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1.  
Икономии на разходи 
чрез стандартизиране на 
FMEA

FMEA - част от процеса на раз-
работване и производство в авто-
мобилния сектор   

Основните анализи FMEA помагат за свеждане на разходите за 
създаване на FMEA до минимум. Тези основни анализи FMEA 
съдържат поуките за компанията от предишни разработки и съот-
ветно се превръщат в правилната отправна точка за нови проекти 
за FMEA. 

Друг аргумент в полза на последователното прилагане на FMEA 
е намаляването на разходите за извършване на промени. Това 
включва броя на промените и пряко свързаните усилия за изме-
нение, в т.ч. обработване и документация. Промените могат да 
бъдат инициирани от клиентите, доставчиците или от вътрешните 
отдели. 

Единственият начин за трайно избягване на промени и изменения 
или поне за свеждане на свързаните с това разходи до минимум 
чрез прилагане на FMEA е ангажиране на клиентите и специали-
зираните вътрешни отдели на най-ранните етапи на разработване 
на продуктите и процесите. 

Приложимите стандарти, използвани в автомобилния сектор, 
изискват договорните споразумения между клиента и доставчика 
да включват прилагане на анализи на техническия риск. 

FMEA като основен метод в управлението на техническия риск 
представлява ориентиран към работата в екип и систематичен 
аналитичен метод за определяне на рисковете с цел набелязва-
не на мерки за смекчаването им. Установяването на причината 
за дадена неизправност на прекалено късен етап от процеса на 
разработка и производство или едва когато продуктът бъде пуснат 
на пазара може да доведе до скъпоструващи и отнемащи време 
ремонти и коригиращи действия. Прилагането на принципа на 
FMEA на ранен етап от процеса на разработване на продукта 
помага за идентифициране на рисковете, свързани с продукта и 
процеса, и до намаляване или дори предотвратяване на тяхната 
проява чрез предприемане на подходящи мерки. 

Използването на FMEA е необходимо за повишаване на удовлет-
вореността на клиентите чрез създаване на продукти без дефекти. 
Това върви ръка за ръка с намаляването и предотвратяването на 
разходи, свързани с неизправности, и последващите разходи за 
гаранционно обслужване и запазване на добра търговска репута-
ция или за изтегляне на неизправните продукти от пазара. 
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2. 
Мотивация за хармонизиране на 
стандартите на AIAG и VDA 
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Доставчиците, които снабдяват европейските и 
северноамериканските производители (OEM) със своите 
продукти трябва да извършват оценка на FMEA въз основа на 
различните таблици в наръчниците по FMEA на VDA и 
AIAG. Досега това понякога водеше до объркване и 
увеличаваше сложността на разработването на продуктите и 
подобряването им за доставчиците.

Общите изисквания и очаквания по отношение на FMEA 
вече позволяват на доставчиците да следват стандартизирани 
процеси за FMEA, които отговарят на очакванията и 
потребностите на клиентите им.  

Първоначално хармонизирането се концентрираше върху стан-
дартизирането и адаптирането на таблиците за оценка на FMEA, 
в т.ч. критериите и описанията на оценката. Идеалният резултат 
е единен документ за оценка на отказите, тъй като два хармони-
зирани документа биха довели до проблеми за доставчиците. По 
време на обсъждането на проблемите в сектора, 
представителите на VDA и AIAG постигнаха съгласие, че това 
би могло да бъде възможност за хармонизиране и 
стандартизиране и на останали-те раздели от двата наръчника. 
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3. 
Подобряване на стандарта и 
особености на новия наръчник 
Нов подход от седем стъпки, който включва следното: 

Анализ на откази-
те и смекчаване на 

рисковете 
4-та стъпка 

Анализ на отка-
зите Системен анализ 5-а стъпка 

Анализ на риска 

3-та стъпка 
Анализ на функ-

циите 6-а стъпка 
Оптимизация 

AIAG и VDA 
FMEA 

Подход от седем 
стъпки 

2-ра стъпка 
Анализ на структу-

рата 

7-а стъпка 
Документиране на ре-

зултатите 

1-ва стъпка 
Подготовка и плани-

ране на проекта 

Комуникация 
на риска 
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Стъпка 1: Планиране и подготовка на проекта 
Съдържание: Идентифициране на проекта, план за проекта, 
анализ на границите и определяне на основния анализ FMEA, 
който да се прилага 

Най-важните промени са: 
- Определяне на границите на анализа 
- Преразглеждане на заглавията на формулярите 

Най-важните промени са: 
- Представяне на концепцията за елемента, който е от 
основно значение 
- Връзки между FMEA на етап проектиране и FMEA на 
етап процес 
- Сътрудничество между клиента и доставчика 

Стъпка 5: Анализ на риска 
Съдържание: Описание и оценка на приложените и/или плани-
раните действия, определяне на приоритет на действията (AP), 
създаване на основа за оптимизация на продукта или процеса 

Най-важните промени са: 
- Преразглеждане на таблиците за оценка за сериознос-

тта (S), честотата (O) и установяването (D) 
- Усъвършенстване на FMEA на етап процес според 

сериозността, в т.ч. ефектите за Вашия завод, завода на 
доставка 
 (ако е известен) и крайния потребител (ако е известен) 

- Приоритетът на действието (AP) замества номера на 
приоритета за риска (RPN) 

Стъпка 2: Анализ на структурата 
Съдържание: Идентифициране на обхвата на анализа, FMEA на 
етап проектиране 
FMEA на етап процес, отговорности и основа за анализ на 
функциите 

Най-важните промени са: 
- Относно FMEA на етап проектиране: Описание на 

блок-схемата/диаграма на границите 
- Относно FMEA на етап процес: Описание на диаграма-

та на процесите и дървото на структурата 
- Сътрудничество между клиента и доставчика 

Стъпка 3: Анализ на функциите 
Съдържание: Визуализация на функциите на продукта или 
процеса, свързване на изискванията и характеристиките с 
функциите, сътрудничество между инженерните екипи (по 
отношение на системите, безопасността и компонентите) и 
основа за анализ на отказите 

Най-важните промени са: 
- Визуализация чрез диаграма на параметрите 
- Описание на сътрудничеството между инженерите 
екипи 

Стъпка 6: Оптимизация 
Съдържание: Идентифициране на необходимите действия за на-
маляване на рисковете, определяне на отговорностите и срокове-
те за изпълнение на действията, изпълнение и документиране на 
предприетите действия (в т.ч. потвърждаване на ефективността), 
сътрудничество между екипа по FMEA, ръководството, клиен-
тите и доставчиците относно потенциалните откази, основа за 
подобряване на изискванията към продукта и/или процесите и 
на действията за предотвратяване и установяване 

Най-важните промени са: 
- Подробно описание на оптимизацията 
-  Сътрудничество между екипа по FMEA, ръководството, 

клиента и доставчика  Стъпка 4: Анализ на отказите 
Съдържание: Установяване на веригата на отказите, сътрудни-
чество между клиента и доставчика (ефекти от отказа), основа 
за документиране на отказите във формуляра за FMEA и за 
анализ на риска 
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Стъпка 7: Документиране на резултатите – НОВО 
Съдържание: Документиране и съобщаване на приложените мерки за 
намаляване на рисковете, оценка на ефективността от предприетите 
действия 

Най-важните промени са: 
- Обхватът и резултатите от FMEA са обобщени в доклада 
-  Препратка към техническите рискове за откази като част от 

плана за разработка и ключовите етапи по проекта 
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Поглед напред 

4. 

Наръчникът по FMEA на AIAG и VDA за новия стандарт ще бъде 
публикуван през юни 2019 г. 

От юни месец нататък QMC на VDA ще предлага курсове за обуче-
ние по FMEA в допълнение към наръчника след публикуването му. 
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Партньори с лиценз да провеждат обучения 
Телефон: +49 30 897842-254 и -256 
Имейл: licence@vda-qmc.de 

Информация за контакт 
Отворени обучения 
Телефон: +49 30 897842-252 и -253 
Имейл: seminare@vda-qmc.de 

Вътрешнофирмени обучения 
Телефон: +49 30 897842-255 и -257 
Имейл:  inhouse@vda-qmc.de 




