
با تحوالت اقتصادی سالیان اخیر از یک سو شاهد افت کمی تولید خودرو و 
بصورت  قطعات  و  خودرو  کیفیت  دیگر،  سویی  از  و  بوده ایم  وابسته  قطعات 
زد.  می توان  مدعا  این  تأیید  در  فراوان  مثال های  گردید.  افت  دچار  عمومی 
اما در این بین برخی شرکت های خصوصی و دولتی بنا به مدیریت شایسته 
از  ایندامین  یابند.  رهایي  بحران ها  این  طوفان  از  توانستند  نگرش،  تغییر  و 
مدیریتی،  نوین  رویکرد  پشتوانه  به  توانسته  که  است  شرکت هایی  معدود 
توسعه  در  خود،  مشتریان  نسبی  رضایت  افزایش  و  کیفیت  ارتقای  بر  عالوه 

زیرساخت های مهندسی نیز گام های مؤثری بردارد. 
قدمت  دارای  کشور  در  فنر  کمک  سازنده  اولین  عنوان  به  ایندامین  شرکت 
ایندامین  در  کیفیت  سالیان گذشته  در  این وجود  با  است.  باالیی  پتانسیل  و 
به  را  مشتریان  نارضایتی  اغلب  که  بوده  گسترده ای  تغییرات  دستخوش 
توسعه  امکان  تا  بود  مضاعفی  عامل  موجود  تحریم های  است.  داشته  همراه 
زیرساخت های مهندسی و کیفیت فراهم نگردد. با توجه به تأمین بالغ بر 95 
درصد کمک فنرهای گروه خودروسازی سایپا توسط این شرکت، بحران های 
و  گذشته  مدیران  تالش  به رغم  یافت.  ویژه ای  اهمیت  شده  ایجاد  کیفی 
حمایت های صورت گرفته، بهبود چشمگیری که بتواند نیازهای مشتریان را 
برآورده نماید، حاصل نشد. تا اینکه در سال گذشته شاهد تغییر در بدنه مدیریت 

این شرکت بودیم. 
ایجاد یک سازمان  به  اعتقاد  با    92 مهرماه  در  پیکانی  مهندس مصطفی 
آغاز  ایندامین  به عنوان مدیر عامل شرکت  با تفکر سیستمی  یاد گیرنده 
به فعالیت نمود. از ابتدا نگرش وی توسعه زیرساخت های مهندسی با رویکرد 
تولید در  به عنوان معاونت  پیشینه وی  بود.  بهبود کیفی محصوالت شرکت 
شرکت ایندامین و همچنین به عنوان مدیریت مهندسی و کیفیت قوای محرکه 
گروه خودروسازی سایپا و آشنایی کامل با فرآیند تولید کمک فنر باعث شد تا 
نقشه راه بهبود وضعیت کیفی محصوالت به صورت واقع بینانه ترسیم گردد. 
دیری نگذشت که روند بهبود کیفی محصوالت ُمهر تاییدی بر این انتصاب 
توقف خط  باعث  آنکه  ولو  است  ایشان مشکالت کیفی مهم  نظر  از  گردید. 

سو شاهد افت کمی تولید خودرو و 
بصورت  قطعات  و  خودرو  کیفیت  دیگر،  سویی  از  و  ایم 
زد.  توان 
های خصوصی و دولتی بنا به مدیریت شایسته 
از  ایندامین 
مدیریتی،  نوین  رویکرد  پشتوانه  به  توانسته  که  است  هایی 
توسعه  در  خود،  مشتریان  نسبی  رضایت  افزایش  و  کیفیت  ارتقای  بر  عالوه 

قدمت  دارای  کشور  در  فنر  کمک  سازنده  اولین  عنوان  به  ایندامین  شرکت 
ایندامین  در  کیفیت  سالیان گذشته  در  این وجود  با  است.  باالیی  پتانسیل  و 
به  را  مشتریان  نارضایتی  اغلب  که  بوده  ای 
توسعه  امکان  تا  بود  مضاعفی  عامل  موجود  های 
های مهندسی و کیفیت فراهم نگردد. با توجه به تأمین بالغ بر 95

پا توسط این شرکت، بحرانهای 
و  گذشته  مدیران  تالش  رغم 
های صورت گرفته، بهبود چشمگیری که بتواند نیازهای مشتریان را 
برآورده نماید، حاصل نشد. تا اینکه در سال گذشته شاهد تغییر در بدنه مدیریت 

ایجاد یک سازمان 
آغاز  ایندامین  به عنوان مدیر عامل شرکت   
های مهندسی با رویکرد 
تولید در  به عنوان معاونت  پیشینه وی  بود.  بهبود کیفی محصوالت شرکت 
شرکت ایندامین و همچنین به عنوان مدیریت مهندسی و کیفیت قوای محرکه 
گروه خودروسازی سایپا و آشنایی کامل با فرآیند تولید کمک فنر باعث شد تا 
بینانه ترسیم گردد. 
هر تاییدی بر این انتصاب 
توقف خط  باعث  آنکه  ولو  است  ایشان مشکالت کیفی مهم  نظر  از  گردید. 

بازگشت به مباني
راه گشاي مشكالت 

پيش روي صنعت 
خودروي كشور است.

سازمان  “یک  اینکه:  به  اعتقاد  با  ایندامین  شرکت  مدیریت 
بهبود زیرساخت های  یادگیرنده راه گشای تصمیم سازی در جهت 
مشکالت  حل  جهت  مهمی  گام های  توانست  است"   مهندسی 

شرکت بردارد.

         دستگاه آزمون نیروی 
میرایی کمک فنر مستقر در خط 

تولید شرکت ایندامین
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تولید ایندامین گردد.
دارا  با مساحت 16720 متر مربع و  ایندامین  شرکت 
پرسنل  نفر   170 و  تولیدی  پرسنل  نفر   285 بودن 
فنر  کمک   تولید کننده  کارخانه  نخستین  ستادی 
سال  در  شرکت  این  می باشد.  ایران  در  هیدرولیکی 
1349 با هدف تولید کمک فنر وسایل نقلیه تاسیس 
شد و از سال 1355 شروع به بهره برداری نمود. اخذ 
سال  از  فعالیت  شروع  برای  نیاز  مورد  فنی  دانش 
1971 میالدی با شرکت انگلیسي آرمسترانگ صورت 
نقشه ها  تا کلیه  این شرکت متعهد گردید  پذیرفت و 
و مدارک فنی مورد نیاز را در اختیار شرکت ایندامین 
قرار دهد. شروع فعالیت صنعتی با نصب ماشین آالت و 
تحت نظارت شرکت آرمسترانگ آغاز گردید و متعاقب 
آن با توجه به دانش فنی اخذ شده و تجربه حاصله، 
شرکت ایندامین به طور مستقل اقدام به ساخت کمک 

فنر با استانداردهای مختلف نمود.
در شرکت ایندامین کلیه فرآیندهای مهم تولید قطعات 
مانند برش لوله ها، تولید سیلندر و outer tube وجود 
ایندامین  شرکت  که  کاملی  الگوی  به  توجه  با  دارد. 
از  فنر  کمک  مجموعه  قطعات  تولید  فرآیندهای  از 
شرکت های صاحب نام اروپایی بدست آورده است و 

تولید  برنامه  باال،  واسطه حساسیت های  به  همچنین 
داخل شرکت  در  تولید  توسعه خطوط  و  قطعات  این 
قرار  تولیدات  توسعه  اصلی  استراتژی  جزو  ایندامین 

گرفته است.
فنی،  پیچیدگی  بدلیل  فنر  کمک  میله  تولید  در 
امکان  کیفی،  حساسیت های  و  باال  هزینه های 
تولید  همه  تقریبًا  و  ندارد  وجود  آن  برون سپاری 
این  تولید  فرآیندهای  کلیه  دنیا  سراسر  در  کنندگان 
می دهند.  انجام  پیمانکار  دخالت  بدون  را  محصول 
در شرکت ایندامین نیز جهت افزایش ظرفیت تولید، 
ارتقاء سطح بهره وری و پوشش کامل نیازهای مشتری 
برای خودروهای خانواده ایکس 100، کمک فنرهای 
عقب و کمک فنرهای نیسان در قدم نخست اقدام به 
تنظیمات  تثبیت  و  تولیدی موجود  اصالحات دو خط 
اولیه دستگاه شده است. در گام بعد جهت تولید کمک 
فنر تیبا با مطالعات انجام شده و سرمایه گذاری بعمل 
راه اندازی  خط  دو  موازات  به  دیگر  خط  یک  آمده، 

خواهد شد. 
این در حالی است که برخی از فرآیندهای تولیدی به 
دلیل هزینه باالی ساخت و نگهداری قالب، تولید و 
نیروی انسانی توسط پیمانکاران داخل و خارج کشور 
انجام می شود. با استقرار سیستم کنترل کیفیت اقالم 
تولید  و  شرکت  بیرون  پرسی  قطعات  تولید  ورودی، 

آترتیوب در داخل شرکت ایندامین انجام خواهد شد.
چهار  از  متشکل  ایندامین  شرکت  در  مونتاژ  خطوط 
به همراه واحدهای پیش مونتاژ قطعات  سلول مجزا 
است. با اصالح زیرساخت ها در این بخش با ساده سازی 
فرآیندها، عالوه بر افزایش بهره وری، ظرفیت تولید نیز 
افزایش یافته است؛ در یک گام دیگر تولید بصورت 
بچ با تولید پیوسته جایگزین خواهد شد. این تغییرات، 
اقدامات  شرایط اعمال مکانیزم های کنترل کیفیت و 
اپراتوری،  مستقیم  نظارت های  شامل  که  اصالحی 
بازخوردهای کیفی  انتقال  در  ناظران کیفی و تسریع 
از انتهای خطوط یا از سوی مشتری در خطوط مونتاژ 
کیفیت  افزایش  به  منجر  نهایتًا  و  بهبود می بخشد  را 

قطعات و کاهش ضایعات می گردد. 

        دستگاه آزمون عملکرد نیرو ـ جابجایي 
مستقر در خط تولید کمک فنر شرکت ایندامین

نقشه راه مدیریت ارشد سازمان برای حل 
مشکل کیفی

یکی  عنوان  به  گذشته  سالیان  در  پیکانی  مهندس 
گروه  قطعات  تأمین  واحدهای  در  موفق  مدیران  از 
در شرکت سازه گستر مشغول  و  سایپا  خودروسازی 
به فعالیت بوده است. حضور فعال وی به مدت 15 
ماه در دوره های "کروپ" در شرکت آلمانی سازنده 
شناخت  در  مهمی  گام   ”Bilstein“ فنر  کمک 
و  طراحی  زمینه  در  دنیا  روز  تکنولوژی  از  ایشان 
ساخت کمک فنر خودرو بود. این تخصص و تجربه 
با ارزش نقطه عطفی بود تا در بازگشت با تصمیم 
خود و موافقت مدیریت وقت شرکت سازه گستر به 
سمت معاونت تولید شرکت ایندامین منصوب گردد. 
سرانجام در مهرماه سال 92 با تصمیم مدیر عامل 
ایندامین  شرکت  مشکالت  به  نزدیک  از  که  سایپا 
واقف بود وی سکان هدایت شرکت ایندامین را به 

عهده گرفت.
همزمان  توسعه  برای  مدیریت  استراتژی 
شامل سرفصل های  کیفیت  و  تولید  زیرساخت های 

زیر است: 
• توسعه و ارتقای تجهیزات تولید به منظور افزایش 	

ظرفیت، بهره وری، کاهش انرژی و هزینه
• آزمون 	 حوزه  در  سازمان  توانمندی های  افزایش 

نمونه های  ساخت  منظور  به  اندازه گیری  و 
که  نحوی  به  جدید  محصوالت  برای  مهندسی 
کلیه آزمون های مهم کمک فنرهای تولیدی به 

صورت مستقل در داخل شرکت انجام شود. 
• توسعه فضای کارخانه به منظور تمرکز بر تولید 	

قطعات 
• به 	 تکنولوژی  صاحب  شرکت های  با  همکاری 

فنی  دانش  ارتقاء  و  تولید  خطوط  توسعه  منظور 
و مهندسی

• هدف گذاری برای تولید محصول سبز به منظور 	
کمک  تولید  در  محیطی  زیست  الزامات  رعایت 

فنر
• منظور 	 به  میانی  مدیران  به  اختیار  تفویض 

بسترسازی در انجام بهینه فعالیت ها
• تامین مواد اولیه و قطعات از منابع دست اول و 	

شناسنامه دار معتبر داخلی و خارجی
• کنترل کیفیت از مبداء با نظارت مستقیم و مستمر 	

بر عملکرد پیمانکاران
• افزایش سهم بازار با احیای برند و نام تجاری	
• شرکت 	 مهندسی  و  سازمانی  ساختار  بهبود 

و  توانمندی ها  از  بهینه  استفاده  راستای  در 
مهارت های افراد

آموزش 
آموزش پرسنل در پیاده سازی نقشه راه سهم بسزایی 
یک  عنوان  به  خدمت  حین  آموزش  دارد.  و  داشته 
در  پرسنلی  مهارت های  افزایش  در  زیربنایی  ابزار 
کارآمد  ابزار  یک  عنوان  به  سازمانی  سطوح  کلیه 
تاکید  ارشد سازمان مورد  از سوی مدیریت  همواره 
بوده است. در این راستا با افزایش سرانه آموزش به 
بیش از دو برابر گذشته نتایج چشم گیری در افزایش 
کاهش  تولید،  زمان  کاهش  فنی،  مهارت های 
و  حوادث  کاهش  قطعات،  کیفیت  بهبود  ضایعات، 
افزایش  باعث  نهایتًا  و  شده  حاصل  ایمنی  افزایش 

بهره وری سازمان گشته است.

مهندس پیکانی: 
فنی  پیچیدگی  به  توجه  "با 
فنر  کمک  قطعه  عملکردی  و 
داشتن  اختیار  در  بدون 
استاندارد   آزمون  تجهیزات 
و مناسب امکان تولید کیفی 

قطعه میسر نمی باشد."

        دستگاه آزمون مشخصه دینامیکی نیرو-جابجایی و 
نیرو-سرعت کمک فنر در شرکت ایندامین
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تولید ایندامین گردد.
دارا  با مساحت 16720 متر مربع و  ایندامین  شرکت 
پرسنل  نفر   170 و  تولیدی  پرسنل  نفر   285 بودن 
فنر  کمک   تولید کننده  کارخانه  نخستین  ستادی 
سال  در  شرکت  این  می باشد.  ایران  در  هیدرولیکی 
1349 با هدف تولید کمک فنر وسایل نقلیه تاسیس 
شد و از سال 1355 شروع به بهره برداری نمود. اخذ 
سال  از  فعالیت  شروع  برای  نیاز  مورد  فنی  دانش 
1971 میالدی با شرکت انگلیسي آرمسترانگ صورت 
نقشه ها  تا کلیه  این شرکت متعهد گردید  پذیرفت و 
و مدارک فنی مورد نیاز را در اختیار شرکت ایندامین 
قرار دهد. شروع فعالیت صنعتی با نصب ماشین آالت و 
تحت نظارت شرکت آرمسترانگ آغاز گردید و متعاقب 
آن با توجه به دانش فنی اخذ شده و تجربه حاصله، 
شرکت ایندامین به طور مستقل اقدام به ساخت کمک 

فنر با استانداردهای مختلف نمود.
در شرکت ایندامین کلیه فرآیندهای مهم تولید قطعات 
مانند برش لوله ها، تولید سیلندر و outer tube وجود 
ایندامین  شرکت  که  کاملی  الگوی  به  توجه  با  دارد. 
از  فنر  کمک  مجموعه  قطعات  تولید  فرآیندهای  از 
شرکت های صاحب نام اروپایی بدست آورده است و 

تولید  برنامه  باال،  واسطه حساسیت های  به  همچنین 
داخل شرکت  در  تولید  توسعه خطوط  و  قطعات  این 
قرار  تولیدات  توسعه  اصلی  استراتژی  جزو  ایندامین 

گرفته است.
فنی،  پیچیدگی  بدلیل  فنر  کمک  میله  تولید  در 
امکان  کیفی،  حساسیت های  و  باال  هزینه های 
تولید  همه  تقریبًا  و  ندارد  وجود  آن  برون سپاری 
این  تولید  فرآیندهای  کلیه  دنیا  سراسر  در  کنندگان 
می دهند.  انجام  پیمانکار  دخالت  بدون  را  محصول 
در شرکت ایندامین نیز جهت افزایش ظرفیت تولید، 
ارتقاء سطح بهره وری و پوشش کامل نیازهای مشتری 
برای خودروهای خانواده ایکس 100، کمک فنرهای 
عقب و کمک فنرهای نیسان در قدم نخست اقدام به 
تنظیمات  تثبیت  و  تولیدی موجود  اصالحات دو خط 
اولیه دستگاه شده است. در گام بعد جهت تولید کمک 
فنر تیبا با مطالعات انجام شده و سرمایه گذاری بعمل 
راه اندازی  خط  دو  موازات  به  دیگر  خط  یک  آمده، 

خواهد شد. 
این در حالی است که برخی از فرآیندهای تولیدی به 
دلیل هزینه باالی ساخت و نگهداری قالب، تولید و 
نیروی انسانی توسط پیمانکاران داخل و خارج کشور 
انجام می شود. با استقرار سیستم کنترل کیفیت اقالم 
تولید  و  شرکت  بیرون  پرسی  قطعات  تولید  ورودی، 

آترتیوب در داخل شرکت ایندامین انجام خواهد شد.
چهار  از  متشکل  ایندامین  شرکت  در  مونتاژ  خطوط 
به همراه واحدهای پیش مونتاژ قطعات  سلول مجزا 
است. با اصالح زیرساخت ها در این بخش با ساده سازی 
فرآیندها، عالوه بر افزایش بهره وری، ظرفیت تولید نیز 
افزایش یافته است؛ در یک گام دیگر تولید بصورت 
بچ با تولید پیوسته جایگزین خواهد شد. این تغییرات، 
اقدامات  شرایط اعمال مکانیزم های کنترل کیفیت و 
اپراتوری،  مستقیم  نظارت های  شامل  که  اصالحی 
بازخوردهای کیفی  انتقال  در  ناظران کیفی و تسریع 
از انتهای خطوط یا از سوی مشتری در خطوط مونتاژ 
کیفیت  افزایش  به  منجر  نهایتًا  و  بهبود می بخشد  را 

قطعات و کاهش ضایعات می گردد. 

        دستگاه آزمون عملکرد نیرو ـ جابجایي 
مستقر در خط تولید کمک فنر شرکت ایندامین

نقشه راه مدیریت ارشد سازمان برای حل 
مشکل کیفی

یکی  عنوان  به  گذشته  سالیان  در  پیکانی  مهندس 
گروه  قطعات  تأمین  واحدهای  در  موفق  مدیران  از 
در شرکت سازه گستر مشغول  و  سایپا  خودروسازی 
به فعالیت بوده است. حضور فعال وی به مدت 15 
ماه در دوره های "کروپ" در شرکت آلمانی سازنده 
شناخت  در  مهمی  گام   ”Bilstein“ فنر  کمک 
و  طراحی  زمینه  در  دنیا  روز  تکنولوژی  از  ایشان 
ساخت کمک فنر خودرو بود. این تخصص و تجربه 
با ارزش نقطه عطفی بود تا در بازگشت با تصمیم 
خود و موافقت مدیریت وقت شرکت سازه گستر به 
سمت معاونت تولید شرکت ایندامین منصوب گردد. 
سرانجام در مهرماه سال 92 با تصمیم مدیر عامل 
ایندامین  شرکت  مشکالت  به  نزدیک  از  که  سایپا 
واقف بود وی سکان هدایت شرکت ایندامین را به 

عهده گرفت.
همزمان  توسعه  برای  مدیریت  استراتژی 
شامل سرفصل های  کیفیت  و  تولید  زیرساخت های 

زیر است: 
• توسعه و ارتقای تجهیزات تولید به منظور افزایش 	

ظرفیت، بهره وری، کاهش انرژی و هزینه
• آزمون 	 حوزه  در  سازمان  توانمندی های  افزایش 

نمونه های  ساخت  منظور  به  اندازه گیری  و 
که  نحوی  به  جدید  محصوالت  برای  مهندسی 
کلیه آزمون های مهم کمک فنرهای تولیدی به 

صورت مستقل در داخل شرکت انجام شود. 
• توسعه فضای کارخانه به منظور تمرکز بر تولید 	

قطعات 
• به 	 تکنولوژی  صاحب  شرکت های  با  همکاری 

فنی  دانش  ارتقاء  و  تولید  خطوط  توسعه  منظور 
و مهندسی

• هدف گذاری برای تولید محصول سبز به منظور 	
کمک  تولید  در  محیطی  زیست  الزامات  رعایت 

فنر
• منظور 	 به  میانی  مدیران  به  اختیار  تفویض 

بسترسازی در انجام بهینه فعالیت ها
• تامین مواد اولیه و قطعات از منابع دست اول و 	

شناسنامه دار معتبر داخلی و خارجی
• کنترل کیفیت از مبداء با نظارت مستقیم و مستمر 	

بر عملکرد پیمانکاران
• افزایش سهم بازار با احیای برند و نام تجاری	
• شرکت 	 مهندسی  و  سازمانی  ساختار  بهبود 

و  توانمندی ها  از  بهینه  استفاده  راستای  در 
مهارت های افراد

آموزش 
آموزش پرسنل در پیاده سازی نقشه راه سهم بسزایی 
یک  عنوان  به  خدمت  حین  آموزش  دارد.  و  داشته 
در  پرسنلی  مهارت های  افزایش  در  زیربنایی  ابزار 
کارآمد  ابزار  یک  عنوان  به  سازمانی  سطوح  کلیه 
تاکید  ارشد سازمان مورد  از سوی مدیریت  همواره 
بوده است. در این راستا با افزایش سرانه آموزش به 
بیش از دو برابر گذشته نتایج چشم گیری در افزایش 
کاهش  تولید،  زمان  کاهش  فنی،  مهارت های 
و  حوادث  کاهش  قطعات،  کیفیت  بهبود  ضایعات، 
افزایش  باعث  نهایتًا  و  شده  حاصل  ایمنی  افزایش 

بهره وری سازمان گشته است.

مهندس پیکانی: 
فنی  پیچیدگی  به  توجه  "با 
فنر  کمک  قطعه  عملکردی  و 
داشتن  اختیار  در  بدون 
استاندارد   آزمون  تجهیزات 
و مناسب امکان تولید کیفی 

قطعه میسر نمی باشد."

        دستگاه آزمون مشخصه دینامیکی نیرو-جابجایی و 
نیرو-سرعت کمک فنر در شرکت ایندامین
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با  جدید  محصول  طراحی  تطبیق  جهت  "قطعا 
عملکردی  تهیه مشخصات  و  الزامات مشتری 
واحدهای  در  برداری  بهره  منظور  به  آن 
روز،  به  آزمایشگاهی  تجهیزات  به  مهندسی، 
استاندارد و دقیق نیاز است. بدون در اختیار 
داشتن تجهیزات آزمون پیشرفته،  مهندسی 
معکوس، تکوین،  نمونه سازی و صحه گذاری 

محصول امکان پذیر نمی باشد."

مهندس شمس مدیریت کیفیت شرکت ایندامین:

 
 

 

 

 

  شامل موارد زیر است: ت کیفیکیفیت برای حل مشکال مدیریتبرنامه های اجرایی 

   بازنگری، اصالح و کالیبراسیون تجهیزات آزمون به عنوان تنها مرجع تشخیص کیفیت قطعه 

به منظور بهینه سازی تجهیزات آزمون مستقر در خطوط تولید اصالح سیستم هیدرولیک، نصب خط کش دیجیتال، تعویض 
م شد.  این مهم با وجود تحریمها و عد و کالیبراسیون لودسل، تغییرات برد الکترونیک و ارتقای نرم افزار دستگاه انجام

یری سرعت گدسترسی به قطعات مکانیکی و الکترونیکی صورت پذیرفته است. همچنین قابلیت دستگاه جهت اعمال و اندازه
برای اولین بار در شرکت ایندامین  نیز 1/0و  m/s 9/0سرعتهای   0/1و  4/1و  m/s2/1  عالوه بر سرعتهای بارگذاری 
  های ساخت داخل ارتقاء یافت.تگاهبر روی دس

  صحه گذاری تجهیزات آزمون توسط مراجع ذیصالح 
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 مهندس پیکانی: 

ید کیفی مناسب امکان تولاستاندارد  و  آزمونپیچیدگی فنی و عملکردی قطعه کمک فنر بدون در اختیار داشتن تجهیزات به با توجه "
 "اشد.قطعه میسر نمی ب
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(    RAS)گزارش روند شاخص محصول نامنطبق

گزارش روند شاخص محصول نامنطبق )RAS( طي یک سالگزارش روند PPM کمک فنر طي یک سال اخیر

کیفی  سطح  ارتقای  سو،  یک  از  ایندامین  شرکت  "در 
و  آزمون  تجهیزات  بهینه سازی  و  نصب  با  انبوه  تولید  در 
اندازه گیری در خطوط تولید شکل گرفت. از سویی دیگر، 
آنها  بهینه سازی  و  جدید  محصوالت  طراحی  منظور  به 
استقرار دستگاه های آزمون آزمایشگاهی در دستور کار این 

شرکت قرار دارد."
بازنگری و تحلیل عیوب قطعات برگشتی با تهیه گزارشات 
آغاز  مهندسی  حوزه  توسط  تولید  خطوط  در  خرابی 
فنر  کمک  عدد  یک  مورد  در  مقایسه ای  آزمون  گردید. 
متفاوتی  نتایج  و  گرفت  مشابه صورت  آزمایشگاه های  در 
موارد  برخی  در  و  چشمگیر  اختالف،  این  داد.  نشان  را 
مهم  نقش  مبین  امر  این  که  بود  خطا  درصد   50 بر  بالغ 
کاهش  و  کیفیت  ارتقاء  در  عملکردی  آزمون  تجهیزات 
برگشتی های کمک فنر است. به عبارت دیگر تا پیش 
تولید  خطوط  در  مستقر  آزمون  دستگاه های  این،  از 
توانایی تشخیص عیوب یاد شده را نداشته اند. با این 
به  و  اصالح  و  شد  داده  تشخیص  کیفی  گلوگاه  رویکرد 
روزرسانی دستگاه های آزمون عملکرد کمک فنر در دستور 

کار مدیریت کیفیت قرار گرفت. 
صرف  با  شده  یاد  آزمون  دستگاه های  تامین  و  اصالح 
هزینه  کاهش  یک درصد  معادل  اندک  بسیار  هزینه ای 
اساس  بر  که  نحوی  به  شد.  انجام  قطعات  برگشت 
گزارش ارائه شده از واحدهای کیفی مشتری نهایی 
کیفیت  در  شرکت  اثربخشی  سهم  سایپا(  )شرکت 

30% می باشد.

تولید محصول سبز 
و  قطعات  منظر  از  که  است  محصولی  سبز،  محصول 
فرآیندهای تولیدی، عملیات بازکاری و بازیافت محصول، 
صدمه ای به محیط زیست وارد نمی نماید. شرکت ایندامین 
با مشارکت اداره محیط زیست سایپا جهت دریافت تاییدیه 
محصول سبز اقدام به بررسی و تعریف پروژه با همکاری 
انجمن مدیریت سبز ایران زیر نظر "انجمن سبز اروپا" 
تاییدیه  اخذ  به  مربوط  الزامات  راستا  این  در  است.  نموده 
با هماهنگی اداره محیط زیست سایپا تهیه شده و برنامه 

اجرایی تدوین و در مرحله عقد قرارداد می باشد.

روند بهبود محصول با ارتقای تجهیزات آزمون 
مستقر در خطوط تولید 

در ابتدای فعالیت مدیریت جدید به رغم انجام آزمون های 
صددرصدی محصوالت نهایی، مبلغی بالغ بر دو میلیارد و 
600 میلیون تومان هزینه برگشت محصوالت تولیدی به 
صورت متوسط سالیانه بوده است که معادل 40/000  عدد 
کمک فنر می باشد. این امر به دلیل شکایت مشتری نهایی 
خالصی  و  کوبش  سفتی،  نظیر  عیوبی  با  محصوالت  از 
کمک فنر بوده است. پس از بررسی مهندسی این شکایات 
مشخص شد که "آزمون اندازه گیری نیروی میرایی کمک 
آزمون ها  اساس  بر  نمی گردد.  انجام  درستی  به  فنرها" 
کمک  از  نمونه   100 روی  بر  شده  انجام  بررسی های  و 
قطعات  از  درصد   70 حدود  ماه  هر  در  برگشتی  فنرهای 

معیوب تشخیص داده می شد.

برنامه های اجرایی مدیریت کیفیت برای حل مشکالت کیفی شامل موارد 
زیر است:

• بازنگری، اصالح و کالیبراسیون تجهیزات آزمون به عنوان تنها مرجع 	
تشخیص کیفیت قطعه 

• به منظور بهینه سازی تجهیزات آزمون مستقر در خطوط تولید اصالح 	
کالیبراسیون  و  تعویض  دیجیتال،  خط کش  نصب  هیدرولیک،  سیستم 
انجام شد.  نرم افزار دستگاه  ارتقای  و  الکترونیک  برد  تغییرات  لودسل، 
و  مکانیکی  قطعات  به  دسترسی  عدم  و  تحریم ها  وجود  با  مهم  این 
الکترونیکی صورت پذیرفته است. همچنین قابلیت دستگاه جهت اعمال 
و اندازه گیری سرعت بارگذاری عالوه بر سرعت های m/s 0/6 و 0/3 
در شرکت  بار  اولین  برای  نیز   1/0 و   1/5  m/s 0/1 سرعت های   و 

ایندامین بر روی دستگاه های ساخت داخل ارتقاء یافت. 
• صحه گذاری تجهیزات آزمون توسط مراجع ذیصالح 	
• توسط 	 معیوب  قطعات  تعویض  روش  تبیین  دستورالعمل جهت  تدوین 

یک کمیته متشکل از شرکت ایندامین، سازه گستر و سایپا
• نصب یک دستگاه تست عملکرد نیروی میرایی و تعیین میزان خالصی 	

در انبار داغی جهت تشخیص قطعات سالم و معیوب
در حال حاضر با پیاده سازی استراتژی مناسب مدیریتی و عملکرد شایسته 
به  ایندامین طی سال گذشته میزان هزینه برگشتی در سال  تیم کیفیت 
فنر  معادل 13000 کمک  تقریبًا  که  است  یافته  کاهش  حدود یک سوم 
به ارزش  800  میلیون تومان می باشد. عالوه بر این با انجام آزمون بر 
از کمک فنرهای برگشتی در هر ماه تنها حدود 30 %  روی 100 نمونه 
نیز   C100 شاخص  آنکه  ضمن  شده اند.  داده  تشخیص  معیوب  قطعات 
باز  نمایانگر تعداد کمک فنر  این شاخص  بهبود چشم گیری داشته است. 
شده طی سه ماه اول گارانتی می باشد که از تعداد 700 عدد به 25  عدد 
کمک فنر کاهش یافته است. همچنان که مشاهده می شود با تغییر رویکرد 
مدیریتی شاخص های کیفی محصوالت رو به بهبود است. این شاخص در 
نمایان  به خوبی  برگشتی های محصول  میزان رضایت مشتریان و حجم 

شده است.

آزمون صد در صد کمک فنرهای تولیدی شرکت ایندامین
نمودارهای مشخصه دینامیکی نیرو-جابجایی و نیرو-سرعت کمک فنر
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با  جدید  محصول  طراحی  تطبیق  جهت  "قطعا 
عملکردی  تهیه مشخصات  و  الزامات مشتری 
واحدهای  در  برداری  بهره  منظور  به  آن 
روز،  به  آزمایشگاهی  تجهیزات  به  مهندسی، 
استاندارد و دقیق نیاز است. بدون در اختیار 
داشتن تجهیزات آزمون پیشرفته،  مهندسی 
معکوس، تکوین،  نمونه سازی و صحه گذاری 

محصول امکان پذیر نمی باشد."

مهندس شمس مدیریت کیفیت شرکت ایندامین:

 
 

 

 

 

  شامل موارد زیر است: ت کیفیکیفیت برای حل مشکال مدیریتبرنامه های اجرایی 

   بازنگری، اصالح و کالیبراسیون تجهیزات آزمون به عنوان تنها مرجع تشخیص کیفیت قطعه 

به منظور بهینه سازی تجهیزات آزمون مستقر در خطوط تولید اصالح سیستم هیدرولیک، نصب خط کش دیجیتال، تعویض 
م شد.  این مهم با وجود تحریمها و عد و کالیبراسیون لودسل، تغییرات برد الکترونیک و ارتقای نرم افزار دستگاه انجام

یری سرعت گدسترسی به قطعات مکانیکی و الکترونیکی صورت پذیرفته است. همچنین قابلیت دستگاه جهت اعمال و اندازه
برای اولین بار در شرکت ایندامین  نیز 1/0و  m/s 9/0سرعتهای   0/1و  4/1و  m/s2/1  عالوه بر سرعتهای بارگذاری 
  های ساخت داخل ارتقاء یافت.تگاهبر روی دس

  صحه گذاری تجهیزات آزمون توسط مراجع ذیصالح 
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 مهندس پیکانی: 

ید کیفی مناسب امکان تولاستاندارد  و  آزمونپیچیدگی فنی و عملکردی قطعه کمک فنر بدون در اختیار داشتن تجهیزات به با توجه "
 "اشد.قطعه میسر نمی ب
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(    RAS)گزارش روند شاخص محصول نامنطبق

گزارش روند شاخص محصول نامنطبق )RAS( طي یک سالگزارش روند PPM کمک فنر طي یک سال اخیر

کیفی  سطح  ارتقای  سو،  یک  از  ایندامین  شرکت  "در 
و  آزمون  تجهیزات  بهینه سازی  و  نصب  با  انبوه  تولید  در 
اندازه گیری در خطوط تولید شکل گرفت. از سویی دیگر، 
آنها  بهینه سازی  و  جدید  محصوالت  طراحی  منظور  به 
استقرار دستگاه های آزمون آزمایشگاهی در دستور کار این 

شرکت قرار دارد."
بازنگری و تحلیل عیوب قطعات برگشتی با تهیه گزارشات 
آغاز  مهندسی  حوزه  توسط  تولید  خطوط  در  خرابی 
فنر  کمک  عدد  یک  مورد  در  مقایسه ای  آزمون  گردید. 
متفاوتی  نتایج  و  گرفت  مشابه صورت  آزمایشگاه های  در 
موارد  برخی  در  و  چشمگیر  اختالف،  این  داد.  نشان  را 
مهم  نقش  مبین  امر  این  که  بود  خطا  درصد   50 بر  بالغ 
کاهش  و  کیفیت  ارتقاء  در  عملکردی  آزمون  تجهیزات 
برگشتی های کمک فنر است. به عبارت دیگر تا پیش 
تولید  خطوط  در  مستقر  آزمون  دستگاه های  این،  از 
توانایی تشخیص عیوب یاد شده را نداشته اند. با این 
به  و  اصالح  و  شد  داده  تشخیص  کیفی  گلوگاه  رویکرد 
روزرسانی دستگاه های آزمون عملکرد کمک فنر در دستور 

کار مدیریت کیفیت قرار گرفت. 
صرف  با  شده  یاد  آزمون  دستگاه های  تامین  و  اصالح 
هزینه  کاهش  یک درصد  معادل  اندک  بسیار  هزینه ای 
اساس  بر  که  نحوی  به  شد.  انجام  قطعات  برگشت 
گزارش ارائه شده از واحدهای کیفی مشتری نهایی 
کیفیت  در  شرکت  اثربخشی  سهم  سایپا(  )شرکت 

30% می باشد.

تولید محصول سبز 
و  قطعات  منظر  از  که  است  محصولی  سبز،  محصول 
فرآیندهای تولیدی، عملیات بازکاری و بازیافت محصول، 
صدمه ای به محیط زیست وارد نمی نماید. شرکت ایندامین 
با مشارکت اداره محیط زیست سایپا جهت دریافت تاییدیه 
محصول سبز اقدام به بررسی و تعریف پروژه با همکاری 
انجمن مدیریت سبز ایران زیر نظر "انجمن سبز اروپا" 
تاییدیه  اخذ  به  مربوط  الزامات  راستا  این  در  است.  نموده 
با هماهنگی اداره محیط زیست سایپا تهیه شده و برنامه 

اجرایی تدوین و در مرحله عقد قرارداد می باشد.

روند بهبود محصول با ارتقای تجهیزات آزمون 
مستقر در خطوط تولید 

در ابتدای فعالیت مدیریت جدید به رغم انجام آزمون های 
صددرصدی محصوالت نهایی، مبلغی بالغ بر دو میلیارد و 
600 میلیون تومان هزینه برگشت محصوالت تولیدی به 
صورت متوسط سالیانه بوده است که معادل 40/000  عدد 
کمک فنر می باشد. این امر به دلیل شکایت مشتری نهایی 
خالصی  و  کوبش  سفتی،  نظیر  عیوبی  با  محصوالت  از 
کمک فنر بوده است. پس از بررسی مهندسی این شکایات 
مشخص شد که "آزمون اندازه گیری نیروی میرایی کمک 
آزمون ها  اساس  بر  نمی گردد.  انجام  درستی  به  فنرها" 
کمک  از  نمونه   100 روی  بر  شده  انجام  بررسی های  و 
قطعات  از  درصد   70 حدود  ماه  هر  در  برگشتی  فنرهای 

معیوب تشخیص داده می شد.

برنامه های اجرایی مدیریت کیفیت برای حل مشکالت کیفی شامل موارد 
زیر است:

• بازنگری، اصالح و کالیبراسیون تجهیزات آزمون به عنوان تنها مرجع 	
تشخیص کیفیت قطعه 

• به منظور بهینه سازی تجهیزات آزمون مستقر در خطوط تولید اصالح 	
کالیبراسیون  و  تعویض  دیجیتال،  خط کش  نصب  هیدرولیک،  سیستم 
انجام شد.  نرم افزار دستگاه  ارتقای  و  الکترونیک  برد  تغییرات  لودسل، 
و  مکانیکی  قطعات  به  دسترسی  عدم  و  تحریم ها  وجود  با  مهم  این 
الکترونیکی صورت پذیرفته است. همچنین قابلیت دستگاه جهت اعمال 
و اندازه گیری سرعت بارگذاری عالوه بر سرعت های m/s 0/6 و 0/3 
در شرکت  بار  اولین  برای  نیز   1/0 و   1/5  m/s 0/1 سرعت های   و 

ایندامین بر روی دستگاه های ساخت داخل ارتقاء یافت. 
• صحه گذاری تجهیزات آزمون توسط مراجع ذیصالح 	
• توسط 	 معیوب  قطعات  تعویض  روش  تبیین  دستورالعمل جهت  تدوین 

یک کمیته متشکل از شرکت ایندامین، سازه گستر و سایپا
• نصب یک دستگاه تست عملکرد نیروی میرایی و تعیین میزان خالصی 	

در انبار داغی جهت تشخیص قطعات سالم و معیوب
در حال حاضر با پیاده سازی استراتژی مناسب مدیریتی و عملکرد شایسته 
به  ایندامین طی سال گذشته میزان هزینه برگشتی در سال  تیم کیفیت 
فنر  معادل 13000 کمک  تقریبًا  که  است  یافته  کاهش  حدود یک سوم 
به ارزش  800  میلیون تومان می باشد. عالوه بر این با انجام آزمون بر 
از کمک فنرهای برگشتی در هر ماه تنها حدود 30 %  روی 100 نمونه 
نیز   C100 شاخص  آنکه  ضمن  شده اند.  داده  تشخیص  معیوب  قطعات 
باز  نمایانگر تعداد کمک فنر  این شاخص  بهبود چشم گیری داشته است. 
شده طی سه ماه اول گارانتی می باشد که از تعداد 700 عدد به 25  عدد 
کمک فنر کاهش یافته است. همچنان که مشاهده می شود با تغییر رویکرد 
مدیریتی شاخص های کیفی محصوالت رو به بهبود است. این شاخص در 
نمایان  به خوبی  برگشتی های محصول  میزان رضایت مشتریان و حجم 

شده است.

آزمون صد در صد کمک فنرهای تولیدی شرکت ایندامین
نمودارهای مشخصه دینامیکی نیرو-جابجایی و نیرو-سرعت کمک فنر
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