertetett meghatározási módra szakirodalomban úgy is hivatkoznak, mint a „nincs szabvány”-

eljárás alkalmazására. Ez azt jelenti, hogy .  és .  (vagy . ) értékét az ellenőrzőhatárok számításához felvett 
mintasorból határozzák meg. 
Ezzel szemben lehet olyan eset, hogy például korábban stabilitás-/képesség-vizsgálatot végeztek, és innen ismert az az 

. átlag és . terjedelmátlag vagy . szórás, ami a folyamatra jellemző, akkor ezeket egyszerűen átveszik az 
ellenőrzőhatárok számításához, vagyis „van szabvány”-eljárást használnak. !!
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.  

1. ábra. Szabályozatlan folyamatból vett mintasorozatra szerkesztett átlag-terjedelem kártya, 

mintajellemzők határon túli értékeivel. 

.  

2. ábra. Szabályozatlan folyamatból vett, egyszeresen szűrt mintasorozatra szerkesztett átlag-

terjedelem kártya, újabb mintajellemzők határon túli értékeivel. 

!



.  

3. ábra. Szabályozatlan folyamatból vett, kétszeresen szűrt, mintasorozatra szerkesztett átlag-

terjedelem kártya; szabályozottnak mutatja a folyamatot.  

!
!
Az ellenőrző kártyák alapján hozott statisztikai döntés természetesen a hiba lehetőségét is hordozza 

magában. 

A döntési helyzet négy esete: 

!

!
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A beavatkozási döntés függ a megválasztott .  (illetve .  megbízhatósági) szinttől, de .  

értéke a másodfajú hiba nagyságát is befolyásolja; . , .  és .  (a minta elemszáma) kölcsönösen 

függnek egymástól, és ha az elsőfajú hibát szeretnénk jobban elkerülni, nő a másodfajú hiba 

valószínűsége. 

!
Példa: lapalkatrészek esetében a termék szempontjából lényeges jellemző (a szabályozás kritikus 

pontja) az alkatrész pontos méretre munkálása utáni szélesség. Ezt a méréses jellemzőt szeretnénk 

vizsgálni . , illetve .  elemszámú minták felhasználásával. A vizsgált minták a N(920;1), 

illetve N(922;1) eloszlással írhatók le: 

!

.  

.  

!
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. .  

Hasonlítsuk össze .  és . elemű  mintákra, hogyan alakul . különböző értékei mellett a 

másodfajú hiba valószínűsége, . . Látható, hogy az egy elemű minta – egyedi értékek figyelése – 

nagy valószínűségű másodfajú hibával jár, ami rohamosan csökken az elemszám növelésével. Az 

ábrán .  indexe különböző ellenőrzési határokat ( . . ) határoz meg  különböző . értékkel. 

Így, ha a határokat a .  konvenció alapján vesszük fel, vagyis . , a vizsgált 

alternatív állapotra (Δ=2mm): 

. ; .  

. ; .  

A másodfajú hiba valószínűsége ( . ) akkor is csökken, ha .  növekszik, ezzel együtt a 
megbízhatósági szint csökken ( . ), ami szintén nem kívánatos. 
A gyártási és szabályozási folyamatba való beavatkozás szükségessége a vállalat érzékenységétől 
függ, hiszen .  közvetlenül a minőséggel kapcsolatos, .  és .  gazdasági kérdés is. A vezetőknek 
ezt mérlegelve kell meghozniuk a döntést. !!!
!
Működési jelleggörbék, a Shewhart-kártyák fogyatékosságai  !
A Shewart-kártyák használatára jellemző, hogy - kivéve a run-teszteket - csak a vizsgált pontot 
értékeljük, és egy-egy minta jellemzői alapján hozunk döntést. !
Emiatt az elállítódás (Δ = δ·σ) kimutatása késedelemmel történik, illetve csak nagy elállítódást tud 
hamar jelezni a kártya. 

1=n 4=n α

β

iβ 0µ xi σ⋅± α

x
σ⋅± 3 0013,02/ =α

1=n %13,84=β

4=n %87,15=β

β α

αε −= 1

β α n



A Shewhart-kártyákat jellemzi az α, β, és n kapcsolata, és mivel β függ Δ-tól, ezért a kimutatható 
elállítódás mértéke is függ a kártya többi paramétereitől. 
Az un. OC-görbék (Operating Characteristic curve = működési jelleggörbe) az α, β és Δ közti 

kapcsolatot képezik le rögzített α esetén. A ± 3·σ / .  - nak megfelelő elsőfajú hiba választásával .
- kártyára  a működési jellegörbék az alábbiak: !

.  !
A görbeseregről leolvasható, hogy adott kimutatandó elállítódást - N1( µ1; σ) eloszlással 
jellemezhető  alternatív állapotot - adott n mintanagyság esetében mekkora β hibával mulasztunk el 
kimutatni; (β valószínűséggel elfogadjuk a nem jó,  N1( µ1; σ )-nek megfelelő állapotot).  
β=F1(UCL)-F1(LCL)= Φ[(µ0 + uα/2·σ·n-1/2- µ1)/σ·n-1/2] - Φ[(µ0 - uα/2·σ·n-1/2- µ1)/σ·n-1/2]. 

!!
!
Az eltolódás kimutatásának valószínűsége 1- β. Ez azt jelenti, hogy ha valamely időpontban 
bekövetkezik a Δ = µ0 – µ változás, (1- β) annak a valószínűsége, hogy már a következő mintában 
észleljük, azaz a mintajellemző az ellenőrzési határon kívül esik.  

Példaképpen 5- elemes minta és Δ = σ esetén β=0,78 ; e = 1- β = 0,22 , vagyis átlagosan 

. ≈ 5- ös sorozathossz mutatja ki az eltolódást. 
Az átlagos sorozathossz tehát µ1 alternatív állapot kimutatására: 

.  ; ahol β = f (α, n, Δ). 
Ha nincs elállítódás (µ0), az első kívülesésig vett minták számának várható értéke, azaz az átlagos 

sorozathossz .  ; átlagosan ilyen mintavételi számnál lép fel legalább egyszer véletlen 
kívülesés, ami mögött nem áll veszélyes zavar, a  riasztás tehát téves. Az átlagos sorozathosszakat is 
ábrázolhatjuk grafikonon. Az alábbi ábra ± 3·σ határok választásával készült, ebben az esetben 
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.  !
Leolvasható, hogy ha adott eltérést ki akarunk mutatni, mekkora mintanagyság mellett milyen 
mintavételi szám (sorozathossz) kell, hogy riasztást várhassunk. !
A gyakorlat azt igényli, hogy 

- ARL0 minél nagyobb legyen (fölösleges riasztás elkerülése) 
- ARL1 minél kisebb legyen (hamar riasszon, ha fellép az elállítódás) !!!

!
A CUSUM kártyák 

A fentiekből látható is a Shewhart-kártyák egyik fogyatékossága. Olyan ellenőrzőkártya kell, ami a 
döntéshez az összes előző minta értékeit is felhasználja. Ilyen a KUSZUM-, vagy CUSUM- kártya. 
(Cumulativ Sum: halmozott (eltérés-)összeg). Arra jó, hogy a hirtelen megjelenő tartós eltolódást 
kimutassa. Az alábbiakban a kártya paramétereinek meghatározására a grafikus eljárást ismertetjük.  
A KUSZUM-kártya alkalmazásának feltétele a szórás állandósága legalább a vizsgált 
folyamatszakaszokon belül. 
A kártya szerkesztéshez a mintajellemző célértékéből indulunk ki. Jele: T (Target), forrását illetően 
lehet 

- előírt, 
- előzetes adatokra támaszkodó érték, vagy 
- folyamatátlag.  !

Az un.  kuszum-értéket az ( . ) különbségekből számítjuk ki: 

.  ; 
azaz a kártyán a mintajellemzők (mintabeli középértékek) T-től való eltérésének az összegét 
vezetjük (halmozott érték). A folyamat értékeléséhez sablont (V-maszkot) szerkesztünk, szárai 
szolgálnak ellenőrzési határként. !
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.  
A V-maszk két külön-külön elvégzett egyoldali hipotézisvizsgálatot valósít meg. A maszkot a Qi 
statisztika egymás utáni értékeit feltüntető grafikonra helyezzük. 

A maszk paramétereinek meghatározása: 

.   (h = 4÷5) 

Ha β kicsi, . . 

.  ; ahol . =.  a kimutatandó különbség. !
Példa: Egy csomagoló soron a töltési súlyokat 5-elemes mintákon figyelve a normális eloszlású 
folyamatra meghatározott eloszlás-paraméterek: µ0 = 250 g töltés σ0 = 1,0 g. 

.  !
Az eltolódás szimulációjaként  a normális eloszlás adatait úgy módosítottuk, hogy a 11. mintától 
kezdve minden mért értékhez 0,5 g-ot hozzáadtunk, azaz Δ = σ/2 = 0,5g. Ezzel az új  
eloszlásjellemzők: 
 µ1 = 250 g + 0,5g = 250,5g 
 σ1 = σ0 
Az n = 5 ; α = 0,05 ; β = 0,05 paraméterekkel szerkesztett V-maszk póluspontját  a 20. minta 
adatpontjára helyezve a maszk alsó szára jelzi, hogy a 10. minta után a folyamat elállítódik, azaz a 
H0: µ = 250 g hipotézis elvetendő. 
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.  !
Összehasonlításként, ha Shewhart-kártyás ellenőrzést alkalmaznánk n = 5 elemű mintákkal, uα/2 = 3 
alapján felvett ellenőrzési határokkal, akkor az OC- görbe alapján az eltolódás várható jelzéséig 
szükséges sorozathossz: 
  

OC → β = 0,97 1- β = 0,03 ;  .  ; 
     
vagyis a zavar fellépése után átlagosan 33 mintát kellene vennünk ahhoz, hogy az eltolódás jelzése 
nagy valószínűséggel bekövetkezzék.  !
Az OC-görbéről leolvasható téves elfogadás valószínűsége számítással és a standard normális eloszlás eloszlásfüggvény 
táblázatának használatával meghatározva: 
n = 5 
.  

.  !
.  !
.  
.  !!
!
Mozgó átlag kártya 

A Shewhart-kártyák gyakran nem elég érzékenyek a várható érték kis mértékű eltolódására. Ennek 
oka az, hogy minden minta külön adatpont, és a döntéshozatalnál csak az adott pontot vesszük 
figyelembe (a run-tesztek kivételével). A mozgóátlag-kártyákkal (MA chart: Moving Average chert) 
megoldható, hogy ne csak az aktuális pontot használjuk a folyamat megítélésére. A mozgó átlag 
kártyák két jellemzője: 
 n:   az egyes minták elemszáma 
 w:  az átlagoláshoz egyidejűleg figyelembe vett minták száma 
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!
A kártya i-ik pontjához tartozó mozgó átlag, a mozgó átlag varianciája, valamint a kártya 
beavatkozási határai a ±3σ szabály szerint: 
 !!!
 

!
 

 

!

.  

!!
!
EWMA kártya 

A mozgóátlag-kártya bizonyos, w számú mintát átlagol. Ha w nagy, kisebb eltolódások is 
kimutathatók, azonban csak hosszú idő alatt. Ha w kicsi, az elfogadási tartomány széles, tehát csak 
nagyobb hiba mutatható ki, jóllehet a veszélyes hiba hatása gyorsan jelentkezik. Előnyös az olyan 
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átlagolás, mely sok mintából vett információt tartalmaz, hogy az elfogadási tartomány elég szűk 
legyen, de a régebbi minták nem dominálnak benne, így a hiba gyorsan jelezni tudja magát. Ez azt 
jelenti, hogy súlyozott átlagolásra lenne szükség, melynek során a régi minták egyre kisebb, az 
újabbak nagyobb súllyal szerepelnek. Ezt valósítja meg az exponenciálisan súlyozott mozgó átlag 
kártya EWMA. (EWMA: exponentially weighted moving average). !
Az i-ik ponthoz tartozó zi  mozgó átlag meghatározásához λ (0< λ≤1) súllyal vesszük figyelembe az 
átlagoláshoz az i-ik pontbeli értéket, (1-λ) súllyal az előző átlagot: !
 !
Ha zi-1 re is alkalmazzuk az előbbi összefüggést, 

 

!
Ezt behelyettesítve, majd tovább folytatva: 

 

!
Az i-ik ponthoz tartozó zi súlyozott mozgó átlagban a megelőző adatok súlya mértani haladvány 

szerint csökken. Emiatt ezeket a kártyákat geometrikus mozgóátlag-kártyáknak is nevezik. 

Az átlagképzés z0 kezdő értékeként szokásosválasztás: 

!
!
Az EWMA  kártya jól használható egyedi adatokra is (n=1). A z, mint átlag, a központi 

határeloszlási tétel értelmében akkor is közel normális eloszlású, ha az egyedi adatok nem voltak 

azok. 

A kártya beavatkozási határainak számításához szükséges a mozgó átlag varianciája. Ez, mivel az 

egymást követő mozgó átlagok nem függetlenek egymástól, i-től függő értékű.  Ha i értéke nagyra 

növekszik, ez a függés elhanyagolhatóvá válik. 

!
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.  

!
!
RUN-tesztek 

Az időbeliség vizsgálatával az ellenőrző kártyák érzékenyebbé tehetők: a folyamatban működő nem 
véletlen zavarok esetleg még nem okozzák a mintajellemzők elfogadási határokat meghaladó 
értékeit, de már kimutatható az eloszlás jellegének a megváltozása. 
Változatlan folyamatnál ugyanis a mintajellemzők értékei a határok között a normális eloszlás 
törvényszerűségei szerint véletlenül helyezkednek el, nagyobb gyakorisággal a centrum körül, 
csökkenő gyakorisággal a határokhoz közeledve. A véletlenszerűséget rövidebb távon is 
meghazudtoló elhelyezkedésük nem véletlen, veszélyes zavarok jelenlétére utal. Nem véletlen 
jelenségeket sejtetnek az 1. ábrán látható kártya-részletek. Az ellenőrzőkártyák rutin használata 
során szokásos a következő próbák („run-tesztek”, más néven számszabályok) alkalmazása. Ezek 
lehetnek paraméteres (normális eloszlást feltételező) próbák, vagy nem paraméteres (a normális 
eloszlás nem feltételező) próbák. A paraméteres próbák a mintajellemző elfogadási tartományát 
egyszeres szórás szélességű sávokra osztják: „C” sávok legbelül, ezeket „B” sávok, majd „A” sávok 
követik.   Külön jelentőséget ad ezeknek a próbáknak az, hogy a megfigyelések szerint egy-egy 
számszabály nem teljesüléséhez tipikus hibaokok társíthatók. !
1. Kívülesés – paraméteres próba (2. ábra). 
 Feltételezhető okok:  

− az anyagminőség hirtelen megváltozása; 
− tökéletlen. vagy kihagyott előzetes művelet; 
− rakásoláskor keletkező sérülés; 



− rossz mérés, hibás adatrögzítés. !
2. Három szomszédos pont közül kettő a középvonaltól egy oldalon az A sávban helyezkedik el – 
paraméteres próba (3. ábra). 

Feltételezhető okok: 
− x és R-kártyán:  
− munkadarab berezgése, tökéletlen befogás, leszorítás; 

különböző forrásokból származó anyag. 
x-kártyán ezen kívül: 

− túlméretes selejt újramunkálása 
− mérési probléma 
− túlszabályozás – a berendezés beállításának megváltoztatása egyedi mért értékek   alapján. 

3. Öt szomszédos pont közül négy a középvonaltól egy oldalon az A és B sávban helyezkedik el – 
paraméteres próba (4. ábra). 

Feltételezhető okok: ugyanazok, mint a 2. próba esetén. !
4. Eltolódás, adott pontot követő 8-ik pont is a középvonaltól ugyanarra az oldalra esik – nem 
paraméteres próba (5. ábra).  
 Feltételezhető okok: 
R-kártyán: 

− karbantartási probléma; 
− megváltozott anyagminőség (utalhat jobbra, rosszabbra); 
− leszorítás, befogás nem megfelelő; 
− minőségképesség javulása, vagy romlása. 

x-kártyán: 
− gép-/szerszámbeállítás megváltozása; 
− munkamódsz er (gépkezelő) megváltozása; 
− anyagtétel megváltozása; 
− másik mérőműszer használata. !!

5. Trend. Adott pontot követő 8 pont értéke monoton nő vagy csökken. Amennyiben a monotonitás 
egy esetben megszakad 11 pontot kell bevonni a vizsgálatba – nem paraméteres teszt. (6. ábra) 
 Feltételezhető okok: 
 R-kártyán: 
 Felfelé irányuló trend esetén 

− fokozatosan nő az alapanyag jellemzőinek a szórása; 
− lazul a leszorítás; 
− szerszámkopás. 

Lefelé irányuló trend esetén 
− minőségjavulás (pl. SPC bevezetése); 
− gépkezelő gyakorlottsága javul; 
− jobb karbantartási program. 

x-kártyán: 
− fokozatosan változó anyagminőség; 
− szerszámkopás; 
− gépállítási igény felmerülése. !



6. Ciklusosság – nem paraméteres próba (7. ábra). 
 Feltételezhető okok: 
x- és R kártyán: 

− excentrikus gép/szerszámkopás; 
− megmunkálási paraméterek periodikus változása; 
− alapanyag paraméterek periodikus változása; 

x-kártyán ezen felül: 
− környezeti tényezők (klíma) periodikus változása; 
− különböző beszállítók váltogatása; 
− mérőeszközök váltogatása. !

7. Instabil keverék, 8 egymást követő pont a C zónákon kívül helyezkedik el a középvonal mindkét 
oldalán – nem paraméteres próba (8. ábra). 
Feltételezhető okok: 
x- és R kártyán: 

− gyakori üzemzavar, újraindítás; 
− meglazult leszorítás; 
− különböző gépekről lekerült alkatrészek keveréke; 
− elromlott mérőeszköz. 

x-kártyán ezen felül: 
− rossz mintavételi eljárás; 
− túlszabályozás. !

8. Instabil keverék, a pontok elkerülik a C zónákat a középvonal mindkét oldalán – nem 
paraméteres próba (9. ábra). 
Feltételezhető okok: 
x- és R kártyán: 

− különböző anyagbeszállítás; 
− különböző gépkezelő; 
− különböző gépekről lekerült alkatrészek; 
− különbözőmérőeszköz. !

9. Rétegződés, 14 egymást követő pont a C zónákban helyezkedik el a középvonal mindkét oldalán 
– nem paraméteres próba (10.. ábra). 
Feltételezhető okok: 

− adathamisítás; 
− a mérőeszköz leolvasási pontossága durva a mérendő ingadozáshoz képest; 
− a mintavétel nem véletlenszerű; 
− folyamat ingadozása jelentősen lecsökkent; ennek beigazolódása esetén az ellenőrzési 

határokat újra kell számítani! !! !!!!



.  !
1. ábra: nem véletlen jelenségek ellenőrző kártyákon való megjelenése; a) kívül esés, b) az 
ingadozás mértékének jelentős változása, c) trendes folyamat, d) ciklusosság. !

.  !
2. ábra: adatpont kívül esése !

.  
3. ábra „Három szomszédos pont közül kettő” szabály  !



.  !
4. ábra: „Öt szomszédos pont közül négy” szabály !!

.  !
5. ábra: Eltolódás. !!

.  !
6. ábra: Trendes folyamat !

.  !!
7. ábra Ciklusosság 

.  



8. ábra: Instabil keverék 

!

.  

!
9. ábra: Stabil keverék 

!
!

.  

!
10. ábra: Rétegződés 

!!
!
Ellenőrzőkártya egyedi értékekre, mozgó terjedelem kártya 

Ha a termékek egyenként keletkeznek (pl. vegyipari szakaszos technológiáknál), egy elemű 
mintáról van szó. Drága, vagy roncsolásos mérés esetén is egy elemű mintákat alkalmazunk. 
Vigyázat! Ilyenkor a központi határeloszlás elve nem érvényesül, mivel a helyzeti mintajellemző 
nem átlag, hanem az egyetlen mért adat. Ha ez természeténél fogva nem normális eloszlású, a 
kártya alapján levont statisztikai következtetések kétségesek. 
Mivel a minta egyetlen elemből áll, az ingadozás mutatójaként a mozgó terjedelem, az egymás után 
következő két minta mért jellemzője közötti különbség használható: !
  !!
A folyamat kézben tartására az egyedi érték + mozgó terjedelem kártyapár szolgál. Az ellenőrzési 

határok kiszámításához a szórás becslése történhet a mozgó terjedelem átlagból. Ez azonban nem 

tartalmazza a folyamatban esetleg jelenlévő trendet. Elfogadható mértékű trend esetén ez sok téves 

riasztást eredményez. 
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 A trend és a véletlenszerű ingadozás különválasztása is lehetséges, a trendre regressziós függvény 

illesztésével. Az ettől való eltérésekkel a véletlen ingadozások varianciája becsülhető. 

Ha nincs trend, az előzetes adatfelvételnél (normalitás vizsgálat, minőségképesség vizsgálat) 

célszerű az összes adatból számított szórásnégyzetet használni a variancia becslésére a mozgó 

terjedelem átlag helyett 

!

.  

!
!
Taguchi módszerében az új az, ahogy a „legjobb minőség” fogalmát definiálja. Meghatározása 
szerint a legjobb minőséget az jelenti, hogy a termék vagy folyamat minőség-jellemzői termékről 
termékre, vagy a folyamat során mindvégig a tervezői szándéknak megfelelő értéken vannak, és e 
körüli ingadozásuk minimális. 
Más szavakkal, az eljárásrendszer azt célozza, hogy a minőségjellemző 

- célértéken legyen, 
- minimális ingadozással, 

és ezt már a tervezés stádiumában biztosítani kell. A kettős követelménynek a paraméterek „legjobb 
névleges értékeivel” lehet eleget tenni. 
!



Mivel az egyes minőségjellemzőket több paraméter határozza meg, a paraméterek értékének azzal a 
kombinációjával kell a minőségjellemzőt a célértékre állítani, amely egyben a zajtényezők okozta 
ingadozást is minimalizálja. Ezt a feladatot kell megoldani a paramétertervezés szakaszában. 
Végül, ha a minőségjellemző ingadozását tovább akarjuk csökkenteni, meghatározzuk azokat a 
paramétereket, amelyeknek legnagyobb a hatása erre az ingadozásra, és szűkítjük a tűrésüket. 
A módszer eszköze a kísérlettervezés. 
Mivel az eljárás során a paraméterek beállításának értékelésére is szükség van, Taguchi a már ismert 
minőség-képességi indexek mellé további mutatókat definiált. Ezek: a veszteség várható értéke, 
valamint a jel/zaj (Signal to Noise, S/N) viszonyszámok. Taguchi szerint ugyanis az a tény, hogy 
egy minőségjellemző értéke a célértéktől eltér, veszteséget okoz, akár azért, mert újra kell gyártani 
(vagy munkálni) valamely elemet, vagy, mert garanciális javítási/csere költség merülhet fel. Ezt a 
veszteséget kell minimalizálni alegjobb minőség elérése érdekében. 
!
Követelményként az egyes minőségjellemzők elfogadható értékeinek alsó és felső határát 
(tűréshatárok) szokták előírni. A folyamatra vonatkozó elvárás ilyenkor az, hogy a határok között 
legyen az összes érték. A tűréshatárokkal szabályozott termékminőség szemlélete mögött az az 
egyszerűsített veszteségmodell áll, hogy a minőségjellemző tűrésmezőn belüli értékei egyformán 
jók, az azon kívüliek egyformán hibásak, azaz selejtesek. 
Valójában azonban csak a tűrésmező középső sávjában elhelyezkedő értékek válthatnak ki kiváló 
elégedettséget a folyamat eredményének vagy a terméknek a felhasználójában. A szélső sávokban 
elhelyezkedő értékek bizonytalanságokat okozhatnak abban, hogy az alkatrész vagy termék 
kifogástalanul betölti-e elvárt funkcióját és élettartamát, vagyis a termék felhasználóját veszteség 
érheti. Ezt a helyzetet szemlélteti az 1. ábra, amely egy normális eloszlást eredményező folyamatból 
kikerülő minőségjellemző értékeket szemléltet a tűrésmező közepére beállított várható érték mellet. 
A tűréshatár közvetlen közelében, annak két oldalán elhelyezkedő értékek jósága között valójában 
semmi lényeges különbség nincs.  
Semmi sem támasztja ugyanis alá, hogy a tűréshatáron belülinél lényegesen kisebb veszteség lépne 
fel, mint a másiknál. A hagyományos tűrésszemlélettel az egyiket mégis elfogadhatónak, a másikat 
pedig elfogadhatatlannak tekintjük. 
vagy munkálni) valamely elemet, vagy, mert garanciális javítási/csere költség merülhet fel.  
!
Éppen a fentiek miatt a tűréshatárral való értékhatárolás helyett az előírásos értékektől való eltérés 
folytonos függvénye alkalmasabb az értékeléshez. Ilyen a Taguchi-féle négyzetes 
veszteségfüggvény: 
Jelentse x a vizsgált minőségjellemzőt, T pedig annak célértékét. A minőségjellemző tetszőleges 
értékénél fellépő veszteség értékét megadó veszteségfüggvény az alábbi Taylor-polinommal 
közelíthető: 

.  

A veszteség nulla, ha a minőségjellemző értéke T; ezen a minimumhelyen az első derivált értéke is 
zérus, a másodfokúnál magasabb tagokat pedig elhagyjuk. A közelítés így az alábbi négyzetes 
függvény:  

. , 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
⋅+

−
+−⋅+=

!
Tx

TLTxTLTLxL '''

2

2

( ) ( )2TxkxL −⋅=



ahol L(x) a fellépő veszteség értéke a minőségi jellemző felvett x értéke függvényében, T a 
minőségi jellemző célértéke, k a veszteség-függvény tényezője. 
!
A 2. ábra a tűrésmező és a veszteségfüggvény alkalmazását veti össze a minőségjellemző 
értékelésében. Az eltéréssel progresszív módon növekvő veszteségek számszerűsítéséhez legalább 
egy ponton a valóságból vesznek adatot. A tűréshatárok közötti folytonosság a fenti példában talán 
nem eléggé evidens, de sok területen jól működik az ilyen alakú veszteségfüggvény. Valójában a 
példaként vett fióknál is felléphet rossz működés a tűréshatárokon belüli méret esetén is. 
!
!

.  
1. ábra: A különböző elégedettségű vásárlók aránya a minőségjellemző normális eloszlása esetén.  !!!!

.  
2. ábra: A hagyományos és a Taguchi-féle minőségfogalom összehasonlítása !!

hagyományos

Taguchi

veszteség

veszteség

minőségi jellemző

minőségi jellemző

tűrési tartomány



A veszteségfüggvénnyel a névleges értéktől való eltérés kockázatát, illetve az eltéréssel járó 
veszteség várható értékét is becsülni lehet. Ennek elméleti értéke: !
.  

Látható, hogy ez a veszteség két részből tevődik össze, egyik a szórásnak tulajdonítható, a másik a 
célértéktől való várható eltérésnek. Bármelyik növekszik, a veszteség nagyobb lesz. A minőség a 
veszteségfüggvény várható értékének reciprokával mérhető.  
Ez olyan módosított folyamatképességi index felírásához vezet, melynek nevezőjében a várható 
értéktől való négyzetes eltérések meghatározta szórás helyett a célértéktől való négyzetes eltérések 
meghatározta un. közepes négyzetes hiba szerepel:  

.  
A veszteségfüggvény várható értékét, ami lényegében az egy termékre jutó veszteség mértéke, n-
elemű mintából becsülhetjük (átlagos veszteség): 

.  
A közepes négyzetes hiba (MSE) tehát két tagból áll, a varianciából és a torzítás négyzetéből: 

MSE = E[(x-T)2] = τ2 =  σ2 + (µ-T)2. 

A cél mindkét tag csökkentése. 
A veszteségfüggvény alkalmazásával meghatározhatók a Taguchi-féle un. gazdaságos tűrés 
határai. Itt a termék (elem) üzemből való kikerülése előtti cseréjének vagy újramunkálásának 
a költsége azonos a vevőhöz eljutott termék okozta veszteséggel.  A gazdaságos tűrés határai 
lehetnek szűkebbek, mint a hagyományos tűrésé. !!

A veszteség várható értéke felírható a veszteségfüggvény és a minőségjellemző sűrűségfüggvénye szorzatának 
integráljaként is: 

$    
Ez a felírási mód szemléletesen kifejezésre juttatja mind a célértéktől való eltérés, mind a várható érték körüli szórás 
hatását a várható veszteségre. Hiába kicsi a szórás (azaz nagyon képes a folyamat), ha nem nem állunk célértére, nagy 
lesz a veszteség. Még nagyobb veszteséggel kell számolni, ha a jó folyamatképesség miatt megengedjük, hogy a 
középértékünk ingadozzon, vagy trend lépjen fel. Hasonlóképpen, a nem kielégítő képességű folyamat esetében a 
tűréshatárokat túllépő elemek leválogatása (pl. idomszeres ellenőrzéssel), vagy illeszkedő elemeknél a tűréshatár 
közelében előálló elemek összeválogatásos párosítása (felső határos csap felső határos lyukkal, alsó határos csap alsó 
határos lyukkal), a normális eloszlás helyett egyenleteshez közelítő eloszlást eredményez. Az integrált a tűréshatárok 
között kiértékelve ebben az esetben lényegesen nagyobb veszteségértéket kapunk, mint normális eloszlás esetén 
Az egyes tipikus esetekre a függvénygörbékkel jól érzékeltethető a várható veszteség alakulása. !
Célérték tartása nagy szórással: 
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 !!!!!!!!!!!!!!!
1 . ábra. A veszteségfüggvény 
várható értéke a veszteségfüggvény és az eloszlásfüggvény szorzatának határozott integrálja a minőségjellemző 
értékének terjedelmén keresztül. Minimális akkor lesz, ha az egyik függvény nagy értékei a másik függvény kis 
értékeivel szorzódnak, és viszont; azaz, ha a minőségjellemző centrális értéke a célérték, szórása pedig a lehető 
legkisebb. !!!

.  
2. ábra. A veszteségfüggvény várható értéke a veszteségfüggvény és az eloszlásfüggvény szorzatának határozott 
integrálja a minőségjellemző értékének terjedelmén keresztül. A minőségjellemző kis szórása mellett is jelentősen 
növekedhet, ha annak várható értéke a célértéktől jelentősen eltér.  !!
Egyenletessé váló eloszlás a tűréstartományban !
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.  
3. ábra. A veszteségfüggvény várható értéke a veszteségfüggvény és az eloszlásfüggvény szorzatának határozott 
integrálja a minőségjellemző értékének terjedelmén keresztül. A tűrésmezőn belül egyenletessé váló eloszlás (pl. trendes 
folyamatnál) növeli a veszteségfüggvény várható értékét, jóllehet a kívül esési gyakoriság nem lépi túl z elfogadható 
mértéket.  !
A négyzetes veszteségfüggvény együtthatójának meghatározásához elegendő megbízható adatra van 
szükség. Ez gyakran nem áll rendelkezésre, beszerzése nehézségeket támaszt. A szórás és az előírt 
értéktől való átlagos eltérés csökkentésének értékelésére Taguchi további mérőszám típust definiál, 
az un. jel/zaj arányokat. Alkalmazásukkal célja a szórás átlag miatti növekedésének vagy 
csökkenésének kiszűrése a szórásból. Koncepciója szerint, ha a zaj-faktorok hatására vagyunk 
kíváncsiak, nem a szórást, hanem a szórás és átlag hányadosának reciprokából képzett jel-zaj 
viszonyt célszerű alapul venni. A gondolatmenet alapja az a feltételezés, hogy egy mennyiség 
bizonytalansága annál nagyobb, minél nagyobb az értéke. Ezért a szórás és átlag hányadosának 
reciprokából képzett szám hűebben méri a zajfaktorok hatását, mint a szórás. A jel/zaj viszonyszám 
javasolt alakja a névleges értékre állított folyamat esetére az alábbi: 

.  !
Minél nagyobb a fenti mutató értéke, annál kisebb a zajtényezőkből átvitt ingadozás, annál jobb a 
minőség.  
Megjegyzendő, hogy amennyiben a fenti feltételezés nem helyes, azaz a szórás nem változik a mért mennyiséggel 

arányosan, a zajtényezők hatásának jobb mértéke az . kifejezéssel számított mutató. Ugyanis, ha x-re 
nagy érték jellemző, akkor viszonylag nagy szórás mellett is jónak mutatja a folyamatot, míg az x változó kis 
átlagértéke mellett kisebb szórás is kedvezőtlen eredményt ad. 

A minőségjellemző lehet olyan, hogy célérték adható meg. Ilyenek a geometriai méretek, a 
kárpitozás keménysége, a felhordott lakkmennyiség. Ugyanezekre a célérték lehet a megállapított 
középérték (névleges a legjobb), vagy valamely előírt célérték (célérték a legjobb). Más esetekben a 
minőségjellemző lehető legkisebb értéke lehet a cél, például felületi érdesség, enyvátütés mértéke. 
Előfordulhat, hogy a jellemző minél nagyobb értékét kell elérni, ilyen lehet a ragasztási szilárdság, 
kopásállóság, időjárás-állóság.  
Az ilyen különböző esetekre való tekintettel Taguchi többféle jel/zaj viszonyszámot is definiált, 
melyek közül a legáltalánosabban használatosakat tartalmazza az alábbi táblázat, megmutatva a 
veszteségfüggvénnyel, illetve átlagos veszteséggel való kapcsolatukat. A jel/zaj arány az átlagos 
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veszteség reciprokának a tízes alapú logaritmusaként származtatható, az ismeretlen k veszteségi 
együtthatót egységnyineknek véve:  

.  
A felsorolt különböző esetekben más és más a veszteségfüggvény alakja, és ezekhez más és más jel/
zaj viszony is tartozik. Taguchi nagyszámú esetet különböztetett meg, melyek mindegyikéhez 
sajátos viszonyszámot definiált. Az alábbi táblázat négy alapvető esetre adja meg ezeket az 
összefüggéseket. !!

1. táblázat. A veszteségfüggvény, a függvény várható értéke (egy termékre jutó átlagos veszteség), 
valamint a jel-zaj viszonyszám kifejezései a legáltalánosabb gyakorlati esetekre. Ezek:  

− a névleges érték a legjobb; a vizsgált minőségjellemzőnek a folyamatban mutatkozó 
centrális értékén akarjuk tartani a folyamatot. 

− a célérték a legjobb; a vizsgált minőségjellemzőre előírt célértéken akarjuk tartani a 
folyamatot. 

− minél kisebb, annál jobb; a vizsgált minőségjellemző abszolút értékének 0-hoz való 
közelítése a cél.  

− minél nagyobb, annál jobb; a vizsgált minőségjellemzőn abszolút értékének növelése a cél. !!
Példa:  
Egy hajlított bútoralkatrész kialakítására a hajlítást befolyásoló technológiai paraméterek 
(előkezelés hőfoka, túlhajlítás mértéke) három különböző beállítást próbáltunk ki (I, II. és III. 
eljárás). A vizsgált minőségi jellemző a geometriai pontosság: az alkatrész két szára által bezárt 
szög előírt értéke 135˚, tűrés ± 3˚. Mindhárom eljárással készítettünk 15 – 15 db alkatrészt. 
Meghatároztuk az alkatrészek kondicionálás utáni szögértékét, és az egyes eljárásmintákra 
kiszámítottuk a középértékeket és a tapasztalati szórás értékeket. Ezek felhasználásával számíthatók 
a jel/zaj viszonyszám értékei eljárásonként a „névleges a legjobb” valamint a „célérték a legjobb” 
esetekre. Ugyancsak meghatározható az átlagos veszteség értékek összehasonlítását megengedő 
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tényezők értéke, mivel a három eljárásra a veszteségfüggvény k együtthatója azonos nagyságú. A 
meghatározott értékek az alábbi táblázatban foglaltuk össze, feltüntettük a képességi mutatókat is.  !

2. táblázat. Minőség-mutatók számszerű értékei egy gyakorlati példa esetében 

Mint a táblázat adataiból kiolvasható, bár a II. eljárás célértéken van, nagyobb szórása miatt 
valamennyi mutatója rosszabb, mint a kis mértékben célértéktől eltérő, de kis szórású I. eljárásé.  

!
Kísérletek: 

− passzív kísérletek: a kísérletek matematikai statisztikai értelemben nem tervezettek; 
− aktív kísérletek: a kísérleti tervet matematikai módszerekkel választjuk meg, adott 

információhoz a legkevesebb kísérletből állnak.�
A kísérlettervezés célja szerint: 

− cél az oksági összefüggések megismerése és matematikai formában való leírása – a modell 
általában bonyolult függvény; 

− adott gyakorlati célra való leírás oksági összefüggések feltárása nélkül – egyszerű 
függvényeket (lineáris függvény, alacsony fokszámú polinom) használunk. 

Gyakorlati célok: 
− optimalizálás; 
− a függő változó értékének becslése (előrejelzése); 
− a függő változó egyes független változókra való  érzékenységének megismerése; 
− a függő változó bizonytalanságának meghatározása. 

Több független változó esetén (minőségjellemzőt befolyásoló tényezők): 
− hagyományos kísérletezés: egyszerre csak egy független változó értékét (szintjét) 

változtatjuk; 
− faktoros kísérletezés: egyszerre több független változó (faktor) szintjét változtatjuk.  

A faktorszintek száma (2, 3…) az alkalmazandó egyszerű matematikai modelltől függ. 
Egyszerűbb modellek haszna: 
megfelelő kísérleti tervekkel az egyes független változók hatását külön-külön vizsgálhatjuk (un. 
ortogonális kísérleti tervek). 

Fogalmak: 
Faktorok: független változók.  

Jellemző/mutató I. eljárás II. eljárás III. eljárás

134˚ 135˚ 137˚

-1˚ 0˚ 2˚

s 0,70˚ 1,54˚ 1,00˚

S/N 45,64 38,86 42,73

S/N 40,97 39,15 35,67

k·1,46 k·2,21 k·4,93

CPK 0,952 0,649 0,333

CPm 0,828 0,672 0,450



Optimalizációs paraméter, célparaméter: függő változó. 
A minőség tervezése esetében: 
Optimalizációs paraméter: az a minőségjellemző, amelynek a kívánt értékét akarjuk biztosítani.
  
Faktorok: a minőségjellemzőt befolyásoló paraméterek és kísérleti szinten a zajtényezők 
Faktortér: többdimenziós tér, koordinátái a faktorok, minden pontja valamely faktorkombinációhoz 
tartozik.  A faktortéren belül elkülönülhet a faktorok értelmezési tartománya. 
Válaszfelület: az optimalizációs paraméter értékeit tartalmazó többdimenziós felület. Minden pontja 
valamely faktorkombinációnak felel meg.  
A faktorok befolyásának megismerésére (célparaméterre gyakorolt hatásuk meghatározására) 
kísérleteket végzünk, melyek során szándékosan változtatjuk az egyes faktorok értékét (szintjét), és 
meghatározzuk a célparaméter felvett értékét. 
A faktortér kísérleti tartománya: az egyes faktorok értékkészletének műszaki, gazdasági 
megfontolásokból, a megvalósíthatóságra vonatkozó előzetes ismeretekből, faktorok 
összeegyeztethetőségéből adódó határai. 
Faktor alapszintje (nulla szint): a kísérletezéshez megválasztott kiinduló pont. 
Variációs intervallum: a kísérleti beállítások felső illetve alsó szintjének távolsága az alapszinttől. A 
kétszeres intervallum átfoghatja a teljes kísérleti tartományt, vagy annak egy részét. 
A befolyásoló paraméterek célparaméterre gyakorolt hatását vizsgálhatjuk úgy, hogy egyszerre csak 
egy paraméter beállítási szintjét változtatjuk, a többi faktor szintjének állandósága mellett. 
Célszerűbb a többfaktoros kísérleti terv, amikor is egyszerre több befolyásoló paraméter (faktor) 
szintjét változtatjuk. Ilyenkor az egyes faktorok beállítandó értékeiként a variációs intervallum két 
szélét vesszük fel (kétszintű faktoros kísérletek) illetve a centrumát is (háromszintű faktoros 
kísérletek). A kísérlet tervében az egyes faktorok így meghatározott szintjeinek a különböző 
kombinációit alkalmazzuk, ezek lesznek az egyes kísérleti beállítások. 
A kísérleti beállítások szintjeit kódolt formában célszerű megadni: például kétszintű kísérletnél – 
(alsó szint)  és + (felső szint), vagy 1 és 2 jelöléssel. A j-ik faktor kódolt értéke: 

.  
ahol 
 xj - a j-ik faktor kódolt értéke, 
 zj – a j-ik faktor értéke az eredeti léptékben, 
 zo- a j-ik faktor alapszintjének értéke az eredeti léptékben, 
 Ij – a j-ik faktor variációs intervalluma. 
A faktorszintek kódolt értéke ekkor –1 illetve +1. Minőségi jellegű (kategorikus) faktorok esetében 
az egyik beállítást –1, a másikat +1, háromszintű kísérletnél a harmadikat 0 kódolt értékkel vesszük 
számításba, a sorrend lényegtelen.  
Kísérleti terv mátrixa: az egyes kísérleti beállításokhoz tartozó faktorkombinációkat adja meg 
kódolt értékekkel.  
Sorok:   faktorok szintkombinációi 
Oszlopok: faktorok, faktor kölcsönhatások.  
A többfaktoros kísérleti tervek célszerűen ortogonális elrendezésűek. 
Ortogonális kísérleti terv: a kísérleti mátrix bármely két oszlopvektorának szorzata zéró. (A 
faktorok terében egy „téglatest” csúcspontjaiba helyezzük a kísérleti beállításokat). A kísérleti 
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tartomány széleire helyezve a beállításokat, az egyes faktorok lineáris hatása a legkisebb 
bizonytalansággal (varianciával) becsülhető. 
Az ortogonális kísérleti terv előnye: az egyes faktorok hatása egymástól függetlenül becsülhető! 
Az összes lehetséges beállítást az un. teljes faktoros terv tartalmazza, melyben a beállítások száma p 
faktor és k szint esetében kp. Mivel ez gyakran nagy számot eredményez, a kísérleti tervet 
meghatározott szabályok szerint redukálhatjuk, ezzel un. rész-faktortervet (részleges faktoros 
tervet) állítunk elő. A kísérleti tervet mátrix formában állítjuk össze, melynek oszlopai az egyes 
faktoroknak, sorai az egyes beállításoknak felelnek meg. Az egyes beállításokhoz a faktorok felvett 
szintjét kódolt formában adjuk meg,  
Példaként lássuk egy háromfaktoros (p=3) kísérlet tervezési mátrixát az 1. táblázat szemlélteti. A 
táblázat az egyes beállításokat standard sorrendben tartalmazza, a végrehajtás véletlenszerűt 
sorrendben kell, hogy történjék a szisztematikus hibák hatásának randomizálása érdekében!  
Leggyakrabban polinomiális modellt illesztünk az eredményekre. Kétszintű kísérleteknél az egyes 
faktorok csak első hatványon szerepelhetnek. A matematikai modell általános alakja: 

y =β0 + β1x1 + β2x2 + β3x3 + ….β12x1x2 + ….+ε 
amelyben y a célparaméter valamely beállításnál mért értéke,  β1 stb a faktorok lineáris hatásainak 
együtthatói, β12 stb. az egyes faktorok közötti kölcsönhatások együtthatói a modellben, ε a kísérleti 
hiba. A kísérleti hiba tartalmazza az y mérési hibája mellett a figyelembe nem vett (vizsgálatba be 
nem vont) többi faktor (köztük a kézben nem tartható faktorok) ingadozásának hatását is. 
A valódi β modellegyütthatók mért értékek alapján nyert becsléseit jelöljük b betűvel és a megfelelő 
indexszel. Az együtthatók becslése ortogonális elrendezésű kísérlettervből az alábbi általános 
összefüggéssel lehetséges: 

 $  
!
ahol i az i-edik beállításra, j a j-ik faktorra utal (b0 kiszámítása esetén egy fiktív x0 faktort veszünk 
fel, melynek értéke az ortogonális kísérlettervben minden beállításnál +1). 
A modellegyütthatók becsült értékeivel felírt egyenlet a célparaméternek a regressziós modellel 
becsült értékeit adja meg: 

.  

Ez egy u.n. nem teljes magasabb fokú polinom, a b0  b1, b12, b123, stb. együtthatók teljes faktoros 
kísérletek esetén a választott modellnek megfelelő elméleti regressziós függvény   együtthatóinak 
független becslései: 

b0 → β0; b1 → β1;  b12 → β12; b123 → β123. 

!
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!
1. táblázat. 2p típusú, teljes faktoros kísérleti terv p=3 faktor esetén !

Taguchi kísérlettervezésen alapuló rendszerét paramétertervezés, illetve robusztus tervezés néven is 
említik (a robusztus jelző a későbbiekben magyarázatot kap). A módszer, mely mind termék, mind 
folyamat tervezésére érvényes, a tervezés folyamatát három fő logikai szakaszként határozza meg: 

1. Rendszertervezés: az alapvető tervalternatíva felvázolása a műszaki, tudományos ismeretek, 
valamint a piac ismerete alapján. A tervalternatíva meghatározza, mik a termék vagy 
folyamat minőségi jellemzői, azokra lehetőleg célértékeket is tartalmaz. Például milyen 
kiképzésű és ellenálló képességű legyen egy bútorfelület, milyen légzárási, hanggátlási 
megoldást alkalmazunk az adott ablak esetében. 

2. Paramétertervezés: a tervezett termék vagy folyamat minden egyes minőség-jellemzőjét 
több tényező befolyásolja, illetve határozza meg. Így az ablak jó záródását a termék 
konstrukciója, profil típusa, tömítés típusa, elhelyezése, vasalatrendszer milyensége, 
működésének módja; a lakkfelhordási folyamatban a rétegvastagságot az előtolási sebesség, 
öntőfej nyílásmérete, lakk viszkozitása, a lakkra ható nyomás stb. E tényezők közül azokat, 
amelyeket változtatni tudunk, paramétereknek nevezzük, és a paramétertervezés során a 
legjobb minőséget adó beállításukat határozzuk meg. 

3. Tűréstervezés: amennyiben a paraméterek legjobb minőséget eredményező beállítása mellett 
az adott minőségjellemző ingadozásának mértéke elfogadhatatlan, más szavakkal nagyobb, 
mint a jellemzőre megadott tűrés, megvizsgáljuk, hogy a paraméterek közül melyiknek 
milyen mértékben célszerű a tűrését szigorítani, hogy a minőségjellemző tűrése a leginkább 
költség-hatékony módon legyen a kívánt mértékre szorítható. 

Taguchi minőségtervezéses módszerének alkalmazásához a termékre illetve a folyamatra ható 
tényezőket két fő kategóriába soroljuk be: 

- kézben tartható (más néven „kontrol”) tényezők, melyek a minőségjellemző 
értékére, vagy szórására, vagy mindkettőre hatnak, ugyanakkor értékük a tervezés 
során megadható vagy un kategorikus tényező esetén megválasztható, a folyamat 
során pedig beállítható; ezeket a tényezőket a termék vagy folyamat paramétereinek 
nevezzük. 

- zajtényezők, melyek pontos értékre nem, vagy csak nehezen, nagy költséggel 
állíthatók be, emiatt a minőségjellemző ingadozását eredményezik. !

A zajtényezők lehetnek un. belső zajok; ilyenek az egyes kontrol tényezők (paraméterek) beállított 
érték körüli ingadozásai az adott paraméter természetes tűréshatárainak megfelelően, az anyagi 
jellemzők ingadozásai szórásukból adódóan.  
A zajtényezők másik csoportját a külső zajok alkotják, amelyek az előállítási folyamat során fellépő, 
a termékben jelen levő, vagy használata során fellépő olyan hatások, melyek az adott minőségi vagy 
működési jellemzőre hatással vannak. Ilyen lehet a légnedvesség, hőmérséklet ingadozása, levegő 
portartalma, légmozgás sebessége felületkezelésnél, alapanyag tárolási idejének különbözősége stb. 

4 + + + - + - - - y

5 + - - + + - - + y

6 + + - + - - + - y

7 + - + + - + - - y

8 + + + + + + + + y



A zajtényezőket a valóságos folyamatokban (gyártás, termék használat) nem tekintjük 
paramétereknek, a kísérlettervezés keretei között azonban mind a paramétereket, mind a vizsgálatba 
bevont zajtényezőket faktorokként kezeljük. 
!
!
!

.  
!
1. ábra. A kézben tartható faktorok lehetséges hatása a minőségjellemző középértékére és szórására 
(Kemény 2000. alapján). A legáltalánosabb esetben mind az átlagra, mind a szórásra hatással 
vannak (a). A csak szórásra ható faktorok( b)  szintjének változtatása a leghatékonyabb a legjobb 
minőség elérésében. Ha csak az átlagra vannak hatással (c), beállító faktorokként használhatók: a 
többi faktor szórásra optimalizált beállításával adódó átlag a célértékre állítható. A sem az átlagra, 
sem a szórásra nem ható faktorok kihagyhatók a kísérletezésből.   
  
A regressziós összefüggés kifejezi, hogy az egyes faktorok egyenként milyen mértékben 
változtatják a célparaméter értékét az átlagértékéhez képest, valamint két- és többfaktoros 
kölcsönhatásaik milyen mértékű változást eredményeznek. Más megfogalmazásban a kísérleti 
eredményekből a faktorok hatásait akarjuk megtudni. Kétszintű kísérlet esetében egy faktor hatása 
azt jelöli, hogy mekkora változás következik be a célparaméter átlagos értékében, ha az adott faktor 
szintjét a kísérleti beállításokban az alacsonyról a magasra változtatjuk. Mivel a modellünk szerint a 
faktorunk értékét ekkor –1-ről +1-re növeltük, két egységgel változtattuk. A regressziós összefüggés 
együtthatói értelemszerűen az egyes faktorok egységnyi változtatásának tulajdonítható változást 
fejeznek ki.  Ezért ebben az esetben a faktorhatás a megfelelő regressziós együttható értékének 
kétszerese.  Figyelembe véve, hogy a kétszintű ortogonális kísérleti tervben a Σxij2 kifejezés a –1 és 



+1 értékek négyzetének n - tagú szummája, így értéke n, a faktorhatások kiszámítására az alábbi 
általános összefüggések alkalmasak az egyedi faktorhatás illetve a kettő- vagy többfaktoros 
kölcsönhatások esetén : 

. ,  

ahol  
Ej - a tervezési mátrix j-ik oszlopának megfelelő faktor vagy interakció hatása,  
xji - a tervezési mátrix j-ik oszlopának megfelelő faktor vagy interakció i-ik beállításhoz 

tartozó szintjének kódolt értéke 

Két, vagy három faktor esetén a beállítások grafikusan is jól szemléltethetők derékszögű 
koordináta-rendszerben, melynek tengelyei a faktoroknak felelnek meg. A beállítások egy téglatest 
csúcsain helyezkednek el. Az egyedi faktorhatások az adott faktor tengelyére merőleges két lap 
sarkain mért értékek átlagainak különbségeként adódnak.  

E1 =[(y2+y4+y6+y8)/4] - [(y1+y3+y5+y7)/4] 

A kétfaktoros kölcsönhatások a téglatestnek a faktorok tengelyeivel párhuzamos középsíkjában 
mérhető eredményekből számíthatók, a középsík által kimetszett lap egy-egy szemközti éléhez 
tartozó eredmények átlagának különbségeként: 

E1,2 = {[(y4+y8)/2 - (y3+y7)/2] - [(y2+y6)/2 - (y1+y5)/2]}/2 

A háromfaktoros kölcsönhatás a téglatest két szemközti lapján az egy-egy szemközti élhez tartozó 
eredmények különbségének a különbségéből számítható úgy, hogy a két szemközti lapon így nyert 
értékek felét kivonjuk egymásból, és felezzük: 

 E1,2,3 = {[((y8-y7) - (y6-y5))/2] - [((y4-y3) - (y2-y1))/2]}/2 
!

A matematikai modell folytonos független változók esetén az un válaszfelületet írja le. A független 
változók a kísérletekben lehetnek un. kategorikus változók is (például fafaj, ragasztótípus, eljárás 
változat stb.), ebben az esetben válaszfelület nem értelmezhető, de a kísérleti eredmények 
értékelésének általános módszerei – regresszió analízis, varianciaanalízis – alkalmazhatók. !
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1. Ábra. A faktorok főhatásainak és kölcsönhatásainak szemléltetése. A, B és C faktor 

beállítási szintjének növelési irányát a megfelelő nyíl (koordinátairány) mutatja. Főhatás: 
egy-egy árnyalt lap (vagy átlós metszet) négy sarkának megfelelő beállítások eredményét 
átlagoljuk, az átlagok különbségét képezzük. Kétfaktoros kölcsönhatás: a megfelelő átlós 
metszet két-két sarkának megfelelő beállítások átlagának különbségéből levonjuk a rá 
merőleges átlós metszeten ugyanígy meghatározott értéket, e különbséget kettővel 
osztjuk. A háromfaktoros kölcsönhatások három lapátló és a szemközti csúcs által 
meghatározott tetraéderek segítségével szemléltethetők. !!

Egy kémiai reaktorban a kitermelést (%) négy faktor függvényében vizsgáljuk: 
X1 hőmérséklet    40 és 60ºC 
X2  reakcióidő    10 és 20 min. 
X3 kiinduló komponens koncentrációja  45 és 65 % 
X4 nyomás     2e5 Pa és 6e5 Pa !
Az elemzés a STATISTICA programmal: !!!!
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A termék vagy folyamat minőségét befolyásoló tényezők közül azokat, amelyeket szabályozni 
tudunk, más szóval értékét megválaszthatjuk és beállíthatjuk, kontroll-tényezőknek (kézben tartható 
tényezőknek) nevezzük. 
A paramétertervezés célja az, hogy a kontroll-tényezők szintjének olyan kombinációját tudjuk 
megválasztani, amellyel a  

- minőségjellemző legközelebb van a kívánt értékhez, 
- e körüli ingadozása (vagyis a zajtényezők által okozott ingadozás) a lehető 

legkisebb. 
Ehhez alkalmas eszköz a kísérlettervezés. Nézzük meg egy egyszerűbb példán keresztül, hogyan 
működik ez a módszer: 
Új terméket akarunk előállítani, mégpedig furnérból párhuzamos rétegezéssel készülő, szerkezeti 
célú (tartószerkezetekhez alkalmas) elemeket. A rétegek gyorsított klimatikus igénybevétel után 
megmaradó ragasztási nyírószilárdsága a használat szempontjából alapvető minőségjellemző. Cél, 
hogy minél magasabb értéke legyen, és minél kisebb legyen a szórása – így kaphat jó 
tartószerkezeti anyagminősítést a termékünk. A ragasztás szilárdságát befolyásoló tényezők (miután 
a ragasztó típusát több egyéb megfontolás alapján már kiválasztottuk): 

- felhordott ragasztómennyiség, 
- nyomás, 
- hőmérséklet. 

Ezeket szabályozni tudjuk, kontroll-tényezőknek tekinthetjük. Mellette hatnak olyan tényezők, 
melyeket alig, vagy praktikusság határain belül nem tudunk szabályozni, pl.: 

- furnérrétegek szilárdsági jellemzői, 
- hámozási repedések mélysége, 



- a furnérrétegek ragasztás előtti nedvességtartalma (a relatív páratartalom ingadozásai 
miatt). 

Adjuk meg első lépésben a kontroll-tényezők kísérletezési tartományát: 

Mindegyikre felvettünk egy praktikus (tapasztalatból ismert) alacsony (-) és magas (+) szintet. A 
kérdés az, hogy a termékünkhöz milyen értékeket alkalmazzunk, mi adja a legjobb szilárdságot a 
legkisebb szórással. 
Próbagyártásokat, kísérleteket végezhetünk, és megnézhetjük mi az eredménye. Ebben próbáról 
próbára változtathatjuk a paraméterek értékét. 

A paraméterek változtatásával megállapítjuk, hogy milyen a szilárdság változásának a tendenciája. 
Vizsgálhatjuk ezt úgy, hogy egyszerre csak egyik paramétert változtatjuk – összehasonlítjuk az 
eredményeket, majd egy másik paramétert változtatunk – megint összehasonlítjuk az eredményeket 
(nyírószilárdsági értékeket). Nyilvánvaló hogy ez így nem áttekinthető, továbbá a paraméterek 
kölcsönhatásait nem tudjuk megfigyelni. Ehelyett az úgynevezett faktoros kísérlet a célravezető. 
Faktorok a kísérlet céljából változtatható tényezők. A teljes faktoros kísérlet a beállítási szintjeik 
minden kombinációját tartalmazza. Esetünkben az elrendezése az alábbi táblázatban látható. A 
kombinációk sorszáma: kp, azaz 23 = 8, p a faktorok száma, k a beállítási szintjeik száma (k = 2, 3, 
4, ..). Ez az un. 2p típusú kísérleti terv.      !

!!!!!!!!!
!

 Alacsony 
szint (-)

 Magas szint 
(+)

Felhordott menny. (g/m 200 240

Nyomás (MPa) 1,1 1,6

Hőmérséklet (˚C) 110 130

beállítás felhordott m.
(A)

nyomás 
(B)

hőmérséklet  
( C )

szilárdság 
 N/mm

1 - - - 0,67

2 + - - 0,98

3 - + - 0,95

4 + + - 1,93

5 - - + 0,60

6 + - + 0,71

7 - + + 1,11

8 + + + 1,89



Az ilyen elrendezés kiegyensúlyozott: bármi történik valamely faktor egyik szintjén a többi 
faktorral, ugyanazok a variációk megismétlődnek a másik szintjén is a többi faktorral. Ez 
mindegyik faktorra igaz. Így a faktorok kölcsönös hatásáról minimális kísérleti munkával 
maximális információt nyerhetünk. 
A kísérletsor kiértékelésekor arra vagyunk kíváncsiak, hogy az egyes faktorok milyen tendenciával 
változtatják a szilárdságot (válaszfüggvényt), a többi faktor változásainak jelenléte mellett. Azaz 
változtatom az egyik paraméter értékét az alacsonyról a magasra, hogyan hat ez a szilárdságra, 
miközben változhat a többi paraméter is. Ezt az értékelést egyszerűen elvégezhetjük úgy, hogy 
átlagoljuk külön a faktor alacsony szintjéhez tartozó eredményeket, (0,67; 0,95; 0,60; 1,11) majd a 
magas szintjéhez tartozókat (0,98; 1,93; 0,71; 1,89) és meghatározzuk e két átlag (un. kontrasztok) 
különbségét. Az átlagolást megtehetjük, mégpedig éppen az elrendezés kiegyensúlyozottságánál 
fogva. Ezáltal az egyes faktorok hatását külön- külön is értékelhetjük. 
Így: 

!
Ez persze nem jelenti azt, hogy a faktorok egymástól függetlenül hatnak. Lehetnek kölcsönhatásban 
is.  
Az egyedi hatásokat és a kölcsönhatásokat hatásábrákkal szemléltethetjük. Ez utóbbiakban a 
diagramon megjelenő két vonal lehet eltérő meredekségű, például az alacsony nyomáson a 
felhordott mennyiség változtatása kis hatású, nagy nyomáson jelentős hatású. Vagyis a felhordott 
mennyiség és a nyomás kölcsönhatásban van. 
A faktoros kísérletek egyik legfőbb haszna e kölcsönhatások kimutatása. Ugyanakkor az egyes 
faktorokra külön-külön átlagos hatásokat képes kimutatni a kísérlet ismétlése nélkül.  !!
A teljes faktoros kísérleti elrendezésben a kísérlet száma a faktorok számával igen rohamosan nő 
(lásd 1. táblázat). 
Praktikusan 6 faktornál többet teljes faktoros (kp típusú) tervben még kétszintű kísérletekkel sem 
nagyon lehet vizsgálni, jóllehet a valós helyzetekben ennél több befolyásoló paraméter is lehet. 
Ezért célszerű a kísérleti terv méretét úgy redukálni, hogy a teljes faktoros tervnek csak egy 
meghatározott hányadát használjuk. Így 2p-k típusú részfaktortervet kapunk (a 2p típusú terv feles, 
negyedes ….replikációját állítjuk elő). 
A mintának vett kísérleti elrendezésben három egyedi hatás szerepelt, ezeket három grafikonnal 
szemléltethetjük (középértékek különbsége a három faktorra külön- külön). Emellett a kísérleti 
elrendezésben és az eredményekben is benne voltak a lehetséges kölcsönhatások - mégpedig AB, 
AC, BC kétfaktoros, és ABC háromfaktoros kölcsönhatások - még ha nem is tüntettük fel a 
táblázatban. Más kérdés, hogy közülük valójában melyikek jelentősek. A kölcsönhatásokra is 
érvényes a Pareto-elv: néhánynak jelentős a hatása, és van jó néhány elhanyagolható hatású, 
továbbá a jelentősek inkább a kétfaktorosok között vannak, a magasabb rendű kölcsönhatások 
jelentős mértékű befolyása nem jellemző. 

átlagos különbség (hatás)

felhordott 
mennyiség 1,378 - 0,833 = 0,545

nyomás 1,470 - 0,740 = 0,730

hőmérséklet 1,078 - 1,133 = -0,055



Az előbbi kísérleti tervbe most beírjuk a kölcsönhatások oszlopait. A szinteket a kölcsönhatásban 
résztvevő faktorok szintjeinek szorzataként kapjuk. Mivel tudjuk, hogy az ABC kölcsönhatás 
jelentőséggel bíró mértékére nem kell számítani, a 4. oszlop számunkra üres információt hordoz. 
Hasznossá tehetjük úgy, hogy egy negyedik faktorhoz használjuk fel a kísérleti tervben. Például a 
préselési időt is bevonhatjuk a vizsgálatba, amiről eddig nem beszéltünk, mert nem akartuk sok 
tényezővel bonyolítani a példát. Vagy lehet zajtényező is, mint amilyen a hámozási repedések 
mélysége. Jóllehet, a gyakorlatban ezt szabályozhatatlannak tekintjük, mert nehéz a 
terítékképzéskor szabályozni, kísérleti szituációban beállíthatunk alacsonyabb és magasabb szintet. 
   

!
Így négyfaktorossá vált a kísérleti tervünk, azaz négy befolyásoló tényező hatását tudjuk vizsgálni a 
ragasztás szilárdságára. Ugyanakkor ez nem teljes faktoros elrendezés, mert 24=16 helyett csak 2(4-1) 
= 8 részfaktoros kísérlettervet állítunk fel. Egy részletet vettünk ki a teljes faktoros kísérleti tervből 
úgy, hogy az továbbra is kiegyensúlyozott marad. Ezért elemezhetjük úgy, ahogy eddig tettük az 
átlag hatások alapján. 
Megfigyelhetjük, hogy most újabb kölcsönhatások lépnek fel, azonban keverednek egymással és a faktorok egyedi 
hatásával, mégpedig a kétfaktorosak párosával, a háromfaktorosak egy-egy egyedi hatással, a négyfaktoros pedig a 
válaszfüggvény konstans tagjával. Ez azt jelenti, hogy a kétfaktoros kölcsönhatásokat nem tudjuk egymástól függetlenül 
becsülni, és a faktorok egyedi hatásaira is valamely háromfaktoros kölcsönhatással kevert becslésünk van, de jogosan 
feltételezhetjük, hogy ez utóbbi zavaró hatás nem jelentős. A frakcionálással előálló keveredési rendszerekről itt most 
nem beszélünk bővebben. Annyi megjegyzendő, hogy kétfaktoros kölcsönhatás keveredése faktor főhatással csak akkor 
engedhető meg, ha biztos ismeretünk van arról, hogy a szóban forgó kölcsönhatás a valóságban nem jelentkezik, vagy 
jelentéktelen (nem szignifikáns).   !

Kísérle
t A  B  C D=ABC AB CD AC BD AD BC

AB
D

AC
D

BC
D

ABCD

1 - - - - + + + + + + - - - +

2 + - - + - - - - + + - - + +

3 - + - + - - + + - - - + - +

4 + + - - + + - - - - - + + +

5 - - + + + + - - - - + - - +

6 + - + - - - + + - - + - + +

7 - + + - - - - + + + + - +

8 + + + + + + + + + + + + + +

p n=

 2 4

3 8

4 10

5 32

6 64

7 128

8 256
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ANOVA; Var.:y1; R-sqr=,99281; Adj:,98652 (Spreadsheet20)
7 factors at two levels; MS Residual=,0003484
DV: y1

Factor SS df MS F p
(1)A
(2)B
(3)C
(4)D
(5)E
(6)F
(7)G
Error
Total SS

0,083810 1 0,083810 240,5748 0,000000
0,000529 1 0,000529 1,5185 0,252836
0,297025 1 0,297025 852,6014 0,000000
0,000012 1 0,000012 0,0352 0,855923
0,002652 1 0,002652 7,6132 0,024705
0,000272 1 0,000272 0,7815 0,402472
0,000625 1 0,000625 1,7940 0,217238
0,002787 8 0,000348
0,387713 15
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A termék vagy folyamat minőségét befolyásoló tényezők közül azokat, amelyeket szabályozni 
tudunk, más szóval értékét megválaszthatjuk és beállíthatjuk, kontrol-tényezőknek (kézben tartható 
paramétereknek) nevezzük. 
A paramétertervezés célja az, hogy a kontrol-tényezők szintjének olyan kombinációját tudjuk 
megválasztani, amellyel a  

- minőségjellemző legközelebb van a kívánt értékhez, 
- e körüli ingadozása (vagyis a zajtényezők által okozott ingadozás) a lehető 

legkisebb. 

Ehhez alkalmas eszköz a kísérlettervezés.  

Nézzük meg egy egyszerűbb példán keresztül, hogyan működik ez a módszer. Új terméket akarunk 
előállítani, mégpedig furnérból párhuzamos rétegezéssel készülő, szerkezeti célú 
(tartószerkezetekhez alkalmas) elemeket. A rétegek gyorsított klimatikus igénybevétel után 
megmaradó ragasztási nyírószilárdsága a használat szempontjából alapvető minőségjellemző. Cél, 
hogy minél magasabb értéke legyen, és minél kisebb legyen a szórása – így kaphat jó 
tartószerkezeti anyagminősítést a termékünk. A ragasztás szilárdságát befolyásoló tényezők (miután 
a ragasztó típusát több egyéb megfontolás alapján már kiválasztottuk): 

- felhordott ragasztómennyiség, 
- nyomás, 
- hőmérséklet. 

Ezeket szabályozni tudjuk, kontroll-tényezőknek tekinthetjük. Mellette hatnak olyan tényezők, 
melyeket alig, vagy praktikusság határain belül nem tudunk szabályozni, pl.: 



- furnérrétegek szilárdsági jellemzői, 
- hámozási repedések mélysége, 
- a furnérrétegek ragasztás előtti nedvességtartalma (a relatív páratartalom ingadozásai 

miatt). 
Adjuk meg első lépésben a kontroll-tényezők kísérletezési tartományát: 

Mindegyikre felvettünk egy praktikus (tapasztalatból ismert) alacsony (-) és magas (+) szintet. A 
kérdés az, hogy a termékünkhöz milyen értékeket alkalmazzunk, mi adja a legjobb szilárdságot a 
legkisebb szórással. 
Próbagyártásokat, kísérleteket végezhetünk, és megnézhetjük mi az eredménye. Ebben beállításról 
beállításra változtathatjuk a paraméterek értékét. 

A paraméterek változtatásával megállapítjuk, hogy milyen a szilárdság változásának a tendenciája. 
Vizsgálhatjuk ezt úgy, hogy egyszerre csak egyik paramétert változtatjuk – összehasonlítjuk az 
eredményeket, majd egy másik paramétert változtatunk – megint összehasonlítjuk az eredményeket 
(nyírószilárdsági értékeket). Nyilvánvaló hogy ez így nem áttekinthető, továbbá a paraméterek 
kölcsönhatásait nem tudjuk megfigyelni. Ehelyett az úgynevezett faktoros kísérlet a célravezető. 
Faktorok a kísérlet céljából változtatható tényezők. A teljes faktoros kísérlet a beállítási szintjeik 
minden kombinációját tartalmazza. Esetünkben az elrendezése az alábbi táblázatban látható. A 
kombinációk sorszáma: kp, azaz 23 = 8, p a faktorok száma, k a beállítási szintjeik száma (k = 2, 3, 
4, ..). Ez az un. 2p típusú kísérleti terv (1. táblázat).      !

!!!!!!!!

 Alacsony 
szint (-)

 Magas szint 
(+)

Felhordott menny. (g/m 200 240

Nyomás (MPa) 1,1 1,6

Hőmérséklet (˚C) 110 130

beállítás felhordott m.
(A)

nyomás 
(B)

hőmérséklet  
( C )

szilárdság 
 N/mm

1 - - - 0,67

2 + - - 0,98

3 - + - 0,95

4 + + - 1,93

5 - - + 0,60

6 + - + 0,71

7 - + + 1,11

8 + + + 1,89



!
!
Az ilyen elrendezés kiegyensúlyozott: bármi történik valamely faktor egyik szintjén a többi 
faktorral, ugyanazok a variációk megismétlődnek a másik szintjén is a többi faktorral. Ez 
mindegyik faktorra igaz. Így a faktorok kölcsönös hatásáról minimális kísérleti munkával 
maximális információt nyerhetünk. 
A kísérletsor kiértékelésekor arra vagyunk kíváncsiak, hogy az egyes faktorok milyen tendenciával 
változtatják a szilárdságot (válaszfüggvényt), a többi faktor változásainak jelenléte mellett. Azaz 
változtatom az egyik paraméter értékét az alacsonyról a magasra, hogyan hat ez a szilárdságra, 
miközben változhat a többi paraméter is. Ezt az értékelést egyszerűen elvégezhetjük úgy, hogy 
átlagoljuk külön a faktor alacsony szintjéhez tartozó eredményeket, (0,67; 0,95; 0,60; 1,11) majd a 
magas szintjéhez tartozókat (0,98; 1,93; 0,71; 1,89) és meghatározzuk e két átlag (un. kontrasztok) 
különbségét. Az átlagolást megtehetjük, mégpedig éppen az elrendezés kiegyensúlyozottságánál 
fogva. Ezáltal az egyes faktorok hatását külön- külön is értékelhetjük. 
Így: 

!
Ez persze nem jelenti azt, hogy a faktorok egymástól függetlenül hatnak. Lehetnek kölcsönhatásban 
is.  
Az egyedi hatásokat és a kölcsönhatásokat hatásábrákkal szemléltethetjük. Ez utóbbiakban a 
diagramon megjelenő két vonal lehet eltérő meredekségű, például az alacsony nyomáson a 
felhordott mennyiség változtatása kis hatású, nagy nyomáson jelentős hatású. Vagyis a felhordott 
mennyiség és a nyomás kölcsönhatásban van. 
A faktoros kísérletek egyik legfőbb haszna e kölcsönhatások kimutatása. Ugyanakkor az egyes 
faktorokra külön-külön átlagos hatásokat képes kimutatni a kísérlet ismétlése nélkül.  !
Kísérletünket megismételjük egy negyedik faktor, a préselési idő bevonásával. Ehhez a faktorhoz a 
kísérleti tervben a háromfaktoros kölcsönhatás oszlopát használjuk fel. Így négyfaktorossá vált a 
kísérleti tervünk, azaz négy befolyásoló tényező hatását tudjuk vizsgálni a ragasztás szilárdságára. 
Ugyanakkor ez nem teljes faktoros elrendezés, mert 24=16 helyett csak 2(4-1) = 8 részfaktoros 
kísérlettervet állítunk fel (2. táblázat).  Az eredmények ezúttal kis mértékben különböznek az első 
kísérletsorozat eredményeitől.  
Lássuk a példa számítógépes feldolgozását (1-3. ábra). (Meg kell jegyezni, hogy mivel az egyes 
beállítások nem voltak megismételve, az elvégzett statisztikai próbákhoz szabadságfok csak a 
kölcsönhatások figyelmen kívül hagyásával marad. Az alacsony szabadságfokból következően a 
faktorhatások szignifikanciájára vonatkozó próbák nem elég érzékenyek.) 
  

átlagos különbség (hatás)

felhordott 
mennyiség 1,378 - 0,833 = 0,545

nyomás 1,470 - 0,740 = 0,730

hőmérséklet 1,078 - 1,133 = -0,055

beállítás felhordott m.
(A)

nyomás 
(B)

hőmérséklet  
( C )

szilárdság 
 N/mm

1 - - - 0,67



   !!
1. táblázat: A rétegelt fatermék gyártási kísérlet terve és eredményei !!

2. táblázat. Negyedik faktor bevonása a háromfaktoros kísérleti tervbe. Mindegyik faktorhatás 
háromfaktoros kölcsönhatással keveredik, a kétfaktoros kölcsönhatások páronként keverednek.  !

.  
1. ábra. A 4-faktoros, 2(4-1) kísérleti terv és eredményei. !

2 + - - 0,98

3 - + - 0,95

4 + + - 1,93

5 - - + 0,60

6 + - + 0,71

7 - + + 1,11

8 + + + 1,89

Kísérle
t A  B  C D=ABC AB CD AC BD AD BC

AB
D

AC
D

BC
D

ABCD

1 - - - - + + + + + + - - - +

2 + - - + - - - - + + - - + +

3 - + - + - - + + - - - + - +

4 + + - - + + - - - - - + + +

5 - - + + + + - - - - + - - +

6 + - + - - - + + - - + - + +

7 - + + - - - - + + + + - +

8 + + + + + + + + + + + + + +



.  
2. ábra: A 4-faktoros kísérlet kiértékelése variancia-analízissel. A B faktor szignifikánsnak 
tekinthető, 0,078 annak a valószínűsége, hogy az F-statisztika véletlenül vesz fel ilyen nagy értéket. !

.  
3. ábra. A rétegelt fatermék tervezési kísérletek eredményeinek bemutatása hatásábrákkal. Az A és B faktorok 
hatása a másik két faktoréhoz képest jelentős. A szaggatott vonalak túllépése a 4,55%-os szinten szignifikáns 
hatást jelentené. Az A-faktor hatása 10,4 %-os a B-faktor hatása 7,6 %-os szinten szignifikáns. 
meg, hogyan építhetjük fel az 1. lapon bemutatott tervezett kísérletet, ha a paramétertervezés 
célkitűzéseit kell megvalósítani. Azaz: 

- a célérték minél jobb megközelítését 
- minél kisebb ingadozással akarjuk megvalósítani. 

Az előbbi példánkban: 
- minél nagyobb ragasztási szilárdságot 
- minél kisebb szórással szeretnénk elérni, mert így tudunk elfogadható tervezési 

szilárdságot tanúsítani a termékről. (Azaz jobb a kicsit alacsonyabb átlagos 
szilárdság, ha szűkebb megbízhatósági intervallum tartozik hozzá.) 

Kísérleti tervünkkel a szilárdságnak csak a várható helyzeti értékére kaptunk felvilágosítást, a 
szórására nem. Márpedig, ha még egyszer végrehajtjuk ugyanezt a kísérleti tervet, nem pontosan 
ugyanezeket az értékeket kapjuk, és ha többször ismételnénk, megint kicsit különbözőket, tehát 
szórnak az eredmények. Praktikusan is értelmezve, ha elfogadnánk valamelyik beállítást, és azzal 
gyártanánk, ugyancsak nem pontosan ugyanazt a szilárdságot kapnánk az egyes lapoknál, ill. 



gyártási meneteknél. Mégpedig azért, mert nem csak a beállítási paraméterként kezelt kontroll-
tényezők hatnak a szilárdságra, hanem jó néhány más, véletlen, esetleg nem véletlen tényező is.  
A fenti elemzésben a minőségjellemző (nyírószilárdság) beállításonként megadott értéke valójában 
az egyes beállítások 8-8 ismétlésével kapott nyírószilárdságok középértéke, azaz a kiértékelést az 
átlagokra végeztük. Ha a kiértékeléshez valamennyi egyedi mért értéket felhasználjuk, az egyes 
beállításokhoz tartozó szórásról is információt nyerhetünk. Ezt a szórást a nem kézben tartható 
faktorok (zajfaktorok) valamint mérési hibák (összességükben a kísérlet hibái) okozzák.  Taguchi 
paramétertervezésének alapelve az, hogy a zajfaktorok által okozott ingadozás a kézben tartható 
tényezők különböző beállításainál különböző lehet, és azt a beállítást kell megkeresni, amelynél ez 
az ingadozás a lehető legkisebb, miközben a minőségjellemző értéke a legközelebb van a kívánatos 
értékhez (célértékhez), vagy az un. beállító tényezőkkel ilyen helyzetbe hozható. Ez az un. 
robusztus tervezés elve. 
A zajtényezőket szokásos elkülöníteni: 

− külső zajokra: pl.: légnedvesség, teremhőfok, áramingadozás, víz, fényviszonyok 
Adott esetben egyáltalán nem szabályozhatók, mert szabályozásukra nincs 
felkészülve    a technológia. 

− belső zajokra: alapanyagok jellemzőinek kismértékű ingadozása (tűrésen belül) a kontroll-
tényezők beállított érték körüli ingadozása; pl.:  

- ingadozni fog a felhordott ragasztómennyiség, többféle okból; 
- ingadozni fog a préslapok hőfoka; 
- ingadozni fog a présnyomás (a beállítás pontossági korlátai, illetve a lapok 

vastagsági egyenlőtlensége miatt). 
A kísérleti tervben szereplő beállítások (faktorok szintkombinációi) megismételhetők 
véletlenszerűen, ilyenkor a zajfaktorok is véletlenszerűen hatnak. Taguchi ezzel szemben 
szisztematikus ismétlést javasol, a zajfaktorok működési tartományának alsó és felső határán 
megválasztott szintekkel faktoros elrendezésben. Vagyis a kísérleti terv mátrixának (tervezési 
mátrix, vagy belső mátrix) minden sorához egy, a zajfaktorokat tartalmazó külső mátrixot 
(zajmátrixot) rendel hozzá. Egy-egy konkrét beállítás tehát a tervezési mátrix adott sora és a 
zajmátrix valamely sora szerint alakul. Kísérletünkben a zajmátrix un. belső zajokként az A, B és C 
faktor saját zaját (felhordási mennyiség adott szinthez tartozó értéke –5g/m2, +5g/m2; nyomás adott 
szinthez tartozó értéke –0,05MPa. +0,05MPa; préslap hőmérséklet adott szinthez tartozó értéke 
-3ºC, +3ºC), valamint egy külső zajtényezőt (furnér repedezettség mélysége: sekély illetve mély) 
tartalmaz (1. táblázat).  
A négy zajfaktor szintjeinek kombinációit 24-1 típusú feles replikáció, azaz nyolcsoros mátrix 
tartalmazza, mely esetünkben ugyanolyan elrendezésű, mint a belső mátrix (1. ábra). !

zajtényező 
szintje 1 2

felh.

200g/m2 
helyett 

240g/m2 
helyett

195 
235

205 
245

nyomás

1,1 MPa 
helyett 

1,6 MPa 
helyett

1,05 
1,55

1,15 
1,65

hőfok
110 ºC helyett 
130 ºC helyett

107 
127

113 
133



!
1. táblázat. A faktorok beállítási szintjei a zajmátrixokban 
   !!

.  !
1. Ábra: Három belső és egy külső zajtényezőt tartalmazó kísérlet elrendezése !
Az alábbiakban a 2. lap tervezési mátrixának egyes soraihoz kiszámított S/NL jel-zaj viszonyszám 
(„minél nagyobb, annál jobb” eset) értékeket elemezzük. Taguchi metodikája szerint a legjobb 
beállítás teljes faktoros terv esetén a belső mátrix legnagyobb S/L értéket eredményező sora, 
egyébként pedig a faktoronkénti S/N hatásábrákból határozható meg úgy, hogy kiolvassuk a 
nagyobb S/N értéket eredményező szintet.  
Példánkban ez a következőképpen alakul: 
A faktor 2. szint 
B faktor 2. szint 
C faktor 1. szint 
D faktor 2. szint 

hámozási 
repedés sekély mély 



Ez azonban nem mindig egyezik azzal a beállítással, amihez a válaszfüggvény legnagyobb értéke 
tartozik a faktortérben, azaz az egyes faktorok alsó és felső szintje által közrefogott tartományban. 
Esetünkben azonos a kettő. 
!!

 .    
1. ábra. A 4-faktoros, külső-belső elrendezésű kísérleti terv, és az eredményül kapott jel-zaj 

viszonyszámok. !!!

"  !
2. ábra. A rétegelt fatermék tervezési kísérletek eredményeinek bemutatása hatásábrákkal. Az A és B faktorok 
hatása 4,55%-os szinten szignifikáns.  
!



.  !
3. ábra: a faktoronkénti legjobb beállítás terve és eredménye !!
A paramétertervezés alap-feltételezése, hogy funkcionális kapcsolat áll fenn az általunk 
szabályozható, kézben tartható tényezők (ún. kontroll-tényezők) és az eredmény között. Továbbá 
azt is feltételezzük, hogy az általunk nem szabályozható tényezők ingadozásának a hatását 
kompenzálni tudjuk a kontroll-tényezők szintjének helyes megválasztásával. A zajtényezők és a 
kézben tartható tényezők között ugyanis kölcsönhatások állhatnak fenn. Egy ilyen kölcsönhatás a 
következőképpen szemléltethető (1. ábra) 

 !
�: kézben tartható (kontroll-) tényező 
egyik szintjén  !
×: kézben tartható (kontroll-) tényező 
másik szintjén  !
�� a zajtényező alacsony szintjén !
+: a zajtényező magas szintjén !!!!

1. ábra: kézben tartható faktor és zajfaktor kölcsönhatása  

Előfordulhat, hogy a kontroll-tényező egyik szintjén (�) a külső zaj kicsi ingadozást visz a minőségi 
jellemzőbe (válaszba), míg a kézben tartható tényező másik szintjén (×) nagy ingadozást 
eredményez a zaj (1. ábra). Csak akkor csökkenthető ez az ingadozás, ha a zajtényezőt egy szűkebb 
terjedelmen engedjük működni. Ezt azonban általában nem tudjuk megtenni. Ezért a 
kontrolltényező alacsony szintjét választjuk (vagy olyan szintet, ahol a minőségjellemző kevésbé 
ingadozik a zajok következtében), így „immunizáljuk” a folyamatot vagy terméket a zajokra, ezáltal 
lesz „robusztus” a terv. Azt használjuk ki, hogy a rendszerben nem-linearitások működnek. 
!!!



.  
1. ábra: kézben tartható faktor és zajfaktor kölcsönhatása 
Egy másik fajta nem-linearitás is létezhet a kézben tartható tényezők, zajtényezők és minőségi 
jellemző között. Nevezetesen, amikor valamely kézben tartható tényezővel nem lineárisan változik 
a minőségi jellemző még abban a tartományban sem, amelyben dolgozunk. 
!
Ha a kontroll-tényező értéke ingadozik (márpedig ez is ingadozik, mint láttuk például belső zaj 
esetén), akkor nem mindegy, hogy milyen beállítású értéken van, mert más és más lesz a saját 
ingadozásból átvitt szórás a minőségjellemzőben. A saját ingadozás itt tulajdonképpen belső zaj, és 
a kontroll-tényező önmagával, azaz saját ingadozásával van nemlineáris kölcsönhatásban. 
Ha ilyen nem-linearitás áll fenn, akkor már háromszintű kísérletre van szükség, mert a a lineáris 
matematikai modell nem adekvát. 
Ezeket a nemlineáris hatásokat használja ki a kísérlettervezésnek az eddigiekben ismertetett módja, 
a belső-külső elrendezéses terv. Azonban hátránya ennek a módszernek, hogy gyakran igen 
terjedelmes kísérleti munkát igényel, nagyon sok beállítással. Különösen, ha nő a bevont faktorok 
száma, de még inkább, ha nem kétszintű, hanem például háromszintű kísérletet kell alkalmazni, 
mert túl nagy hiba volna eltekinteni a fenti nemlineáris változástól. Azaz a faktoroknak nem csak 
egy alacsony és egy magas szintjét, hanem egy közbülső szintjét is be kell venni a kísérleti tervbe. 
Ezért Taguchi kidolgozott egy másik kísérleti elrendezést is, aminek a lényege, hogy nem 
dolgozunk külön tervezési mátrixszal és zajmátrixokkal, hanem a zajtényezőket is a tervezési 
mátrixba vesszük be, egyetlen közös kísérleti tervbe. Ezt ő a belső feszültségek módszerének 
nevezte (ISM), mivel a kontroll-tényezők nem-linearitásában meglévő „feszültségre” épít. 
!!!



.  
11. ábra: a kontroll-tényező nem-lineáris kapcsolata a minőségjellemzővel a belső zaj ingadoztató hatását 
befolyásolja ! !
Legyen a példa egy erezetnyomó festék összetétele és felhordásának körülményei. Cél, hogy minél 
élesebb rajzolatot tudjunk nyomtatni, azaz a vonalvastagság minél kisebb mértékben térjen el a 
nyomóminta szerinti vonalvastagságtól. 
Táblázatba foglalva a befolyásoló tényezőket, szintértékeik illetve szórásuk az alábbi (1. ábra): 
Tehát öt kontroll-tényezőnk és kettő zajtényezőnk van. 
Ha belső-külső elrendezésű kísérlettervet használunk, tekintettel a tényezők három szintjére, 
minimálisan tizennyolc soros tervezési mátrixot kell használnunk, de ez is csak azzal a feltétellel 
alkalmas, hogy az egyes faktorok között kétfaktoros kölcsönhatás nem áll fenn. (A teljes faktoros 
terv egyébként 35 = 243 sort tartalmazna.) !
A tervezési mátrixot az 1. táblázat mutatja. A belső-külső kísérleti elrendezés alkalmazásakor ennek 
minden egyes sorához tartozna egy zajmátrix, ami mind az öt kontroll-tényező beállítás körüli 
ingadozását, azon felül pedig a két külső zajtényező szintjeit tartalmazná, tehát összesen 7 faktort. A 
minimális kísérleti terv ugyancsak 18 soros külső mátrixokat tartalmazna. Ez azt jelentené, hogy 
18·18 (= 342) kísérleti beállításra lenne szükség. !
Ehelyett az úgynevezett belső feszültség módszerben csak egy mátrixot használunk, amely (öt 
kontroll- és két zajtényező esetén) 27 soros (2. táblázat): !
A kiértékelés elve:  
Minden faktor mindegyik szintjén 9 eredményünk van. Ezek szórnak, mivel a többi faktor változik. 
Éppen ez az a változás, amit minimalizálni akarunk. A 9 - 9 eredmény átlaga a helyzeti értéket 
mutatja erre a faktorra. Ugyanúgy, ahogy korábban is elemeztük a tervezett kísérlet eredményét, 
most is meghatározhatjuk minden egyes kontroll-tényezőnél, hogy egyik szintjéről a másikra 
emelve milyen átlagos változást hoz létre, most azonban ezeket az összes eredmény átlagához 
viszonyítjuk. 
A faktorszintenkénti 9 – 9 eredményből a csoportokon belüli szórás is becsülhető.  Az egyes 
csoportokon belüli átlagok és korrigált szórások segítségével valamennyi faktor valamennyi 



szintjére S/N viszonyszám határozható meg. Taguchi módszere szerint faktoronként az S/N 
viszonyszám legnagyobb értékét eredményező szint jelenti a legjobb beállítást. 
A következőkben bemutatjuk a leírt példafeladat eredményeinek értékelését. 

!
A faktoronként azonos beállítási szintre kapott kilenc-kilenc adatból számítható a jel–zaj-viszony 
(S/NS). Például az A faktor (felületi feszültség) valamennyi, 1. szinthez tartozó beállításának 
átlageredménye, szórása illetve S/NS viszonyszáma számítható, és így tovább:  !
Ezekből az adatokból a jel-zaj viszonyszámok hatásábrái is megrajzolhatók 3. ábra).  
Az a „legjobb” beállítás, amellyel S/NS maximális, azaz esetünkben abs[S/NS] minimális. 
Az egyedi hatásábrákból kiolvasvasható az optimális beállítás (4. ábra). !!
A legjobb beállítás meghatározásához 324 kísérlet helyett 27 elegendő, azaz 8 % munkát fektettünk 
be. !
Mivel legtöbbször részleges faktoros kísérlettervet vagyunk kénytelenek használni, gyakran 
előfordul, hogy nem a kísérleti tervben szereplő kombináció a legjobb. !
Például egy öt kontroll- és két zajtényezős kísérlet esetén a kísérletben szereplő, következő 
elrendezés adta a minőségjellemző legjobb értékét: !!! !!!

.  
1. ábra: kézben tartható faktorok és zajfaktorok kísérletben felvett szintjei !

Kísérlet A B C D E

1 1 1 1 1 1



!
1. táblázat. az öt kézben tartható faktor háromszintű kísérlettervének minimális méretű tervezési 
mátrixa. !

2 1 2 2 2 2

3 1 3 3 3 3

4 2 1 1 2 2

5 2 2 2 3 3

6 2 3 3 1 1

7 3 1 2 1 3

8 3 2 3 2 1

9 3 3 1 3 2

10 1 1 3 3 2

11 1 2 1 1 3

12 1 3 2 2 1

13 2 1 2 3 1

14 2 2 3 1 2

15 2 3 1 2 3

16 3 1 3 2 3

17 3 2 1 3 1

18 3 3 2 1 2

A B C D E zaj1 zaj2 y

1 1 1 1 1 1 1 1 137

2 1 1 2 2 2 2 2 138

3 1 1 3 3 3 3 3 70

4 1 2 1 2 2 3 3 132

5 1 2 2 3 3 1 1 72

6 1 2 3 1 1 2 2 55

7 1 3 1 3 3 2 2 38

8 1 3 2 1 1 3 3 92

9 1 3 3 2 2 1 1 141

10 2 1 1 2 3 2 3 122

11 2 1 2 3 1 3 1 102

12 2 1 3 1 2 1 2 213

13 2 2 1 3 1 1 2 101

14 2 2 2 1 2 2 3 153

15 2 2 3 2 3 3 1 98

16 2 3 1 1 2 3 1 176



!
2. táblázat. A zajfaktorokat is magába foglaló tervezési mátrix, a beállítások eredményeivel. !!

"  
2. ábra. Faktorok és zajfaktorok hatásábrái. 

17 2 3 2 2 3 1 2 129

18 2 3 3 3 1 2 3 48

19 3 1 1 3 2 3 2 172

20 3 1 2 1 3 1 3 243

21 3 1 3 2 1 2 1 144

22 3 2 1 1 3 2 1 179

23 3 2 2 2 1 3 2 142

24 3 2 3 3 2 1 3 152

25 3 3 1 2 1 1 3 169

26 3 3 2 3 2 2 1 121

27 3 3 3 1 3 3 2 184



"  !
3. ábra. Faktorszintenként számított jel-zaj viszonyszámok !

"  
3. ábra: a belső feszültség módszer példafeladatában kapott jel/zaj viszonyszám hatásábrák  

!



"  
4. ábra. a kézben tartható faktorok optimális beállítása a hatásdiagramok alapján. !!!
A paramétertervezés eredményeként megkapjuk a minőségjellemző általunk szabályozható 
befolyásoló tényezőinek, más néven a kontroll-tényezőknek vagy paramétereknek egyenként azt a 
legjobb értékét, amellyel közel vagyunk a célállapothoz és kicsi a minőségjellemző szórása. A 
kettős kritérium teljesülését vagy az E(L), vagy az S/N mérőszám méri. 
Ezután még két feladat merül fel: 

1) Ellenőrizzük – ill. igazoljuk –, hogy valóban a megfelelő eredményt adja-e a kontroll-
tényezők (paraméterek) kiválasztott kombinációja. 

2) Ha az így elért eredmény nem kielégítő, meg kell határozni, hogyan tudjuk tovább 
csökkenteni a szórást, ezzel E(L) értékét.  Másképpen fogalmazva: hogyan tudjuk elérni, 
hogy a minőségjellemző értéke az elfogadható tűrésen belül maradjon. Ennek a feladatnak a 
megoldása a tűréstervezés. 

Maga a tűréstervezés is az 1) feladatból indul ki, vagyis ellenőrizzük, mennyire jó a kiválasztott 
kombináció. Annál is inkább, mivel előfordul, hogy ez a kombináció a paramétertervezés kísérleti 
elrendezésében nem is szerepelt.  
Az ellenőrzés elve és eszköze ismét egy külső- vagy zajmátrix felépítése a kísérleti tervben, 
azonban a zajmátrix most a kontroll-tényezők egyetlen adott szintű beállításához tartozik. Ez az 
adott, egyetlen beállítás pedig a paramétertervezés szakaszában meghatározott legjobb kombináció. 
Most is ráültetjük a beállított paraméterekre azok saját ingadozásait (ezek a belső zajtényezők), 
valamint a külső zajtényezők ingadozását. 
Ha a belső-külső módszert alkalmaztuk a paramétertervezésnél, akkor a kísérleti elrendezés hasonló 
lesz. Most azonban a zajmátrixban csak az un. belső zajokkal foglalkozunk. Ugyanis csak a 
kontroll-tényezők beállítási érték körüli ingadozását tudjuk esetleg befolyásolni és ezáltal 
csökkenthetjük a minőségjellemző szórását, a külső zajtényezőket nem tudjuk szabályozni. 
A zajtényezők szintjeinek felvételénél is körültekintőbbnek kell lennünk. A kontroll-tényezők 
ingadozásának mértékét természetes tűrésük fejezi ki, azaz az ingadozás sávszélessége 
gyakorlatilag 6σ. A kísérletet tehát ahhoz igazítjuk, hogy milyen az egyes paraméterek jellemző, 
szokásos tűrése (vagy szórása). 
Azt akarjuk megtudni, hogy a kontroll-tényezők természetes tűrésre jellemző ingadozásai mekkora 
ingadozást eredményeznek a minőségjellemzőben. Mivel egyidejűleg több kontroll-tényező saját 
ingadozása járul hozzá a minőségjellemző ingadozásához, ha az eredő szórás nagy, azt is tudni 
akarjuk, melyik kontroll-tényezőnek hogyan szűkítsük a szórását. 
A kísérletekben célszerűen mindegyik kontroll-tényezőre a szórás mértékére jellemző nagyságú 
ingadozást ültetünk. Szintenként a szórással azonos nagyságú eltéréseket választva azonban olyan 
helyzetet teremtünk, mintha a jellemző a beállítás középértéke ± σ határok között egyenletes 
eloszlással szóródna, holott a valóságban közel Gauss-eloszlást követ. Kétszintű kísérleteknél ez 

A 1. szint 20 dyn/cm2 
B 2. szint  9 centiPoise 
C 3. szint 6 µm 
D 3. szint 140 N/m 
E 1. szint 70 Shore 

 



nem okoz problémát, mert a két adat varianciája pontosan akkora, mintha σ2 varianciájú normális 
eloszlású sokaságból kerülnének ki. 
A zajtényezőkre három szintet alkalmazva azonban korrekciós tényezőt kell használnunk.; az alsó 

és felső  beállítási szintek a középértéktől ±1,2247·σ =$ értékkel térnek el. Ez biztosítja, 
hogy a tűréstervezési kísérletekből olyan statisztikákat nyerjünk, amelyek az input jellemzők 
normális eloszlására jellemzők. 

!!
1) A hatás kontrasztok alkalmazása egyenként nem mindig vezet az optimális beállításhoz 
2) Belső-külső elrendezés: igen nagy számú kísérleti beállítás szükséges 
3) Leggyakrabban mindjárt 3-szintű kísérletekkel kezdi a tervezést. A részfaktortervekkel 

bonyolult keveredési rendszerek állnak elő, gyakran csak harmadrendű feloldó képességgel, 
azaz egyedi hatások kétfaktoros kölcsönhatásokkal keveredhetnek. 

4) Az S/N mutatók kritizálhatók: nincs garancia, hogy függetlenül hat az értékére y és s: !
"  

"  
Javaslat: !
A Taguchi-koncepció jó, megtartandó, de: 

1) Egyedi hatás kontrasztok helyett a válaszfelület-módszer hasznosabb. 
2) Kétszintű tervvel célszerű kezdeni, szűrő kísérleteket végezve a kölcsönhatások tisztázására, 

a hatás nélküli paraméterek kimutatására. 
3) A belső-külső elrendezés helyett célszerűbb az összevont kísérlet a zajhatásokkal (ISM). 
4) Az S/N mutatót a „minél nagyobb annál jobb” esetre ne használjuk. Egyéb esetekben, ha a 

szórás a várható értéktől független, S/N = -10lg sy2; ha a szórás a várható értékkel arányosan 
nő, S/N = -10lg s2 ln y 

5) Külön válaszfelület-modellt határozzunk meg y-ra, és a szórásra; a kettőt együtt kell 
optimalizálni. 
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Fafelületek felületkezelése



Felületkezelő anyagok besorolása

• Beltéri felületkezelő anyagok: 
– pácok 
– lakkok 
– festékek 
– olajok 
– viaszok 

• Kültéri felületkezelő anyagok: 
 - lazúrok



A fapácok

• A fapácok olyan anyagok, amelyek 
folyadék vagy gőz formájában beszívódva 
a faanyag felületébe, megváltoztatják 
annak színét, anélkül, hogy védő 
bevonatot képeznének.



Fa felületek pácolása

• A folyékony fapácokat ecsettel, szivaccsal, 
ipari léptékű felhasználás esetén mártó 
eljárással, szivacsos butilkaucsuk borítású 
hengerrel vagy szórással rostirányban 
bőséges mennyiségben (feleslegben) kell 
felhordani, ezután a felületen rostirányban 
és rostirányra merőlegesen el kell oszlatni, 
majd az előírt hatóidő után, a felesleget le 
kell törölni, el kell távolítani. 



Fapácok főbb típusai

• Kémiai pácok: csersav jellegű szerves sav és 
valamely nehézfém sója között kialakuló 
kémiai reakció során képeznek színt.  

• Színező anyag pácok:  
 - színezék pácok: valamely oldószerben 
 maradéktalanul oldott színezék (pl. anilin) 
 képezi a színt 
 - pigment tartalmú pácok: valamely  
oldószerben diszpergált pigmentek képezik a 
 színt



Fapácok negatív pácképe 

• Bizonyos fafajoknál, ahol az 
anatómiai részek, pl. a korai és 
k é s e i p á s z t a s z í n b e n j ó l 
e l k ü l önü l nek , nega t í v nak 
nevezzük a pácolás során 
kialakuló pácképet akkor, ha a 
pácolásból fakadóan, azok a 
ré szek ame lyek ko rábban 
világosabbak voltak, sötétebbé 
válnak, miközben amelyek 
sötétebbek voltak világosabbá 
válnak, úgy, hogy a felület színe 
közben a pácolástól a kívánt 
színűre változik.



Fapácok pozitív pácképe

• Pozitívnak nevezzük a pácolás 
során kialakuló pácképet 
akkor, ha a pácolásból 
fakadóan, azok a farészek 
amelyek korábban 
világosabbak voltak, a pácolás 
után is a felület világosabb 
részei maradnak míg a 
sötétebb részek sötétebb 
részek maradnak csupán 
megkapja a faanyag a kívánt 
színt.



Lakkok a faiparban

• NC: Nitrocellulóz lakkok  
• SK: Savra keményedő lakkok 
• PUR: Poliuretán lakkok 
• UP: Telítetlen Poliészter lakkok 
• Sugárzás hatására keményedő lakkok (UV, 

ES) 
• Vizes lakkok



A faipari NC lakkok
• Műgyantájuk cellulóz nitrát 
• fizikai úton száradó lakkok 
• Sz.a. tartalmuk 30% körüli  
• Tulajdonságaik:  
H: mechanikai tulajdonságaik (kopásállóság, ütésállóság, 
karcállóság), víz és vegyszer állóságuk gyenge, kevésbé 
igénybevett vagy igénybe nem vett felületekre 
ajánlottak.  
E: szépen élénkítik a faanyag rajzolatát, viszonylag 
olcsók, a műgyanta alapanyaga megújuló forrásból 
nyerhető 
A szerves oldószeres változatok visszaszorulás 
folyamatban van az EU 1999/13-as VOC rendelet 
következtében



Savra keményedő lakkok (SK)
• Műgyantája: alkid, alkid+NC, amin (főként 

melamin), újabban (90-es évek végétől) acetálok. 
• Edző: para-toluol szulfonsav (pTSZ), foszforsav, 

ritkán sósav  (a kezelendő fafajtól függően kell 
megválasztani)  

• Sz.a. tart: 30-50% 
• Fazékidő: pl. 4% pTSZsav mellett 3-7 nap 
• Száradási/kötési idő 70-100°C-on kb 3 min 
• 1K változatok is forgalomban vannak: a gyárilag 

bekevert edzőjük általában foszforsav. 
Hőközléssel kell iniciálni a száradási/kötési 
folyamatot.



Savra keményedő lakkok tulajdonságai:

• Előnyök: a lakkfilmek jó mechanikai 
tulajdonságokkal(kopásállóság, ütésállóság, 
karcállóság) illetve jó víz és vegyszer 
állósággal rendelkeznek. Kopásállóságuk is jó. 
Akár parketták és konyhai munkalapok 
lakkozására is alkalmasak. 

• Hátrányok: speciális, saválló berendezésekkel 
kell rendelkezni, ellenkező esetben a sav 
roncsolja a tömítő gyűrűket, gumi tömlőket 
stb.



Poliuretán lakkok (PUR)
• Műgyantája: OH csoportot tartalmazó 

műgyanták: észter, alkid, akrilát, éter, epoxi, 
(epoxi-észter), PVC kopolimerek stb. 

• Edzője: aromás és alifás izocianátok 
(metilén-difenil izocianát, hexametilén 
diizocianát stb) 

• Sz. a. tart: alacsony: <30%, közepes: 30-60% 
illetve nagy: > 60%  

• Fazékidő: pl. 4% pTSZsav mellett 3-7 nap 
• Száradási/kötési idő: 23°C-on, 50% rel 

páratartalmon (típusfüggő) kb. 1-8 óra



A faipari PUR lakkok tulajdonságai

• Tulajdonságai: a kiinduló műgyanta határozza 
meg, egész gyenge minőségűtől (igénybe nem 
vett felületekre) az egészen jó minőségűig 
(parketták, vitorlás hajók fafelületeinek 
lakkozása) széles skálán 

• Előnyük: minden fafaj esetében 
alkalmazhatók, általában a nehezen éghető 
kategóriába tartoznak, fényállóságuk kiváló 

• 1K változatok is forgalomban vannak: a levegő 
nedvességtartalma iniciálja a kötési 
folyamatot



Poliészter lakkok (UP) 

• Műgyantája: telítetlen poliészter sztirol oldatban 
• Edző: szerves peroxid (hidrogén peroxid) de 

reaktív oldószere a sztirol 
• Gyorsító:  kobaltsó  
• Az edzőt a gyorsítóval KÖZVETLENÜL NEM szabad 

keverni, mert ROBBAN 
• Sz. a. tart: majdnem 100% figyelembe véve, hogy 

az oldószer beépül a kötés során 
• Fazékidő: 20-30 min 
• Száradási/kötési idő: kb. 20 min 23°C-on, 50% rel 

páratartalmon



Poliészter lakkok tulajdonságai
• Tulajdonságai: a korábbi változatok a 

levegőtől elzárva tudtak keményedni, ezért 
parafin réteg alatt köttették ki, amit 
utólagos csiszolással kellett eltávolítani. 
Mára elterjedtek a levegőn száradó 
változatok (egy köztes allil gyök 
hozzáadásával kémiailag megoldható).  

• Előnyük: a levegőn száradó változatok 
polírozás nélkül is magas féynűek, a 
lakkfilmek jó mechanikai 
tulajdonságokkal(kopásállóság, ütésállóság, 
karcállóság) illetve jó víz és vegyszer 
állósággal rendelkeznek. 



UV lakkok
• Műgyantája: akrilát végcsoportú : észter,- 

éter,- uretán,- epoxi,- melamin akrilát 
monomer v. oligomer     

• Fotoiniciátor: pl. benzofenon  
• Előpolimerizátum 
• Adalék anyagok 
• Pigmentek 
!

• Sz. a. tart:  100% 
• Fazékidő: nincs 
• Száradási/kötési idő: néhány másodperc



Az UV lakkok kötési mechanizmusa
A kötés alapja az a felismerés (Larry Hattinger 
1946), hogy bizonyos hullámhosszú mesterséges 
UV fénnyel előállítható bizonyos észter kötések 
kötési energiája, így a kötés „észrevétlen” 
bomlik, majd a fény megvonásával a csonkolt 
monomerek hosszú lánccá kapcsolódnak 
(polimerizációs reakcióban). 
• -H2C-O- kötés kötési energiája  pl. 330 kJ/mol 
•  UV sugárzás által átvitt energia 340 nm-en 

330 kJ/mol



Az UV lakkok kötési mechanizmusa
• 1. lépés: a nedves film: monomerek, fotoiniciátor 

(kb. 3%-nyi) és adalékanyagok (nincs oldószer).



Az UV lakkok kötési mechanizmusa
• 2. lépés: az UV sugárzás hatására bomlanak a 

monomerek (metilén csoportok szakadnak le) 
és a fotoiniciátorok (a fenon gyök válik le), az 
adalék anyagok változatlanul maradnak. 



Az UV lakkok kötési mechanizmusa
• 3. lépés: megszűnik az energia forrás (kijön az UV lámpák 

alól a lakkozott felület), a bomlott monomerek nem a levált 
metilén csoportokkal egyesülnek újra, hanem egymással és a 
csonkolódott fotoiniciátorral. Szilárd térháló jön létre.



Az UV lámpák
• Az UV fény: 10 nm és 400 nm között 
• IST sugárzók: 60 W/cm-240 W/cm  
     - 28% UV 
     - 21% látható fény 
     - 33% IR 
     - 18% veszteség 
!
!

• UV ledek: 365 nm felett 
• Újdonság: FLC system (fast lamp change)



Az UV lámpák reflektorai
• Reflektorok nélkül az UV lámpák által 

kibocsátott fénynek csak 45%-a érné el a 
lakkozott felszínt. 

• A lámpák környezetében jó fényvisszaverő 
tulajdonságú reflektorokat szerelnek: vannak 
parabolikus , elliptikus és speciális geometriájú 
reflektorok.



Az UV lámpák reflektorai
• A reflektorok üregesek a hűthetőség 

érdekében, leggyakoribb  bevonatuk 
alumínium, amely a sugarak 90 %-át visszaveri. 
Az alumíniumra kvarc védőbevonatot visznek 
fel. Az utóbbi években speciális bevonatú 
reflektorokat gyártanak, ún. COLD MIRROR 
REFLECTOR, amelyek 60 különböző fémoxid 
rétegből állnak és az UV sugárzást 200 és 450 
nm közötti intervallumban 90 % hatékonysággal 
verik vissza, miközben a felület melegedését 
okozó IR sugárzást elnyelik és elvezetik. Az 
elvezetett hő miatt a reflektorokat vízzel vagy 
levegővel hűtik.



Az UV lakkok előnyös tulajdonságai

• Nincs oldószer párolgás 
• Rövid a száradási idő  
• Rögtön rakásolható, csiszolható stb. 
• A helyigénye minimális 
• Nagyon környezetbarát 
• Alacsony lakkmennyiségek



Az UV lakkok/lakkozás hátrányai

• A lámpák környezetében ózon képződik, 
melynek mennyisége attól függ, hogy milyen 
dózisban állít elő a lámpa UV fényt 254 nm 
alatti, illetve az ózon gyártására jellemző 185 
nm-es hullámhosszon. 

• Főként síklap alkatrészek felületkezelhetők, 
mivel az UV sugárzás intenzitása a levegőben 
a távolsággal négyzetesen csökken.



3D-s tárgyak UV lakkozási lehetősége
• A levegő kiszorítása széndioxid gázzal történhet, 

mely nehezebb a levegőnél, ezért kitölti a 
rendelkezésre álló teret. A teret jól tükröző 
bevonattal kell ellátni (pl. alufólia), majd 
lakkozás után a 3D-s tárgyat ebben a térben el 
kell helyezni, az UV sugárzót pedig annyi időre 
bevezetni, amely az adott lak kikeményedéséhez 
szükséges. Ha a széndioxid megfelelő sűrűségű és 
a fólia megfelelően gyűrött, a tárgy minden 
oldalán kikeményedik a lakk, akkor is, ha a 
lámpához viszonyítva takart oldalon van.



A vizes lakkokról általában
• A 2K vizes lakkoknál hosszú a vízpárolgási idő, 

de magas a minőség 
• Az UV lakkoknál rövidebb a párolgási idő de 

gyengébb a minőség 
• 1K lakkoknál a mellészórási veszteség 

visszanyerhető, de miután a vizes lakk 
megszárad újra már nem diszpergálható. 

• Fagymentes körülmények között kell tárolni 
• Víztartalmuk általában 50-70% között van



A vizes lakkokról általában
• Előnyök:  
• Nincs környezeti szagterhelés 
• Nincs tűzveszély 
• A levegőtisztasági előírásokat könnyű betartani 
• Mikrohullámú szárítással a száradási idő < 2 min 
• Hátrányok: 
• A tárolhatóság rövidebb mint szerves oldószereseknél 

(kb. 1 év) 
• Fagymentes tárolást igényel (> 5°C) 
• Szárítás csak meghatározott hőmérsékleten, a 

száradási idő hosszabb 
• Felületélénkítő hatásuk gyenge 
• PVC tartalmú anyagokkal nem érintkezhet



A vizes lakkok

• Az 1K vizes lakkok: 
   - Az 1K fizikai úton száradó 
   - Az 1K térhálósodó vizes 
lakkok 
• A 2K vizes lakkok 
• UV sugárzás hatására keményedő UV 

lakkok



A fizikai úton száradó 1K vizes lakkok

• Műgyantája: akrilát diszperzió 
• Tulajdonságaik: 
• H: mechanikai tulajdonságaik (kopásállóság, 

ütésállóság, karcállóság), víz és vegyszer 
állóságuk gyenge, kevésbé igénybevett vagy 
igénybe nem vett felületekre ajánlottak.  

• E: nem tartalmaznak szerves oldószert, 
tűzállósági besorolásuk kedvező, jól 
csiszolhatók, száradásuk gyors 

• NC lakkok kiváltására javasoljuk



1K térhálósodó vizes lakkok, PUR diszperziók  

• Műgyantája: OH csoportot tartalmazó 
műgyanták  

• A bekevert edző: izocianát 
• Tulajdonságaik:  
lassú száradás (2-7 nap), jó mechanikai és 
kémiai ellenállás, a tiszta PUR diszperziókat 
főként parketták lakkozására használják. 



Akrilát-uretán kombinált vizes lakkok

• A bútoripar számára gyártják. A polimer 
részecskéket szerves oldószer 
hozzáadásával lágyítják, hogy összefüggő 
filmréteg alakuljon ki. A víz elpárolgása 
után a szerves oldószer még jelen van, 
ekkor még folyékony a film, majd ha 
végbemegy a párolgása a réteg megszárad.  

• Sz. a. tartalmuk általában 30-35 % 
• Víztartalmuk kb. 50-70%



2K vizes lakkok
• Műgyanta: hidroxil csoportot tartalmazó 

műgyanták, akrilát és PUR diszperziók 
• Edző: izocianát 
• A lakk és az edző aránya: 5:1-hez ill. 20:1-hez 
• Az NCO csoport hidrolízise gyorsabban lejátszódik 

a vízzel, mint a kötőanyag OH csoportjaival, ezért 
ezen lakkok fazékideje rendkívül rövid: 2-6 óra. 
Kellemetlen tulajdonságuk, hogy a fazékidő 
lejártát nem jelzik (nem sűrűsödik az állaguk), 
ezért felhordásukhoz elsősorban 2K szóró 
berendezések ajánlottak.  

• 2K vizes lakkokkal olyan felületkezelés érhető el, 
amely a 2K PUR lakkokéval közel egyező. 



A festékek 
• A festékek két fő összetevőből állnak:  

- vízoldhatatlan színképzőből: - pigmentből és  
- "rögzítő" közegből - kötőanyagból, ami 
ezeket a szín szemcséket a festett felületen 
tartja, amelyek általában: szerves oldószerben 
oldott alkid bázisú műgyanták, modifikált 
olajok. Tartalmaznak még:  
töltőanyagot, oldószereket/ higítót és 
adalékanyagokat.



Természetes eredetű olajok, viaszok és 
gyanták

• A természetes olajokat 3 csoportba 
soroljuk: 

• 1.) száradó olajok (pzs>60%) 
• 2.) félig száradó olajok (40%<pzs<60%) 
• 3.) nem száradó olajok (pzs<40%)



A száradó olajok
• Lenolaj: a len magjából sajtolt olaj, száradási 

ideje 3-8 nap, fémsók hozzáadása gyorsítja a 
száradást. Az idő múlásával sárgul.  

• Lenolaj kence (firnisz): lenolaj+kobalt= 
gyorsan száradó, lenolaj+ólom=lassan száradó 

• Sürített lenolaj v. más néven standolaj: a 
lenolajat zárt edényben, 280-300 °C-on, több 
órán át forralva nyerik. 

• Gyantaolaj: kolofónium disztillációjának 
terméke. 

• Faolaj v. tung olaj: a Tung fa diójából 
sajtolnak. Előnye, hogy keményebb, vízállóbb 
és gyorsabban szárad, mint a lenolaj.



A félig száradó olajok

• Lakkokhoz ill. művész festékekhez azért 
keverik, hogy azok gyorsabban 
száradjanak.  

• Mákolaj: előnye, hogy nem sárgul annyira, 
mint a lenolaj, illetve nem bőrösödik, de 
avasodik, azonban ez 5% szóda 
hozzáadásával kiküszöbölhető. 

• Ricinus olaj: a ricinus communis magjából 
sajtolják, nagyon sűrű, sokáig szárad.



Nem száradó olajok

• Madula, kókusz, mogyoró, avokádó, oliva, 
csak kémiai átalakítás után használatosak, 
mellék összetevőként, valamely 
tulajdonság módosítására.



A természetes viaszok

• Eredetük szerint 3 csoportba sorolhatók: 
• 1.) állati eredetű  
• 2.) növényi eredetű 
• 3.) ásványi eredetű viaszok



Az állati eredetű viaszok

• Legjelentősebb képviselőjük a méhviasz: a 
méhek saját váladékukból állítják elő. 60 
°C-on olvad, napsütés hatására kifakul. 
Önmagában nem, csak egyéb természetes 
vagy szintetikus viaszokkal keverve 
alkalmas kültéri fafelületek kezelésére.  

• Pun viasz: a méhviasz tengervízben főzött 
változata, adalékként selymes fényt ad a 
felületnek.



Növényi eredetű viaszok

• Karnauba viasz: egy Brazíliában őshonos fa, a  
Carnauba  pálma levelein kiválasztódó viasz.  

• Japán viasz: valójában növényi faggyú, a 
gyertyagyártásban illetve bútorlakkok és 
bútorápoló szerek egyik összetevőjeként 
használják.



Természetes gyanták

• Az élő fák váladékait recens gyantáknak, 
vagy balzsamoknak nevezzük. A félig 
megkövesedett termékeket kopáloknak 
nevezzük. 

• A balzsam illetve kopál gyanták vízben 
nem, terpentinben pl. jól oldódnak.



Természetes gyanták

• Sellakk:  Indiából származik, a Laccifer lacca 
nevű fákon tenyésző élősködő rovar, a lakktetű 
váladékából készítik. A rovar leggyakrabban az 
Aleurites laccifera és a Croton lacciferus 
növények hajtásaiból táplálkozik, és testéből 
vöröses színű, sűrűn folyó nedvet választ ki. Ez 
az anyag vastagon beborítja a növény ágait, 
ezért sokáig úgy hitték, hogy a gyantát a fa 
izzadja ki a tetű csípése következtében; ma már 
tudjuk, hogy ez a megtermékenyített nőstény 
rovar váladéka, mely az ivadékgondozást segíti 
elő. 1 kg sellakot kb. 300 000 tetű képes 
előállítani



Természetes gyanták

• Kolofónium: A balzsamterpentin-olaj 
anyagpárja. Ha a portugál erdeifenyő-
gyantabalzsamból a folyékony komponenst 
(terpentin olajat) ledesztillálják, ez a 
tiszta gyanta marad vissza. A kolofónium 
hegedűgyanta néven is ismert, s mint ez a 
név (a hangszerek ismerői számára már) 
jelzi, igencsak ragacsos.



Természetes gyanták

• Benzoe gyanta: Barnásvörös, törékeny, 
kellemes vanillia illatú gyanta, melybe 
gyakran tejfehér mandulaszerű darabok 
vannak behintve (Benzoe amyglaloides); 
70-80% amorf gyanta, továbbá szabad 
benzoesav van benne. A styrax bension 
dryander nevű fának kiizzadt s megszáradt 
nedve. 



Természetes gyanták

• A szandarak gyanta: a természetes gyantája a 
Sandarak fának ((Tetraclinis articulata), rideg, 
törékeny, gyakran homokszerű, por alakban 
kerül forgalomba (radírozó port is gyártanak 
belőle). A balzsam-gyanta kesernyés illatú. 

• Alkoholban acetonban teljesen, 
terpentinolajban, kénhidrogénben 
petróleumban csak részlegesen oldódik. 
Felületkezeléshez terpentinnel vagy ricinussal 
elegyítve válik felhasználhatóvá, mert 
kemény, de rideg, töredezésre hajlamos.



Természetes gyanták

• Masztix: A Kiosz szigetén ősi idők óta tenyésztett 
Pistacia Lentiscus gyantája. A gyanta kisebb 
mennyiségben magától is kifolyik ugyan, nagyobb 
tömegben azonban úgy kapják, hogy az ágak héját, 
mely a gyantát tartalmazza, hosszában felmetszik. 
A kifolyó gyanta részben már az ágakon keményszik 
meg, részben a fa alá borított kőlapokra csurog. Az 
ágakról leszedett darabok adják a legfinomabb 
árut, míg a kőlapokon megkeményedett gyanta 
kevésbé értékes 0,5-2 cm. átmérőjű gömbös 
darabokban kerül a kereskedésbe. A legfinomabb 
Masztix átlátszó, zöldes aranysárga, míg a rosszabb 
fajták sötétebbek és zavarosak.



Természetes gyanták

• Dammár gyanta: Színe világossárga vagy 
színtelen, áttetsző vagy légbuborékos. Nagyon 
tiszta, világos gyanta, később is alig sárgul. A 
legkevésbé sárguló természetes gyanta. Minél 
keményebb és színtelenebb, annál jobb 
minőségű. Szagtalan és íztelen, fogyasztásra 
alkalmatlan. 75°C-on megpuhul, 150°C-on 
válik folyékonnyá. Alkoholban tökéletlenül, 
éterikus olajokban és zsírokban tökéletesen 
oldódik. A legtöbb dammárt ma a festékipar 
használja, a legjobb minőségű, tartós 
olajlakkok és firniszek kötőanyagaként.



Természetes felületkezelő anyagok 
oldószerei és adalék anyagai 

• Oldószerek: terpentin olaj (a fenyőgyanta 
lepárlása során keletkezik) 

• citrus olajok: citrusfélék héjából 
desztillálással nyerik 

• Színezőanyagok: ásványi vagy földfestékek 
• növényi eredetű:henna, szantálfa, stb. 
• Adalékanyagok: szárító adalékok: kobalt, 

mangán, cink, kálcium 
• lágyítók: ricinusolaj, mákolaj, szójaolaj, 
• Töltrőanyagok: a térfogat növelésére pl. kréta



Felületkezelési eljárások: pácolás

• Pácolásnál a leggyakoribb hiba, a felületek 
foltosra pácolása, ennek elkerülése érdekében 
célszerű a pácot feleslegben hordani fel. 

• A pácolás műveletei: 
1.) pácfelhordás (feleslegben) 
2.) pác oszlatás 
3.) a felesleg eltávolítása („lehúzása”) 
4.) a pácolt felületek szárítása 



Felületkezelési eljárások: hengeres felhordás
• Jellemzően síklap felületek kezelésére 

alkalmas eljárás, a henger borító anyagától 
függően felhordhatók pácok, lakkok, 
tapaszok illetve ragasztók. 

!

Egyoldalas 
hengeres 
lakkfelhordás

      Adagoló henger

       Felhordó 
henger



Felületkezelési eljárások: hengeres felhordás

Kétoldali  
hengeres  
lakkfelhordás



Felületkezelési eljárások: hengeres felhordás
• A hengerek anyaga és kialakítása: 
• Butilkaucsuk: Szivacsos gumi 
• Krómozott acél: - sima felületű, raszter henger, 

bordázott felületű OPTI ROLLER 
• Pácok felhordására  
   butilkaucsuk borítású 
   hengereket használnak 
   állaguk/keménységük, 
   szivacsosságuk eltérő. 
!
Fotó: gumihenger minták.                     



Felületkezelési eljárások: hengeres 
felhordás

• Ragasztó anyagok felhordására bordázott 
palástú butilkaucsuk hengerek 
alkalmasak. 

• A bordák mélysége és  
sűrűsége, illetve az adagoló 
És felhordó henger távolsága 
 szabályozza a felhordott  
mennyiséget.



Felületkezelési eljárások: hengeres 
felhordás

• Gumiborítású henger a lehúzókéssel



Felületkezelési eljárások: hengeres 
felhordás

• Gumiborítású henger a krómacél adagoló 
hengerrel



Felületkezelési eljárások: hengeres felhordás

• Előnyök: külső és belső oldal egyidejű 
felületkezelése is lehetséges (UV 
eljárásnál) 

• Nagyon kis lakkmennyiségek is 
felhordhatók: 5-50 g/m2 

• Egyenletes lakkréteg vastagságot biztosít 
• A felhordott lakkmennyiség az előtolási 

sebességgel szabályozandó (60-100 m/min)



Felületkezelési eljárások: hengeres felhordás
• A hengeres öntés: 

tixotróp anyagok 
felhordására 
fejlesztették ki, ahol a 
mechanikai súrlódás 
hatására megfolyik az 
egyébként gél állagú 
lakk. 

A hatás megszűnte után 
a lakk visszagélesedik.



Felületkezelési eljárások: öntés

• Az öntési eljárás során nyitott vagy zárt 
öntőfejből függönyszerűen kiáramló 
lakkfüggöny alatt áthaladó síklap 
alkatrészek lakkozása történik. 

• A felhordható lakkmennyiség: 60-500 g/m2 

• A jellemző előtolási sebességek:                                                       
60-100 m/min



Felületkezelési eljárások: öntés

• Jellegzetes öntőfej kialakítások: 
!

Túlfolyásos tartály 
 sematikus vázlata. 
!

Ülepedés állhat elő.



Felületkezelési eljárások: öntés

• Jellegzetes öntőfej kialakítások: 
!

Szabad kifolyású tartály 
 sematikus vázlata. 
!

Vastag lakkréteg.



Felületkezelési eljárások: öntés

• Jellegzetes öntőfej kialakítások: 
!

Túlnyomásos tartály 
 sematikus vázlata. 
!

Híg lakkokhoz ajánlott.



Felületkezelési eljárások: öntés

• Az Öntés hibái: 
- Egyenetlen rétegvastagság: örvényes a 
lakkfüggöny 
- Függönyszakadás: túl magasan van az öntőfej 
- Buborékos, légzárványos a lakk: túl gyors az 

előtolás 
- Ha az alkatrészek éle párhuzamosan 
találkozik a függönnyel túlzott lakkfelvitel 
történik, ami megfolyik: ezt az élek 
szennyezésének nevezzük.



Felületkezelési eljárások: öntés

Az élek 
szennyeződésének 
megakadályozása, 
vákuumos 
függönykitérítéssel



Felületkezelési eljárások: öntés

Az élek 
szennyeződésének 
megakadályozása, 
vákuumos 
függönykitérítéssel



Felületkezelési eljárások: öntés

Az élek szennyeződésének megakadályozása, 
elektrosztatikus 
függönykitérítéssel



Felületkezelési eljárások: öntés
Az élek 
szennyeződésének 
megakadályozása, 
elektrosztatikus 
Függönykitérítéssel 
(túlvonzott)



Felületkezelési eljárások: öntés

Az élek 
szennyeződésének 
megakadályozása, 
elektrosztatikus 
függönykitérítéssel



Felületkezelési eljárások: öntés

• A kétkomponensű öntés: szorosan 
összekapcsolódott a poliészter lakkok 
felhordásával, ahol az edzőt nem szabad a 
gyorsítóval közvetlenül keverni, mert 
felrobban 

• Többfejes öntőgépekkel kell rendelkezni a 
technológia kivitelezeéséhez



Felületkezelési eljárások: öntés

• 1:1-es eljárás



Felületkezelési eljárások: öntés

• Sandvich eljárás: 3 öntőfejjel



Felületkezelési eljárások: öntés

Aktív alapos eljárás: 2 öntőfejjel



Felületkezelési eljárások: mártás

• Mártó eljárás során viszonylag alacsony 
viszkozitású felületkezelő anyagba 
mártjuk a felületkezelendő alkatrészeket, 
amelyek főként három dimenziós tárgyak 
(pl. ablakkeretek, székvázak stb.). A 
felületen maradó réteg vastagsága főként 
a kihúzási sebességtől, az anyag 
viszkozitásától, illetve a felület 
minőségétől függ.



Felületkezelési eljárások: 
 mártás

Kihúzáskor x vastagságú 
réteg abszorbeálódik, y a 
visszafolyó réteg 
vastagsága.  
Ha nő a kihúzási sebesség 
(a viszkozitás magas 
értékei mellett) nő a 
kiemelt réteg vastagsága. 
Egyenletes réteg akkor 
van, ha a kihúzási 
sebesség valamivel 
kisebb, mint a 
lakkvisszafolyási



Felületkezelési eljárások: szórás

• A szórási eljárás során egy úgynevezett 
szórópisztolyból  levegő vagy nyomás 
segítségével  10-50 µm átmérőjű 
szemcsékre porlasztjuk a folyékony 
lakkot.



Felületkezelési eljárások: szórás

• A szórások típusai: 
• Attól függően, hogy csak levegő, csak 

nyomás vagy e kettő kombinációja vesz 
részt a szóráskúp létrehozásában 
megkülönböztetünk:  

• pneumatikus,  
• nagynyomású vagy levegő nélküli (airless) és 
• Kombinált vagy airmix szórást



Felületkezelési eljárások: szórás
• A pneumatikus szórás: 
Hatásfoka 30% körüli, jelentős a 
kiperdülési és ködképződési 
veszteség 
A lakktartály alsó vagy felső 
elrendezésű 
A levegő nyomása: 4-6 bar 
1/2- 1/3 m3 levegő visz ki 1kg lakkot 
!
 Alsó tartályos szórópisztoly    
                       sematikus 
vázlata



Felületkezelési eljárások: szórás

• A pneumatikus szórás 
!

Gravitációs tartály  



Felületkezelési eljárások: szórás
A pneumatikus szórás: HVLP 
rendszer 
High Volume Low Pressure 
!

Nevét onnan kapta, hogy nagy 
mennyiségű (köbtartalmú) levegő 
viszonylag kis nyomáson porlasztja 
ki a lakkot. 
A levegő nyomása: 0,6-1 bar 
3- 4 m3 levegő visz ki 1kg lakkot


