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Resum 

El present treball descriu la creació i posada en marxa d’un projecte de millora de qualitat 

ambiciós en una multinacional del sector de l’automòbil, degut a la necessitat de reduir el 

rebuig intern i sobretot a client, que s’ha incrementat notablement en els darrers mesos. 

La filosofia Sis Sigma serà la base per la creació i el desenvolupament d’aquest projecte, 

seguint els passos de la metodologia DMAIC. D’aquesta manera es Defineix la situació de la 

planta, on es fabriquen bombes d’injecció dièsel, permetent saber com estan els nivells de 

qualitat actuals i decidir on es vol arribar. Amb els objectius clars, a l’etapa Mesurar es 

defineixen uns indicadors que permetran seguir l’evolució de la situació i es recullen les 

dades necessàries per passar a la següent etapa, l’Anàlisi. Utilitzant eines estadístiques 

diverses com Pareto, estudis de correlació, etc. es determinen les fonts clau que causen els 

problemes actuals a la planta, que serviran per donar forma al projecte de millora, 

estructurar-lo i determinar un procediment de treball, que és el que es porta a terme en 

l’etapa Improvement (Millora). El projecte vol cobrir molts fronts diferents i per tant apareixen 

més de 50 propostes de millora. En el present treball se’n presenten dues, que són les que 

l’autora ha pogut participar directament. Aquestes són: Millora de la Contaminació i Millora 

de Fases Finals, per les quals també s’utilitza la metodologia DMAIC. 

El projecte de Contaminació es prioritza degut a l’elevat rebuig a client per aquesta causa a 

principis d’any. Es determina que el 80% de les partícules causants dels problemes són 

d’alumini i es presenta un pla d’acció que dóna resultats positius internament i a client, on 

deixa d’haver rebuig per aquesta causa fins al moment de tancament d’aquest treball. 

El projecte de Fases Finals es comença més endavant per uns nous casos a client alhora 

d’assemblar la bomba al motor, la qual cosa fa prioritzar el front de Interfícies (les parts on el 

client ha de fer connexions). Aquest projecte no s’acaba d’implementar però s’espera reduir 

de forma molt efectiva el rebuig a client per aquesta causa i, a més, resulta ser molt rendible. 

Tot i no acabar l’etapa Millorar del projecte, es proposen els Controls que seran necessaris 

per determinar si les accions estan funcionant com s’espera i assegurar que es compleix 

amb l’objectiu principal: arribar a un rebuig a client nul i reduir el rebuig intern a nivells més 

segurs i rendibles. 
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1. Glossari 

AMFE – Anàlisi dels Modes de Fallada potencials i els seus Efectes 

CB – Cos de Bomba 

CCC – Característiques Crítiques de Client 

DDS – Delphi Diesel Systems 

DDSC – Delphi Diesel Sant Cugat 

DFMEA – Design Failure Mode and Effect Analysis – Anàlisi d’Efecte i Mode de Fallada 

en el Disseny del Producte. És bàsicament el FMEA aplicat al disseny del producte. 

DPT – Documentación del Puesto de Trabajo 

FF – Fases Finals 

FMEA – Failure Mode and Effect Analysis – Anàlisi d’Efecte i Mode de Fallada. És un 

anàlisi de riscos potencials que inclou també la valoració dels mateixos i les accions 

correctives aplicables. 

FO – Fitxa d’Operacions 

FS – Full de Seguiment 

FTQ – First Time Quality – Qualitat de Primera Vegada. És el valor percentual de quantes 

parts han estat fabricades correctament la primera vegada sense necessitat d’inspecció, 

reparació o substitució. 

HD – Human Dependence. Depenent de un humà. Es tracta de qualsevol activitat que 

depèn d’una persona. 

HP – Hight pressure. Alta pressió. 

IMV – Inlet Metering Valve. Vàlvula proporcional. 

LTM – Lost Time Management 
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PB – Pay Back – Període de recuperació. És el temps en el que es recupera una 

inversió. 

PCP – Process Control Plan – Pla de Control del Procés. 

PFD – Process Flow Diagram – Diagrama de Flux del Procés. És utilitzat per a la  

documentació d’un procés i molt útil per identificar els punts susceptibles de millora.  

PFMEA –  Process Failure Mode and Effect Analysis – Anàlisi d’Efecte i Mode de Fallada 

en el Procés. 

POKA-YOKE – Nom que se li dóna a un dispositiu destinat a evitar errors. 

PPM –  Parts Per Million –  Peces Per Milió. Correspon al valor absolut de las peces 

defectuoses en un total de un milió de peces produït. 

PV – Pla de Vigilància 

RPN – Número de Priorització de Risc. Indicador de risc en un FMEA. 

SIPOC – Supplier Input Process Output Costumer. Proveïdor Entrades Procés Sortides 

Client 

SPC – Statistical Process Control. Control Estadístic de Procés 

TF – Test Funcional. Test final de línia on es comprova el correcte funcionament de la 

bomba. 

TP – Transfer Pump 

QCI – Quality Client Interface 

QOS – Quality Operating System. Document que inclou els valors d’estudi, un gràfic 

Pareto a partir d’aquests valors i unes accions associades al Pareto. 

UAP – Unitat Autònoma de Producció. És la divisió interna de la planta. 

UEC – Unitat Electrònica de Control. Sistema de control del sistema d’injecció. 
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2. Prefaci 

Aquest projecte s’ha realitzat a la multinacional Delphi Diesel, del sector de l’automòbil, 

més concretament a la planta situada a Sant Cugat del Vallès, la qual es dedica a fabricar 

bombes d’injecció. Per motius de confidencialitat, s’ometrà certa informació com ara 

cotes, referències, codis, etc. En quant a termes de quantitats monetàries també es 

modificaran alguns números i algunes gràfiques. Tot i així, s’ha intentat compartir el 

màxim d’informació possible per tal de facilitar la comprensió del projecte. 

2.1. Origen del projecte 

El departament d’Assegurament de la Qualitat de DDSC té per objectiu, tal i com indica el 

seu nom, garantir la qualitat tant dins com fora de la planta, és a dir, assegurar que al 

client no li arribi cap producte amb defecte mitjançant el control dels processos i de les 

desviacions internes. 

Des de fa un temps que els resultats obtinguts no són els desitjats: hi ha molt rebuig a 

client, moltes queixes i també moltes pèrdues monetàries i de temps degut a excés de 

ferralla i de recuperacions dins la fàbrica. 

Aquesta situació ha portat a la necessitat de crear un pla d’accions amb l’objectiu de 

millorar els resultats actuals. Així neix el concepte del Single Digit Plan, un pla d’accions 

des del departament de Qualitat per reduir els problemes a client fins a un objectiu fixat, 

que més endavant s’esclarirà. 

2.2. Motivació 

La principal motivació per fer aquest projecte ha estat la participació en un programa de 

pràctiques en l’empresa Delphi Diesel. Aquest programa permet als estudiants que volen 

fer el seu projecte final de carrera a l’empresa participar activament en activitats i feines 

de l’empresa, facilitant l’ajuda i recursos necessaris i integrant el seu projecte dins la feina 

diària que se li demana. 
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2.3. Requeriments previs 

Per tal de poder dur a terme un Pla de Millora adequat i amb previsió d’uns resultats 

positius, ha calgut prèviament dedicar un període a analitzar, observar i dedicar temps 

per l’aprenentatge del funcionament de l’empresa, els seus antecedents, la situació 

actual, els problemes principals, la forma de resolució de problemes, els protocols i 

documentació utilitzats.  

També s’ha fet ús de tots els coneixements adquirits en el Postgrau “Programas de 

Mejora Lean Six Sigma. Nivel Black Belt” de la UPC al curs acadèmic 2009-2010, amb la 

intenció de portar al món real tots els conceptes apresos durant aquell curs. 
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3. Implicació en el projecte 

Al tractar-se d’un projecte molt ambiciós, que inclou tot un conjunt de fronts diferents de 

treball i la necessitat de molta gent per tirar-lo endavant, s’ha considerat necessari 

incloure aquest apartat per aclarir i remarcar en quina mesura l’autora del treball ha pres 

part en aquest projecte. 

La idea de la necessitat de prendre mesures per millorar la qualitat va venir del cap 

d’Assegurament de la Qualitat. Aquesta idea de projecte es va presentar a la direcció, 

que va donar el vist i plau i va destinar una quantitat elevada de diners per invertir-hi. 

A partir d’aquest moment, es designa un grup de tres persones encarregades del SDP 

(Single Digit Plan, fent referència a l’objectiu d’arribar a 9 o menys ppm a client): creació 

del pla, proposta dels grups de treball, planificació,seguiment i actualització. Aquest grup 

està format pel cap d’Assegurament de la Qualitat, la tutora del present treball i l’autora. 

Al principi, la tasca de l’autora consisteix en recollir les dades i fer un anàlisi del rebuig 

client i del rebuig intern per tal de treure conclusions i informació de què està passant a la 

planta en el moment (fase de Mesura i Anàlisi). Un cop acabada aquesta part, l’equip del 

SDP dissenya el pla, creant la matriu de seguiment i proposant una estructura per poder 

començar a treballar. A partir d’aquí es creen els equips multidisciplinaris destinats a cada 

línia d’acció creada i l’equip de SDP comença una tasca de seguiment dels equips fent 

reunions setmanals i aportant els recursos i ajuda necessaris. L’autora del projecte també 

es dedica a actualitzar les dades de l’estat de les accions i dels indicadors en general. 

A nivell més particular, l’autora ha participat en dues línies d’acció concretes, que són les 

que s’han descrit amb més detall en aquest treball: línia de millora de contaminació i línia 

de millora d’Interfícies. Fent part d’aquests equips la implicació ha estat més gran: 

participació en reunions setmanals, ajuda en tasques de laboratori d’anàlisi de bombes 

per contaminació, recull de dades, creació de taules, procediments i presentacions, 

actualització dels indicadors, etc. 

També es vol remarcar que el treball segueix una linealitat temporal i que a cada etapa 

s’utilitzen les dades que hi havia fins a aquell moment. És a dir, a mida que s’avança en 

el projecte, es pot veure gràfiques amb dades que arriben només fins a l’abril, fins al juliol 

o fins a l’octubre.  
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4. Introducció 

4.1. Objectius del projecte 

El One Single Digit ppm és l’objectiu pel 2011/2012 necessari per Delphi i seguint les 

expectatives del client.  

El projecte s’ha realitzat primerament per qüestions d’imatge davant del client (entregues 

que no compleixin els requisits del client donen mala imatge i fan perillar els acords i 

contractes) i, en segon lloc (però no menys important), per un tema de reducció de 

costos. Cada peça que es rebutja en el test de final de línia, la ferralla, les recuperacions, 

suposen per l’empresa un cost molt important i, per tant, la reducció del rebuig suposarà 

un important benefici. El SDP s’ha dissenyat per definir i aplicar els canvis que permetin 

crear els nous fonaments per aconseguir aquests objectius. 

Millores orientades a problemes coneguts, accions per eliminar els orígens de possibles 

nous problemes, augment del First Time Quality (FTQ), treball en els fonaments de la 

formació, de la cultura de la qualitat, etc, són els temes que formen aquest Pla de Millora.  

En aquest projecte no es parlarà tant de benefici monetari sinó de reducció de ppm (Parts 

Per Milió), tot i que una cosa està directament relacionada amb l’altra. 

4.2. Abast del projecte 

El que es presenta a continuació és l’adaptació de la filosofia Sis Sigma a una idea de 

projecte de millora a l’empresa. Una descripció de la metodologia Sis Sigma i el seu 

origen es pot veure a l’apartat A de l’annex. 

El projecte inclourà una explicació de com s’ha adaptat la proposta de treball a la 

metodologia Sis Sigma, un anàlisi complet de la situació present, la creació i descripció 

d’un pla d’accions per millorar els punts clau, la seva elaboració i posta en marxa i 

plantejar el sistema de seguiment de l’evolució dels rebuigs i dels resultats. Tot això 

seguint la metodologia DMAIC. 
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5. Preliminars: el context del projecte 

5.1. Primer contacte amb la fàbrica  

5.1.1. Presentació històrica 

L’empresa en la que s’ha realitzat aquest projecte és Delphi Diesel S.A. A l’apartat B de 

l’annex es pot trobar informació general sobre aquesta multinacional. 

La planta on s’ha realitzat el present treball està situada a Sant Cugat. Aquesta disposa 

de 28.000 m2 d’edificis i 44.000 m2 de terreny, i té una plantilla d’uns 1.600 treballadors. 

Es treballa en tres torns i els caps de setmana. A la planta s’hi fabriquen 8 tipus de 

bombes d’injecció dièsel diferent. Aquesta planta va ser comprada per Delphi fa 5 anys, 

tot i que des de l’any en que va ser construïda, l’any 1958, fabrica bombes d’injecció. 

Delphi Diesel Sant Cugat (DDSC) pertany a la divisió Powertrain Systems, dedicada a la 

fabricació  de sistemes pels trens de potència dels automòbils.  

L’objectiu de Single Digit (una sola xifra) de rebuig en ppm a client, va ser assolit anys 

enrere per la planta, ja amb la línea de bombes rotatives tipus DPC DW8 per PSA. La 

planta de Sant Cugat sempre ha destacat pel seu potencial tècnic i flexibilitat pels canvis i 

introducció de nous productes. 

Anys més tard, quan la planta va ser comprada per Delphi i la gran multinacional  va 

desplegar les tècniques de Lean Manufacturing per totes les plantes amb productes 

estrella (el sistema d’injecció directa Common Rail era llavors un producte altament 

estratègic per la companyia), la planta de Sant Cugat va ser planta model o de referència 

en l’aplicació del Lean Manufacturing i també va assolir nivells de qualitat de referència 

per la resta de plantes del Diesel. 

Delphi va fer suspensió de pagaments als EEUU i després d’uns anys de reestructuració i 

tancament de plantes als EEUU, l’any 2008 va ser finalment comprada per un grup 

inversor d’alt risc. Sumat a la crisi global iniciada el setembre del 2008, el 2009 comença 

amb un pla agressiu de reducció de costos que afecta també a plantes d’Europa. 

L’afectació a la planta de Sant Cugat ha estat l’externalització d’Informàtica, 
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Administració, part de Compres i centralització de l’Enginyeria de desenvolupament de 

nous processos fora de la planta. Tot això enmig d’un ERE que ha suposat la supressió 

de 85 llocs de treball indirectes o de suport a Producció (als departaments de Qualitat, 

Enginyeria, Logística, Finances, Informàtica, etc.) i que ha acabat el juliol del 2011.  

En definitiva, recursos i know-how que ara no hi són i una adaptació a diversos canvis en 

una conjuntura de l’automòbil i dels motors de combustió complexa. 

És important conèixer aquests darrers esdeveniments a la planta per entendre part de la 

situació actual. 
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6. Producte i procés 

6.1. Descripció del producte 

6.1.1. Disseny d’una nova bomba 

El disseny d’un nou tipus de bomba d’injecció neix de la necessitat de complir amb els 

requeriments de la nova normativa de la Unió Europea respecte les emissions dels 

vehicles de motor. 

L’any 2007 el Parlament Europeu aprova la Norma Euro 5, un programa de mides 

reglamentàries on s’estableixen els requisits tècnics per a la homologació dels vehicles 

de motor a nivell d’emissions,  per tal d’evitar diferències entre els Estats membres de la 

Unió Europea. 

Aquest programa substitueix a l’Euro 4, que estava en vigor des del gener del 2005 i 

suposa les següents especificacions per a vehicles dièsel (Parlamento-Europeo, 2007): 

• Monòxid de carboni: 500 mg/km 

• Partícules: 5 mg/km (o una reducció del 80% de les emissions respecte de la 

norma Euro 4) 

• Òxids de nitrogen: 180 mg/km (o una reducció del 20% de les emissions respecte 

la norma Euro 4) 

• Emissions combinades d’hidrocarburs i òxids de nitrogen: 230 mg/km 

D’aquesta manera neix la nova bomba DFP1.15 (Fig. 6-1), per substituir a l’anterior 

DFP1.1 i complir, d’aquesta manera, amb aquesta nova normativa. 

6.1.2. Descripció de la bomba 

A l’apartat C de l’annex es pot veure una explicació del tipus de bomba que es tracta en 

aquest projecte, el principi de funcionament i els components que la formen. També hi ha 

a continuació els diagrames de flux de la planta, amb l’explicació del recorregut que 

realitza una bomba des del magatzem fins que s’embala per enviar al client. 
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Fig. 6-1 Imatge 3D d'una bomba DFP1.15 

6.2. Descripció del procés 

No cal entrar en massa detalls pel que requereix aquest treball. A l’apartat C.3. de l’annex 

es pot veure el diagrama de flux del procés des del magatzem de matèria “primera” fins a 

l’embalatge dels palets que s’envien a client. 

Algunes peces de proveïdor s’envien directament a muntatge, sense passar per 

mecanitzat ni rentat. D’altres passen primer per rentat abans d’anar a la sala de 

muntatge. Finalment hi ha les parts que encara s’han de mecanitzar a la planta, 

seguidament passen per les rentadores i entren a la zona de muntatge.  

Després del muntatge, que es realitza en una “sala blanca” (sala neta que requereix 

peücs, bata, barret i guants per entrar), hi ha la zona de test: test estàtic a les màquines 

d’heli i test dinàmic al test funcional. Aquests permeten detectar fuites o problemes de 

funcionament. 

La darrera etapa són unes fases de comprovació de certes característiques crítiques 

d’assemblatge i finalment d’embalatge en els palets de client. 
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7. Metodologia 

En aquest apartat es descriu la metodologia 

posada en marxa del projecte de millora SDP.

7.1. Definir 

A l’apartat D de l’annex

les eines estadístiques més utilitzades

7.1.1. Definició de l cas d’estudi

Delphi Diesel Sant Cugat no compleix amb els requeriments i les especificacions del seu 

producte tant a nivell client com a nivell intern. Ambdues parts són importants i s

considerar ja que, d’un 

amb els  seus requeriments i, d’altra banda, un nivell alt de qualitat és un motiu important 

en la consolidació interna d’una empresa. Per tant, es planteja la necessitat de presenta

un Pla de Millora que porti a l’empresa al nivell requerit de qualitat i a satisfer els clients.

Per tal de poder millorar, cal saber primer on som, de on venim i aleshores decidir on 

volem arribar. Per això, s’ha realitzat una recollida i anàlisi de dad

d’indicadors i s’ha graficat part de la informació per poder tenir

Com ja s’ha dit abans, hi ha dos tipus de rebuig que s’ha de tenir en compte per poder fer 

un estudi encertat. Els defectes que més afecten a la im

són, sense cap mena de dubte, els que arriben a client. Aquest rebuig s’anomena 

de client. El problema que es presenta és que, si es vol fer una millora continua i 

solucionar ràpidament situacions d’alertes i crisis,

retard respecte al moment en que la causa provocant de l’error 

un tipus de dada reactiva, però no és activa

adequat sinó que arriba amb un cert 

Clarificar 
propòsit

Disminució de rebuigs en la producció de bombes d’injecció  

Metodologia DMAIC i aplicació al S DP

En aquest apartat es descriu la metodologia DMAIC pas a pas i  tot el procés de creació i 

en marxa del projecte de millora SDP. 

A l’apartat D de l’annex es troba l’explicació teòrica d’aquesta etapa

ues més utilitzades per la seva realització. 

l cas d’estudi  

Delphi Diesel Sant Cugat no compleix amb els requeriments i les especificacions del seu 

producte tant a nivell client com a nivell intern. Ambdues parts són importants i s

 banda, la satisfacció del client va lligada amb complir o no complir 

amb els  seus requeriments i, d’altra banda, un nivell alt de qualitat és un motiu important 

en la consolidació interna d’una empresa. Per tant, es planteja la necessitat de presenta

un Pla de Millora que porti a l’empresa al nivell requerit de qualitat i a satisfer els clients.

Per tal de poder millorar, cal saber primer on som, de on venim i aleshores decidir on 

volem arribar. Per això, s’ha realitzat una recollida i anàlisi de dad

d’indicadors i s’ha graficat part de la informació per poder tenir-ne una visió clara i real.

Com ja s’ha dit abans, hi ha dos tipus de rebuig que s’ha de tenir en compte per poder fer 

un estudi encertat. Els defectes que més afecten a la imatge de Delphi Diesel Sant Cugat 

són, sense cap mena de dubte, els que arriben a client. Aquest rebuig s’anomena 

. El problema que es presenta és que, si es vol fer una millora continua i 

solucionar ràpidament situacions d’alertes i crisis, el rebuig de client arriba sempre amb 

retard respecte al moment en que la causa provocant de l’error s’està donant

un tipus de dada reactiva, però no és activa, és a dir, no permet actuar en el moment 

adequat sinó que arriba amb un cert lead time (temps de retard). És

SIPOC
Veu del 

client (CCC)
Impacte 
negoci
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Delphi Diesel Sant Cugat no compleix amb els requeriments i les especificacions del seu 

producte tant a nivell client com a nivell intern. Ambdues parts són importants i s’han de 

banda, la satisfacció del client va lligada amb complir o no complir 

amb els  seus requeriments i, d’altra banda, un nivell alt de qualitat és un motiu important 

en la consolidació interna d’una empresa. Per tant, es planteja la necessitat de presentar 

un Pla de Millora que porti a l’empresa al nivell requerit de qualitat i a satisfer els clients. 

Per tal de poder millorar, cal saber primer on som, de on venim i aleshores decidir on 

volem arribar. Per això, s’ha realitzat una recollida i anàlisi de dades, una cerca 

ne una visió clara i real.  

Com ja s’ha dit abans, hi ha dos tipus de rebuig que s’ha de tenir en compte per poder fer 

atge de Delphi Diesel Sant Cugat 

són, sense cap mena de dubte, els que arriben a client. Aquest rebuig s’anomena rebuig 

. El problema que es presenta és que, si es vol fer una millora continua i 

el rebuig de client arriba sempre amb 

s’està donant. Aquest és 

, és a dir, no permet actuar en el moment 

És per aquesta raó que 

Impacte Project 
Charter
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també interessa tenir present el rebuig intern de la planta, ja que aquest serà el que digui

en temps real què està passant. La mesura de la satisfacció de client es fa en ppm, que 

fan referència al número de bombes rebutjades 

alguna de les seves especificacions

la qualitat també es mesura en ppm, referit al

bones a la primera) respecte al total de peces produïdes.

Passat, present i propòsit de futur

Per tenir una visió de com ha estat l

l’evolució del rebuig de client des de l’any 2002 fins el 

de la tendència que segueixen aquestes dades.

Fig. 7-1 Rebuig client 

Es veu clarament identificada l’etapa d’aprenentatge pel llançament d’un nou producte 

(DFP1), del 2002 fins al 2004. Després arriba l’etapa de consolidació, on s’aprecia una 

reducció del rebuig a client durant els tres següents anys. Però

l’actualitat, el número de peces rebu

que s’ha arribat a l’etapa de deteriorament del producte.

situacions tenses amb client i una decadència de la imatge de la planta dins la pròpia 

companyia.  

És en aquest punt on cal començar a plantejar la qüestió clau: Quines són les principals 

causes d’aquesta pèrdua de qualitat? Aquesta és la pregunta que dóna origen al 

conductor d’aquest projecte. 
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el rebuig intern de la planta, ja que aquest serà el que digui

en temps real què està passant. La mesura de la satisfacció de client es fa en ppm, que 

mbes rebutjades pel client en un període per no complir 

de les seves especificacions en front a la producció total del període. Internament 

la qualitat també es mesura en ppm, referit al número de peces que no són FTQ

e al total de peces produïdes. 

Passat, present i propòsit de futur  

er tenir una visió de com ha estat la qualitat client en el passat, la Fig. 7-1

buig de client des de l’any 2002 fins el 2010. Això permet fer-

aquestes dades.  

 

Rebuig client DFP1 (i DFP1.15) 2002 - 2010 

Es veu clarament identificada l’etapa d’aprenentatge pel llançament d’un nou producte 

(DFP1), del 2002 fins al 2004. Després arriba l’etapa de consolidació, on s’aprecia una 

lient durant els tres següents anys. Però a partir del 2008

l’actualitat, el número de peces rebutjades està augmentant any rere any. 

s’ha arribat a l’etapa de deteriorament del producte. Aquesta situació està provocant 

nses amb client i una decadència de la imatge de la planta dins la pròpia 

És en aquest punt on cal començar a plantejar la qüestió clau: Quines són les principals 

causes d’aquesta pèrdua de qualitat? Aquesta és la pregunta que dóna origen al 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Rebuig client 2002-2010

Memòria 

el rebuig intern de la planta, ja que aquest serà el que digui 

en temps real què està passant. La mesura de la satisfacció de client es fa en ppm, que 

per no complir 

. Internament 

número de peces que no són FTQ (no 

1 representa 

-se una idea 

 

Es veu clarament identificada l’etapa d’aprenentatge pel llançament d’un nou producte 

(DFP1), del 2002 fins al 2004. Després arriba l’etapa de consolidació, on s’aprecia una 

r del 2008 fins a 

 Pot semblar 

Aquesta situació està provocant 

nses amb client i una decadència de la imatge de la planta dins la pròpia 

És en aquest punt on cal començar a plantejar la qüestió clau: Quines són les principals 

causes d’aquesta pèrdua de qualitat? Aquesta és la pregunta que dóna origen al fil 
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L’objectiu de l’empresa avui en dia és arribar a un rebuig de “One Single Digit”, és a dir, 

un rebuig menor o igual a 9 ppm, fita lluny dels resultats actuals. Aquesta quantitat no és 

exactament equivalent al significat de Sis Sigma, però s’hi aproxima notablement i 

s’associarà el contingut del projecte a un projecte de Sis Sigma. 

No hi ha dubte que sense un pla d’actuació especial, l’objectiu que pretén assolir 

l’empresa queda molt lluny de poder complir-se. Per tant, es converteix en una prioritat 

complir amb els requeriments del client, complir les expectatives de Delphi i, a més a 

més, intentar inculcar una cultura de qualitat dins l’empresa. 

És a dir, aquest projecte buscarà enfocar cap a tres aspectes principals: 

1- Determinar i eliminar el risc dels problemes ja rebuts pels clients  

2- Analitzar i avaluar altres riscos potencials per tal d’eliminar-los 

3- Canviar la cultura i mentalitat per tal d’assegurar l’objectiu tots plegats 

El primer que cal fer, abans de començar a buscar causes i a treure conclusions, és dur a 

terme un estudi d’un historial de dades, un recull de les peces rebutjades al llarg dels 

darrers 6 mesos per tal de poder classificar les raons causants del rebuig i destacar els 

punts crítics per on s’ha d’atacar el problema. L’estudi no es remunta més lluny ja que la 

referència de bomba de la qual es vol millorar la qualitat només es fabrica des de juliol 

2010, però es considera que els tres primers mesos van ser d’assentament i adaptació i 

només es va començar a produir quantitats representatives un cop estabilitzat el procés, 

a partir de l’octubre. 

Per tant, es pretén ara saber on ens trobem, on volem arribar, quins recursos tenim i què 

és el que se’ns requereix. 

Mapa de processos d’alt nivell (SIPOC) 

S’ha portat a terme el SIPOC (Fig. 7-2) per aquest projecte: 
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Fig. 7-2 SIPOC del projecte SDP 
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Veu del client (CCC) 

En aquest apartat es determinen les Característiques Crítiques de Client, que no són ni 

més ni menys que aquelles especificacions que requereix el client i que el seu no 

compliment li provocarà una insatisfacció. 

Per tal de tenir una llista clara, precisa i encertada de les CCC no n’hi ha prou amb 

intentar endevinar a partir del propi coneixement què és el que voldrà / necessitarà / 

requerirà el client. És necessari plantejar-li aquest dubte, preguntar-li què és exactament 

el que vol i el que no vol, és a dir: escoltar la veu del client. 

DDSS té en compte aquestes característiques des del moment que comença a negociar 

amb un client la fabricació d’una nova bomba. Dins la planta, les característiques que el 

client considera crítiques s’anomenen QCI (Quality Client Interface) i tenen un Pla de 

Vigilància i un Full de Seguiment especials.  Estan degudament assenyalades en la Fitxa 

d’Operacions de cada fase. Aquestes característiques són les que el client necessita que 

es compleixin per tal de poder muntar la seva bomba al motor i tenen diferents nivells de 

criticitat establerts pel propi client. A més a més, hi ha altres característiques de qualitat 

requerides (aquella que el client exigeix) que no són geomètriques o dimensionals, és a 

dir, que no apareixen en el plànol, com ara: components no trencats, capçal sense òxid, 

etc. 

D’altra banda, hi ha les característiques de qualitat percebuda, que són aquelles que el 

client no especifica o exigeix directament, però que espera que se li doni, que estigui 

inclòs dins el contracte. Aquestes poden ser: palets buits d’oli, pintura correcta, sense 

cops ni ratllades, o altres menys relacionades amb el producte, com ara bon tracte, bona 

gestió del rebuig, etc.  

Per tant, hi ha diferents tipus de CCC com ara de disseny, d’estètica, requisits de 

funcionament, requisits geomètrics, etc. 

Aquestes característiques no es poden llistar en el present projecte degut a secret 

professional. 
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Impacte en el negoci 

Aquest projecte no està pensat per guanyar diners. No és un pla específic per augmentar 

la producció o les vendes. Es tracta d’un projecte de millora de qualitat que pretén reduir 

el rebuig a client, és a dir, intentar millorar la imatge de la planta afavorint la fidelitat del 

client. 

El principal guany és intangible: una millora d’imatge i de valoració global de la planta, 

tant referent a client com dins de la pròpia divisió. No obstant, com ja s’ha comentat, la 

millora de qualitat interna reduirà els Costos de la No Qualitat, un dels paràmetres 

importants de seguiment en els Departaments de Qualitat. Aquesta millora implica una 

disminució de recirculació, de reparació i de ferralla. Aquests tres factors representen un 

cost bastant significatiu a la planta i la millora de la qualitat provocaria una reducció forta 

de tots ells. Per exemple, avui en dia el cost de ferralla representa la quantitat de 1,49 

€/bomba, la qual cosa és extremadament elevada, tenint en compte que al mes es 

fabriquen més de 100000 bombes. Per tant, si s’aconsegueix reduir el Cost de la No 

Qualitat hi haurà un estalvi molt significatiu. 

Aquest concepte és molt important actualment a la planta de Sant Cugat, degut a que la 

bomba DFP1.15 s’està fabricant en aquests moments a una altra divisió, a la India. Això 

implica una competència interna forta, sobretot a nivell de cost, ja que resulta més 

econòmic fabricar en l’altra planta que en la present (cost salarial inferior, per exemple). 

Per tant, si a nivell de cost la planta de Sant Cugat no és competitiva, interessa molt 

fortament fer-la competitiva per una altra banda: la Qualitat. 

Així doncs, els principals motius per la necessitat d’aquest pla són la millora d’imatge 

davant el client i augment de la seva satisfacció, l’increment de competitivitat enfront 

altres plantes de la divisió i la reducció dels Costos de la No Qualitat. 

Formalització 

DDSS té un procediment de gestió de projectes molt definit. Per poder sol·licitar diners 

per una proposta cal seguir uns passos molt concrets, amb una documentació i uns 

requisits ja establerts. Es tracta d’un procés lent i per qüestions de confidencialitat no es 

detallarà en aquest treball. El Project Charter (Fig. 7-3) i el Diagrama de Gantt (Fig. 7-4) 

del projecte es poden veure a continuació. 
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Fig. 7-

El projecte s’ha planificat amb una durada d’un any i mig. Les primeres idees i propostes 

van sorgir a principis de l’any 2011. Les dates del Diagrama de Gantt són unes 

suposicions fetes al principi del naixement de la idea del projecte

caldria complir si es vol acabar el projecte 

 

-4 Diagrama de Gantt del projecte SDP 

El projecte s’ha planificat amb una durada d’un any i mig. Les primeres idees i propostes 

van sorgir a principis de l’any 2011. Les dates del Diagrama de Gantt són unes 

del naixement de la idea del projecte, una planificació que 

es vol acabar el projecte on time. L’etapa Millorar és la més extensa, ja 

Memòria 

El projecte s’ha planificat amb una durada d’un any i mig. Les primeres idees i propostes 

van sorgir a principis de l’any 2011. Les dates del Diagrama de Gantt són unes 

, una planificació que 

L’etapa Millorar és la més extensa, ja 



Disminució de rebuigs en la producció de bombes d’injecció

 

que se suposa que hi haurà molts punts de

recursos (humans i materials) i temps per portar

7.2. Mesurar 

A l’apartat E.1 de l’annex 

més utilitzades en la seva realització

7.2.1. Mesura del cas d’estudi

Indicadors de seguiment

Per tal de poder portar a terme un seguiment dels resultats, cal tenir uns indicadors que 

ens permetin saber com estan les coses en relació amb els aspectes de la realitat que 

ens interessi conèixer.

avaluar l’estat del projecte, cal fer

què és el que permetrà

A nivell de “cultura de qualitat” és molt important tenir inculcat en una empresa, fàbrica, 

lloc de treball, la importància que tenen els indicadors per tal de poder expressar 

quantitativament els objectius i tasques d’aquestes organitzacions. Moltes vegades es 

pensa que prendre dades resulta una pèrdua de temps, ompliment de papers que no 

serveixen per res, etc. Però la veritat és que, ben gestionat, permet compartir informació 

dins la organització, prendre decisions adequades i, en definitiva, millorar processos. El 

concepte essencial seria: 

es pot millorar”. 

Els indicadors són importants ja que:

1- Permeten mesurar canvis en una condició o situació a través del temps

2- Faciliten mirar de prop els resultats d’iniciatives o accions

3- Són instruments molt importants per a avaluar i donar 

desenvolupament

Plantejar 
preguntes

Disminució de rebuigs en la producció de bombes d’injecció  

que se suposa que hi haurà molts punts de millora sobre els que actuar i re

recursos (humans i materials) i temps per portar-ho tot a terme. 

l’annex es troba la definició d’aquesta etapa i les eines estadístiq

en la seva realització. 

del cas d’estudi  

seguiment  

Per tal de poder portar a terme un seguiment dels resultats, cal tenir uns indicadors que 

ens permetin saber com estan les coses en relació amb els aspectes de la realitat que 

ens interessi conèixer. Per tant, per saber quines dades són necessàri

avaluar l’estat del projecte, cal fer-se preguntes per saber què és el que

permetrà saber si s’està millorant o no. 

A nivell de “cultura de qualitat” és molt important tenir inculcat en una empresa, fàbrica, 

c de treball, la importància que tenen els indicadors per tal de poder expressar 

quantitativament els objectius i tasques d’aquestes organitzacions. Moltes vegades es 

pensa que prendre dades resulta una pèrdua de temps, ompliment de papers que no 

per res, etc. Però la veritat és que, ben gestionat, permet compartir informació 

dins la organització, prendre decisions adequades i, en definitiva, millorar processos. El 

concepte essencial seria: “allò que no es mesura no es controla i el que no es cont

Els indicadors són importants ja que: 

Permeten mesurar canvis en una condició o situació a través del temps

Faciliten mirar de prop els resultats d’iniciatives o accions 

Són instruments molt importants per a avaluar i donar seguiment al procés de 

desenvolupament 

Revisar 
dades 

existents

Si necessari, 
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noves dades

Contestar 
preguntes

Pàg. 25 

millora sobre els que actuar i requerirà 

i les eines estadístiques 

 

Per tal de poder portar a terme un seguiment dels resultats, cal tenir uns indicadors que 
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per res, etc. Però la veritat és que, ben gestionat, permet compartir informació 
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4- Són instruments valuosos per a orientar cap a on es poden abastir millors 

resultats en projectes de desenvolupament 

Aquest concepte és imprescindible per conèixer a fons els processos i portar a terme la 

gerència de la seva millora. 

Per tal del tenir un seguiment més explícit de les accions que s’aniran portant a terme, hi 

haurà indicadors per cada divisió del SDP. Aquests es determinaran estudiant amb més 

profunditat cada línia de millora, analitzant l’estat actual del problema i determinant les 

variables que seran clau alhora de fer un seguiment de l’evolució de les millores 

implementades. Cada equip serà l’encarregat de definir els seus indicadors. 

Com a indicadors generals del propi SDP es tindrà el que informarà de com està la 

relació amb client, és a dir, els ppm de rebuig client mensuals, i l’FTQ intern, ja que com 

es veurà més endavant, és una que cal millorar per aconseguir augmentar la qualitat de 

la planta. 

Diagnòstic Rebuig client 

El rebuig a client, com ja s’ha comentat abans, són les bombes que el client rebutja degut 

a que no està conforme amb algun aspecte de dites peces, és a dir, que considera que 

no es compleix una o més característiques crítiques. 

Quan es dóna aquesta situació el client informa a la planta del problema i envia un 

informe amb la referència de la bomba, el problema i una fotografia en el cas en que el 

defecte sigui visual. Si el defecte no és visual sinó que es tracta d’un problema de 

funcionament, de fuita o de soroll, la bomba rebutjada acostuma a ser reenviada cap a la 

planta de Delphi, on s’analitza el defecte detectat per client. A vegades el defecte no es 

reprodueix i/o no és capaç de ser detectat. En aquests casos client i proveïdor comencen 

un debat de si es considerarà un rebuig oficial o un rebuig no oficial. A l‘apartat E.5. de 

l’annex es pot veure l’aspecte d’un parell de reclamacions a client. 

D’aquesta manera, a final de mes es comptabilitzen el número de bombes que el client 

ha rebutjat i es classifica en rebuig oficial i rebuig no oficial. Les dades es comuniquen en 

ppm per tal de poder fer comparacions equivalents cada mes, ja que les produccions no 

són les mateixes sempre. 
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La primera tasca que es porta a terme és un recull i classificació del rebuig a client dels 

darrers 6 mesos, per realitzar a posteriori un anàlisi profund, com a primera acció cap al 

focus 1: determinar i eliminar el risc dels problemes ja rebuts pels clients. 

El primer que es fa és crear un sistema de classificació i tractament dels rebuigs que 

provinguin de client. Es remarca, novament, que en aquest cas només es té en compte 

un sol client, el de la bomba DFP1 i DFP1.15, que és la que s’estudia en aquest projecte. 

Així doncs, es mirarà de diferenciar per cada rebuig: 

• El client : en aquest cas, només n’hi ha un 

• La procedència : si ve de fàbrica de motors, fàbrica de vehicles, mostres inicials, 

proves de validació, auditoria, revisió d’estocs o post venda 

• Descripció de la fallada : la causa de la fallada és la raó per la qual el client 

retorna una bomba. El problema es classificarà en una de les següents 

categories: 

� Fuita, que és quan la bomba fuita per alguna banda en el test que realitza 

el client abans d’acceptar la bomba 

� Fallada en el funcionament, que pot ser per manca de parell, que la 

bomba no arranqui, que no doni suficient cabal... 

� Conformitat exterior, que es considera quan visualment no es compleix 

amb els requeriments de client, però que no influeix en el bon 

funcionament de la bomba 

� Interfície, que es considera quan hi ha algun defecte que impedeix o 

dificulta el client alhora de muntar la moment al motor 

� Soroll, que és quan la bomba emet més decibels dels que estan 

especificats en el test de client 

� Etiquetatge/embalatge, que inclou des de incorrecta etiqueta o falta 

d’etiqueta, fins a manca d’una bomba en un palet 

� Altres, són totes les que no es poden classificar en cap dels camps 

anteriors 

• Disponibilitat del producte : determina la localització de la bomba rebutjada en 

el present, ja sigui rebuda, no rebuda, no enviada o rebuda però anàlisi 

impossible 
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• Descripció del problema : és una classificació més específica de la fallada. Es 

composa dels següents camps: 

� Manca de components a la bomba, que poden ser la causa d’un rebuig 

per fuita, si la seva absència la provoca, o bé de no conformitat exterior o 

Interfície 

� Partícules (brutícia), que és causant de moltes fuites i d’alguna no 

conformitat exterior 

� Mecanitzat incorrecte, que s’associa a una fallada de funcionament o fuita 

� Component mal muntat o mal collat, que pot ser causa d’una fuita, d’una 

Interfície o d’una no conformitat exterior 

� Manca de bombes en palet 

� Component trencat/deformat/mal dissenyat, que pot anar lligat a una 

fallada per Interfície, fuita, conformitat exterior 

� Desgast d’un component, que pot ser la causa d’una fuita o fallada de 

funcionament 

� Aspecte exterior/brutícia exterior, que s’associa a conformitat externa 

� Manipulació incorrecta/cops, que va lligat a fuites, Interfícies o conformitat 

exterior 

� Manca de control de procés 

� Òxid, que pot ser la causa d’un rebuig per conformitat exterior 

� Porositat, que provoca fuites 

� Peça no correspon o en excés, que s’associa a Interfície o conformitat 

exterior 

� Defecte no reproduït, quan el rebuig denunciat pel client no es detecta a la 

planta en la seva revisió 

� Anàlisi en curs/Pendent d’anàlisi 

• Origen del problema : per determinar si el defecte s’ha creat dins la planta de 

DDSC (fabricació interna) o bé el problema prové de l’exterior (proveïdor) 

• Origen problema DDSC : si el problema prové de dins la planta, es mira de 

determinar la seva procedència. Es pot classificar per: 

� Muntatge 

� Eixos 
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� Capçal Hidràulic 

� Cos Bomba 

� Varis PT 

� Disseny 

� Indeterminat 

• Classificació : es tracta de com ha quedat registrat el rebuig, si formal (que 

comptabilitza com a ppm per DDSC) o bé informal, quan el client decideix que 

sigui només un avís però no penalitzi a l’empresa. En aquest cas només es 

tindran en compte per l’anàlisi inicial les bombes de rebuig oficial, que són les que 

s’han comptabilitzat cada mes per determinar els ppm de rebuig client. 

Es classifiquen els rebuigs a clients des del mes d’octubre del 2010 segons les categories 

anteriors. Aquesta classificació es pot veure a la Taula 7-1. En aquests 6 mesos hi ha 

hagut 13 bombes rebutjades de forma oficial: 4 a l’octubre, 2 al gener, 2 al febrer i 5 al 

març. 

Amb aquesta taula ja es disposa de les dades de rebuig intern classificades i amb 

informació útil per prosseguir amb l’anàlisi. 
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Taula 7

 

 

7-1 Rebuig client oct'10 - març'11 

Memòria 
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Rebuig intern 

La recollida de dades és una part molt important en un estudi de qualitat. Per poder 

aplicar mètodes de qualitat cal tenir dades fiables de la situació d’estudi abans i després 

dels canvis, per veure l’evolució i treure conclusions basades en fets i no en intuïcions. 

Aquesta tasca sol ser llarga i feixuga, ja que no és fàcil estandarditzar una forma de 

recollir les dades, ni d’assegurar que es recullen bé. Per sort, l’empresa té un sistema de 

recollida de dades automàtic molt complet, la qual cosa ha facilitat aquesta tasca. 

La part de muntatge està totalment automatitzada: en aquesta secció tot es fa amb 

màquines (manipulades per operaris) que estan controlades pel sistema, que s’encarrega 

de registrar cadascuna de les bombes a cada fase, llegir el número de referència i, si 

tenen dispositius antierror, registrar els resultats obtinguts (OK, No OK). Totes les dades 

s’emmagatzemen directament en el sistema. Amb un programa informàtic de la planta 

s’hi pot accedir fàcilment a totes a elles. 

A nivell de mecanitzat el registre de bombes no està tan automatitzat. Les màquines que 

s’hi troben són grans centres de mecanitzat en la seva majoria i no estan lligades al 

sistema central. Tampoc els sistemes antierror o Poka-Yoke formen part de la màquina, 

sinó que són externs i en gran majoria, manuals. Per tant, en aquesta secció la recollida 

de dades és diferent: es duu a terme amb documentació com ara els Fulls de Registre 

(FR), Fulls de Seguiment (FS), Lost Time Management (LTM), etc. Aquests s’omplen a 

mà i la majoria estan a càrrec de l’operari de cada fase. Al final del dia hi ha una persona 

encarregada de passar les dades al sistema. A l’apartat E.2., E.3. i E.4. de l’annex es pot 

trobar un exemple de com són els documents abans esmentats dins l’empresa. 

A més a més del registre de l’FTQ dins la planta, també existeixen les alertes internes. Es 

tracta d’una reclamació del client intern al seu proveïdor intern. N’hi ha de dos tipus: 

• Alertes tipus A: són crítiques ja que són un perill potencial de que arribin al client 

final 

• Alertes tipus B: no representen un perill a client immediat, però pot representar 

grans problemes interns, com necessitat de contenció, aturades, etc. 

A l’apartat E.6. i E.7. de l’annex es troben exemples de cada tipus. Les alertes tipus A 

requereixen el seguiment d’uns passos que inclou: contenció, 5 perquès, revisió del 

PFMEA i altres eines per tal de solucionar el problema, tot amb unes dates límit. 
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7.3. Analitzar 

A l’apartat F.1. de l’annex es 

estadístiques més utilitzades. 

7.3.1. Anàlisi i diagnòstic de

Amb la primera classificació de rebuig client

anàlisi de les causes principals de fallada, el mode de fallada i el seu origen.

Així doncs, es realitza un Pareto 

Fig. 

Amb aquesta primera exploració de dades ja es pot fer una primera afirmació sobre la 

situació present de l’empresa: 

client que són fuites, funcionament

Després de la visualització d’aquesta

funció del mode de fallada (Fig. 

Reenfocar i 
concretar

Generar 
hipòtsesis

 

 troba l’explicació d’aquesta etapa i les eines 

 

Anàlisi i diagnòstic de l cas d’estudi 

de rebuig client, Taula 7-1, ja es pot començar a fer un 

anàlisi de les causes principals de fallada, el mode de fallada i el seu origen. 

to (Fig. 7-5) per determinar les causes més freqüents.

Fig. 7-5 Pareto causa rebuig client 

Amb aquesta primera exploració de dades ja es pot fer una primera afirmació sobre la 

situació present de l’empresa: Hi ha tres causes principa ls causants del rebuig a 

funcionament  i Interfícies .  

Després de la visualització d’aquesta distribució, es procedeix a classificar els rebuigs en 

Fig. 7-6).  

Generar 
hipòtsesis

Verificar 
hipòtesis

Memòria 

i les eines 

ja es pot començar a fer un 

per determinar les causes més freqüents. 

 

Amb aquesta primera exploració de dades ja es pot fer una primera afirmació sobre la 

ls causants del rebuig a 

distribució, es procedeix a classificar els rebuigs en 
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Fig. 7-6 Pareto mode de fallada client 

Aquesta vegada es pot fer una segona afirmació ben clara: El principal mode de fallada 

els darrers 6 mesos és l’existència de partícules a  les bombes (contaminació).  

Finalment, es busca classificar aquests mateixos rebuigs segons la seva procedència. 

S’ha obtingut el Pareto de la Fig. 7-7.  

 

Fig. 7-7 Pareto procedència rebuig client 
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Una tercera afirmació que es pot fer a partir d’aquí: 

clients és la cèl·lula de muntatge de la planta

Una altra dada interessant és el número de ppm a client mes a mes. El valor específic de 

rebuig a client oficial i no oficial s’omet per qüestions de privacitat. 

representen els ppm oficials i no oficials (aquells que el client acaba denunciant més els 

que el client acaba per no considerar com a culpa de Delphi)

confidencials. Així doncs, aquesta informació corrobora la ne

de millora de qualitat, ja que demostra que s’està molt lluny de l’objectiu: arribar a tenir un 

sol dígit de ppm. 

Fig. 7-8 Representació

Per tal de profunditzar més el coneixement de les bombes rebutjades

a terme un anàlisi més detallat sobre cada bomba. Totes les bombes de DDS

traçades per un número de sèrie i tenen un document associat que s’anomena “Història 

de la bomba” que indica, entre altres, el dia i l’hora en que la bomba passa per cada fase 

de muntatge i fases finals, la resposta dels 

tests, etc. A l’apartat F.2. de l’annex

les bombes estudiades en aquest apartat.

Analitzant i interpretant aquestes “Històries”, s’ha volgut fer especial èmfasi en les 

bombes que han passat per Reparació

Això és degut a que s’ha pogut observar que de les 13 bombes rebutjades a client des 

 

Una tercera afirmació que es pot fer a partir d’aquí: La principal font de rebuigs a 

clients és la cèl·lula de muntatge de la planta  (70% aprox.).  

Una altra dada interessant és el número de ppm a client mes a mes. El valor específic de 

rebuig a client oficial i no oficial s’omet per qüestions de privacitat. A la 

representen els ppm oficials i no oficials (aquells que el client acaba denunciant més els 

que el client acaba per no considerar com a culpa de Delphi), amagant dades 

Així doncs, aquesta informació corrobora la necessitat de creació d’un pla 

de millora de qualitat, ja que demostra que s’està molt lluny de l’objectiu: arribar a tenir un 

Representació rebuig client oficial + no oficial 

de profunditzar més el coneixement de les bombes rebutjades a client

a terme un anàlisi més detallat sobre cada bomba. Totes les bombes de DDS

traçades per un número de sèrie i tenen un document associat que s’anomena “Història 

omba” que indica, entre altres, el dia i l’hora en que la bomba passa per cada fase 

de muntatge i fases finals, la resposta dels Poka-Yoke a cada fase, els resultats dels 

. de l’annex s’adjunta la “Història de la bomba” de cadascuna de 

les bombes estudiades en aquest apartat. 

nterpretant aquestes “Històries”, s’ha volgut fer especial èmfasi en les 

paració, és a dir, que han sortit de flux per ser reparades. 

Això és degut a que s’ha pogut observar que de les 13 bombes rebutjades a client des 

Memòria 

La principal font de rebuigs a 

Una altra dada interessant és el número de ppm a client mes a mes. El valor específic de 

A la Fig. 7-8 es 

representen els ppm oficials i no oficials (aquells que el client acaba denunciant més els 

, amagant dades 

cessitat de creació d’un pla 

de millora de qualitat, ja que demostra que s’està molt lluny de l’objectiu: arribar a tenir un 

 

a client, s’ha portat 

a terme un anàlisi més detallat sobre cada bomba. Totes les bombes de DDSC estan 

traçades per un número de sèrie i tenen un document associat que s’anomena “Història 

omba” que indica, entre altres, el dia i l’hora en que la bomba passa per cada fase 

oke a cada fase, els resultats dels 

s’adjunta la “Història de la bomba” de cadascuna de 

nterpretant aquestes “Històries”, s’ha volgut fer especial èmfasi en les 

er reparades. 

Això és degut a que s’ha pogut observar que de les 13 bombes rebutjades a client des 
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del mes d’octubre, 5 van ser reparades. Aquesta quantitat indica que un 38,5% de 

bombes rebutjades a client van passar per Reparació. 

Mirant més detingudament la raó per la qual van sortir de flux i la raó per la qual van ser 

rebutjades, es pot fer una quarta afirmació que pot donar molts indicis i pistes de com 

encaminar el SDP: de les 5 bombes que van ser reparades, 4 tenen el rebuig a client 

directament relacionat amb el seu pas per Reparació (incloent la falta de gestió d’aquesta 

àrea). Per tant, l’àrea de Reparacions de Muntatge  és un punt feble del procés.  

A continuació es remarca aquesta relació entre reparació-rebuig de les 4 bombes 

esmentades: 

 

 

 Aquesta bomba va ser rebutjada per una fuita entre CH i carter degut a un excés 

de resina-loctite.  

Relació directa entre rebuig client i pas per Reparacions. 

 

XXXXX 

XXXXX
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Aquesta bomba va donar 3 cops seguits fuita al test de l’heli. A reparacions no es porta a 

terme cap acció ja que no es troba cap defecte a l’anàlisi que s’hi realitza. Indica una 

manca en el sistèmic i en la gestió de bombes que passen per reparacions. 

Relació directa entre rebuig client i pas per Reparacions. 

 

 

 

La bomba passa per test funcional i dóna cabal fora de límits. A reparacions es desmunta 

el sub-conjunt CH i l’anàlisi no detecta cap defecte. El rebuig a client és precisament una 

fuita entre CH i carter, per mal muntatge a reparacions. 

Relació directa entre rebuig client i pas per Reparacions. 

 

 

 

El sensor de temperatura és canviat a reparacions per component malmès i el 

rebuig a client és degut a una incorrecta collada d’aquest sensor. 

Relació directa entre rebuig client i pas per Reparacions. 

 

XXXXX

XXXXX
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Totes aquestes observacions estan permetent tenir clares quines són les causes de 

rebuig més comunes, quins són els punts febles de la línia i resultaran de gran ajuda 

alhora de dissenyar el pla de millora de qualitat. 

Anàlisi Muntatge 

A la vista d’aquest primer estudi, es troba interessant fer un anàlisi en més profunditat 

dels rebuigs i defectes a Muntatge, ja que a aquesta àrea li correspon un 69% dels 

rebuigs dels darrers 6 mesos. Amb això es pretén entrar en el segon aspecte principal 

d’aquest projecte: Anàlisi i avaluació de riscos potencials per tal d’eliminar-los amb 

antelació. 

Es decideix analitzar dues fonts de dades internes diferents: d’una banda el rebuig a 

muntatge i de l’altre, l’FTQ. 

Cal, abans de tot, fer un petit incís sobre aquestes dades internes. Cada dia es fabriquen 

unes 5000 bombes a la planta i totes són seguides amb una traça i el seu flux queda 

registrat a la base de dades, com s’ha comentat abans. Tota aquesta informació és 

complexa, nombrosa i bastant caòtica, però molt útil si s’analitza amb cura i determinació. 

El problema està en que no existeix el costum en aquesta empresa de mirar-s’ho: s’ha 

descobert que ningú explota aquestes dades ni en treu profit. És per això que es creu 

necessari, basant-se en tota la informació útil obtinguda amb aquesta base de dades, 

promocionar l’ús i el seguiment freqüent dels registres, per tal de tenir present en el dia a 

dia de la fàbrica on estan els majors problemes, on es donen els majors rebuigs, etc. 

• Rebuig Intern 

La Qualitat Total és un sistema de gestió que engloba, tal i com indica el seu nom, 

totes les activitats de l’empresa i que està íntimament relacionat amb el concepte de 

Millora Contínua. 

Un del principis fonamentals de la Qualitat Total és l’obtenció de la plena satisfacció de 

les necessitats i expectatives del client (intern i extern). 

“Si desitgem que les coses funcionin a fora, el primer que hem de fer és que funcionin 

a dins” (Albrecht, 1992). Això significa que si les empreses volen ser reconegudes pels 

seus clients aquestes han de desenvolupar una cultura interna de millora de qualitat. 
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És per això que cal tenir molt clar quins són els clients de cadascú dins la pròpia 

planta. A DDSC l’esquema de clients i proveïdors interns és com el representat a la 

Fig. 7-9. 

 

 

Fig. 7-9 Diagrama de flux clients interns 

Les dades que s’usaran en aquest apartat s’han agafat dels darrers 3 mesos (febrer – 

març – abril) i s’han agrupat per coincidència entre rebuig i defecte. Un cop agrupats, 

s’han classificat per freqüència i s’ha calculat el percentatge que representa respecte a la 

producció total d’aquest període. Per aquest darrer càlcul, es necessita saber el total de 

bombes produïdes el mes de febrer, març i abril 2011, representades a la Taula 7-2. 

Mes Total producció DFP1.15 

feb-11 40.706 

mar-11 44.978 

abr-11 31.482 

Total 117.166 

Taula 7-2 Producció feb-mar-abr 

A la Taula 7-3 està representat el Top 10 del rebuig intern classificat per causa de rebuig. 

 

Taula 7-3 Percentatge rebuig intern per causes 

Compres 

indirectes 

Compres 

directes 
Magatzem 

Mecanitzat 

Muntatge 
Test i 

FF 
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La primera cosa que crida l’atenció és el gran número de rebuigs que no tenen defecte 

aparent. És a dir, hi ha un gran nombre de rebuig intern que acaba en un defecte no 

trobat. Això fa pensar que potser hi ha manques en quant a mètodes de detecció en la 

zona d’anàlisi de muntatge (Reparacions). 

Una altra observació és el número de rebuigs a nivell de funcionament que són tractats 

(recalibratge bomba) sense passar per anàlisi. Això també és interessant ja que fallada 

per mal funcionament és un dels Top3 de rebuig a client i caldria investigar si aquests 

recalibratges són segurs i fiables o bé si són un risc potencial d’enviar bombes 

defectuoses a client. 

També es pot veure com un dels rebuigs més freqüent és la collada incorrecta de certs 

components. Aquesta dada dóna un indici de que seria interessant intentar millorar 

aquestes fases per tal de reduir el NFTQ i així estalviar en recuperacions i recirculacions 

dins la línia. Sempre resulta interessant evitar que certes fases tinguin un elevat rebuig, ja 

que sempre hi ha el risc de que alguna peça defectuosa no sigui detectada i passi 

desapercebuda pel sistema antierror i també per estalviar sortir del flux principal, ja que 

una de les manques actuals de la planta és la falta d’una correcta gestió del NFTQ, que 

ha arribat a portar problemes de reintroducció de peces encara no recuperades dins el 

flux principal, que no es filtressin més endavant i que acabessin a casa del client. 

Amb aquesta informació ja es pot extreure una línia de millora pel SDP: la definició i 

l’estandardització de la gestió de fluxos secundaris, la correcta identificació de peces 

NFTQ (ja sigui per ferralla o recuperació) i procediments clars de com actuar davant de 

diferents codis de rebuig. 

• FTQ 

El First Time Quality és un concepte molt important que aporta un coneixement molt més 

directe de l’estat dels processos i el control que es té sobre aquests. En el fons, el FTQ 

és el número de peces bones respecte les totals que passen o surten per una 

fase/procés/operació. El NFTQ és la inversa del FTQ, és a dir, el número de peces No 

OK que surten respecte el total. A la Fig. 7-10 està representat aquest concepte amb un 

diagrama de flux. 
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Internament es registren diàriament i fase a fase la producció de cadascuna i el número 

de peces dolentes (NFTQ). Aquesta informació 

de rebuig, que es pot consultar amb les dades de un dia o m

Fig. 

A l’apartat F.3. de l’annex hi ha un exemple de registre de producció i NFTQ intern de 

muntatge i de Test Funciona i Fases Finals. S’hi pot veure els alts percentatges de NFTQ 

de la planta comentats. 

Estudiant el NFTQ de muntatge 

� A la secció 5221 (Test + Fases Finals) hi ha un 

o C31 op15; F330 (clavat passador); F269 (control gir dur); F300/301 

(càmera traçador)

� A la secció 5220 (Muntatge) hi ha un 8

o Piscina L1;  CARGOLATS 

És important tenir clar quins processos no estan controlats dins la planta, ja que aquests 

seran potencialment creadors d’un futur rebuig a client.

Amb aquesta nova informació s’han obtingut quines són les fases que més problemes 

donen. Es tracta d’un punt a tenir en c

procés, ja que poden ser fases que requereixen d’accions que permetin obtenir uns 

resultats més robustos, per tal d’

defectes a client i per reduir el número de peces que passen a recuperació o directament 

a ferralla, la qual cosa implica un estalvi econòmic important.

Relació FTQ – PPM 

 

Internament es registren diàriament i fase a fase la producció de cadascuna i el número 

. Aquesta informació queda registrada en forma d’un informe 

de rebuig, que es pot consultar amb les dades de un dia o més. 

Fig. 7-10 Representació NFTQ 

hi ha un exemple de registre de producció i NFTQ intern de 

muntatge i de Test Funciona i Fases Finals. S’hi pot veure els alts percentatges de NFTQ 

FTQ de muntatge s’obté la següent informació: 

+ Fases Finals) hi ha un 20,1% de rebuig 

C31 op15; F330 (clavat passador); F269 (control gir dur); F300/301 

traçador) 

ecció 5220 (Muntatge) hi ha un 8,55% de rebuig 

Piscina L1;  CARGOLATS -> 1.15 F230L1 i F240L1; F81 L1; F210 L2

tenir clar quins processos no estan controlats dins la planta, ja que aquests 

seran potencialment creadors d’un futur rebuig a client. 

Amb aquesta nova informació s’han obtingut quines són les fases que més problemes 

donen. Es tracta d’un punt a tenir en compte a l’hora de pensar en possibles millores de 

procés, ja que poden ser fases que requereixen d’accions que permetin obtenir uns 

tal d’evitar, com ja s’ha dit en un apartat anterior,

l número de peces que passen a recuperació o directament 

a ferralla, la qual cosa implica un estalvi econòmic important. 

Memòria 

Internament es registren diàriament i fase a fase la producció de cadascuna i el número 

queda registrada en forma d’un informe 

 

hi ha un exemple de registre de producció i NFTQ intern de 

muntatge i de Test Funciona i Fases Finals. S’hi pot veure els alts percentatges de NFTQ 

C31 op15; F330 (clavat passador); F269 (control gir dur); F300/301 

> 1.15 F230L1 i F240L1; F81 L1; F210 L2 

tenir clar quins processos no estan controlats dins la planta, ja que aquests 

Amb aquesta nova informació s’han obtingut quines són les fases que més problemes 

hora de pensar en possibles millores de 

procés, ja que poden ser fases que requereixen d’accions que permetin obtenir uns 

, com ja s’ha dit en un apartat anterior, possibles 

l número de peces que passen a recuperació o directament 
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Analitzant aquestes dades i reflexionant sobre el concepte FTQ, es planteja la qüestió 

següent: si hi ha més rebuig dins la planta, hi ha més probabilitats de que es doni un 

rebuig a client? 

Per tal de poder determinar si aquesta relació hi és o no, s’ha fet el següent petit estudi: 

S’han agafat les dades mes a mes des del gener fins al present (estudi fet al mes d’agost 

2011) del rebuig a client oficial i no oficial i dels NFTQ de les diferents UAP (Unitats 

Autònomes de Producció) de la planta: Varis, Cos de Bomba i Capçal Hidràulic (CB i 

CH), Muntatge (M), Fases Final (FF) i Global. 

Les dades del rebuig a client s’han classificat per data de fabricació de la bomba 

rebutjada i no com en un principi s’havia provat per data de rebuig, ja que precisament es 

vol relacionar amb el que estava passant a la planta en el moment en que es va fabricar 

la bomba i no quan ja havia passat un cert temps. 

També cal aclarir la qüestió per la qual es disposa de tant poques dades (només des del 

mes de gener). La bomba d’estudi, DFP1.15, només fabrica, com ja s’ha comentat 

anteriorment, des de finals del 2010. A més a més, s’havia perdut des de fa un parell 

d’anys el costum de fer un seguiment i registre explícit del FTQ intern. Va ser al mes de 

novembre que es va fer la proposta de començar a fer un seguiment d’aquestes dades 

internes, amb un nou mètode de registre i presentació de les dades. Aquest projecte de 

millora de la recol·lecció de dades es va posar en marxa al gener del 2011. Per això les 

dades només són fiables a partir d’aquesta data i per tant hi ha aquesta limitació.  

Les dades del NFTQ s’extreuen de la base de dades de la planta, en un format com el de 

la Fig. F-16 de l’apartat F.3. de l’annex. 

Es recullen per tant els ppm (des del gener fins al juliol) de client (oficial i oficial + no 

oficial) i de les UAP abans mencionades. Aquestes dades no es mostren ja que són 

considerades confidencials. Es realitza un estudi de correlació amb el Minitab, que es pot 

consultar a l’apartat F.4. de l’annex. 

D’aquesta manera es demostra la fortíssima correlació entre el rebuig intern i el rebuig a 

client. Queda bastant clar que més peces bones a la primera impactarà en la millora del 

flux i en la reducció de ppm.  
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Degut al resultat obtingut, es reconeix l’FTQ com a eina fonamental per a la millora de la 

qualitat i es decideix implantar un sistema de revisió, seguiment i treball de l’FTQ. Des del 

departament d’Assegurament de la Qualitat es llença un projecte de Gestió  de l’FTQ  

dins del SDP encarat a promoure l’ús d’aquesta eina a tota la planta. 

Com a accions a destacar es poden citar les següents: 

� Reunió diària de 5 minuts de durada a producció: es tractarà de revisar els 

principals problemes creadors de NFTQ del dia anterior 

� Creació d’uns gràfics de seguiment mensual i d’un Pareto de les fases Top 5, 

amb Quality Operating System (QOS) i el seu respectiu pla d’accions 

� Posar objectiu FTQ a cada cèl·lula productiva 

Conclusió anàlisi i diagnòstic 

Arribats a aquest punt final de l’anàlisi previ, ja es pot tenir una visió bastant concreta de 

la situació actual de l’empresa a nivell de problemes de qualitat. Es pot construir una 

estructura (Fig. 7-11) que resumeixi els principals focus trobats, ja siguin reactius (els 

casos que ja s’han donat a client) o bé preventius (els casos que encara no s’han donat a 

client però podrien representar un futur rebuig-client i per tant interessa anticipar-s’hi). 

 

Fig. 7-11 Resum causes rebuig DDSC 
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També s’ha pogut demostrar la forta correlació entre el que passa dins la planta i la 

conseqüència en el client. Això demostra que si es vol controlar el rebuig a client cal 

atacar els problemes des de dins, millorant i, per tant, reduint el No FTQ de la línia de 

producció.   
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7.4. Millorar 

A l’apartat G.1. de l’annex es troba l’explicació d’aquest

les eines estadístiques més utilitzades comunament.

7.4.1. Millora del cas d’estudi

Primers passos 

Un cop finalitzat l’anàlisi de la situació actual

es fa a partir de les principals línies de risc que s’han trobat en aquest diagnòstic, 

organitzant-ho per grups de causa de rebuig. 

delimitarà la primera divisió del SDP.

atacar els problemes que més afecten en la actualitat a la qualitat de la planta.

Fig. 7-12 Representació ppm client vs mode de fallada

A més a més d’aquests grups també

tretes a l’apartat anterior: contaminació
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es troba l’explicació d’aquesta etapa i 

les eines estadístiques més utilitzades comunament. 

cas d’estudi  

l’anàlisi de la situació actual es passa a la creació del Pla d’Accions. Això 

es fa a partir de les principals línies de risc que s’han trobat en aquest diagnòstic, 

ho per grups de causa de rebuig. El gràfic de la Fig. 7-12 

delimitarà la primera divisió del SDP. D’aquesta manera s’estarà avançant de forma a 

atacar els problemes que més afecten en la actualitat a la qualitat de la planta.

Representació ppm client vs mode de fallada 

A més a més d’aquests grups també es tindran en compte dues conclusions importants 

contaminació i reparacions. Es creu que aquestes dues

Interface Noise Internal/External 
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Quality at Customer (ppm) 
vs Failure Mode Renault
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Memòria 

l Pla d’Accions. Això 

es fa a partir de les principals línies de risc que s’han trobat en aquest diagnòstic, 

serà el que 

D’aquesta manera s’estarà avançant de forma a 

atacar els problemes que més afecten en la actualitat a la qualitat de la planta. 

 

es tindran en compte dues conclusions importants 

reparacions. Es creu que aquestes dues 

Other
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característiques són prou significatives com per ser una divisió més del SDP i tenir les 

seves pròpies accions.  

Però també és important tenir en compte altres factors que, tot i no semblar a primera 

vista tant influents o perquè no són quantificables a nivell de ppm, són essencials i 

impacten en els resultats. Aquests factors són: la robustesa del procés, la gent, nous 

llançaments i proveïdors. Per tant, per tenir un projecte eficient i que sigui capaç 

d’apropar els resultats a l’objectiu, cal que aquest pla d’actuació es plantegi des de tots 

aquests punts de vista. 

Es busca tenir un projecte que sigui molt visual, que permeti fer un seguiment fàcil i un 

enteniment ràpid del que està passant, de la situació present a cada moment i de l’estat 

del projecte en si. Es comença doncs a crear un document que servirà per fer el 

seguiment de les accions que es determinin, el timing i que alhora proporcioni una visió 

de l’estat de rebuigs a client actualitzat, gràficament i numèricament. És a dir, que es 

tracti d’un document de senzilla interpretació que permeti tenir controlada la situació a 

cada moment. 

Com es pot veure a la Fig. 7-13, el document està dividit en tres zones principals. La part 

superior permet tenir una visió de la situació actual a client (s’actualitza el document 

mensualment) i de quins són els top 5 en termes de mode de fallada. Aquest darrer pot 

permetre canviar les prioritats de les accions si es produeix un canvi molt brusc en el 

tipus de rebuig a client. A l’esquerra, en vertical, es col·loquen els modes de fallada 

detectats en l’anàlisi com els principals focus de rebuig a client. Així, es pretén tenir 

aquestes divisions per tal de crear accions dins de cadascun d’aquests modes. 

Finalment, a la dreta es troba un seguiment mensual dels ppm (numèric) de cada mode 

de fallada i una escala temporal mensual per tal de poder visualitzar les dates previstes 

d’inici i acabament de cada acció de millora. 

A partir d’aquest punt, cal començar a identificar quines són les accions que es volen 

portar a terme amb l’objectiu de reduir els ppm client. Per això es creen equips 

multidisciplinaris que s’encarregaran de la seva divisió del SDP. Cada grup estarà format 

per un responsable de qualitat, per una persona d’enginyeria de fabricació, per un cap de 

cèl·lula o secció relacionada amb el mode de fallada i una persona d’enginyeria de 

producte. Aquest és el mínim requerit a la planta, però sempre s’hi pot afegir qualsevol 

interessat en el tema. El responsable de cada línia de millora és anomenat l’owner. 
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També hi ha la figura del responsable del SDP, persona que fa un seguiment de tots els 

equips que formen el projecte, que es posa a dia de l’estat de les accions per tal 

d’actualitzar les dades necessàries i que informa dels canvis i/o novetats als equips. 

 

Fig. 7-13 Primera versió taula SDP 

El següent pas és el de determinar les accions adients dins de cada apartat del SDP.  

A partir d’aquest punt, cada grup especialitzat en una part del SDP es reuneix 

periòdicament per determinar les accions adequades i portar-les a terme. 

Seguiment mensual dels 
ppm de cada categoria al 
llarg del temps 

Principals modes de fallada 
detectats, que serveixen com 
a encapçalament de les 
divisions del Pla de Millora. 

Gràfiques de seguiment, 
per conèixer els resultats 
actualitzats mes a mes 
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Com es pot començar a intuir, aquest pla de millora té un abast enorme, impossible de 

cobrir en aquest projecte, ja sigui per complexitat com per falta de temps, ja que per 

implementar tot un conjunt d’accions i poder veure’n els resultats cal disposar del temps 

suficient perquè les conseqüències de les accions es comencin a apreciar i es pugui 

verificar les hipòtesis suposades. A més a més, aquest pla té previst una duració de més 

d’un any per realitzar totes les activitats, amb la qual cosa l’autora no arribarà a 

presenciar la posada en marxa de totes les accions ni els resultats. Així doncs, aquest 

projecte no profunditzarà a nivell de totes les divisions del SDP, sinó que es centrarà en 

la segona part en dues d’elles: Contaminació per alumini i millora de Fases Finals. 

Aquests dues línies d’acció han estat escollides per desenvolupar més detalladament ja 

que l’autora del present projecte ha participat directament en ambdues, assistint a les 

reunions i participant activament en algunes tasques concretes. 

Sala SDP 

La importància que aquest projecte representa, tant per millora de la imatge de l’empresa 

com per la quantitat de diners i recursos que hi estan invertits, ha portat a la necessitat de 

portar un seguiment diari de la situació a la planta i a client, una ajuda que fos molt visual 

i pràctica i que permetés compartir el pla de millora amb tothom de forma fàcil i 

accessible. 

És per aquestes raons que s’ha decidit “transformar” una sala de reunions en una sala 

d’exposició del SDP amb gràfiques de seguiment, indicadors, estat de les accions, etc., 

com es pot veure a la Fig. 7-14.  

Aquesta eina resulta especialment útil per tenir un espai on poder fer reunions tenint tota 

la informació important a prop, visualitzar l’evolució del treball fet i dels resultats obtinguts. 
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Fig. 7-14 Aspecte sala SDP 
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7.5. Controlar 

A l’apartat H.1 de l’annex

estadístiques que més 

7.5.1. Control del cas

En el moment d’entrega d’aquest treball són moltes les activitats pendents i és 

el camí per recórrer. Per tant, no s’ha pogut arribar encara a l’etapa de Controlar del SDP

en general. Tot i així, a continuació es donarà opinions sobre quins haurien de ser els 

passos a seguir a partir d’aquest punt.

del SDP en el moment de finalitzar aquest treball.

A nivell general de SDP i de la planta, 

es donin per finalitzades totes les accions incloses en aquest pla i s’hagi arribat al ni

desitjat de qualitat (9 ppm a client anuals i reducció de l’FTQ fins al seu valor natural).

Pel rebuig intern, l’indicador que s’utilitza actualment és l’FTQ. Aquest es recopila 

mensualment, com ja s’ha pogut veure anteriorment en el treball. Però aquesta eina, com 

s’ha comentat també, no és aprofitada 

Al tractar-se d’un atribut (peça OK o no OK)

sigui per dies, setmanes

procés encara no està sota control (s’arribarà a l’estat de control quan s’hagin 

implementat totes les millores definides en el SDP) i per tant encara no es poden 

conèixer els límits de control de referència. 

proposa que aquest seguiment no es faci mensualment sinó en períodes més curts, per 

exemple setmanalment (unes 1

En quant al rebuig a client, establint com a objectiu del SDP un resultat anual de 9 ppm o 

menys, tenir-ho sota control equival a no tenir cap rebuig 

reduït és sinònim de no acceptar ca

ppm per un possible cas 

client caldria analitzar la situació i prendre les mesures necessàries perquè no es torni a 

repetir. 

Disminució de rebuigs en la producció de bombes d’injecció  

A l’apartat H.1 de l’annex es troba l’explicació d’aquesta etapa i les eines 

més s’utilitzen durant la seva realització. 

del cas  d’estudi 

n el moment d’entrega d’aquest treball són moltes les activitats pendents i és 

Per tant, no s’ha pogut arribar encara a l’etapa de Controlar del SDP

. Tot i així, a continuació es donarà opinions sobre quins haurien de ser els 

passos a seguir a partir d’aquest punt. A l’apartat H.2. de l’annex es pot veure l’aspecte 

del SDP en el moment de finalitzar aquest treball. 

SDP i de la planta, s’haurà de considerar una etapa de Control 

es donin per finalitzades totes les accions incloses en aquest pla i s’hagi arribat al ni

desitjat de qualitat (9 ppm a client anuals i reducció de l’FTQ fins al seu valor natural).

l’indicador que s’utilitza actualment és l’FTQ. Aquest es recopila 

mensualment, com ja s’ha pogut veure anteriorment en el treball. Però aquesta eina, com 

s’ha comentat també, no és aprofitada com a indicador de l’estat de la qualitat a la planta. 

d’un atribut (peça OK o no OK) i d’una mostra que no té mida constant 

es, mesos), es podria fer un gràfic de control

procés encara no està sota control (s’arribarà a l’estat de control quan s’hagin 

entat totes les millores definides en el SDP) i per tant encara no es poden 

conèixer els límits de control de referència. Per tal de reduir el temps de reacció, es 

proposa que aquest seguiment no es faci mensualment sinó en períodes més curts, per 

setmanalment (unes 15000 bombes produïdes). 

En quant al rebuig a client, establint com a objectiu del SDP un resultat anual de 9 ppm o 

ho sota control equival a no tenir cap rebuig anual. Un valor de ppm tan 

és sinònim de no acceptar cap desviació del procés, deixant aquest marge fins a 9 

cas imprevisible. Així doncs, cada vegada que es rebés un rebuig a 

client caldria analitzar la situació i prendre les mesures necessàries perquè no es torni a 
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i les eines 

n el moment d’entrega d’aquest treball són moltes les activitats pendents i és molt llarg 

Per tant, no s’ha pogut arribar encara a l’etapa de Controlar del SDP 

. Tot i així, a continuació es donarà opinions sobre quins haurien de ser els 

ex es pot veure l’aspecte 

una etapa de Control un cop 

es donin per finalitzades totes les accions incloses en aquest pla i s’hagi arribat al nivell 

desitjat de qualitat (9 ppm a client anuals i reducció de l’FTQ fins al seu valor natural). 

l’indicador que s’utilitza actualment és l’FTQ. Aquest es recopila 

mensualment, com ja s’ha pogut veure anteriorment en el treball. Però aquesta eina, com 

com a indicador de l’estat de la qualitat a la planta. 

d’una mostra que no té mida constant (ja 

), es podria fer un gràfic de control P. En aquest cas el 

procés encara no està sota control (s’arribarà a l’estat de control quan s’hagin 

entat totes les millores definides en el SDP) i per tant encara no es poden 

reduir el temps de reacció, es 

proposa que aquest seguiment no es faci mensualment sinó en períodes més curts, per 

En quant al rebuig a client, establint com a objectiu del SDP un resultat anual de 9 ppm o 

. Un valor de ppm tan 

p desviació del procés, deixant aquest marge fins a 9 

. Així doncs, cada vegada que es rebés un rebuig a 

client caldria analitzar la situació i prendre les mesures necessàries perquè no es torni a 
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7.6. Exemple de millora: Contaminació 

Com s’ha pogut observar a l’apartat d’Anàlisi, un dels més grans problemes actualment 

causant de ppm a client és el tema de contaminació. És a dir, una gran quantitat de 

bombes arriben a client amb partícules de diferents materials situades a tals llocs que 

impedeixen un correcte funcionament (provocant fuites o altres problemes). 

Així doncs, s’ha obert una branca dins el SDP dedicada a l’anàlisi de la situació i la 

proposta de línies d’acció encarades a solucionar aquest problema.  

7.6.1. Preliminars (Definició) 

Els problemes de contaminació són deguts a partícules que es troben a la bomba i que 

poden provocar diversos modes de fallada. 

Les partícules que s’han trobat internament a la DFP1.15 són de molts materials 

diferents: metàl·liques (platejades, negres), plàstiques (transparents, grogues, verdes, 

blaves), fibres (blanques, transparents, blaves) i fins i tot orgàniques (pèls humans). Les 

partícules metàl·liques són les més perilloses, ja que si acaben dins el circuit podrien 

provocar fallada per funcionament (gripatge, bloqueig vàlvules d’entrada i de sortida, 

bloqueig del regulador, bloqueig sobrant i venturi) o per fuites (partícules a les tòriques). 

És per aquesta raó que hi ha tota una especificació del nivell de neteja requerit de cada 

component i sobre les partícules acceptades o no pel client. 

El nivell de neteja exigit de cada peça s’anomena Classe de neteja i va des del nivell 0 al 

nivell 8. Aquesta classe ve definida per diferents paràmetres, com són la mida acceptada 

de la partícula més gran, el número de partícules per 1000 cm2 o la gravimetria. A 

l’apartat I.1. de l’annex es pot trobar la taula que defineix els requeriments de cada classe 

de neteja. 

La classe de neteja exigida és la d’entrada a muntatge. Si la peça provenint de proveïdor 

entra directament a la sala Blanca, se li exigeix directament aquesta classe. Si la peça 

passa per rentadora (ja sigui directament de proveïdor o bé de mecanitzat), el nivell que 

s’exigeix és inferior tenint en compte que la rentadora millorarà el nivell de neteja. 
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Per tal d’analitzar aquesta propietat, a la planta hi ha dos laboratoris destinats a aquest fi. 

Hi ha processos definits per totes les parts de la bomba de com analitzar el seu nivell de 

neteja. Es tracta en la gran majoria d’un procés laboriós i llarg, am

es poden analitzar entre 3 i 4 peces diferents per torn. A 

trobar el procés de com analitzar la contaminació 

propi mètode. Per contar el número de partícules 

una persona no disposaria de prou temps per realitzar

microscopi electrònic (Leica) que conta automàticament el número de partícules de la 

membrana que s’hagi posat sota l’objectiu.

Aquestes partícules poden provenir de dos llocs diferents:

� De mecanitzat, si es tracta de rebaves i ferritja creada durant alguna fase de 

mecanitzat i no s’han eliminat a la rentadora ni en els processos de 

� Induïdes (normalment a muntatge)

de les fases i provoca partícules que es col·len dins la bomba (tros de guant 

trencat, pèl d’un operari, embalatge proveïdors,etc) o bé provenint d’alguna fase 

de muntatge que pot crear partícules (alguna operació de roscat, de 

Aquest darrer cas no hauria de passar

especificacions de neteja a la sortida de rentadores no permeten l’existència de partícules 

que puguin crear problemes de contaminació, però més endavant es 

no és el cas i que la majoria de partícules pr

Per aclarir en quin moment s’ha portat cada etapa a terme, la 

Diagrama de Gantt del projecte de Contaminació:

Fig. 

Disminució de rebuigs en la producció de bombes d’injecció  

Per tal d’analitzar aquesta propietat, a la planta hi ha dos laboratoris destinats a aquest fi. 

Hi ha processos definits per totes les parts de la bomba de com analitzar el seu nivell de 

neteja. Es tracta en la gran majoria d’un procés laboriós i llarg, amb la qual cosa només 

es poden analitzar entre 3 i 4 peces diferents per torn. A l’apartat I.2. de l’

trobar el procés de com analitzar la contaminació dels connectors. 

Per contar el número de partícules de la mostra (que en total són moltes i 

una persona no disposaria de prou temps per realitzar-ho), el laboratori posseeix un 

microscopi electrònic (Leica) que conta automàticament el número de partícules de la 

membrana que s’hagi posat sota l’objectiu. 

artícules poden provenir de dos llocs diferents: 

De mecanitzat, si es tracta de rebaves i ferritja creada durant alguna fase de 

mecanitzat i no s’han eliminat a la rentadora ni en els processos de 

(normalment a muntatge), que poden ser degudes a una falta de neteja 

de les fases i provoca partícules que es col·len dins la bomba (tros de guant 

trencat, pèl d’un operari, embalatge proveïdors,etc) o bé provenint d’alguna fase 

de muntatge que pot crear partícules (alguna operació de roscat, de 

Aquest darrer cas no hauria de passar amb segons quin tipus de partícules

especificacions de neteja a la sortida de rentadores no permeten l’existència de partícules 

que puguin crear problemes de contaminació, però més endavant es 

no és el cas i que la majoria de partícules provenen d’abans de la rentadora.

Per aclarir en quin moment s’ha portat cada etapa a terme, la 

Diagrama de Gantt del projecte de Contaminació: 

Fig. 7-15 Diagrama de Gantt projecte de Contaminació
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Per tal d’analitzar aquesta propietat, a la planta hi ha dos laboratoris destinats a aquest fi. 

Hi ha processos definits per totes les parts de la bomba de com analitzar el seu nivell de 

b la qual cosa només 

apartat I.2. de l’annex es pot 

 Cada peça té el seu 

(que en total són moltes i 

ho), el laboratori posseeix un 

microscopi electrònic (Leica) que conta automàticament el número de partícules de la 

De mecanitzat, si es tracta de rebaves i ferritja creada durant alguna fase de 

mecanitzat i no s’han eliminat a la rentadora ni en els processos de rebarbat 

gudes a una falta de neteja 

de les fases i provoca partícules que es col·len dins la bomba (tros de guant 

trencat, pèl d’un operari, embalatge proveïdors,etc) o bé provenint d’alguna fase 

de muntatge que pot crear partícules (alguna operació de roscat, de clavat, etc) 

amb segons quin tipus de partícules, ja que les 

especificacions de neteja a la sortida de rentadores no permeten l’existència de partícules 

que puguin crear problemes de contaminació, però més endavant es veurà que aquest 

ovenen d’abans de la rentadora. 

Per aclarir en quin moment s’ha portat cada etapa a terme, la Fig. 7-15 mostra el 

 

Diagrama de Gantt projecte de Contaminació 
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7.6.2. Mesura 

Determinació dels indicadors 

Com ja s’ha explicat anteriorment, per poder fer un pla de millora és molt important 

determinar quins seran els indicadors que permetran avaluar l’eficàcia de les accions 

implementades. Així doncs, es comença a establir diferents indicadors que permetran 

tenir un seguiment de l’estat de la característica que s’està analitzant. 

Una de les dades interessants és on apareixen/es creen rebaves en el cos d’alumini 

(imatge de les zones més crítiques a la Fig.I-3. de l’annex). Així, no només s’intentarà fer 

accions per millorar l’eficàcia d’eliminació de rebaves que es poden desprendre, sinó que 

també es mirarà de millorar el procés de mecanitzat per tal de reduir el número de 

rebaves produïdes. Per tant, s’ha marcat les zones d’aparició de rebava en aquestes 

vistes de plànol i s’ha numerat cada punt per tal de poder fer-ne referència més fàcilment. 

Un segon indicador és l’evolució del número de rebaves trobat en les bombes 

analitzades al llarg de les setmanes (Fig. 7-16). Interessa veure com evoluciona el 

número de rebaves per cos, el número de rebaves crí tiques (majors a 150 µm en el 

circuit d’alta pressió) i el número per sobre de 300 µm al circuit de baixa  pressió (el 

circuit d’alta pressió és més sensible). Això permetrà tenir un seguiment de com està la 

situació setmana a setmana i si les accions que es portin a terme tenen un resultat positiu 

i visible. 

 

Fig. 7-16 Rebaves fins W29. Eix vertical adimensional (nº virutes/cossos comprovats) 
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Un tercer indicador serà el Pareto de les zones amb rebaves crítiques . 

Un quart indicador, en la mateixa línia que l’anterior, serà el Top de les rebaves més 

grans de 300 µm , per zona d’aparició. 

Aquests indicadors permetran conèixer les zones més propenses a crear rebaves difícils 

d’eliminar i emprendre accions per millorar-ne el mecanitzat. Amb ells es crea un QOS 

que s’actualitza casa setmana. L’aspecte del QOS es pot veure a l’apartat I.3. de l’annex. 

A més a més, cada dia a DDSC es realitzen auditories internes per tal de tenir un 

seguiment dels resultats obtinguts dins la planta. Una d’aquestes auditories consisteix en 

agafar bombes després del test funcional, és a dir, bombes totalment muntades i a punt 

de ser embalades, i analitzar-les. En aquest anàlisi es mira, en el circuit d’alta pressió, el 

més exigent, el número de partícules metàl·liques més grans que el límit admès que 

conté cada bomba analitzada (representat a l’annex a l’apartat I.4. per les columnes 

verticals de color lila), la gravimetria i la mida de la partícula més gran (representat a la 

figura pels punts blaus). Cal aclarir que el límit de client (200 µm) és superior al límit que 

DDSC (150 µm) té establert, ja que d’aquesta manera es pot treballar amb un interval de 

toleràncies més gran.  

Com es pot observar, hi ha una gran quantitat de partícules que estan per sobre del límit 

de 150 µm i també algunes per sobre del límit de client. Sembla clar que el procés no és 

capaç, però tot i així es comprova amb el Minitab (apartat I.5. de l’annex). 

Recollida de dades 

Les dades per poder estudiar la situació de la contaminació també han estat, un cop més, 

fàcils d’obtenir ja que totes les bombes rebutjades a client, com abans s’ha comentat en 

aquest projecte, es retornen a la planta de Sant Cugat per poder ser analitzades en el 

laboratori i així poder determinar a què s’ha degut aquest rebuig. 

Els casos que hi ha hagut aquest any 2011 es troben tabulats a l’apartat I.6.de l’annex. Hi 

ha hagut 5 casos entre els mesos de gener i abril. En aquests moments, es tracta del 

mode de fallada més freqüent i no hi ha dubte que cal emprendre accions per intentar 

millorar aquests resultats. 
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També es fa diàriament l’anàlisi de dife

pot realitzar l’anàlisi diari d’una mostra de cada tipus de peça ja que és un procés llarg) 

per tal de tenir un seguiment de l’estat de contaminació (si s’està complint o no amb els 

requeriments). Els resultats obtinguts

una idea de l’extensió d’aquests assajos, des de gener fins a abril 2011

anàlisis. 

És a dir, hi ha tot un recull de dades que prové de Alertes de Client, Alertes Internes, 

Auditories internes de bomba i Auditories de peça programades.

7.6.3. Anàlisi 

Primer pas: Què està passant? 

El primer que cal fer és mirar d’entendre què està passant: de on provenen les partícules, 

perquè arriben fins al final del procés, quines són les fases crítiques,

les partícules, etc.  

A la Fig. 7-17 s’observa un espectacular augment dels ppm client

a partir de la introducció de la bomba DFP1.15. Aquest és un punt a tenir en compte en 

aquest anàlisi.  

Fig. 7-

La Fig. 7-18 també remarca la gran quantitat de rebuig degut a contami

de l’any 2011 i la necessitat d’emprendre accions immediates.
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També es fa diàriament l’anàlisi de diferents peces (com ja s’ha comentat abans no e

una mostra de cada tipus de peça ja que és un procés llarg) 

per tal de tenir un seguiment de l’estat de contaminació (si s’està complint o no amb els 

obtinguts s’emmagatzemen en una macro matriu

una idea de l’extensió d’aquests assajos, des de gener fins a abril 2011 ja s’han fet 478 

És a dir, hi ha tot un recull de dades que prové de Alertes de Client, Alertes Internes, 

s internes de bomba i Auditories de peça programades. 

Primer pas: Què està passant?  

El primer que cal fer és mirar d’entendre què està passant: de on provenen les partícules, 

perquè arriben fins al final del procés, quines són les fases crítiques, de quin material són 

s’observa un espectacular augment dels ppm client deguts a contaminació

a partir de la introducció de la bomba DFP1.15. Aquest és un punt a tenir en compte en 
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El primer que cal fer és mirar d’entendre què està passant: de on provenen les partícules, 

de quin material són 

deguts a contaminació 

a partir de la introducció de la bomba DFP1.15. Aquest és un punt a tenir en compte en 
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La Fig. 7-19 mostra la distribució de rebuigs per contaminació, és a dir, què van provocar 

les partícules trobades en bombes a client i l’àrea afectada per aquestes partícules.

 

Fig. 

Salta a la vista que la introducció d’un nou producte l’any 2011 ha estat l’agreujant 

d’aquest augment tant considerable de

11 
8 

3 

17 26
45

0

25

50

75

100

125

150

2008 2009 2010 2011

ppm

Ppm's caused

Ppm's caused

RECHAZOS POR CONTAMINACION (PPM)
MODO DE FALLO

DFP1 (RSA)

0

5

10

15

20

25

30

35

FUGA

P
P

M

2009 2010 2011

Disminució de rebuigs en la producció de bombes d’injecció  

AREA AFECTADA POR CONTAMINACION 
(PPM)

DFP1 (RSA)

0

5

10

15

20

25

HP

P
P

M

2010: 1 BLOQUEO VAL. ESCAP.
2011: 4 BLOQUEO VAL. ESCAP.

2009 2010 2011

Fig. 7-18 Ppm contaminació any 2011 

mostra la distribució de rebuigs per contaminació, és a dir, què van provocar 

les partícules trobades en bombes a client i l’àrea afectada per aquestes partícules.

 

 

Fig. 7-19 Ppm contaminació client vs mode de fallada
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bomba DFP1.15 és més propensa a crear o a allotjar partícules que poden provocar 

problemes. 

A continuació és necessari saber de on provenen les partícules trobades a les bombes 

que el client rebutja per aquest motiu, per tant conèixer de quin material són. Així doncs, 

totes les bombes retornades que resulten tenir partícules són analitzades: es mesura les 

partícules, es determina de quin material són i de on provenen. A la Taula 7-4 es pot 

observar la classificació segons el material (procedència) i zona afectada dels darrers 

rebuigs per contaminació (2011): 

Material /        

Trobat a 
Alumini Paper Total 

Vàlvula sortida 3   3 

Venturi   1 1 

Regulador PT 1   1 

Total 4 1 5 

 

Taula 7-4 Material partícules trobades a client i procedència 

S’ha classificat els materials segons la zona de la bomba de on provenien i la gran 

majoria (80%) són d’alumini i provenen del carter. Aquestes partícules són originàriament 

rebaves desprendibles generades a la zona de mecanitzat. Aquestes rebaves haurien de 

ser eliminades en operacions posteriors a la seva aparició, però sembla ser que no està 

funcionant. Així doncs, amb els casos a client al 2011 les partícules d’alumini  són 

majoritàries i caldrà obrir una línia d’accions dirigida a millorar l’eficiència d’eliminació de 

partícules d’alumini al llarg del procés. 

A més a més, s’ha detectat, un cop analitzades les bombes defectuoses reenviades per 

client, que les partícules trobades procedeixen de muntatge i també de mecanitzat. 

Aquest darrer cas, partícules trobades en bombes acabades que provenen de 

mecanitzat, resulta especialment estrany i confús ja que totes les parts que es 

mecanitzen passen per la fase de rentat abans d’entrar a muntatge. 

Amb aquesta pista apareix la necessitat d’analitzar l’estat de les rentadores i obrir una 

línia d’accions en aquesta direcció. 

Segon pas: Perquè està passant? 
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Perquè el número de casos deguts a contaminació ha augmentat? 

− DFP1.15 té una sensibilitat més gran, majoritàriament degut a la vàlvula HP 

� Encara s’està treballant per completar aquest estudi 

− Augment de volum de DFP1.15 

− Més àrees que poden generar partícules al cos de bomba DFP1.15 

Perquè no es va preveure (i conseqüentment actuar per evitar-ho)? 

− No es va preveure internament aquesta sensibilitat � el PFMEA no reflecteix cap 

risc addicional per DFP1.15 respecte DFP1.1 

− No es va donar més importància a la contaminació, degut a l’evolució dels 

resultats amb DFP1.1 � els ppm es van reduir de 11 ppm al 2008 a 3 ppm al 

2010 

− El pla de control no és capaç d’evidenciar els riscos i les desviacions 

7.6.4. Línies d’acció (Millora) 

Ara es pot començar a pensar en les línies d’acció que formaran el contingut d’aquest 

projecte de millora dels resultats de contaminació. 

Amb les conclusions extretes fins ara, la principal línia d’acció serà: 

1. Alumini  

1. La majoria de les partícules (4 dels 5 casos del  2011) són d’aquest 

material  

A més a més també s’estudiarà altres possibles fonts potencials de contaminació: 

2. Contaminació induïda 

1. Alguna de les partícules trobades s’han introduït amb la manipulació o per 

causes poc clares 

3. Eficàcia rentadores 

1. Apareixen partícules a final de línia que s’haurien d’haver eliminat amb el 

rentat 

4. Proveïdors 

1. Algunes de les partícules provenen de peces comprades 
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5. Enteniment de la sensibilitat del producte (robustesa) 

6. Detecció 

1. El pla de control i programa de detecció no està evidenciant problemes de 

client 

2. La neteja especificada per client es compleix, però segueixen apareixent 

problemes a client 

Desenvolupament línies d’acció 

� Creació d’un grup de treball 

El primer pas és crear un grup de treball multidisciplinari (amb gent de qualitat de la UAP, 

gent d’enginyeria, gent de producció i gent de contaminació), destinat a reduir els 

problemes de contaminació per alumini. Aquest grup proposa els següents punts per 

tractar a partir d’aquest moment: 

− Detecció dels problemes de contaminació 

− Auditories diàries per la detecció de rebaves 

− Implantació d’un pla de control de les rebaves i establiment d’uns límits d’alarma 

− Modificació de mecanitzats i /o eines 

Al llarg de les reunions s’ha anat creant un pla d’accions del qual es pot veure un extret a 

l’apartat I.7. de l’annex, actualitzant a cada trobada les accions proposades, el seu estat 

actual d’implementació i la data prevista de termini. Aquest pla també inclou accions 

destinades a millorar altres fonts de contaminació, sobretot aquelles que s’han detectat 

acostumen a donar problemes interns. 

� Coneixement del procés 

Per tal de determinar de on provenen les partícules d’alumini, cal analitzar bé el procés. 

El cos de bomba prové de proveïdors, on es fabrica per un procés de fundició per 

gravetat. Tal i com es veu al diagrama de flux de la Fig. 7-20, un cop a la planta, aquests 

cossos passen per la fase de tornejat. A continuació es fa el mecanitzat intern i extern. Un 

cop fet tots els mecanitzats, hi ha un procés de rotofinat. A continuació passa per una 

rentadora que elimina la ferritja. Després se li fa un rebarbat electrolític per eliminar 

rebaves. El següent pas és una rentadora que elimina les sals. Seguidament hi ha la fase 

d’impregnació i a continuació el clavat de taps. En aquest punt s’acaben les etapes de 
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mecanitzat: s’envia el 

directament dins la sala blanca (muntatge).

Per tant, passades les etapes que crea ferritja

eliminar-les. No obstant, s’ha pogut comprovar en l’etapa de l’anàlisi que no s’eliminen 

totes elles. 

En quant a les rebaves, causants principals dels problemes d’alumini, el primer 

pensament és el de revisar la 

unes accions de revisió de l’estat dels utillatges i de la fase en general i per la millora de 

l’eficàcia obtinguda, com ara: modificació de la posició de l’elèctrode, augment del temps 

per augmentar l’eficàcia i revisió de l’estat de l’electròlit.

No obstant, després d’algunes reunions el grup de treball decideix eliminar les rebaves en 

l’origen. Les que no s’eliminessin (tot procés real de mecanitzat crea rebaves, per molt 

optimitzat) seran elimin

d’accions dins l’alumini: la màquina on es cr

El nom de les màquines s

Disminució de rebuigs en la producció de bombes d’injecció  

mecanitzat: s’envia el cos de bomba cap a les rentadores que tenen la seva sortida 

directament dins la sala blanca (muntatge). 

, passades les etapes que crea ferritja i rebaves hi ha dues etapes destinades a 

les. No obstant, s’ha pogut comprovar en l’etapa de l’anàlisi que no s’eliminen 

En quant a les rebaves, causants principals dels problemes d’alumini, el primer 

pensament és el de revisar la màquina de rebarbat, destinada a eliminar

unes accions de revisió de l’estat dels utillatges i de la fase en general i per la millora de 

l’eficàcia obtinguda, com ara: modificació de la posició de l’elèctrode, augment del temps 

ar l’eficàcia i revisió de l’estat de l’electròlit. 

No obstant, després d’algunes reunions el grup de treball decideix eliminar les rebaves en 

l’origen. Les que no s’eliminessin (tot procés real de mecanitzat crea rebaves, per molt 

ptimitzat) seran eliminades a l’etapa de rebarbat. Per tant, s’obre

d’accions dins l’alumini: la màquina on es creen les pròpies rebaves, la fresadora

Fig. 7-20 Diagrama de flux cos de bomba 

El nom de les màquines s’obvia per raons de confidencialitat. 
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cap a les rentadores que tenen la seva sortida 

a dues etapes destinades a 

les. No obstant, s’ha pogut comprovar en l’etapa de l’anàlisi que no s’eliminen 

En quant a les rebaves, causants principals dels problemes d’alumini, el primer 

, destinada a eliminar-les. Es proposen 

unes accions de revisió de l’estat dels utillatges i de la fase en general i per la millora de 

l’eficàcia obtinguda, com ara: modificació de la posició de l’elèctrode, augment del temps 

No obstant, després d’algunes reunions el grup de treball decideix eliminar les rebaves en 

l’origen. Les que no s’eliminessin (tot procés real de mecanitzat crea rebaves, per molt 

. Per tant, s’obre una nova línia 

een les pròpies rebaves, la fresadora. 
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Així doncs, per resumir el raonament seguit fins ara, es presenta l’esquema de la Fig. 

7-21: 

 

 

 

Fig. 7-21 Diagrama actuació problemes alumini 

� Proposta d’accions i posta en marxa 

A partir d’aquest punt les reunions es centren en la creació d’un pla d’accions destinat a 

la millora de resultats després del fresat. El procediment seguit s’explica a continuació. 

Determinació de mode d’actuació 

Ara que ja es coneix el problema, toca pensar en les accions a realitzar a continuació. 

La primera acció que s’estableix és la formalització i estandardització de realitzar una 

auditoria interna diària  per determinar on apareixen rebaves desprendibles (les dades 

obtingudes en aquestes auditories són les que permeten actualitzar el QOS d’alumini). 

Les zones que es mecanitzen a la fresadora que donen més problemes a nivell de 

rebaves desprendibles, segons aquestes auditories, són (entre parèntesi se senyala la 

zona corresponent assenyalada a l’apartat I-3 de l’annex): 

� Intersecció taladre inclinat amb allotjament junta plana (P7) 

� M12 del 5è injector (P19) 

� M12 entrada combustible (P14) 

� Ronyó llarg (P8D) 

� Ronyó curt (P8I) 

Problemes de 
rebaves 

S'eliminen al rebarbat

• Accions per millorar 

eliminació rebaves

No suficient. 
Necessitat d'atacar 

origen.

Es creen a la fresadora

• Accions per reduir la 

creació de rebaves
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� Taladre fixació venturi (P17) 

� Comunicació 5è injector (P20) 

� Taladre fixació motor (P18) 

Durant aquestes auditories es detecten molts problemes (moltes zones amb rebaves molt 

freqüents). Per tant, queda clar que aquest procés no està controlat i que és necessari 

crear accions per reduir el número de rebaves que apareixen a la fase. 

Algunes de les que formen el pla d’accions són les següents: 

� Baixar la vida d’algunes eines determinades  

Amb el temps i l’acumulació de cicles de mecanitzat, la punta de les eines va perdent 

el seu afilament, es va desgastant. A la Fig. 7-22 hi ha la representació del desgast 

del fil de tall d’una eina enfront el temps de tall. 

 

Fig. 7-22 Desgast eines en el temps 

També pot passar que es vagi afegint material arrancat a la punta i provocar que no 

talli bé, que deixi rebaves. Si es redueix la vida de l’eina, hi ha menys probabilitat de 

que aquests defectes puguin donar-se. Alguns exemples de com pot quedar la punta 

de l’eina es poden veure a la Fig. 7-23. 

Aquesta acció encareix el procés, ja que les eines s’aprofitaran durant menys temps 

ja que s’hauran de canviar amb més freqüència, però és la manera d’assegurar que 

no hi haurà un desgast excessiu de la punta de l’eina que porti a un mal mecanitzat. 
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Fig. 7-23

� Canviar ordre de mecanitzat

Per tal d’evitar rebaves a la zona del venturi es proposa canviar 

operacions de tal forma que el segon mecanitzat s’endugui les rebaves creades amb 

el primer. Actualment en el mòdul 4 es mecanitza un fresat pla a 62

centre en primer lloc i seguidament un fresat inclinat a 15º amb profundita

Aquest darrer fresat provoca un fil de rebaves en la intersecció amb el pla de 62 mm. 

Aquesta zona ja no se sotmet a cap altre mecanitzat i, per tant, les rebaves creades 

només poden ser eliminades al rebarbat

representat de color groc i la línia vermella

de 15º, sent precisament aquesta recta on es donen les rebaves

Fig. 7-24

Per tal d’assegurar que no queda recreixement del fil a la intersecció amb el

plans, es suggereix invertir l’ordre de mecanitzat 

fresat pla de 62 mm posteriorment permetria eliminar les rebaves creades 

 

23 Cràter per desgast (a) i flanc per desgast (b) 

Canviar ordre de mecanitzat  

Per tal d’evitar rebaves a la zona del venturi es proposa canviar l’ordre de dues 

operacions de tal forma que el segon mecanitzat s’endugui les rebaves creades amb 

el primer. Actualment en el mòdul 4 es mecanitza un fresat pla a 62 mm respecte el 

centre en primer lloc i seguidament un fresat inclinat a 15º amb profundita

Aquest darrer fresat provoca un fil de rebaves en la intersecció amb el pla de 62 mm. 

Aquesta zona ja no se sotmet a cap altre mecanitzat i, per tant, les rebaves creades 

poden ser eliminades al rebarbat. A la Fig. 7-24 el pla de 62 mm és 

representat de color groc i la línia vermella delimita la intersecció entre aquest pla i el 

de 15º, sent precisament aquesta recta on es donen les rebaves. 

24 Vista d’una secció de la bomba DFP1.15 

Per tal d’assegurar que no queda recreixement del fil a la intersecció amb el

, es suggereix invertir l’ordre de mecanitzat de les dues operacions.

fresat pla de 62 mm posteriorment permetria eliminar les rebaves creades 
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l’ordre de dues 

operacions de tal forma que el segon mecanitzat s’endugui les rebaves creades amb 

mm respecte el 

centre en primer lloc i seguidament un fresat inclinat a 15º amb profunditat 5mm. 

Aquest darrer fresat provoca un fil de rebaves en la intersecció amb el pla de 62 mm. 

Aquesta zona ja no se sotmet a cap altre mecanitzat i, per tant, les rebaves creades 

el pla de 62 mm és 

delimita la intersecció entre aquest pla i el 

 

Per tal d’assegurar que no queda recreixement del fil a la intersecció amb els dos 

dues operacions. Realitzar el 

fresat pla de 62 mm posteriorment permetria eliminar les rebaves creades abans. Un 
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cop discutida i estudiada aquesta opció per l’equip de treball, cal seguir un conjunt de 

procediments establerts per tenir l’autorització del canvi de procés, presentant en 

primer lloc un document anomenat Estudi de Canvi de Procés (ECP) on s’explica la 

situació actual, la proposta i els resultats esperats. 

 

� Canviar dimensió ronyó llarg.  

Una de les zones que més problemes dóna és el ronyó llarg, on hi apareixen moltes 

rebaves desprendibles. Aquestes apareixen durant el procés de mecanitzat de la 

interferència entre el forat de recirculació TP i el conducte de sortida TP (Fig. 7-25). Hi 

ha moltes alertes internes tipus A denunciant aquest problema, com la de l’apartat I.8. 

de l’annex. 

 

 

Fig. 7-25 Rebaves ronyó llarg 

La proposta d’Enginyeria de producte és reduir la interferència. La manera de fer-ho 

és reduint la llargada del forat TP i conseqüentment la probabilitat de generar 

rebaves (Fig. 7-26). 

 

Per tal de poder dur a terme un canvi de producte cal realitzar un estudi per tal de 

determinar si el funcionament de la bomba segueix complint amb els requisits i 

especificacions de client. A l’apartat I.9. de l’annex es pot veure amb més detall 

aquest estudi. 
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Fig. 

Aquests projectes de millora i els altres que s’han definit per la reducció de la creació de 

rebaves es troben en el Pla d’accions d’Alumini.

cosa és impossible detallar-ho tot en aquest projecte.

Alguns altres exemples d’accions que s’han fet en altres màquines són:

� Avaluació de l’eficàcia del rentat a la Fase 45

 

L’objectiu d’aquesta fase és el d’elimina

la ferritja que hi hagi pogut quedar allotjada. Aquesta màquina funciona amb un sistema 

de llances controlades per CNC que injecten aigua (amb 

pressió directament a les zones

idea d’aquesta proposta és comprovar el correcte funcionament de la màquina. Per això 

es decideix dur a terme una prova que consisteix en i

Prúsia a les zones que teòricament s’han de rentar i veure com surten les peces després 

d’un cicle normal (Fig. 7-27). 

 

 

Fig. 7-26 Disseny actual i proposta de disseny 

projectes de millora i els altres que s’han definit per la reducció de la creació de 

es troben en el Pla d’accions d’Alumini. Hi ha més de 50 propostes, amb la qual 

ho tot en aquest projecte. 

Alguns altres exemples d’accions que s’han fet en altres màquines són: 

Avaluació de l’eficàcia del rentat a la Fase 45  

L’objectiu d’aquesta fase és el d’eliminar de les àrees que s’han mecanitzat anteriorment 

la ferritja que hi hagi pogut quedar allotjada. Aquesta màquina funciona amb un sistema 

de llances controlades per CNC que injecten aigua (amb cert percentatge de sabó) a alt

pressió directament a les zones on es vol extreure la ferritja (taladrats, roscats, etc

idea d’aquesta proposta és comprovar el correcte funcionament de la màquina. Per això 

es decideix dur a terme una prova que consisteix en impregnar 8 peces amb blau de 

òricament s’han de rentar i veure com surten les peces després 

Fig. 7-27 Bombes abans de prova 
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projectes de millora i els altres que s’han definit per la reducció de la creació de 

Hi ha més de 50 propostes, amb la qual 

r de les àrees que s’han mecanitzat anteriorment 

la ferritja que hi hagi pogut quedar allotjada. Aquesta màquina funciona amb un sistema 

cert percentatge de sabó) a alta 

on es vol extreure la ferritja (taladrats, roscats, etc.). La 

idea d’aquesta proposta és comprovar el correcte funcionament de la màquina. Per això 

mpregnar 8 peces amb blau de 

òricament s’han de rentar i veure com surten les peces després 
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El resultat que es va obtenir a la prova va ser correcte, com es pot observar a les 

fotografies de la Fig. 7-28.  

 

Fig. 7-28 Bombes després de prova 

� Bomba 2n filtre rebarbat no funciona  

En la revisió de manteniment es detecta que una de les bombes de la màquina de 

rebarbar no funciona. Es decideix fer aquesta inversió per tal de millorar l’eficàcia del 

rebarbat. 

� Canvi Ultrasons rentadores  

Com s’han detectat partícules després de rentadora provenint de mecanitzat, es 

decideix fer una revisió a fons amb la gent de manteniment de les tres rentadores 

existents. En aquesta revisió es detecta que els Ultrasons no estan funcionant a 

màxima potència i fins i tot que alguns estan inoperatius. Els US a la rentadora tenen 

la funció de fer vibrar les peces que hi hagi dins per tal de que si aquestes tenen 
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ferritja o rebaves enganxades, es desprenguin. Per aquesta raó es decideix canviar 

els Ultrasons (US) de les tres rentadores. 

7.6.5. Control 

Per tal d’assegurar que les accions estan donant una millora en els resultats, la primera 

acció que urgeix realitzar és un Pla de Control de Rebaves , que fins ara no existia. 

Un Pla de Control consisteix simplement en establir un estàndard de comprovació de 

diferents característiques que es modifiquen a la fase, per tal de comprovar que la 

màquina està treballant correctament, que les eines estan en bones condicions i que les 

peces que s’estan fent compleixen amb les especificacions. 

El Pla de Control surt del PFMEA d’una fase. En el moment d’engegada d’aquest 

projecte, el PFMEA d’aquesta fase no tenia en compte la creació de rebaves. El primer 

pas, doncs, és revisar-lo i modificar-lo i seguidament actualitzar el Pla de Control. En un 

Pla de Control es determinen les característiques que es volen controlar, la freqüència 

amb la que s’ha de dur a terme aquesta revisió i com fer-la. A l’apartat I.10. de l’annex es 

pot veure l’aspecte actual d’aquest Pla de Control. 

I què fer quan una de les característiques que s’està comprovant amb el Pla de Control 

dóna defectuosa? Per donar resposta a aquesta pregunta, tot Pla de Control va associat 

a uns Límits d’Alerta  i a un Pla de Reacció . Els Límits d’Alerta són el número de peces 

defectuoses considerat acceptable abans de prendre una acció correctora. S’entén per 

peça defectuosa aquella que no compleix una característica del Pla de Control. Per 

cadascuna d’aquestes característiques, hi ha un límit d’alerta establert. L’acció correctora 

a realitzar es troba en el Pla de Reacció, que estableix què s’ha de fer (canviar eina, 

comprovar utillatge, aturar màquina i avisar coordinador, revisar totes les peces 

mecanitzades des de la darrera verificació, etc.)  i qui ho pot fer (operari, coordinador, 

manteniment). Tots aquests límits i accions els decideix l’equip multidisciplinari, basant-se 

en l’experiència diària. Aquests documents també es poden trobar a l’annex, a l’apartat 

I.11. 

En aquesta etapa el que es pretén és estandarditzar el que s’ha fet amb aquest projecte, 

de tal forma que totes les noves accions estiguin correctament documentades i siguin 

conegudes per tothom. Per tant, el nou Pla de Control i el Pla de Reacció s’han afegit a la 
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documentació del lloc de treball (

d’eines com ara Poka-Yokes, control

dir, tot queda documentat i a la vista de tothom.

Un altre exemple és la sensibilització dels operaris sobre el tema de contaminació al 

veure l’esforç de tanta gent treballant sobre el tema. A més a més, es fa un 

formació a tots els operar

per conscienciar-los sobre la importància d’evitar contaminació i de fer un seguiment 

correcte del Pla de Control.

que s’ha definit com important a la fase de Controlar.

presentar als operaris d’aquesta fase es pot trobar a 

Un cop a l’etapa de Control cal tenir una visió dels indicadors inicialment escollits per tal 

de poder determinar si aquestes estan donant el resultat esperat.

Com s’ha comentat a l’apartat 

auditories diàries a totes les fases de mecanitzat de 

auditories es pot anar actualitzant setmana a setmana el QOS que permet un seguiment 

clar dels resultats obtinguts reflectits en els indicadors escollits
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documentació del lloc de treball (DPT) de la fase. Aquest Pla de Control inclou l’ús 

Yokes, controls visuals, ompliment de Registres de Procés,...

dir, tot queda documentat i a la vista de tothom. 

Un altre exemple és la sensibilització dels operaris sobre el tema de contaminació al 

veure l’esforç de tanta gent treballant sobre el tema. A més a més, es fa un 

formació a tots els operaris de les fases de mecanitzat del cos de bomba

los sobre la importància d’evitar contaminació i de fer un seguiment 

correcte del Pla de Control. És a dir, es pretén inculcar disciplina als treballadors, punt 

t com important a la fase de Controlar. La presentació realitzada per 

presentar als operaris d’aquesta fase es pot trobar a l’apartat I.12. de l’

Un cop a l’etapa de Control cal tenir una visió dels indicadors inicialment escollits per tal 

determinar si aquestes estan donant el resultat esperat. 

s’ha comentat a l’apartat 7.6.4, s’ha estandarditzat, com a nova rutina de control, 

auditories diàries a totes les fases de mecanitzat de cos de bomba

auditories es pot anar actualitzant setmana a setmana el QOS que permet un seguiment 

clar dels resultats obtinguts reflectits en els indicadors escollits (Fig. 7

Fig. 7-29 Indicador rebaves cos bomba W43 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 35 36 37 38

Rebabas/cuerpo Rebabas criticas Suma de >300
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de la fase. Aquest Pla de Control inclou l’ús 

, ompliment de Registres de Procés,... És a 

Un altre exemple és la sensibilització dels operaris sobre el tema de contaminació al 

veure l’esforç de tanta gent treballant sobre el tema. A més a més, es fa un workshop de 

e les fases de mecanitzat del cos de bomba, molt important 

los sobre la importància d’evitar contaminació i de fer un seguiment 

És a dir, es pretén inculcar disciplina als treballadors, punt 

La presentació realitzada per 

apartat I.12. de l’annex. 

Un cop a l’etapa de Control cal tenir una visió dels indicadors inicialment escollits per tal 

com a nova rutina de control, les 

cos de bomba. Amb aquestes 

auditories es pot anar actualitzant setmana a setmana el QOS que permet un seguiment 

7-29 i Fig. 7-30).  

 
38 39 40 41 42 43

Suma de >300
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Fig. 7-30 Indicador neteja després de test fins W

Com es pot observar en els indicadors escollits

de contaminació està donant bons resultats interns, els quals també es veuen reflectits 

 

 

Indicador neteja després de test fins W42 

en els indicadors escollits, sembla que tot aquest projecte de millora 

de contaminació està donant bons resultats interns, els quals també es veuen reflectits 

Memòria 

, sembla que tot aquest projecte de millora 

de contaminació està donant bons resultats interns, els quals també es veuen reflectits 
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externament, a client. El número de rebaves al cos en general i la suma de les de més de 

300 µm s’ha reduït i pel que es pot

setmana a setmana. A nivell de rebaves crítiques, s’ha aconseguit que les darreres 4 

setmanes fossin zero. A nivell de neteja després del test funcional també s’observa una 

millora molt notable, ja que deixen d’haver

de la setmana 35.  

Amb les noves dades de contaminació després de test funcional es torna a fer un estudi 

de capacitat al mes d’octubre, del procés amb les millores aplicades. El resultat es pot 

veure a l’apartat I.13. de l’annex.

Les accions proposades al Pla d’accions i encara no realitzades seguiran el procediment 

corresponent fins a ser implementades. Mentrestant

l’actualització i seguiment dels indicadors, 

accions i també permetent detectar possibles crisis o nous problemes gràcies als 

documents de registres de procés.

Situació client 6 mesos després

Després de 6 mesos de posar en marxa la línia d’accions per eliminar els problemes de 

contaminació es pot comprovar a la 

portades a terme i que la situació sembla estar, de moment, sota control.

Disminució de rebuigs en la producció de bombes d’injecció  

El número de rebaves al cos en general i la suma de les de més de 

pel que es pot observar a la Fig. 7-29 sembla que està baixant 

setmana a setmana. A nivell de rebaves crítiques, s’ha aconseguit que les darreres 4 

setmanes fossin zero. A nivell de neteja després del test funcional també s’observa una 

millora molt notable, ja que deixen d’haver-hi partícules per sobre el límit de client

Amb les noves dades de contaminació després de test funcional es torna a fer un estudi 

de capacitat al mes d’octubre, del procés amb les millores aplicades. El resultat es pot 

de l’annex. 

Les accions proposades al Pla d’accions i encara no realitzades seguiran el procediment 

corresponent fins a ser implementades. Mentrestant s’ha de seguir

l’actualització i seguiment dels indicadors, per tal de seguir coneixent

accions i també permetent detectar possibles crisis o nous problemes gràcies als 

documents de registres de procés. 

mesos després  

mesos de posar en marxa la línia d’accions per eliminar els problemes de 

ió es pot comprovar a la Fig. 7-31 que han estat un èxit totes les accions 

portades a terme i que la situació sembla estar, de moment, sota control.

Fig. 7-31 ppm client causa contaminació 
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El número de rebaves al cos en general i la suma de les de més de 

sembla que està baixant 

setmana a setmana. A nivell de rebaves crítiques, s’ha aconseguit que les darreres 4 

setmanes fossin zero. A nivell de neteja després del test funcional també s’observa una 

per sobre el límit de client a partir 

Amb les noves dades de contaminació després de test funcional es torna a fer un estudi 

de capacitat al mes d’octubre, del procés amb les millores aplicades. El resultat es pot 

Les accions proposades al Pla d’accions i encara no realitzades seguiran el procediment 

de seguir realitzant 

per tal de seguir coneixent l’eficàcia de les 

accions i també permetent detectar possibles crisis o nous problemes gràcies als 

mesos de posar en marxa la línia d’accions per eliminar els problemes de 

estat un èxit totes les accions 

portades a terme i que la situació sembla estar, de moment, sota control. 
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7.7. Exemple de millora: Fases Finals 

Com ja s’ha dit a la fase Definir, el projecte SDP busca enfocar cap a tres aspectes 

principals: 

1- Determinar i eliminar el risc dels problemes ja rebuts pels clients  

2- Analitzar i avaluar altres riscos potencials per tal d’eliminar-los 

3- Canviar la cultura i mentalitat per tal d’assegurar l’objectiu tots plegats 

Com a exemple de la primera línia de treball, a l’apartat anterior s’ha detallat el projecte 

de millora de contaminació de l’alumini, defecte més repetit a client en els primers mesos 

del 2011. 

Com exemple de la segona línia de treball es detalla a continuació el pla de millora de 

fases finals. Com es podrà comprovar, es tracta d’un tram que ja ha donat alguns 

problemes directes a client, però s’hi detecta sobretot ppm potencials i oportunitats de 

millora. 

7.7.1. Preliminars (Definició) 

Les Fases Finals són el darrer tram de la línia just després de passar pel test funcional i 

just abans de ser embalades. Es tracta de diferents fases on es duen a terme les 

darreres preparacions i comprovacions abans d’enviar la bomba a client. Les 

comprovacions que s’hi fan són totes d’Interfície, és a dir, totes són determinants per 

l’assemblatge de la bomba al motor del client. 

En rebuig a client, com s’ha vist a l’apartat d’Anàlisi (7.3), l’Interfície és en el Top 3 de 

causa a client. A continuació es veurà també alguns nous casos que han anat sortint 

després de l’Anàlisi, que es va fer al mes d’abril. 

A més, revisant el PFMEA s’hi troben molts RPN de valor elevat degut a que els controls 

són visuals i, per tant, dependents de l’operari (Human Depended, HD). Existeixen vàries 

situacions perilloses en aquestes fases que podrien ser millorades per tal d’optimitzar la 

detecció d’errors i evitar enviar-los a client. 

Per poder situar temporalment la realització d’aquesta línia d’accions es presenta un 

Diagrama de Gantt a la Fig. 7-32 amb les dates previstes per cada etapa. 
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7.7.2. Mesura 

Determinació dels indicadors

Cal començar definint quins seran els indicadors que informaran de l’estat de les millores. 

Un d’ells serà PFMEA 

100 i per tant representen un risc potencial per client.

També s’ha investigat el 

acostuma a estar en el Top 5 de NFTQ de Test Funcional i FF. Un exemple es pot veure 

a l’apartat J.1.de l’annex

visual (F320/321) en 

especialment crític, ja que si hi ha un alt rebuig intern en una fase que consisteix en 

comprovacions dependents 100% de l’operari, hi ha una probabilitat molt alta de que 

alguna de les bombes que

un error humà (mal ús de l’útil de comprovació o no comprovació) i passi desapercebuda.

I, lògicament, el seguiment del 

indicador de com estan funcionant les mesures preses fins al moment.

Recollida de dades 

Per actualitzar les dades 

presenta a la Taula 7-5

Com s’observa, des de principis d’any hi ha hagut 8 casos de rebuig a client per aquesta 

causa, la qual cosa equival a 26 ppm l’any 2011 degut a 

d’una gran font de problemes dins la planta.
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Fig. 7-32 Diagrama de Gantt de Fases Finals 

Determinació dels indicadors  

Cal començar definint quins seran els indicadors que informaran de l’estat de les millores. 

 del tram, el qual conté actualment moltes activitats amb un RPN > 

100 i per tant representen un risc potencial per client. 

t el seguiment de l’FTQ  de les fases i una o més de les fases 

acostuma a estar en el Top 5 de NFTQ de Test Funcional i FF. Un exemple es pot veure 

J.1.de l’annex, on apareix el clavat del passador (F330/331) i la inspecció 

visual (F320/321) en el Pareto del mes de juliol d’enguany. Aquest darrer cas és 

especialment crític, ja que si hi ha un alt rebuig intern en una fase que consisteix en 

comprovacions dependents 100% de l’operari, hi ha una probabilitat molt alta de que 

alguna de les bombes que arriba amb alguna característica errònia no sigui detectada per 

un error humà (mal ús de l’útil de comprovació o no comprovació) i passi desapercebuda.

I, lògicament, el seguiment del rebuig a client  per causa d’Interfície

stan funcionant les mesures preses fins al moment.

Per actualitzar les dades de rebuig a client per Interfície a data d’avui, a continuació es 

5 els nous casos de rebuig a client. 

Com s’observa, des de principis d’any hi ha hagut 8 casos de rebuig a client per aquesta 

causa, la qual cosa equival a 26 ppm l’any 2011 degut a Interfície

d’una gran font de problemes dins la planta. 
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Cal començar definint quins seran els indicadors que informaran de l’estat de les millores. 

del tram, el qual conté actualment moltes activitats amb un RPN > 

de les fases i una o més de les fases 

acostuma a estar en el Top 5 de NFTQ de Test Funcional i FF. Un exemple es pot veure 

, on apareix el clavat del passador (F330/331) i la inspecció 

el Pareto del mes de juliol d’enguany. Aquest darrer cas és 

especialment crític, ja que si hi ha un alt rebuig intern en una fase que consisteix en 

comprovacions dependents 100% de l’operari, hi ha una probabilitat molt alta de que 

arriba amb alguna característica errònia no sigui detectada per 

un error humà (mal ús de l’útil de comprovació o no comprovació) i passi desapercebuda. 

Interfície també serà un 

stan funcionant les mesures preses fins al moment. 

a data d’avui, a continuació es 

Com s’observa, des de principis d’any hi ha hagut 8 casos de rebuig a client per aquesta 

Interfícies. Per tant es tracta 
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Un altra eina que servirà per analitzar els perills existents i determinar on cal actuar és el 

PFMEA de la fase. Per motius de confidencialitat només es mostrarà els extrets 

necessaris més endavant. 

Taula 7-5

7.7.3. Anàlisi 

Primer pas: Què està passant? 

En els darrers mesos hi ha hagut diversos casos de rebuig extern per 

provocat un gran augment dels ppm client. De fet, si s’observa la 

rebuig estava bastant sota control fins l’aparició d’aquests nous casos

ppm a client al mes de juny). 

Entre aquests rebuigs a client que tenen com a causa de fallada un 

tracta d’una característica que es comprova en algun moment a la planta. 

que hi ha una manca important de fiabilitat i precisió en els mètodes de comprovació 

existents. 

 

Un altra eina que servirà per analitzar els perills existents i determinar on cal actuar és el 

Per motius de confidencialitat només es mostrarà els extrets 

5 Rebuig client per Interfície gener a setembre 2011

Primer pas: Què està passant?  

En els darrers mesos hi ha hagut diversos casos de rebuig extern per Interfície

n gran augment dels ppm client. De fet, si s’observa la Fig. 7-33 sembla que el 

rebuig estava bastant sota control fins l’aparició d’aquests nous casos (s’havia arribat a 0 

a client que tenen com a causa de fallada un Interfície, el 100% es 

tracta d’una característica que es comprova en algun moment a la planta. Sembla,

ant de fiabilitat i precisió en els mètodes de comprovació 

Memòria 

Un altra eina que servirà per analitzar els perills existents i determinar on cal actuar és el 

Per motius de confidencialitat només es mostrarà els extrets 

 

gener a setembre 2011 

Interfície que han 

sembla que el 

(s’havia arribat a 0 

, el 100% es 

Sembla, doncs, 

ant de fiabilitat i precisió en els mètodes de comprovació 
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Els controls que en teoria passen cadascuna d

Taula 7-5 són: 

� IMV danyat. 

manipulacions dels operaris. Aquest

línia, un cop la bomba ja està en el palet de client. El control és visual i totalment 

dependent de l’operari, per tant HD.

Hi ha molts rebuigs interns d’aquest tipus

qualsevol cop contra una bomba o alguna estructura metàl·lica de l’entorn pot 

provocar el trencament parcial o total de la peça. Alguns exempl

veure a la Fig. 7

 

En el Pla de Vigilància apareix el següent:

Fase Característica

340 Connector IMV sense cops, esquerdes, 
pestanya o pin trencat

 

Disminució de rebuigs en la producció de bombes d’injecció  

Fig. 7-33 Evolució ppm client general i per Interfície

Els controls que en teoria passen cadascuna de les característiques

 L’origen d’aquest defecte són cops deguts a incorrectes 

manipulacions dels operaris. Aquesta Interfície es comprova al final de tot de la 

línia, un cop la bomba ja està en el palet de client. El control és visual i totalment 

dependent de l’operari, per tant HD. 

rebuigs interns d’aquest tipus ja que es tracta d’una peça de plàstic i 

contra una bomba o alguna estructura metàl·lica de l’entorn pot 

provocar el trencament parcial o total de la peça. Alguns exempl

7-34. 

En el Pla de Vigilància apareix el següent: 

Característica  Control 

Connector IMV sense cops, esquerdes, 
pestanya o pin trencat 

Visual 
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Interfície 

característiques que apareixen a la 

deguts a incorrectes 

es comprova al final de tot de la 

línia, un cop la bomba ja està en el palet de client. El control és visual i totalment 

ja que es tracta d’una peça de plàstic i 

contra una bomba o alguna estructura metàl·lica de l’entorn pot 

provocar el trencament parcial o total de la peça. Alguns exemples es poden 

Freqüència 

100% 
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En el PFMEA també s’hi fa referència:

Fase Etapa del procés Mode de fallada
potencial

340 
Comprovar l'estat del 

connector del IMV (cops, 
esquerdes, pestanya i pin)  

Control
insuficient

 

� Falta rosca en cos de bomba

un problema en el sistema elè

mecanitzat i al tornar a posar

començar una nova peça, donant per acabada la que hi havia dins la màquina. 

Després de la fase hi ha un control 100% en que l’operari ha de roscar amb una 

pistola per comprovar 

mecanitzat de la rosca. 

 

En el Pla de Control apareix el següent:

Fase Característica 

F70 Presència taladre roscat M8 

En el PFMEA apareix de la següent 

 

 

Fig. 7-34 Exemples IMV's trencades 

En el PFMEA també s’hi fa referència: 

Mode de fallada  
potencial  

Efecte(s) 
potencial(s)  
de fallada 

S
ev

er
ita

t 

C
la

ss
e Causa(es) 

potencial(s) 
de fallada 

O
cu

rr
èn

ci
a

 

Control visual 
insuficient 

Bomba no 
muntable 8   Error operari 3 

cos de bomba. L’origen d’aquest defecte és mecanitzat. 

un problema en el sistema elèctric la màquina va parar enmig de l’execució d’

mecanitzat i al tornar a posar-se en marxa va posar a zero el programa i va 

començar una nova peça, donant per acabada la que hi havia dins la màquina. 

hi ha un control 100% en que l’operari ha de roscar amb una 

pistola per comprovar la presència del taladre i el seu diàmetre i correcte 

En el Pla de Control apareix el següent: 

Control Freqüència 

Manual amb 
pistola 100% 

En el PFMEA apareix de la següent manera: 

Memòria 

O
cu

rr
èn

ci
a

 

Controls de 
procés 
actuals 
(P / D) D

et
ec

ci
ó 

R
P

N
 

   6 144 

L’origen d’aquest defecte és mecanitzat. Degut a 

mig de l’execució d’un 

se en marxa va posar a zero el programa i va 

començar una nova peça, donant per acabada la que hi havia dins la màquina. 

hi ha un control 100% en que l’operari ha de roscar amb una 

la presència del taladre i el seu diàmetre i correcte 
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Fase Etapa del procés Mode de fallada  
potencial 

Efecte(s) 
potencial(s)  
de fallada 

S
ev

er
ita

t 

C
la

ss
e Causa(es)  

potencial(s)  
de fallada 

O
cu

rr
èn

ci
a

 

Controls de 
procés 
actuals 
(P / D) D

et
ec

ci
ó 

R
P

N
 

360 
Verificar taladre 
roscat M-8 cos 

bomba 
No verificar No conformitat 

Interfície client 8   Error operari 2   8 128 

 

� Sensor de temperatura no roscat a fons. Es tracta un cop més d’un defecte de 

mecanitzat, ja que el problema és que es va mecanitzar una doble rosca. Degut a 

aquesta causa, el sensor no es va roscar fins al final. Aquesta característica 

només es comprova en la línia de reparacions, ja que es considera que la 

màquina de collar té un Poka-Yoke (un controlador de parell i angle roscat) que 

evita que passin endavant bombes amb el sensor de temperatura no collat fins al 

final. 

Tal i com apareix al Pla de Control de Reparacions: 

Fase Característica Control Freqüència 

Reparacions Correcte parell dels 
cargols 

Manual amb 
pistola 100% 

 

� Manca etiqueta client. L’etiqueta client es genera i es col·loca a FF. La màquina 

llegeix el codi de la bomba i crea l’etiqueta amb el número de referència i el codi 

de barres entre d’altres. L’operari ha de col·locar la plantilla que marca on s’ha 

d’enganxar l’etiqueta, asseca la zona d’oli per assegurar que s’enganxi bé i posa 

l’etiqueta. A continuació una visió automàtica comprova la seva presència i que es 

llegeix correctament. En aquesta situació, en que la lectura de l’etiqueta va 

quedar registrada i per tant se sap que es va arribar a enganxar a la bomba, 

l’explicació és que no es va netejar prou la zona i, degut a l’oli, aquesta es va 

desenganxar després del control, potser en les manipulacions següents dels 

operaris abans de ficar-la a l’embalatge. 

 

Al Pla de Control: 

Fase Característica Control Freqüència 

360 Presència 
etiqueta client 

Comprovació correcte 
funcionament càmera de lectura 1/torn 
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Al PFMEA apareix com:  

Fase Etapa del procés 
Mode de 
fallada 

potencial 

Efecte(s) 
potencial(s)  
de fallada 

S
ev

er
ita

t 

C
la

ss
e Causa(es)  

potencial(s)  
de fallada 

O
cu

rr
èn

ci
a

 

Controls de 
procés 
actuals 
(P / D) D

et
ec

ci
ó 

R
P

N
 

360 Netejar zona etiqueta 
amb paper secant No netejar 

Etiqueta no 
s’adhereix. 
Impossible 

lectura a client. 

8   Error operari 2 
Lectura automàtica 

codi de barres a 
sortida de la fase 

2 32 

360 

Retirar etiqueta (823A) 
de impressora i 

col·locar a la bomba 
correctament i 

pressionar en tota 
l’amplitud per a un 
correcte enganxat 

Posicionat 
incorrecte 

Impossible 
lectura a client. 8   Error operari 2 

Lectura automàtica 
codi de barres a 
sortida de la fase 

2 32 

 

� Joc lliure eix transmissió. Es tracta d’un defecte que prové de muntatge. No es va 

muntar l’anella motlle ondulada. A Fases Finals, a la fase 300, es comprova el joc 

axial i radial de l’eix mitjançant un Poka-Yoke de posició. Aquell dia s’estaven fent 

unes proves a la fase i el Poka-Yoke estava desactivat. Aquest cop no es tracta 

d’una comprovació HD, però l’error de deixar passar la bomba ha estat humà ja 

que no s’ha seguit un adequat procediment per casos d’aquest tipus. 

Al PFMEA apareix de la següent manera: 

Fase Etapa del 
procés 

Mode de fallada 
potencial 

Efecte(s) 
potencial(s)  
de fallada 

S
ev

er
ita

t 

C
la

ss
e Causa(es) 

potencial(s) 
de fallada 

O
cu

rr
èn

ci
a

 

Controls de 
procés 
actuals 
(P / D) D

et
ec

ci
ó 

R
P

N
 

300 

Detecció 
automàtica 
presència 
onduflex 

Màquina desactivada 
No 

conformitat 
del client 

8   Màquina 
avariada 2 Línia parada 2 32 

 

� Diàmetre taladres fora especificació. Es tracta d’un error de mecanitzat, 

segurament degut a un joc de l’utillatge excessiu o un problema amb l’eina de 

taladrar. Aquesta característica dimensional es verifica amb un calibre P-NP amb 

una freqüència de 1/88 peces, sent totalment HD. El Pla de Control diu: 

 

 

 

Fase Característica Control Freqüència 

20 Ø 8,525 ± 0,075 Calibre P/NP 1/88 
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I al PFMEA apareix: 

Fase Etapa del 
procés 

Mode de fallada 
potencial 

Efecte(s) 
potencial(s)  
de fallada 

S
ev

er
ita

t 

C
la

ss
e Causa(es) 

potencial(s) 
de fallada 

O
cu

rr
èn

ci
a

 

Controls de 
procés 
actuals 
(P / D) D

et
ec

ci
ó 

R
P

N
 

370 
Verificar tres 

taladres fixació 
bomba a motor 

Diàmetre incorrecte o 
amb cops, no detectat 

No 
conformitat 
Interfície 

client 

8   error operari 3 Cala manual 5 120 

 

� Politja arrossegament toca culata. El control que es fa per aquesta característica 

es realitza a metrologia, amb la Mitutoyo, amb una freqüència de 1/16 peces. A 

FF no es comprova aquesta característica i no està avaluada al PFMEA. 

 

� Rosca eix danyada. Aquest error prové de mecanitzat. La rosca no va quedar ben 

mecanitzada degut a un problema amb l’eina. A FF hi ha un control 100% amb 

una femella de client que l’operari ha de roscar a la rosca de l’eix. Per tant, és un 

control HD. A més a més, la cala no era una calibre, és a dir, no estava registrada 

ni controlada per metrologia. Quan es va rebre l’alerta de client i es va estudiar el 

cas, es va descobrir que la femella que s’estava utilitzant estava molt desgastada 

i no detectava errors com el que havia passat. 

Al Pla de Control i al PFMEA apareix de la següent manera: 

 

 

Fase Etapa del 
procés 

Mode de 
fallada 

potencial 

Efecte(s) 
potencial(s)  
de fallada 

S
ev

er
ita

t 

C
la

ss
e Causa(es)  

potencial(s)  
de fallada 

O
cu

rr
èn

ci
a

 

Controls 
de procés  

actuals 
(P / D) D

et
ec

ci
ó 

R
P

N
 

370 
Verificar estat  
de la rosca de 

l’eix 
No verificar 

Rosca 
danyada 8   Error operari 2   8 128 

Segon pas: Perquè està passant? 

Es tracta d’un tipus de defecte (Interfície) que no està sota control. Com s’ha pogut veure 

en el desenvolupament dels defectes a client del punt anterior, tots els casos passen per 

una comprovació dins la planta però molts d’ells són HD i d’altres no es comproven al 

100%. 

Fase Característica Control Freqüència 

370 Rosca eix Comprovació bon 
estat amb femella 100% 
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Per tant, queda clar que el sistema actual no és robust i que permet passar molts 

defectes. 

7.7.4. Línies d’acció (Millora) 

Degut a la sobtada aparició de tal quantitat de rebuigs a client amb aquesta causa i a la 

clara conclusió de l’anàlisi anterior (que el procés no està sota control ni de no crear 

danys d’Interfície ni de detectar-los), es prioritza a finals del mes de setembre amb 

prioritat 1 tot el tema d’assemblatge. 

Creació d’un grup de treball i desenvolupament líni es d’acció 

A partir d’aquest moment es crea un grup de treball destinat a pensar en les 

característiques més desprotegides. Degut a aquesta crisi a client al mes d’agost i 

setembre, s’anteposa la necessitat de primer millorar la robustesa i assegurar l’eficàcia 

dels controls de totes les característiques d’Interfície per assegurar no enviar cap més 

bomba amb aquest tipus de defecte a client i, un cop assegurada “l’estanquitat” de la 

planta en aquest sentit, es passarà a pensar accions per reduir al màxim l’origen 

d’aquests errors. 

Per tant, l’objectiu principal passa a ser la conversió de totes les comprovacions de 

característiques crítiques d’assemblatge en uns controls no HD i que s’efectuïn en un 

100%. 

L’autora del present projecte ha participat en el projecte de millora de les fases finals i és 

per aquesta raó que a continuació es detalla l’evolució d’aquesta línia d’acció. 

Coneixement del procés 

En el tram de FF hi ha un total de 5,5 operaris per torn treballant-hi, el que equival a 16,5 

operaris/dia. Les bombes arriben de test i passen per quatre Poka-Yokes a la fase 300-

301 (onduflex, banjo entrada clavat a fons, diferència entre DFP1 i Tata, i Ultraviolats), a 

continuació la fase 320-321, on s’hi realitzen diverses comprovacions visuals. A la fase 

330-331 hi ha el clavat de passador. A la 340-341 es col·loquen els taps de client, es 

verifica la seva presència (càmera) i es comprova visualment altres característiques 

d’Interfície. A la fase 360-361 es crea l’etiqueta identificadora de cada bomba (un cop la 
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màquina de lectura comprova que la Història de la bomba és OK) i l’operari l’enganxa. 

Finalment a la fase 370-371-372 s’hi realitzen unes darreres comprovacions i s’embala la 

bomba. A la Fig. 7-35 es pot veure l’esquema d’aquest tram de línia. 

 

Fig. 7-35 Situació actual Fases Finals 

Proposta d’accions i posta en marxa 

La proposta feta ja s’ha anunciat sutilment a l’apartat anterior: la idea és automatitzar les 

operacions que actualment depenen de sistemes d’ajuda a l’operador però que no 

queden fermament traçats en el procés del producte (són ajudes) i que s’han identificat 

com crítics pel bé de la qualitat del producte, ja que sent FF la comprovació que realitza 

l’operari és la darrera abans d’embalar, a posteriori no existeixen més accions que 

controlin el que s’ha fet.  

Les comprovacions que s’automatitzaran són la de la brida d’alta pressió (actualment 

comprovació de la rosca amb calibre i control visual de danys/cops al con), control de 

posició dels banjos (actualment amb una cala) i verificació de la rosca de l’eix (ara amb 

femella no controlada per metrologia). 

Per saber de què s’està parlant aproximadament, es pot dir molt per sobre en què 

consisteix cada modificació proposada: 
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• Verificació con brida HP. Consistirà en un monitor de 7’’ a cada línia amb dos 

botons d’accionament. Portarà una càmera de vigilància per sobre de on passen 

les bombes. Els monitors generaran una imatge magnificada del con. 

• Verificació rosca eix. Caldrà canviar la femella existent actualment a la fase de 

clavat del passador per un calibre de comprovació de rosca. A més es col·locarà 

un dispositiu que comptarà el número de voltes que dóna el calibre per tal 

d’assegurar que verifica fins al final i controlant el 

parell aplicat. 

• Verificació angle dels banjos. Es tracta d’una cala 

com l’existent actualment, però accionada per un 

braç robot que l’apropa i l’allunya cada vegada que 

passa una bomba per l’estació (Fig. 7-36).  

• Verificació rosca brida HP. Al igual que el cas anterior, 

un braç robot amb un calibre de rosca s’aproparà a la 

brida i roscarà la femella contant el número de voltes 

per assegurar una verificació completa i controlant el parell aplicat. 

• Millora fase verificació collada. Es millorarà les condicions de la fase de re-collat i 

es mourà a la zona de reparacions, per només realitzar la operació a les bombes 

NFTQ i així evitar més manipulacions perilloses en les bombes que han donat OK 

a la primera. 

A la Fig. 7-37 es pot veure com quedaria el tram de FF un cop portats a terme els canvis 

proposats. 

A més a més es realitzarà una millora general de les estacions 320-321, 340-341 i 360-

361, amb les següents operacions: 

- Implementació d’una il·luminació més adequada pel lloc de treball 

- Construcció de nous suports per les càmeres així com proteccions per aquestes 

- Eliminació dels elements innecessaris de cada fase, romanents d’operacions que 

ja no es realitzen (5S) 

- Neteja i actualització del cablejat (deteriorat per les intervencions en procés) 

Fig. 7-36 Cala angle banjos 
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Fig. 7-37 Proposta final Fases Finals 

7.7.5. Control 

Tot i no haver arribat a aquesta fase ja que encara no s’han implementat tots els canvis 

per poder passar a la validació del nou sistema, es pot fer una proposta de com haurà de 

ser l’etapa Control un cop s’hagi posat en marxa. 

El primer que caldria fer seria revisar el PFMEA i actualitzar-lo, el mateix amb el Pla de 

Vigilància, és a dir, modificar les fases afectades incloent nous controls de comprovació 

del bon funcionament i estat de les noves màquines. Els valors RPN > 100 de les 

característiques que s’automatitzaran passaran a tenir un valor per sota d’aquest. El que 

caldrà fer per tal d’assegurar-se el bon funcionament dels automatismes en el Pla de 

Vigilància serà afegir un control freqüencial amb una bomba de prova que tingui la 

característica a comprovar defectuosa i confirmar que es detecta com a tal. 

Una altra acció que seria necessària emprendre és la realització d’un registre de tots els 

calibres existents a la planta per part de metrologia i la creació d’un pla de seguiment per 

tal de poder assegurar en tot moment que aquests estan dintre de les toleràncies 

especificades. 
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En quant a l’evolució del rebuig intern, se seguirà de prop l’FTQ de FF per tal de veure si 

no hi ha un augment significatiu d’algun defecte i a nivell de rebuig extern seran els ppm a 

client que diran si s’està portant a terme una contenció eficient. 
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8. Estudi ambiental

La política de Seguretat, Salut i Medi Ambient de 

i reduir tant els riscos laborals com els impactes negatius de les activ

generades a la planta i assegurar un sistema que 

en vigor (norma ISO 14001 per medi ambient i OHSAS 18001 a nivell de seguretat

En el desenvolupament de l’activitat a Delphi Diesel Sant Cugat es

amb especial atenció aquells processos i instal·lacions que poden tenir un major risc o 

que generin aspectes ambientals com residus, emissions atmosfèriques, aigües 

residuals, consum de recursos naturals, emissió de soroll o contaminac

El SDP és massa extens per poder valorar l’impacte ambiental i social 

nivell global. És més, molts dels projectes que el formen ni tan sols 

definir. Per tant, es descriu breument a continuació 

més perillosos que es generen a la planta en general i co

Disminució de rebuigs en la producció de bombes d’injecció  

Estudi ambiental  

La política de Seguretat, Salut i Medi Ambient de Delphi Diesel S.A. 

i reduir tant els riscos laborals com els impactes negatius de les activ

i assegurar un sistema que garanteixi el compliment de la legislació 

norma ISO 14001 per medi ambient i OHSAS 18001 a nivell de seguretat

En el desenvolupament de l’activitat a Delphi Diesel Sant Cugat es

amb especial atenció aquells processos i instal·lacions que poden tenir un major risc o 

que generin aspectes ambientals com residus, emissions atmosfèriques, aigües 

residuals, consum de recursos naturals, emissió de soroll o contaminac

El SDP és massa extens per poder valorar l’impacte ambiental i social 

més, molts dels projectes que el formen ni tan sols 

es descriu breument a continuació (Taula 8-1) quins són els residus 

més perillosos que es generen a la planta en general i com es tracten.

Taula 8-1 Taula residus planta Delphi 

Pàg. 83 

Delphi Diesel S.A. va dirigida a prevenir 

i reduir tant els riscos laborals com els impactes negatius de les activitats industrials 

el compliment de la legislació 

norma ISO 14001 per medi ambient i OHSAS 18001 a nivell de seguretat). 

En el desenvolupament de l’activitat a Delphi Diesel Sant Cugat es controlen i vigilen 

amb especial atenció aquells processos i instal·lacions que poden tenir un major risc o 

que generin aspectes ambientals com residus, emissions atmosfèriques, aigües 

residuals, consum de recursos naturals, emissió de soroll o contaminació de sòls. 

El SDP és massa extens per poder valorar l’impacte ambiental i social que tindrà a 

més, molts dels projectes que el formen ni tan sols s’han acabat de 

quins són els residus 

es tracten. 
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8.1. Estudi ambiental projecte Contaminació 

L’impacte ambiental del projecte de millora de contaminació per alumini no sembla una 

qüestió transcendental. Totes les accions portades a terme no influeixen directament en 

l’empitjorament o la millora d’aquest impacte. 

Ara, això sí, indirectament alguns canvis impactaran discretament sobre alguna 

característica ambiental. 

Per exemple, la millora de contaminació en el procés des del seu origen farà que es 

generi menys ferralla i brutícia, amb la qual cosa es reduirà la freqüència amb la que es fa 

el canvi d’aigües de les rentadores actualment i també disminuirà la del canvi de filtres. 

Aquests dos elements, com s’ha vist a la introducció d’aquest apartat, són de la llista dels 

residus que tenen un tractament especial degut a que la seva inadequada gestió pot ser 

perillosa pel medi ambient (conté olis, fangs, ...). 

Un altre canvi que pot millorar l’impacte ambiental de la planta és la creació de menys 

rebaves, ja que d’aquesta manera a la màquina de rebarbat s’hi faran menys fangs, un 

altre element llistat com a residu de tractament especial. Aquesta reducció en la creació 

de rebaves també es podria aprofitar per disminuir la concentració de l’electròlit i/o per 

baixar la potència de la màquina de rebarbar. 

Finalment, el fet de reduir la vida de certes eines farà que augmenti la quantitat de ferralla 

d’eines que es crea anualment, però aquest rebuig es recupera ja que aquestes eines 

són de metall dur i se’n poden fer diferents elements a partir d’elles, com per exemple 

guies metàl·liques. 
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8.2. Estudi ambiental projecte Fases Finals 

Tots els canvis que es realitzen en la modificació del tram de fases finals consisteixen en 

el reemplaçament d’algunes operacions manuals (verificacions fetes per operaris) per 

automatismes i la instal·lació d’alguns monitors i càmeres. Els automatismes són 

bàsicament braços robotitzats i el seu moviment és donat per aire a pressió. Aquests 

braços neumàtics són actuats per compressors. L’augment de consum elèctric dels 

compressors necessari per augmentar el cabal de l’aire es tradueix en un augment de la 

quantitat de CO2 en el cas en què l’energia elèctrica s’obtingui a partir de combustibles 

fòssils (tot i que cada vegada hi ha més producció a partir de l’energia eòlica). Aquest 

CO2 contribueix a l’efecte hivernacle i per tant al canvi climàtic. 

L’energia obtinguda mitjançant combustibles fòssils també emet a l’atmosfera gasos 

nocius com ara òxids de sofre (SOx) i òxids de nitrogen (NOx), els quals són causants de 

la pluja àcida. 

D’altra banda, el fet de reduir el número d’operaris en aquell tram fa que es pugui reduir la 

il·luminació existent fins ara, sempre mantenint nivells segurs i ergonòmics. Per tant, 

l’augment de consum energètic per una banda sembla poder compensar-se en part amb 

la reducció de consum per il·luminació. És a dir, hi haurà un impacte ambiental però 

s’intenta que sigui el mínim possible. 
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9. Estudi econòmic del projecte

Com ja s’ha comentat en l’apartat d’anàlisi mediambiental, fer un estudi d’aquest tipus a 

nivell general del SDP és impossible a aquestes alçades del projecte. Per tant

detallarà només l’impacte econòmic d

detall en aquest treball. 

9.1. Estudi econòmic línia Alumini

9.1.1. Pressupost 

El cost del projecte de millora de contaminació és relativament fàcil de calcular ja que 

com ja s’ha portat a terme, se sap quin ha estat el 

Realment no hi ha gaires recursos materials que s’hagin hagut de comprar per aquesta 

línia d’accions. A la Taula 9-1 es pot veure el desglossament dels materials que s’han 

hagut d’adquirir, la quantitat i el preu corresponent.

Per als recursos humans s’ha comptabilitzat les hores aproximades que l’autora ha pogut 

dedicar a aquesta línia d’acció i també les hores d’un en

responsable del projecte. 

Taula 9-1 Desglossament pressupost 

 

Estudi econòmic del projecte  

Com ja s’ha comentat en l’apartat d’anàlisi mediambiental, fer un estudi d’aquest tipus a 

és impossible a aquestes alçades del projecte. Per tant

detallarà només l’impacte econòmic dels dos exemples que s’han desenvolupat amb més 

Estudi econòmic línia Alumini  

El cost del projecte de millora de contaminació és relativament fàcil de calcular ja que 

com ja s’ha portat a terme, se sap quin ha estat el cost de cada recurs nou necessari. 

Realment no hi ha gaires recursos materials que s’hagin hagut de comprar per aquesta 

es pot veure el desglossament dels materials que s’han 

, la quantitat i el preu corresponent. 

Per als recursos humans s’ha comptabilitzat les hores aproximades que l’autora ha pogut 

dedicar a aquesta línia d’acció i també les hores d’un enginyer sènior, representant

Desglossament pressupost contaminació 

Memòria 

Com ja s’ha comentat en l’apartat d’anàlisi mediambiental, fer un estudi d’aquest tipus a 

és impossible a aquestes alçades del projecte. Per tant, es 

els dos exemples que s’han desenvolupat amb més 

El cost del projecte de millora de contaminació és relativament fàcil de calcular ja que 

cost de cada recurs nou necessari. 

Realment no hi ha gaires recursos materials que s’hagin hagut de comprar per aquesta 

es pot veure el desglossament dels materials que s’han 

Per als recursos humans s’ha comptabilitzat les hores aproximades que l’autora ha pogut 

er sènior, representant al 
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9.1.2. Viabilitat econòmica 

Per tal d’esbrinar si el projecte de contaminació és rendible, a continuació es realitza 

l’estudi de la viabilitat econòmica.  

Com a inversió es té el pressupost calculat a l’apartat anterior (Taula 9-1), afegint un 10% 

com a despeses per imprevistos i el 18% d’IVA del total. 

L’ ingrés és més difícil de calcular, ja que es tracta d’un guany qualitatiu i no palpable. 

Més que de un ingrés es tracta d’una despesa negativa, és a dir, el que s’obté és una 

reducció de peces No FTQ (ja siguin per reparacions o per ferralla). Aquesta reducció es 

deu a la millora en la producció de rebaves al cos de bomba. Al Firewall (control temporal 

especial) del cos de bomba hi ha un control 100% de rebaves. Aquesta fase no té registre 

directe, però sí hi ha registre del NFTQ dels cossos d’alumini en general. Amb 

l’experiència dels operaris es pot obtenir el número aproximat de cossos que aparten al 

dia. El valor que s’ha acabat donant per acceptable és d’uns 40 al mes. Es suposa que 

les millores no podran eliminar el 100% de rebaves, però si entre un 85-90%. Per tant, es 

redueix el número de cossos de bomba NFTQ en unes 35 unitats per mes. Al final de 

l’any això representa aproximadament 1750 peces d’alumini. Després dels mecanitzats, a 

l’alçada del Firewall, la peça té un valor de 11,42€. Per tant, al final de l’any hi haurà un 

estalvi de 20000 € en aquest sentit. 

Per despeses de recanvis s’ha fet un càlcul de l’increment de cost associat a 

l’escurçament de la vida de l’eina que mecanitza el 5è injector. Aquesta eina ha passat de 

tenir una vida de 3000 mecanitzats (un canvi al dia) a tenir una vida de 1000 mecanitzats 

(3 canvis al dia). Sabent que el preu de l’eina és de 23€/u, es pot calcular l’augment de 

cost anual. 

En quant a manteniment i consum elèctric hi ha un canvi però no és significatiu respecte 

a la situació anterior i per tant aquests dos conceptes es queden a 0. 

L’amortització s’ha calculat a 5 anys vista (valor establert a DDSC) pels següents 

elements: bomba, endoscopi i ultrasons. 

Finalment s’obté el resultat que es pot veure a la Taula 9-2:  
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Taula 9-2 Desglossament viabilitat econòmica 

Es calculen els indicadors de rendibilitat

Pay

Es recuperarà la inversió del projecte al cap 

un projecte excessivament rendible

preveure, la majoria de vegades els resultats són més qualitatius 

a dir, a nivell de contaminació s’ha reduït enormement, veient els indicadors del projecte, 

la quantitat de partícules a la bomba. El fet de no enviar més bombes contaminades a 

client és un guany enorme. 

 

Desglossament viabilitat econòmica contaminació 

rendibilitat i s’obté: 

VAN 2.227,41 € 

TIR 8% 

Pay-Back 4 anys 

Es recuperarà la inversió del projecte al cap de quatre anys, amb un TIR del 

rendible, però el cost de la qualitat és car i, com és de 

preveure, la majoria de vegades els resultats són més qualitatius que no quantitatius. És 

a dir, a nivell de contaminació s’ha reduït enormement, veient els indicadors del projecte, 

la quantitat de partícules a la bomba. El fet de no enviar més bombes contaminades a 

Memòria 

 

de quatre anys, amb un TIR del 8%. No és 

, però el cost de la qualitat és car i, com és de 

que no quantitatius. És 

a dir, a nivell de contaminació s’ha reduït enormement, veient els indicadors del projecte, 

la quantitat de partícules a la bomba. El fet de no enviar més bombes contaminades a 
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9.2. Estudi econòmic línia Fases 

9.2.1. Pressupost 

El pressupost d’aquesta línia d’acció s’ha estimat a partir de l’experiència d’altres 

projectes semblants realitzats anteriorment a l’empresa, ja que encara no s’ha portat a 

terme un estudi de les diferents opcions 

• Verificació con brida HP: 5300

• Verificació rosca eix: 32000

• Verificació angle dels banjos

• Millora fase verificació collada: 15000

• Millora general de la línia: 20000

Per als recursos humans s’ha comptabilitzat igual que pel projecte de contaminació. 

doncs, en resum, el pressupost quedaria com el desglossament de la 

pot veure a continuació.
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Estudi econòmic línia Fases Finals 

El pressupost d’aquesta línia d’acció s’ha estimat a partir de l’experiència d’altres 

projectes semblants realitzats anteriorment a l’empresa, ja que encara no s’ha portat a 

terme un estudi de les diferents opcions disponibles al mercat. 

Verificació con brida HP: 5300€ per branca 

Verificació rosca eix: 32000€ per branca 

Verificació angle dels banjos i rosca brida HP: 45000€ 

llora fase verificació collada: 15000€ 

Millora general de la línia: 20000€ 

Per als recursos humans s’ha comptabilitzat igual que pel projecte de contaminació. 

doncs, en resum, el pressupost quedaria com el desglossament de la 

pot veure a continuació.  

Taula 9-3 Desglossament pressupost FF 

Pàg. 89 

El pressupost d’aquesta línia d’acció s’ha estimat a partir de l’experiència d’altres 

projectes semblants realitzats anteriorment a l’empresa, ja que encara no s’ha portat a 

Per als recursos humans s’ha comptabilitzat igual que pel projecte de contaminació. Així 

doncs, en resum, el pressupost quedaria com el desglossament de la Taula 9-3 que es 
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9.2.2. Viabilitat econòmica 

Ara es calcula la viabilitat econòmica, de la mateixa manera que s’ha fet amb el projecte 

anterior. Novament l’estudi s’ha fet a cinc anys vista, ja que difícilment una bomba 

d’injecció dièsel sobrepassa aquesta vida degut als freqüents canvis de normatives. Per 

tant en cinc anys o menys segur que s’haurà d’adaptar la línia a una nova especificació 

de producte. 

Com a ingressos hi ha l’estalvi de 10 operaris en el tram (2,5 per torn), com es veu a la 

Fig. 7-37, la qual cosa representa una estalvi de 450000,00€/any. A l’any 1 es té en 

compte que per assegurar la bondat i correcte funcionament de totes les comprovacions 

noves s’instal·larà un Firewall durant dos mesos al final de la línia. Això equival a 1 

operari per torn a tenir en compte. 

En quant a despeses, es calcula una aproximació del cost que tindrà el manteniment i els 

recanvis durant aquests cinc primers anys, també basant-se en projectes semblants 

realitzats anteriorment a la planta. El consum elèctric augmentarà lleugerament degut a la 

demanda de més potència als compressors. S’ha determinat l’augment de cost anual 

degut a aquesta demanda (50€ més al dia) i se li aplica una previsió de pujada de tarifa 

any a any.  

Per l’amortització dels recursos materials s’ha agafat el mateix període que pel projecte 

de contaminació. 

L’aspecte del desglossament dels fons invertits i generats es pot veure a la Taula 9-4. 
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Ja es poden calcular els indicadors 

d’actualització del 4%, s

Amb aquests resultats es veu clarament que el projecte és molt

conclusió era d’esperar, ja que tot i la 

de 10 operaris al dia és enorme.

La inversió es recuperaria en 

evident que resulta ser una inversió segura.
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Taula 9-4 Fons invertits i fons generats FF 

Ja es poden calcular els indicadors econòmics a partir d’aquestes dades.

s’obté: 

VAN 1.012.774,60 € 

TIR 134% 

Pay-Back 1 any 

Amb aquests resultats es veu clarament que el projecte és molt

conclusió era d’esperar, ja que tot i la necessitat d’inversió inicial en maquinària, l’estalvi 

de 10 operaris al dia és enorme. 

La inversió es recuperaria en 1 any, tal com indica el Pay-Back i amb un TIR del 

evident que resulta ser una inversió segura. 
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econòmics a partir d’aquestes dades. Amb una taxa 

Amb aquests resultats es veu clarament que el projecte és molt rendible. Aquesta 

necessitat d’inversió inicial en maquinària, l’estalvi 

Back i amb un TIR del 134% és 
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10. Conclusions 

Es partia d’un projecte ambiciós: dissenyar un pla de millora capaç de fer front a tots els 

problemes i deficiències de qualitat existents a la planta de Delphi Sant Cugat basant-se 

en la filosofia Sis Sigma.  

Les primeres etapes (Definició, Mesura i Anàlisi) van resultar llargues però senzilles. Un 

avantatge tractar-se d’una planta tan gran i amb elevat nivell de producció, ja que totes 

les dades necessàries per realitzar l’estudi inicial estaven disponibles i a l’abast.  

El primer tema tractat va ser el tema de contaminació, degut a la crisi de partícules 

d’alumini a principis d’any. Aquesta línia d’acció ha donat els seus fruits i s’ha arribat als 

resultats desitjats: s’han identificat les fonts de contaminació a la planta, s’han realitzat 

propostes de millora, s’han portat a terme i, com es veu en els indicadors, s’ha reduït de 

forma molt efectiva. Ha estat un projecte complex, que implicava diverses zones de la 

planta i conseqüentment a molta gent de diferents àrees. Tot i així es veu aconseguit 

l’objectiu d’eliminar el rebuig a client per aquesta causa.  

El següent front que es va prioritzar va ser Interfícies, degut a l’aparició d’una nova crisi 

per problemes d’assemblatge. Per una de les línies d’acció identificades, millora de Fases 

Finals, s’està a punt d’implementar les propostes escollides. Aquestes accions milloraran 

notablement la detecció de defectes, evitant que arribin a client. Per tant s’espera uns 

bons resultats qualitatius externs un cop en marxa la proposta. Això si, aquesta millora 

està només orientada a la detecció d’errors, no a evitar crear-los. És a dir, es reduirà el 

rebuig a client (prioritat número 1 per millorar les relacions amb aquest) assegurant 

l’”estanquitat” de la planta, però el que s’estarà fent serà passar el pes a l’altra banda de 

la bàscula: el número de bombes sense defecte es reduirà de portes enfora però 

augmentarà de portes endins i per tant el NFTQ no disminuirà (prioritat número 2). Tot i 

considerar que és un bon punt de partida per contenir els enviaments a client, es vol 

mencionar la necessitat de no oblidar atacar la causa per obtenir una millora real i 

eficient. 

L’etapa de Millora és on s’ha quedat aquest projecte, ja que s’han definit moltes línies 

d’acció i encara no s’han pogut cobrir totes. De fet, degut a tants fronts oberts i la falta de 

recursos (sobretot humans) per atacar-los tots a la vegada, s’ha hagut de prioritzar línies 
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d’acció en funció de l’estat a client. És a dir, s’ha hagut de treballar de forma reactiva, 

dedicant els esforços als problemes externs que sorgien a cada moment. 

A nivell d’anàlisi econòmic, tot i que el principal objectiu era millorar la qualitat i, 

conseqüentment, la  imatge de Delphi davant els seus clients, i per tant la rendibilitat era 

un objectiu secundari, s'ha pogut demostrar que els resultats econòmics són favorables. 

Vist l’intent de portar a terme un projecte de tal abast, amb tants fronts que es volen cobrir 

i solucionar, seguir una metodologia amb els passos ben marcats, amb l’ús d’eines 

estadístiques, una quantificació de la millora, un seguiment de resultats i l’expansió d’una 

cultura de qualitat ben gestionada és la millor manera d’aconseguir assolir els resultats 

desitjats del Single Digit Plan i mantenir el procés controlat un cop tancat el projecte.  

Tot i no haver pogut concloure totes les etapes del DMAIC i per tant no poder mostrar 

una millora a nivell general en quant a rebuig a client, l’exemple de contaminació que sí 

s’ha pogut portar a terme fins al final demostra que aquesta nova forma de treball dóna 

els seus fruits i s’espera aconseguir el mateix resultat en totes les demés línies d’accions 

i, conseqüentment, a nivell general de la planta. 
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El seu suport i sobretot el seu entusiasme han fet que mai perdés la motivació ni la calma. 
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