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Általános

A Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzege GmbH,
társaságai és vállalatai – a továbbiakban KB SfS – vasúti
járművek olyan fékrendszereit, azok szerelvényeit és
készülékeit, az On-Board- és kiegészítő szerelvényeket
fejleszti, gyártja és forgalmazza, amelyek magas biztonsági
A KNORR-BREMSE TERMÉKEI

és minőségi követelményeknek felelnek meg.

VERSENYKÉPES, A BIZTONSÁGI
KÖVETELMÉNYEKNEK ELEGET

A vasúti járműipar és a beszállítói ágazat között fennálló

TEVŐ, A KÖRNYEZETHEZ

kapcsolódások egyre kiterjedtebbé és szorosabbá válnak.

IGAZODÓ ÉS HATÁRIDŐRE, A

Éppen ezért a versenyképes árképzés mellett egyre nagyobb

LEGMAGASABB MINŐSÉGBEN

jelentőséggel bír a partnervállalatok logisztikai és minőségi

SZÁLLÍTOTT TERMÉKEK.

teljesítőképessége.

A beszállítók kiválasztásakor a döntés jelentős mértékben
azok minőségi-, környezetvédelmi- és munkavédelmi
alkalmasságától függ. Éppen ezért a beszállítók
azonosuljanak a Knorr-Bremse Systeme für
Schienenfahrzeuge GmbH minőségi-, környezetvédelmi- és
munkavédelmi szempontjaival, és alkalmazzák azokat. Ezek
alkalmazásakor tartsa be a mindenkori államtörvényeket.
Ebből kiindulva a Knorr-Bremse elkötelezte magát az UN
Compact Global 10 elvének betartása mellett, és elvárja,
hogy a beszállítói lánc ezeket éppúgy betartsa.
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CÉL
Célunk a teljes beszerzési folyamat, a minőség, a
környezetnek való megfelelés és a termelékenység
folyamatos jobbítása szoros együttműködésben a
beszállítóinkkal.
Ennek szellemében a KB SfS elvárja beszállítóitól az
előzőekből adódó követelményeket, ezáltal a minőség
és a környezetvédelem fejlesztésének összességét.
Ez a beszerzés részére készült minőségügyi
irányelvek leírás az összes eddigi verziót
helyettesíti, és a KB SfS összes gyárába történő
gyártási alapanyag beszállításra érvényes.
A „minőségügy” név mögött az egészségvédelem, a
munka- és környezetvédelem ügye is rejtőzik – ezek a
management-rendszerek a KB SfS filozófiájának
részét képezik.

MEGJEGYZÉS:
Ez a beszerzés részére szolgáló minőségügyi
irányelvek leírás (QMRB) a különböző
termékcsoportok helyenként nagymértékű
különbözőségeit csak felszínesen és általánosan tudja
kezelni. Ennek ellenére a KB SfS kötelessége, hogy
az egyes termékcsoportokra olyan jellemző
követelményeket állítson fel, amelyek ebben a
leírásban nem tárgyalhatók.
A beszállítók a környezetkímélő gyártási és
kivitelezési folyamataikat a technika elfogadott
szabályainak megfelelően bonyolítják.
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Minőségügyi irányelvek
Kérjük, másolja le ezt az oldalt, majd az aláírt másolatot az alábbi címre küldje el:
Knorr-Bremse
Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH
Supplier Quality Development
Moosacher Strasse 80
D – 80809 München

MINŐSÉGÜGYI MEGÁLLAPODÁS
Ezennel igazoljuk jelen, beszerzés részére szolgáló minőségügyi irányelvek követelményeinek a KNORR-BREMSE Systeme für
Schienenfahrzeuge GmbH-n belüli, leányvállalatainál és a kapcsolódó vállalatainál történő teljeskörű alkalmazását. Kivételek ez alól
(adott esetben külön lapon felsorolandó és kifejtendő):
A beszállító címe: (e-mail cím is)

A szállító neve, aláírása; dátum

Cégvezetés

Azok a beszállítók, akik nem írják alá a megállapodást, a jövőbeni üzletkötések és ajánlatkérések esetén felülvizsgálatra, és ha
szükséges, mellőzésre kerülnek. Ez a QMRB a KB SfS tulajdona marad, azonban a beszállító saját felhasználásra másolat
készítésére jogosult.

KÉRJÜK, CSATOLJA A LÉTEZŐ ÉS ÉRVÉNYES TANÚSÍTVÁNYOKAT
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A minőség-management rendszerrel
szemben támasztott általános
követelmények

1.1

Általános követelmények

A vevők magas követelményeinek kielégítése érdekében a
KB SfS szoros együttműködésre törekszik beszállítóival.
A beszerzett félkész termékek, előgyártmányok, alkatrészek
és részegységek magas részaránya jelentős mértékben
meghatározza a KB SfS termékeinek minőségét, és ezzel
összefüggésben növeli a beszállítókkal szembeni minőségi
követelményeket.
Management-rendszer
A beszállítók minőség-management rendszerének a
következő követelményeket kell teljesítenie:
•

•

•

A beszállító szisztematikusan felépített és
alkalmazott management-rendszerben végezze
tevékenységét, teljesítse a mindenkor érvényes
szabványgyűjtemény DIN EN ISO 9001
szabványát, valamint törekedjen az IRIS vagy a TS
16949 szabvány szerinti továbbfejlesztésre.
A beszállító szisztematikusan felépített és
alkalmazott környezetvédelmi managementrendszerben végezze tevékenységét (pl.: DIN ISO
14001)
Tartsa be a nemzeti törvények és az OHSAS 18001
(Munkabiztonság) szabályait, és ha lehetséges,
igazolja azok betartását.
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Folyamatfejlesztés
•

A beszállító stratégiáját alapvetően meg
kell határoznia a szisztematikus, az
összes folyamat, a minőségi termékek és
szolgáltatások létrehozására, ill.
teljesítésére való vállalatszintű
törekvésnek.

Környezetvédelem
•

•

•
•

•

•
•

KB SfS aktív együttműködést vár el a
termékek és a folyamatok fejlesztése
terén a környezetvédelem és a
költségcsökkentési lehetőségek feltárása
érdekében.
A beszállító kötelezettséget vállal arra,
hogy a termékek előállítását és
felületkezelését a teljes folyamatláncban
betartva az előírt alapanyagokból végzi.
KB SfS abból indul ki, hogy a beszállító a
környezetvédelem aktív részese.
A beszállító a termék és/vagy a
szolgáltatás teljes élettartamában a
termékek és a szolgáltatások állandó
jobbítását szorgalmazza az emberre és a
környezetre gyakorolt hatásuk
tekintetében.
A beszállító elősegíti és növeli a termékek
újrafelhasználhatóságát,
szétszerelhetőségét (kötőanyagok) és
forrásvédelmét.
A beszállító kerüli a veszélyes anyagok
alkalmazását, és helyettesíti azokat.
KB SfS elvárja, hogy a beszállító aktívan
részt vegyen az átfogó feladatokban (pl.
újrafelhasználás, csomagolás, logisztika).

A hibák kiküszöbölése
•

A beszállító a tevékenységeit úgy alakítja
ki, hogy a kockázatok felismerhetők-, a
hibák analízisek segítségével
kiküszöbölhetők-, valamint a hiba-okok
azonosíthatók és hatékonyan
megszűntethetők legyenek.

A minőség jobbítása
•

A beszállító olyan módszerek
alkalmazásához tartja magát, amelyek a
folyamatos minőségjavítást szolgálják (pl.
six sigma, SPC, FMEA, SS, stb.).
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•

•

A beszállító figyelembe veszi és elfogadja
a termék- és ellenőrzési specifikációkat,
mint a megrendelés részét, amennyiben
erről megállapodás született.
A beszállító figyelembe veszi, és eleget
tesz a KB SfS belső üzemi
szabványainak és teljesíti a megadott
egyéb szabványokat.

A KB SfS auditorai
•

A beszállító támogatja a KB SfS auditorai
által végrehajtott összes vizsgálatot és
ellenőrzést.

Információadási kötelezettség
•

•

A beszállító köteles írásban azonnal
informálni a KB SfS-t az érintett
megállapodásokhoz képest fellépő
eltérések esetén.
A beszállító köteles a tanúsítások
megvonásáról a KB SfS-t azonnal,
írásban informálni.

Al-beszállítók
•

•

A beszállító általában szabadon
megválaszthatja saját beszállítóit. Olyan
szállítások esetén, amelyek speciális
körülményeket (a KB SfS részéről)
igényelnek, ettől eltérően kell rendelkezni.
A KB SfS beszállítójának felelőssége,
hogy a KB SfS részére készülő
gyártmányok al-beszállítói ugyanúgy
megfelelő QM-rendszert alkalmazzanak,
és beszerezzék az erre vonatkozó
igazolást.

A „kell”, „köteles” szavak a QMRB-ben
elengedhetetlen követelményt, míg az állító módú,
felszólító értelmű szövegrészek kívánatos elvárást
tükröznek. Azok a beszállítók, amelyek egyéb
követelményrendszer szerint dolgoznak, kötelesek
igazolni, hogy a saját követelményrendszerük
tartalmilag megfelel az itt tárgyalt minőségügyi
irányelveknek.
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A beszállítók kiválasztása

A KB SfS arra törekszik, hogy az új termékekhez és
szolgáltatásokhoz csak megbízható és jóváhagyott beszállítókat
vegyen igénybe. Az új beszállítóknak minimálisan a következő
feltételeket kell teljesíteniük:
•

a KB SfS aktuálisan érvényes QMRB-jének
elfogadása és alkalmazása,
• az IRIS vagy legalább a DIN ISO EN 9001- ill. a TS
16949 mindenkor érvényes kiadásának megfelelően
működő QM-rendszer alkalmazása és gondozása.
Ebből kiindulva egy új beszállító megfelel a következő
követelményeknek:
• valamely működő környezet-management rendszer
igazolása és gondozása, pl.: DIN ISO 14001
• valamely működő munkavédelmi managementrendszer igazolása és gondozása, pl.: az OHSAS
18001.

A beszállítók státusza
A „jóváhagyott beszállító” státusz a következő jelentéssel bír:
•
•
•
•
•
•

a KB SfS aktuálisan érvényes QMRB-jének
elfogadása és alkalmazása,
a stratégiai beszerzéstől évenkénti osztályba sorolás
(meglévő beszállítók esetében),
legalább „B” besorolású audit-eredmény,
felismerhető fejlődés a „B” audit-eredménytől az „A”
felé,
pozitív ajánlat elnyerése,
pozitív teljesítmény-értékelés elérése.

A beszállítók osztályozása
A beszállítók értékelését évente legalább egyszer a
stratégiai beszerzés végzi. Az értékelés eredménye
a beszállító osztályozása, amelyet leginkább a KB
SfS által követett beszállítói stratégia határoz meg,
és adott esetben intézkedéseket határoz meg.
A beszállító értékelése a minőségügyi-, a stratégiai
beszerzési- és a logisztikai teljesítmények területén,
valamint a versenyképesség tekintetében történik.
Az értékelést a következő tényezők befolyásolják:
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•
•
•
•
•

ár/teljesítés arány,
elért költségcsökkenés,
audit-eredmény,
szállítási teljesítmény,
szerződések (bizalom, keretmegállapodás),
• QMRB, tanúsítvány-igazolás, logisztikai
szerződések).
A kiértékelés menete a következő:

1.3

A beszállítók QM-rendszerének és
gyártástechnológiájának értékelése

A KB SfS a beszállítóinál a következő auditálásokat végzi:
•
•
•

folyamatorientált rendszeraudit
folyamataudit (gyártástechnológia)
termékaudit.

Ennek során a következő kritériumok kerülnek összevetésre és
kiértékelésre a KB SfS követelményeivel szemben:
•
•
•

minőség-management rendszer
termék-, folyamat-, eljárás know-how
logisztika.

A = a követelmény teljesül
B = a követelmény részben teljesül
C = a követelmény nem teljesül.
Az audit-eredménynek minimálisan „B”-t kell elérnie, amely
azután „A” irányú továbbfejlődést feltételez.
„A” audit-eredmény esetén a KB SfS eltérések alkalmával
intézkedéseket vár el, amelyeket azonban nem kell
előterjeszteni.
A javító intézkedések ellenőrzését szolgáló ismétlő
auditálást a KB SfS nem hajt végre.
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Amennyiben az auditálás „B” eredménnyel zárult, 6
hónapon belül szükség van az ismétlő audit
megtartására. A KB SfS a beszállítóitól elvárja,
hogy az „A” besorolású audit-eredmény eléréséhez
szükséges intézkedéseket konzekvensen kövesse
és végrehajtsa.
Ha az audit „C” besorolást eredményezett, és a
beszállító a következő 3 hónapon belül az
intézkedések kidolgozása és alkalmazása ellenére
sem éri el a „B” besorolást, a KB SfS érintett
osztályai és a stratégiai beszerzés döntenek a
továbbiakról. A további intézkedések a következők
lehetnek: leépítés, új beszállítói osztályba sorolás,
megnövekedett támogatási igény a KB SfS
részéről.

1.4

Harmadik fél szállításai

Ha a beszállító a gyártáshoz vagy a
minőségbiztosításhoz harmadik féltől szerzi be a
gyártó- vagy vizsgáló berendezéseit, szoftvereit,
szolgáltatásait, anyagait vagy egyéb
szállítmányokat, a beszállító köteles biztosítani,
hogy mindez a saját QM-rendszerének és az
aktuális QMRB-nek megfelelően történik.
A beszállító köteles továbbítani a KB SfS
követelményeit (pl. QMRB, rajzok) az al-beszállító
számára. Az információk továbbítását megelőzően
a beszállító köteles az al-beszállítóját titoktartásra
kötelezni. A beszállító felel azért, hogy bizalmas Kb
SfS információval rendelkező al-beszállítója ezeket
az információkat bizalmasan kezelje.
Ebből következőleg a beszállító kötelezettséget
vállal arra, hogy meggyőződik a KB SfS
követelményeknek az al-beszállító általi
végrehajtásáról.
A fenti követelményektől való eltérésekről a KB SfS
stratégiai beszerzésével vagy beszállító-fejlesztési
osztályával történő írásbeli megállapodás
szükséges.
Igazolásként szolgálhat a jóváhagyott albeszállítókról vezetett lista.
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Termékmegvalósítás

2.1 Biztonság és környezet
Az összes olyan anyag esetén, amelyek a beszállítótól a KB
SfS-hez kerülnek szállításra, teljesülniük kell a mindenkor
érvényes csomagolási-, szállítási-, raktározási előírásoknak.
Ugyanaz érvényes a bennefoglalt anyagokra is. Éppúgy
alkalmazni kell a gyártó- és alkalmazó országbeli környezetvonatkozású-, elektromos- és elektromágneses előírásokat.

A „tiltott anyagok” listája (fekete lista) valamint a
„bevallásköteles anyagok” listája (szürke lista) a KB SfS
beszállítói portáljáról lehívható, és a jövőbeli megrendelések
valamint termék-előállítások alkalmával figyelembe veendő.

Veszélyes anyagok szállítása esetén be kell tartani a veszélyes
anyagok feliratolására és szállítására vonatkozó helyi
előírásokat. A biztonsági adatlapot a KB SfS részére történő
szállítást megelőzően kell mellékelni.

Amennyiben a KB SfS részéről nincs a csomagolásra
vonatkozó előírás, a csomagolást úgy kell megoldani, hogy az
könnyen eltávolítható, újrahasznosítható vagy
újrafelhasználható legyen.
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2.2 Korlátozott eltarthatóságú tételek
Egyes alkatrészek vagy készülékek fizikai jellemzői hosszabb
raktározási idő elteltével szignifikánsan megváltoznak, általában
a raktározás körülményeitől függően (különösen a fény-,
hőmérséklet- és nedvességviszonyoktól). Ennek kapcsán a
nyomástartó edényekről, a vegyi anyagokról, mint pl.
ragasztókról, elasztomerekről valamint az olyan készülékekről
van szó, amelyekbe elasztomerek kerültek beépítésre. Ezen
okból az ilyen jellegű termékek nem alkalmazhatók korlátlan
ideig.

A határidők meghatározása
A megengedett határidők tekintetében különböző
termékcsoportokat különböztetünk meg.
A határidők termék- és technológiafüggő levezetése és
meghatározása különböző releváns szabványok és vevői
követelmények, valamint az eddigi tapasztalatok alapján történt
(lásd a Termékmegvalósítási technológia fejezetet).

Anyagrendelés
A korlátozott tárolási idejű tételek beszállítói a szállítólevélen (a
kapcsolódó gyárak közötti szállítás esetén a termékkísérő
lapon) alapvetően kötelesek feltűntetni a gyártási dátumot
hónap/év formátumban vagy legalább negyedév/év-ben
megadni, tehát nem csak akkor, ha a rajz előírja azt. Ahol a
tételek maguk a gyártási dátummal meg vannak jelölve, ott a
jelölés dátumát a szállítólevélen ugyanolyan formában kell
megadni.
Ha a szállítólevélről hiányzik ez az adat az áru beérkezésekor,
az árubeérkeztetés csak akkor könyvelhető le, amikor a
leszállított sarzs gyártási dátuma a felelős stratégiai beszerzési
osztály részére utólag közlésre került.
A mindenkor megkövetelt eltarthatósági határidő lejárta utáni
árubeérkeztetés nem könyvelhető le; és a termék hibásként
megjelölve visszaküldésre kerül.
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2.3 Minőség előtervezés
A minőség előtervezés a minőség sorozatbeli szisztematikus
biztosításának tervezését jelenti. Igény esetén a tervezés
végrehajtható a KB SfS-sel együttműködve.
A minőség előtervezés során a következő pontokat kell
figyelembe venni:

2.3.1

Gyárthatóság

A gyárthatósági analízis a termékmegvalósítás összes
fázisában (pl. beszerzés, szerelés) elemzi a határidőket, az árat
és a minőséget.
Mindezt a beszállítónak kell megtennie az ajánlati fázisban. Fel
kell sorolni az összes nyitott kérdést majd tisztázni kell azokat a
KB SfS-sel.
Ennek elősegítésére a KB SfS létrehozott egy ún. ellenőrzési
listát „vásárolt tételek gyárthatóság-ellenőrzése” címmel (lásd a
mellékletet), amelyet a beszállító felhasználhat. A gyárthatósági
analízishez szükséges és felsorolt dokumentumokat
meghatározott tételeknél követelésre át kell adni. A
gyárthatósági analízist újra el kell végezni, ill. aktualizálni kell,
amennyiben a fontos vagy kritikus jellemzőket érintő változás
történik.

2.3.2

Folyamat-FMEA

A KB SfS alapvetően elvárja a folyamat-FMEA lefolytatását.
Fennáll azonban a lehetőség a folyamat-FMEA mellőzésére a
KB SfS-sel történő egyeztetéssel. Az eltekintés feltétele, hogy a
rajzokon ne legyenek megadott kritikus jellemzők (CCMerkmale).
Amennyiben a rajzon CC-jellemzők vannak megjelölve, a
folyamat-FMEA-t végre kell hajtani.
A folyamat-FMEA-t át kell dolgozni folyamat-áttelepítések- vagy
-változások, valamint reklamációk esetén.
A KB SfS követelésére a beszállító köteles a folyamat-FMEA-t
bemutatni és betekintésre rendelkezésre bocsátani.

16

Minőségügyi irányelvek

2.3.3

2012. évi kiadás

Folyamat-lefutási terv

A folyamat-lefutási terv a folyamat-FMEA létrehozásának
alapjaként szolgál, és a termékmegvalósítás lépéseit
tartalmazza az árubeérkeztetéstől az árukiadásig:
•
•
•
•

gyártási lépések
ellenőrzési lépések
gyártási paraméterek
gépek/berendezések, szerszámok, üzemi
segédanyagok, nyersanyagok.

A folyamat-lefutási tervnek magába kell foglalnia az egyes
gyártási- és ellenőrzési lépések rövid leírását. A folyamatlefutási terv az FAI részét képezi.

2.3.4

Gyártásirányítási terv (Control plan)

A folyamat-lefutási tervből és a folyamat-FMEA-ból adódó
gyártásirányítási terv a mindenkor végrehajtandó ellenőrzések
során végrehajtandó feladatokat és azok felelőseit definiálja.
A gyártásirányítási terv az árubeérkezéstől az árukiadásig
előforduló összes ellenőrzés összefoglalása.
A KB SfS követelésére a gyártásirányítási tervet betekintésre
rendelkezésre kell bocsátani.

2.3.5

Ellenőrzési terv

A vizsgálati tervnek minden folyamatlépéshez tartalmaznia kell
a következő jellemzőket:
•
•
•
•
•
•
•

a vizsgálat leírása
a folyamat-paraméterek és a fontos jellemzők
specifikálása
a vizsgálati módszerek
a vizsgálat eszközei
a szúrópróbák mértéke
a szúrópróbák gyakorisága
a vizsgálati eredmények dokumentálása.
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Amennyiben szükséges, a beszállító a vizsgálati tervből
kiindulva saját hatáskörben intézkedéseket köteles hozni a
minőség biztosítása érdekében. Ennek során figyelembe kell
venni a folyamatirányítás statisztikus módszereinek
alkalmazását.
A KB SfS követelésére biztosítani kell a vizsgálati tervbe való
betekintést.

2.3.6

A kalibrálás rendszere és kezelése

A szisztematikus, tervezett és a szabványoknak megfelelő
kalibrálással (pl. valamely akkreditált vizsgáló labor – ISO/IEC
17025), ellenőrzéssel és kezeléssel kell biztosítani, hogy a
vizsgálatok során csak olyan vizsgáló- és mérőeszközök
kerülnek felhasználásra, amelyek a műszaki specifikációjuk
alapján megfelelően pontosak, megbízhatóak és bármikor
bevethetők. Így teljesíthető valamely termékjellemző vagy
folyamatparaméter mérési eredményének helyes megítélési
előfeltétele.

Ellenőrző-/mérőeszközök
Ellenőrző- és mérőeszköz címszó alatt értünk minden olyan
mérőberendezést, mérési adatfelvevő berendezést, kijelző
készüléket, idomszereket és vizsgálópadokat, ideértve a
vizsgálati szoftvereket is, amelyek a gyártási folyamat során, a
minőségügyi területen, a műszaki próbák során, és adott
esetben a vevőszolgálatnál alkalmazásra kerülnek.

2.3.7

Statisztikai módszerek

A KB SfS projekt-üzletei és az azokhoz kapcsolódó csekély
darabszám alapján a statisztikai módszerek csak korlátozott
mértékben alkalmazhatók.
A statisztikai módszereknek a minőség előtervezésbeli
alkalmazásának lehetőségét alapvetően meg kell vizsgálni, és
ha lehetséges, megfelelően alkalmazni kell.
A KB SfS fenntartja magának a jogot, hogy egyedi termékek és
minőségi problémák esetén a beszállítóval statisztikai
módszerekről állapodjon meg.
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Példaként lássuk a következőket:
•
•
•
•

gépképesség-vizsgálatok
folyamat-képesség vizsgálatok
SPC
MSA (a CC-jellemzőkre szükséges)

A folyamat felügyelet további ellátását igény esetén a KB SfSsel kell egyeztetni.

2.3.8

Csomagolás

A beszállító dolga, hogy belül és kívül egyaránt biztosítsa az
összes szállított tétel megfelelő és adekvát konzerválását,
védelmét és csomagolását úgy, hogy azok biztosan elérjék
célhelyüket a Knorr-Bremsenél.
A beszállítónak meg kell kapnia a KB SfS vásárolt tételekre
vonatkozó csomagolási kézikönyvét, azonkívül figyelembe kell
vennie az esetleges nemzeti vagy nemzetközi előírásokat.

2.4

Új- és módosított termékek bemutatása

2.4.1

Előzetes minta

Az előzetes minta olyan alkatrész, amelynek a gyártása még
nem jóváhagyott rajzok alapján vagy még nem sorozatszerű
körülmények között történt.
Előzetes minta esetei:
• új konstrukció
• létező termékek változása a KB SfS-nél (alkatrészek
vagy gépegységek)
Az előzetes mintákat a KB SfS részére az előzetes mintajelentővel ellátva kell beszállítani, amely a minőségellenőrzések
eredményeit tartalmazza a méretekre, az anyagjellemzőkre és a
működési jellemzőkre vonatkozólag az előírt és a tényleges
értékekkel dokumentálva.
Az előzetes minta szükségességéről a KB SfS érintett
fejlesztési osztálya dönt.
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Az előzetes minta jóváhagyását a felelős fejlesztési osztály
adja meg.
A sorozat-jóváhagyáshoz minden esetben még az
elsőminta vizsgálatra is szükség van.

2.4.2

Elsőminta

Az elsőminták olyan termékek vagy anyagok, amelyek
előállítása jóváhagyott rajzok alapján, teljes mértékben
sorozatszerű üzemi segédanyagokkal és sorozatszerű
körülmények között történt.

2.4.2.1
•
•
•
•
•
•
•
•

Az elsőminta bemutatásának esetei
a KB SfS új beszállítója
a KB SfS valamely beszállítójának cseréje
új tétel a KB SfS programban
meglévő termékeken olyan változás, amely kihatással
van a szerelésre, a felhasználásra vagy a funkcióra és
a gyártásra
meglévő gyártási folyamatbeli változás, illetve a
gyártási körülmények megváltozása a beszállítónál
a gyártás helyének megváltozása a beszállítónál
a beszállító valamely al-beszállítójának cseréje
a gyártás legalább 3 éve megszűnt

Az elsőminta szállítása a VDA 2. bemutatási szintjének
megfelelően történik. Ettől való eltérést a KB SfS-sel előzetesen
írásban egyeztetni kell.
Mellékelni kell a beszállító érvényes ellenőrzési tervét, valamint
a rajzi megadás szerinti összes alkalmazott alapanyag és
felületkezelés bizonylatait (a DIN EN 10204-re támaszkodva).
A beszállító elkötelezi magát arra, hogy a saját felelősségi
körébe tartozó fent említett esetekben, késlekedés nélkül
jelez a KB SfS kapcsolattartójának.
Az elsőminták terjedelmét a KB SfS-sel kell egyeztetni, vagy a
Termékmegvalósítás fejezetben található megfelelő technológia
határozza meg.
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Az elsőminták általánosan más szállításoktól elkülönítve
kerülnek beszállításra, saját szállítólevéllel és egyértelműen
„elsőminta”-ként megjelölve.
Az elsőminta darabok mellé mellékelni kell a KB SfS által
jóváhagyott rajzmásolatot az összes jellemző egyértelmű
pozicionálásával, és a teljesen kitöltött FAI dokumentációt.
Az elsőminta vizsgálat dokumentálásaként vagy a KB SfS
„Elsőminta vizsgálati jelentés” lapját (KB Internet), vagy a VDA
„Elsőminta vizsgálati jelentés” (EMPB) lapját kell használni.
Az elsőminta vizsgálati jegyzőkönyvben (EMPB) dokumentálni
kell a minőségi ellenőrzés eredményeit a méretek, az
anyagjellemzők és a funkció tekintetében az elvárt és a
meghatározott mért értékekkel.
Az elsőmintákat úgy kell megjelölni, hogy az adott mérési
jegyzőkönyvhöz hozzárendelhetők legyenek.
Az előállító és/vagy gyártó helyet meg kell adni az elsőminta
vizsgálati jegyzőkönyv fedőlapján.
Az összes mintavizsgálati jegyzőkönyvet alá kell írni a felelős
személyeknek.

2.4.2.2

Az elsőminta vizsgálat eredménye

A KB SfS minőségügyi osztálya ellenőrzi az elsőmintát a
specifikáció és a rajz szerint (elvárt és tényleges értékek
összehasonlítása).
A vizsgálat eredménye a következők valamelyike lehet:
•
•
•

szabad,
szabad, feltétellel
elutasítva, új minta szükséges.

Amennyiben a beszállító „szabad, feltétellel” vagy „elutasítva”
választ kap, korrigálni a kell a kifogásolt jellemzőket, és
legalább egy új elsőminta vizsgálati jegyzőkönyvet kell
szállítania a kifogásolt jellemzők elvárt és tényértékeivel.
Az eljárástól való eltérés csak a KB SfS-sel történő írásbeli
megegyezés alapján történhet.
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A KB SfS informálja a beszállítót az eredményről és a döntésről.
A KB SfS fejlesztési osztálya is megkapja a vizsgálat
eredményét.

A minta KB SfS általi jóváhagyása nem mentesíti a
beszállítót a termékeinek minősége iránti felelősség alól.
A jóváhagyás nem számít szállítási szerződésnek.

2.5

A hibás termékek kezelése és a javító
intézkedések

A beszállító köteles fenntartani a hibás termékek kezelésére
szolgáló rendszert.
A termék adott vizsgálati státuszának minden gyártási fázisban
felismerhetőnek kell lennie; a hibás termékeket fizikailag meg
kell jelölni, és egyértelműen el kell különíteni a hibátlan
daraboktól (pl. selejtező ládával), selejtraktárba. A KB SfS
beleegyezése nélküli további megmunkálást vagy kiszállítást ki
kell zárni.
Emellett biztosítani kell a megfelelő visszakövethetőséget (pl. a
gyártási sarzs szintjéig), és a házon belül vagy kívül észlelt
hibák esetén az eltérést okozó ok meghatározását.
A nem megfelelő egységek KB SfS-nél történő felfedezését
követően a tételek kezeléséről meg kell állapodni a
beszállítóval. A beszállító megkapja a Q-jelentést, amelyben a
KB SfS informálja őt a döntésről.
Továbbá, a KB SfS fenntartja a jogot magának, hogy minden
idekapcsolódó költséget a beszállítóra (okozóra) terheljen.
A KB SfS részére a következő lehetőségek állnak fönn:
•
•
•
•

a teljes szállítmány azonnali visszairányítása,
a beszállító szelektál és/vagy utómunkál a KB SfSnél,
a KB SfS vagy a KB SfS valamely al-szerződője
szelektál és/vagy utómunkál az előzetes megegyezés
alapján a beszállító terhére,
feltételes felhasználhatóság – egyszeri különleges
jóváhagyás.
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8D-jelentés

Nem megfelelő szállítás/termékek, a felhasználás területéről
visszaküldött küldemények esetén a beszállító a hiba
okozójának megállapítását követően azonnal értesítésre kerül a
Q-jelentés elküldésével.
A Q-jelentés kézhezvételét a beszállító 24 órán belül köteles
írásos formában visszaigazolni. A bevezetett azonnali
intézkedéseket éppúgy el kell küldenie a fent nevezett
időtartományban a KB SfS részére.
Amennyiben a beszállító részéről 24 órán belül nem érkezik
reakció, a további intézkedéseket a KB SfS határozza meg.
Minden ehhez kapcsolódó költség a beszállítót terhel.
A KB SfS megalapozott okfeltáró analízist vár el a továbbiakban
rögzítendő azon intézkedések alapjaként, amelyek segítségével
a hibajelenségek újbóli fellépése elkerülhető. Ennek során
figyelembe kell venni a hasonló termékeket/folyamatokat is.
A 8D-jelentés segítségével megtett írásos visszajelzésnek 14
napon-, vagy a KB SfS-sel történt egyeztetett időtartamon belül
kell megtörténnie. Amennyiben az analízis és az általa
meghatározandó intézkedések meghozatala több mint 14 napig
tart, úgy erről a KB SfS-t informálni kell, és az akkori állapotról
informálni kell a KB SfS-t 8D-jelentés segítségével.

2.5.2

Egyedi jóváhagyás

Kivételes esetekben a beszállító egyedi jóváhagyásra irányuló
kérelmei engedélyezésre kerülnek. A kérvényt írásos formában
a KB SfS részére kell elküldeni. A KB SfS tárgyaló partnere a
megrendelés szövegében látható.
A beszállító köteles olyan alkalmas intézkedéseket bevezetni,
amelyek által a hibajelenség a jövőben nem lép fel.
A továbbiakban a KB SfS fenntartja a jogot, hogy a beszállítóval
megállapodva költségátalányt számít fel egyedi
jóváhagyásonként.
A határidőhöz kötött egyedi jóváhagyás adott időtartamra
vagy adott korlátozott darabszámra érvényes, és
semmilyen hatása nincs a jövőbeni szállításokra.
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A rögzített eltérések állandó jóváhagyásáról szóló
megállapodás csak a KB SfS-sel egyeztetve lehetséges, és
ezeket a megfelelő dokumentumokban is rögzíteni kell (rajzok,
műszaki specifikációk/szabványok).

Az előírások megszegése esetén a beszállító viseli a következő
költségeket:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pótlás
csere
ki- és beépítési költségek
az új alkatrészek költségei
a hiba megszűntetésének költségei
a raktárkészlet szelektálási vagy csereköltségei a
beszállítóval egyeztetve
a felhasználó értesítésének költségei
az ellenőrző program végrehajtásának költségei
az összes kárkövetkezmény pótlása a végrehajtandó
visszahívási akciókkal összefüggésben.

A QMRB-vel szemben előnyben részesítendő az „Általános
beszerzési és rendelési feltételek” (AEB) és a csatolt szállítási
megállapodás és/vagy keretmegállapodások, ill. szerződésben
szabályozott megállapodások a hibakezelésre vonatkozólag. A
beszállító köteles informálni az összes többi KB SfS átvevőt a
problémáról.

2.6

Változások

A rendszereken / alkatrészeken, folyamatokban és lefutásokban
bevezetni kívánt változtatásokat alapvetően írásban kell
egyeztetni a KB SfS felelős stratégiai beszerzési osztályával.
A rendszereken / alkatrészeken, folyamatokban és lefutásokban
bevezetni kívánt változtatások alapvetően a KB SfS írásbeli
engedélyével lehetségesek.
Amennyiben szükséges, a változások bevezetését megelőzően
a KB SfS kockázatelemzést végez. A KB SfS fejlesztési
partnerei abból indulnak ki, hogy a kockázatelemzést a
beszállító maga megteszi. A változási esetek a 2.4.2.1
(Elsőminta) pontban láthatók.
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Változások esetén, rajzok-, vizsgálati utasítások-, KB SfS
szabványok- és minden, ezekhez kapcsolódó dokumentumok
sokszorosításakor a beszállító köteles ezek aktuális állapotáról
gondoskodni.
A végrehajtás és betartásának bizonyítékaként a
„Dokumentumok kezelése” folyamat szolgál.
A beszállító köteles informálni a KB SfS-t a szervezetében
bekövetkező változásokról; ez különösen igaz a KB SfS részére
kijelölt kapcsolattartó személy tekintetében.
A beszállító visszaigazolja a KB SfS részére az új változási
indexű rajz kézhezvételét, és közli a KB SfS felé azt az
időpontot, amikortól kezdve az új változási indexnek
megfelelően gyárt, valamint a teljes létező raktárkészletet,
különös tekintettel a futó megrendelésekre.

2.7

Dokumentáció

2.7.1

Előzetesen átadott dokumentumok

A KB SfS beszerzési szervezete a beszállító rendelkezésére
bocsátja az összes olyan KB SfS-dokumentumot, amelyek a
beszerzendő termékkel szemben támasztott követelmények
teljesítéséhez szükségesek. Amennyiben új vagy megváltozott
rajzú tétel kerül megrendelésre, a beszállító a következő
dokumentumokat kapja meg:
•
•
•

aktuális változási indexű rajz
KB SfS-szabványok (ha szükségesek)
az alkatrész védelmét/csomagolását szolgáló adatok
(ha szükségesek).

A DIN, EN és ISO-szabványok a technika mindenkor
aktuális állapotát adják meg. A beszállító felelős az adott
érvényes szabványok beszerzéséért.
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2.7.2
A dokumentumokra és minőségügyi
jegyzőkönyvekre vonatkozó megőrzési határidők
A következő táblázatban felsorolt megőrzési határidők, mint
minimálisan betartandó határidők szerepelnek a beszállító
dokumentumainak és jegyzőkönyveinek lefűzését és
megőrzését illetően.
Ezek a meghatározások nem helyettesítik a törvényi
követelményeket.
A megőrzési határidő lejárta után vagy idő előtti cégbezárás
esetén a minőségügyi jegyzőkönyveket írásban fel kell ajánlani
a KB SfS részére átvételre.
Az összes minőségügyi jegyzőkönyvnek olvashatónak kell
lennie; megfelelő módon kell azokat tárolni és archiválni.
Könnyen előhívhatónak kell lenniük; a helyiségeket és
környezetüket megfelelő módon kell óvni és őrizni a sérülés és
elvesztés ellen.
A KB SfS jogosult betekintést nyerni a jegyzőkönyvekbe és
dokumentumokba bármikor, időpont egyeztetés után.

2.7.3

Vizsgálati tanúsítványok

A vizsgálati tanúsítványok dokumentumok, és ezáltal a
megrendelés megegyezés szerinti részét képezik. Ezen
dokumentumokat az áruval és a szállítási papírokkal együtt kell
a KB SfS- hez eljuttatni.
A sarzs/rendelési mennyiség rész-szállítása esetén a
következő eljárást kell betartani:
•
•
•
•

az első részszállításkor az eredeti vizsgálati
tanúsítványt kell elküldeni
további részszállítások alkalmával az adott
vizsgálati tanúsítvány másolatát kell elküldeni
az utolsó részszállításkor az adott vizsgálati
tanúsítvány másolatát kell elküldeni „utolsó szállítás”
megjegyzéssel
egy megrendelésen belüli nyersanyag sarzsváltáskor
alapvetően informálni kell a KB SfS-t.
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AZ ARCHIVÁLÁSI IDŐSZAK KEZDETE

A termék- és folyamatfejlesztés
valamint a szállítás tárgyát képező
termék gyártási fázisából származó A sorozat- és a pótalkatrészgyártási igények
dokumentumok; pl.
kifutása után, vagy dokumentumváltozást
folyamatleírások, gyártásirányítási követően.
tervek, terhelés-füzetek, rajzok
vagy ellenőrzési utasítások.

A termék- és folyamatfejlesztés
valamint a szállítás tárgyát képező
termék gyártási fázisából származó
A termék akkori kiszállításával, amihez a
felvett dokumentumok; pl. mérési
termék jegyzőkönyvei és kapcsolódó folyamatai
jegyzőkönyvek, szabálykártyák,
tartoznak.
auditjelentések, review-k,
analízisek, vizsgálati
tanúsítványok.

Felvett dokumentumok és
jegyzőkönyvek a folyamat- és
termékjóváhagyáshoz.

A termék sorozat- és a pótalkatrészgyártási
igényeinek kifutása után a KB-nél.

A vizsgálati tanúsítványok a KB SfS háziszabványai vagy a DB AG
vasúti szabványa alapján követelhetők. Ha a megrendelésben nem
szerepel más, akkor a DIN EN 10204-nek megfelelő vizsgálati
tanúsítványt kell kiállítani.
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ARCHIVÁLÁSI IDŐ

15 év:
S/C és C/C tételek
dokumentumai
3 év:
az összes többi

15 év:
S/C és C/C tételek
dokumentumai
3 év:
az összes többi

15 év:
minden

A vizsgálati tanúsítványon az azonosíthatóság és a visszakövethetőség
céljából dokumentálni kell a megfelelő cikkszámot és amennyiben létezik,
a sorozat- vagy sarzs-számot.
A vizsgálati eredmények dokumentációja magába foglalja a mindenkor
megadott felsorolt vizsgálatok elvárt- és tényértékeit.
A megrendelt vizsgálati tanúsítvány nélkül leszállított áru eltéréssel
szállítottként kerül értékelésre, és a KB SfS részéről nem kerül
elfogadásra.
A KB SfS-sel történő megbeszélés alapján egyéb eljárásmódokról is meg
lehet állapodni.
A KB SfS-sel történő megbeszélés alapján a vizsgálati tanúsítványok a
beszállítónál archiválhatók, amelyeket a KB SfS általi követelés esetén 24
órán belül elektronikus úton vagy faxon rendelkezésre kell bocsátani.

2.8

Szállítási minőség

A KB SfS rendszeresen értékeli a beszállítók minőségképességét, a
következők szerint.

2.8.1

Minőségképesség (ppm = parts per million)

∑összes nem megfelelő tétel
Minőség [ppm] = -----------------------------------------∑összes szállított tétel
X 1.000.000
Minden olyan tétel figyelembe vételre kerül, amelyek a KB
SfS gyáraiba lettek szállítva, és amelyeknek a rendelkezésre
állását az anyaggazdálkodási rendszer is visszaigazolta.

Kivételek:
•
•
•

elsőminta darabok (FAI)
egyedi jóváhagyás
saját jelzések a termékek minőségi eltérései esetén
olyan termékeknél, amelyek a KB SfS-nél még nem
lettek beérkeztetve.
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Nem megfelelő tételek:
•
•
•
•
•

a beszállítónak visszaküldött teljes mennyiség (a
teljes sarzs vagy egy rész-sarzs)
a teljes utómunkált mennyiség
a teljes mennyiség, amelyeket a gyártás, szerelés
vagy a felhasználó visszaküldött
azok a tételek, amelyek a beszállítóval történt
megállapodás alapján a KB SfS-nél kerülnek
selejtezésre a beszállító költségére
a teljes mennyiség, amelyek nem komplett vagy
hibás dokumentációval kerültek szállításra (pl.
vizsgálati tanúsítvány).

A KB SfS-sel való egyeztetés útján egy adott szállítási
sarzs ténylegesen hibás darabjainak száma a beszállító
vagy szolgáltató általi szelektálással módosítható. A
visszajelzés felelősségét a beszállító viseli, és írásos
formában kell történnie.

2.9

A beszállító tervezői felelőssége alá
tartozó termékek („fekete doboz
termékek”)

Az ún. „fekete doboz termékek” esetén a beszállító valamely
egyedi termékre a fejlesztéssel együtt kap megbízást a KB
SfS-től.
A fejlesztő- és szoftver-beszállítókra ÉRVÉNYES:
A beszállító általi hatékony fejlesztés-irányítás biztosítására a
következő követelményeket kell teljesíteni:
•
•

A beszállító átveszi a teljes felelősséget a
minőségért és az állandó környezettudatos
fejlesztésért/tervezésért.
A beszállító köteles megfelelő minta- és
megbízhatóság-ellenőrzést igazolni. A tervezés
minőségét a tervezés különböző fázisaiban
elemezni kell.
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•

•
•

•
•

2.10

A termékek potenciális hibalehetőségeinek időben
történő felismerése és kizárása céljából a beszállító
a fejlesztés kezdetén a KB SfS-sel együtt DesignFMEA-t köteles szervezni és megtartani.
A beszállító köteles teljesíteni a KB SfS
követelményeit a megegyezés alapján kritikus
jellemzők tekintetében.
A Design-FMEA-t a teljes tervezés lefutása során
kezelni kell. Figyelembe kell venni a megegyezés
szerint az alkalmazás helyén tartott kísérletekből,
élettartam-vizsgálatokból, alkalmazásból származó
tapasztalatokat.
A beszállító köteles a KB SfS részére az összes
releváns dokumentumot és jegyzőkönyvet
ellenőrzés céljából készen tartani.
A beszállító a KB SfS rendelkezésére bocsát olyan
vizsgáló berendezést, amellyel a termék
ellenőrzése lehetséges; pl. a vevőknél.

Katalógustermékek

ÉRVÉNYES: a komponensek, szabványos alkatrészek,
elektromos- és elektronikai építőelemek termékcsoportjainak
beszállítóira.
Műszaki változtatások
Az ún. „katalógustermékek”-re vonatkozó közlési
kötelezettség műszaki változtatások (pl. konstrukciós
változások, anyagváltozások) esetén:
Ha a KB SfS katalógus alapján rendel, a következő
lehetőségeket kell figyelembe venni:
a)

b)

megrendelés KB SfS cikkszám nélkül: a beszállító
köteles mindennemű változásról a KB SfS-t
tájékoztatni.
megrendelés KB SfS cikkszámmal és a beszállító
katalógus-számával: a KB SfS felelős tervezési
osztálya az a) pontnak megfelelő megjegyzést tesz
a rajzon.
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Műszaki tisztaság

Azok a beszállítók, akik olyan alkatrészeket szállítanak,
amelyek működésük során üzemanyagokkal (levegő,
hidraulikaolaj) kerülnek érintkezésbe, a szállított tételek
tisztaságával közvetlenül hozzájárulnak a KB-termékek
minőségéhez. Ezen okból a folyamataik (gyártás, raktározás,
csomagolás, szállítás) lefutásában az elemek műszaki
tisztaságára vonatkozólag különösen nagy figyelmet kell
fordítaniuk. Lásd ehhez pl. az ISO-DIS 16232 1. részt és a
VDA 19. kötetét.
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Termékmegvalósítás
DB-megfelelőség vizsgálat

3.1

Vásárolt tételek DB-megfelelőség
vizsgálattal

3.1.1
Általános
A német vasúttársaság (DB AG) a vasúti
járművekben alkalmazott termékek fontos
megrendelője. Ezen okból a KB SfS a DB AG
részére szállítandó magas minőségi színvonalú
termékekkel kapcsolatos gyártási és szállítási
megrendelésire különösen nagy hangsúlyt fektet.
A DB AG megfelelőségi vizsgálati szolgálata a
teljes beszállítói/vevői kapcsolatláncban
különleges szereppel bír. Támogatja a DB AG
központi stratégiai beszerzését azon
kinyilvánított céljában, hogy az általa közvetlenül
vagy közvetett módon megvásárolt
alkatrészek/termékek minősége és
megbízhatósága garantálható és tartósan
biztosítható legyen.

3.1.2
Megfelelőségi vizsgálati szolgálat
ÉRVÉNYES: minden olyan beszállítóra, aki a
német vasúttársaság (DB AG) részére
felhasználásra kerülő gyártási anyagok
árucsoportjait szállítja.
A megfelelőségi vizsgálati szolgálat jelentős
súlyponti feladatai a következők szerint
definiálhatók:
1.
2.

termékspecifikus vizsgálatok a
beszállítónál,
beszállító értékelés és -minősítés,
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QS-intézkedések kidolgozása és
meghatározása,
a beszállító továbbfejlesztése a „nullahibás-beszállító” cél eléréséhez

Megfelelőségi fokozatok

Pl. hegesztőműhelyek, öntvényszállítók,
kovácsdarab szállítók
Különösen az 1. pontban leírtakra tekintettel a
DB AG a megfelelő termék-ellenőrzési listáiban a
termék kritikusságának és komplexitásának
függvényében két megfelelőségi kategóriát
(fokozatot) határoz meg:
I. ellenőrzési fokozat: ezeket a termékeket az
ellenőr a gyártó üzemben minden kiszállítást
megelőzően ellenőriz és átvesz. A szállított
tételekre vonatkozólag a beszállító részére alátvételi megbízást (UA) kell adni.
II. ellenőrzési fokozat: ezeknél a termékeknél a
minőségi megítélést már nem feltétlenül kell a
megfelelőségi ellenőrnek végeznie. Döntő a DB
AG szállító-besorolása.
A folyamatlefutások és költségviselések
közelebbi részleteiről a DB AG megfelelőségi
vizsgálatra vonatkozó kiegészítő szerződéses
feltételei (EVB megfelelőségi vizsgálatok –
164.0240.02) adnak útmutatást. Ezek – a
megfelelőségi vizsgálathoz tartozó ellenőrzési
listákkal együtt – képezik a megfelelőségi
vizsgálat-köteles alkatrészek/termékek
beszerzésének alapját.
Ez konkrétan azt a célt szolgálja, hogy a vevőnek
a megfelelőségi vizsgálatra vonatkozó
szerződésbeli vagy megrendelési követelményei
a KB SfS belső megrendelő helyein keresztül
eljussanak az érintett beszállítóhoz. A
megrendelés lefuttatása során figyelembe kell
venni „A megfelelőségi vizsgálatra vonatkozó
kiegészítő szerződéses feltételek”-et, és az alátvételi megbízással együtt kell eljuttatni a
beszállítók felé (UA).
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3.1.4

Elsőminta

Minden szerszámra elsőminta-vizsgálati
jegyzőkönyvet kell kiállítani. Ha egy szerszám
több fészekből áll, akkor minden fészekre különkülön mérési jegyzőkönyvet kell kiállítani.

3.1.5

Engedélyek

Azon beszállítóknak, akik a szabályzatban
megkövetelt feltételeknek megfelelő engedély
birtokában vannak, gondoskodniuk kell azok
időbeni és hiánytalan meghosszabbításáról. A
bekövetkezett változásokról a KB SfS-t
haladéktalanul értesíteni kell.

3.1.6

Előírások

A német vasút (DB AG) szükséges vasúti
szabványait a beszállító köteles beszerezni a
mindenkor érvényes német
szabványgyűjteményből a következő címek
valamelyikén:
DB Services
Technische Dienste GmbH
Druck und Informationslogistik
Logistikcenter
D-76131 Karlsruhe
DB-Systemtechnik
Standardisierungsanwendung (TZD 2)
Karl-Marx-Str. 39
D-04509 Delitzsch
Más országok vasúttársaságának
követelményei a beszállító részére az
ajánlatkérésben / megrendelésben kerülnek
közlésre.
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Termékmegvalósítás
Technológia

4.1 A hegesztés-technológiával szemben
támasztott követelmények
4.1.1

Szabályzat

Azon gyártóknak, akik a DIN EN 15085 érvényességi körébe
tartozó, vasúti járművekben vagy jármű részekben
alkalmazásra kerülő hegesztési technológiákat kiviteleznek,
rendelkezniük kell a DIN EN 151085-2 szerinti hegesztési
tanúsítvánnyal („Hegesztési tanúsítvány a DIN EN 15085-2
szerint”). A tanúsítványnak tartalmaznia kell a hegesztéshez
szükséges tanúsítvány-fokozatot a DIN EN 15085-2 (CL1CL3) szerint a szükséges érvényességi területtel.
DB-megbízások esetén, hegesztéssel gyártott
alkatrészeknél a következő DVS-irányelvek aktuális
kiadását kell figyelembe venni:
DVS Irányelv 1610
„Általános irányelvek a vasúti járműépítésben alkalmazott
hegesztés-technikai eljárások tervezéséhez”.
DVS Irányelv 1617
„A vasúti járműépítésben alkalmazott hegesztés-technikai
eljárásokkal szemben támasztott minőségi követelmények”.
DVS Irányelv 1620
„Hegesztés-technikai vizsgálat a vasúti járműépítésben”.
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DVS Irányelv 1621
„Munkapróbák a vasúti járműépítésben”.
Olyan projektek esetében, ahol speciális vevői elvárások is
vannak (pl. a DB AG irányelvei, vagy más ellenőrzési listák),
az előzőekben felsoroltakat is figyelembe kell venni a DIN EN
15085 mellett.
Az Európai Unión és Kínán kívüli országokban történő
gyártás esetén, ha nincs EN15085 tanúsítvány, az N17703
KB-háziszabványt vagy az adott ország érvényes hasonló
szabványát kell alkalmazni!

4.1.2

A nyomástartó edényekre vonatkozó szabályok

A vasúti járművekben alkalmazott nyomástartó edényekre a
következő szabályok érvényesek:
•
•

DIN EN 286-3 nyomástartó edények acélból
DIN EN 286-4 nyomástartó edények alumíniumból.

Az összes többi olyan nyomástartó edényre, ill. nyomás alatt
működő készülékre (pl. hűtők), amelyek nincsenek
hozzárendelve az előbb említett szabványokhoz, a következő
szabályzatok érvényesek:
AD-Merkblatt 2000; DGRL 97/23/EG; 87/404/EWG
irányelvek.
Elismert gyártó helyként történő elismerés az AD 2000Merkblatt HP 0 szerint feltétlenül szükséges.

4.1.2.1
Termékek
Nyomástartó edény

Lejárati dátum

Kor a szállításkor
≤ 9 hónap

A raktáron található lejárt össz-eltarthatósági
idejű tartályokat kiszállítás előtt
szakfelügyelőnek kell megvizsgálnia és új
vizsgálati bélyegzővel ellátnia.
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4.1.3

Az öntödékre és kovácsüzemekre
vonatkozó szabályok

Azon öntödéknek és kovácsüzemeknek, amelyek
technológiai hegesztéssel dolgoznak, az
alkatrészek DIN EN 15085-2 szinti
besorolásának megfelelően ugyanazokkal az
engedélyekkel kell rendelkezniük, mint a
hegesztő üzemeknek (lásd a 4.4.1 Szabályzatok
alfejezetet).

4.2 Az öntvény- és kovácsolástechnológiai beszállítók
Az öntvények vagy kovácsdarabok a beszállítótól
mint megmunkált nyersanyagok vagy
részegységek rendelhetők. Az összes műszakiés vizsgálati követelmény a rajzokon van
definiálva. A megrendelések kiegészítő
szövegében szükség esetén további
követelmények szerepelhetnek.
Amennyiben a nyers darab rajzának
létrehozásáért a beszállító felelős, elvárás, hogy
a KB SfS betekintésre hozzájuthasson ahhoz.
Az olyan öntödékre és kovácsüzemekre,
amelyek az I. vizsgálati fokozat szerint
megfelelőségi vizsgálatra kötelezett tételeket
gyártanak, a DB AG gyártó vonatkozású
termékminősítése (HPQ-jóváhagyás) szükséges.
E termékcsoportnál szükség esetén a 4.4
pont követelményeit is figyelembe kell venni!

A bemutatandó elsőminták mennyisége
Amennyiben nincs más megállapodás, a
beszállító a következő darabszámú elsőmintát
biztosítja, amit akként meg is kell jelölni:
Öntött- és kovácsdarabok
5 megmunkálatlan öntött- vagy kovácsdarab
valamint egy jóváhagyott nyers-darab rajz;
fészkenként legalább egy nyers darab.
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4.3 A műanyag- és elasztomer-tételek
beszállítói
4.3.1

Lejárati dátum

Az elasztomer-termékek lejárati ideje alapján
figyelembe kell venni a leírás 2.2 pontját.
Az idevonatkozó előírások többek között:
DIN 7716
„A kaucsukból és gumiból készült gyártmányok”
raktározásával, tisztításával és javításával
szemben támasztott követelmények
ISO 2230
Gumiból készült termékek – raktározási
irányelvek
DIN 20066, 5. rész
Folyadéktechnika; tömlővezetékek, a
működőképesség elemzése

Termékek

Kor a szállításkor

Tömlővezetékek

≤ 6 hónap

Elasztomerek, mint pl. alakos gumi-tételek,
gumi-fém tételek, gumitömlők, membránok,
o-gyűrűk és K-horonygyűrűk, tengelytömítő
gyűrűk

≤ 12 hónap
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4.3.2

Elsőminta

Minden szerszámhoz külön-külön elsőmintavizsgálati jegyzőkönyvet kell kitölteni. Ha egy
szerszám több fészekből áll, minden fészekhez
külön mérési jegyzőkönyvet kell mellékelni.
Kivételt képeznek azok a szerszámok, amelyek
többszörös szerszámok igen nagyszámú
fészekkel rendelkeznek, mint pl. az o-gyűrűk és
(K)-horonygyűrűk szerszámai (lásd a 4.3.2.3
pontot).
Amennyiben nincs más megállapodás, a
beszállító a következő darabszámú elsőmintát
biztosítja, amit akként meg is kell jelölni:

4.3.2.1 Elasztomer-keverékek
(anyagjóváhagyás az N12002 szabvány
szerint)
A tétel jóváhagyását rendszerint a keverék
jóváhagyása követi. Ehhez a beszállító az
N12002 szerinti mintalapokat bocsátja
rendelkezésre:
Lemez

1,0±0,2mm vastag 100cm2

Lemez

2,0±0,3mm vastag
2 lemez legalább 20cm x 20cm
laponként 400 cm2

Lemez

6,3±0,3mm vastag
1 lemez legalább 15cm x 12cm
180 cm2

4.3.2.2 Műanyag tételek, kész
elasztomertételek és kapcsolódó elasztomer
alkatrészek (anyagjóváhagyás szerint)
5 kész darab, ahol lehetséges, fészkenként 2
darab, kivéve az o-gyűrűket és a (K)horonygyűrűket (lásd a 4.3.2.3 pontot).
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4.3.2.3 Többször-használatos szerszámok
(o-gyűrűk, (K)-gyűrűk, tömítőgyűrűk)
A többször-használatos szerszámok esetén egy
formafészek két o-gyűrű ill. K-horonygyűrű
előállítását teszi lehetővé. Az előállított
daraboknak egyértelműen fészekhez
rendelhetőnek kell lenniük (pl. a fészek
számának megadásával a csomagoláson).

Fészkek száma a szerszámban

A mintaköteles fészkek száma

12 - 24

50 %

25 - 49

20 %

50 – 100

15 %

> 100

10 %

A beszállító köteles a KB SfS követelésére a
többszörös szerszám minden egyes
formafészkének mérési jegyzőkönyvét bemutatni.
Megalapozott kivételes esetekben (pl.
pótalkatrész szállítás esetén, nem kritikus
beépítési körülmények esetén) a felelős
minőségbiztosítási osztály és a
beszerző/stratégiai beszerző között
megállapodás születhet arról, hogy az O-gyűrűk,
ill. a K-horonygyűrűk kis darabszáma (<100
darab) esetén a beszállító részéről nincs szükség
elsőminta-vizsgálatra.
Ez azonban csak akkor érvényes, ha az azonos
O-gyűrű, ill. K-horonygyűrű a múltban a
beszállító N12002-t magába foglaló FAIjelentésével jóváhagyásra került a KB SfS
részéről. Ezekben az esetekben a cikkek egyedi
mérése a KB SfS árubeérkeztetésén történik.
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4.4 Az üveg-termékek beszállítói
4.4.1

Műszaki paraméterek

A különböző kivitelű üveglapok gyártására
vonatkozólag a következő szabályozások vagy
az adott ország érvényes szabályai alapján kell
eljárni:
•
•
•
•
•
•

ECE-R43 Egységes előírások a
biztonsági üveg-alapanyagok
engedélyezéséhez
NF F31-129 Vasúti járművek,
biztonsági üveg ESG ≥ 5mm
NF F31-250 Vasúti járművek,
biztonsági üveg VSG ≥ 5mm
BN918811 (DB AG)
BS 6853 (tűzvédelem)
DIN 6701.

Ebben az előírásban törvényileg szabályozottak
többek között:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az alkalmazási terület
a fogalom-meghatározások
a megjelölés
az engedélyezés
az általános előírások
az egyedi előírások
a vizsgálatok
valamely biztonsági üveg-alapanyag
engedélyének változása vagy
kibővítése
stb.

Az összes vevő-specifikus követelmény, mint pl.
a méretek, szitanyomás, üvegszín,
üvegszerkezet, metszetek, céglogo és a
vizsgálati pecsét, stb. a megfelelő megrendelési
rajzokon vannak megadva.
A rajzon található adatokat (speciálisan a
vizsgálati bélyegzőt) a KB SfS előírásai alapján
az üvegszállító ellenőrzi és igazolja. A rajzon
található további előírások ellenőrzése és
jóváhagyása az elsőminta-vizsgálat (2 darabot
kell elsőmintaként bemutatni) során a megfelelő
QS-helyen történik.
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Vizsgálati dokumentáció

A 3.1 vagy a DIN EN 10204 szerinti átvételi
tanúsítványt kifejezetten a megrendelésben kell
elővezetni, és alapvetően az áruval együtt kell
leszállítani.

4.5 Az elektronika, elektromechanika
és mechatronika beszállítói
4.5.1

Műszaki előírások

Az elektronikai alkatrészek, vezérlések és
részegységek, kapcsolószekrények, vezetékek,
kábelek, kábelkötegek, elektromechanikai vagy
mechatronikai alkatrészek termékek gyártói vagy
szállítói a megrendeléssel megkapják az aktuális
gyártási dokumentumokat a termék
érintettségének mértékéig.
Alapvetően figyelembe veendők a nemzetközi
szabványok és irányelvek, mint pl. az IPCszabványok sorozata.
A részletes adatok vagy követelmények a
specifikus gyártási- vagy a kiegészítő
dokumentumokból derülnek ki.
Az elektronikai alkatrészek disztributorai
számára célszerű a CECC-engedély
megszerzése, mert ezek a követelmények – mint
ahogy a FIFO-elv – magukba foglalják a az
alkatrészek megfelelő raktározását (pl. nitrogén
közegben) az EDV védelmi intézkedések
figyelembe vételével.

4.5.2

Vizsgálatok

A vizsgálatok alapjául a releváns EPCszabványok szolgálnak. A speciális vizsgálatokra
a beszállítóval való megegyezés alapján kerül
sor. A vizsgálati jegyzőkönyveket legalább 15
évig meg kell őrizni, és csak felkérés esetén kell
leszállítani.
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4.5.3

A bemutatandó elsőminták
mennyisége

Amennyiben nincs egyéb megállapodás, a
beszállító a következő darabszámokat bocsátja
rendelkezésre elsőmintaként, amelyeket akként
meg is kell jelölni:

4.5.3.1 Vezérlések vagy elektronikai
részegységek
3 készülék vagy részegység

4.5.3.2 Elektromos- / elektronikus
alkatrészek
5 darab, 5 méter

4.5.3.3 Mechatronikai alkatrészek
2 készülék vagy részegység

4.5.3.4 Kábelkötegek / elektromechanika
2 késztermék

4.5.3.5 Kapcsolószekrények
legalább 1 darab
Az ún. katalógustételeknél el lehet tekinteni az
elsőminta-vizsgálati jegyzőkönyvtől.
A meghatározott termékekhez a DIN EN 10204
szerinti 3.1 átvételi vizsgálati tanúsítvány
mellékelése követelmény.
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Lejárati dátumok
Kor a szállításkor

Elemek

Részegységek beépített elemekkel

≤ 12 hónap

A lejárt össz-eltarthatósági idejű
elemeket selejtezni kell.

≤ 12 hónap

A raktáron található olyan
részegységekben, amelyekben
lejárt össz-eltarthatósági idejű
elemek találhatók, az elemeket és a
felirati matricákat ( információ a
vevő részére az első elemcserére
vonatkozólag) ki kell cserélni.

4.6 A komponensek beszállítói
A komponensek kompresszorok, pneumatikus
és/vagy hidraulikus vezérlőelemek, armatúrák,
elektromotorok, kapcsoló, meghajtások, stb.
komplett készülékei, rendszerei és részegységei.

A bemutatandó elsőminták mennyisége
Amennyiben nincs egyéb megállapodás, a
beszállító a következő darabszámokat bocsátja
rendelkezésre elsőmintaként, amelyeket akként
meg is kell jelölni:
Kész készülékek és részegységek
2 készülék vagy részegység
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Az ún. katalógustételek esetében az elsőmintavizsgálati jegyzőkönyvtől el lehet tekinteni.
Elektromotorok esetén a beszállító által mellékelt
típusvizsgálatot a KB SfS elismerheti.

4.7 A stancolt és hajlított tételek,
valamint a rugók beszállítói
A bemutatandó elsőminták mennyisége
Amennyiben nincs egyéb megállapodás, a
beszállító a következő darabszámokat bocsátja
rendelkezésre elsőmintaként, amelyeket akként
meg is kell jelölni:
Stancolt- és hajlított tételek
5 gyártott darab

4.8 A szabványos alkatrészek
beszállítói
A következő árucsoportok tartoznak ebbe a
termékkörbe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

acél félkész termékek
nemvas-fém félkész termékek
csomagolások, felirati táblák, matricák
kötőelemek
csapágyak, perselyek
festékek
ragasztó- és tömítőanyagok
üvegek (lásd a 4.4 fejezetet)
nyersanyagok
DIN- és szabványos alkatrészek.

A különböző alapanyagok az érvényes EN-, ISOvagy DIN-szabványok szerint és az aktuális acélkatalógusnak megfelelően kerülnek legyártásra.

4.8.1

Kötőelemek

A csavarokra/anyákra vonatkozó speciális
követelmények a DIN EN 10204/3.1 szerinti
igazolással, a megrendelés szövegében
találhatók. Részleteiben a következőket érinti:
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csavarok és anyák 10.9 és 12.9
szilárdsági osztálytól
csavarok és anyák 8.8 szilárdsági
osztálytól ≥ M16 menettel.

Idetartoznak a megfelelő nyúló- és illesztőcsavarok.
Felület: figyelembe kell venni a 4.12.4 pontot!

4.8.2

A bemutatandó elsőminták
mennyisége

Amennyiben nincs egyéb megállapodás, a
beszállító a következő darabszámokat bocsátja
rendelkezésre elsőmintaként, amelyeket akként
meg is kell jelölni:

4.8.2.1 Szabványos elemek
a megadott szabványoknak (DIN, CSN)
megfelelően
5 gyrtott darab

4.8.2.2 Kenőanyagok
Olajok, zsírok: legalább 2 kg edényben
Katalógustételek és DIN-tételek esetén az
elsőminta-vizsgálati jegyzőkönyvtől el lehet
tekinteni. A vizsgálati tanúsítványokon hivatkozni
kell a cikkszámra – ugyanez érvényes a Kan-Ban
rendszerű szállításokra is.

4.9

A forgácsolással gyártott
alkatrészek beszállítói

4.9.1
a)

Előírások
azok a szállítók, akik a termékeket
felületkezeléssel együtt szállítják, a
megrendeléssel megkapják az aktuális
KB SfS üzemi szabványokat a
különböző területekre/követelményekre
vonatkozólag.
azok a beszállítók, akik saját
felelősségű forgácsolt öntvényeket
szállítanak, a nyers öntvényeket a KB
SfS által jóváhagyott
öntvényszállítóktól szerezhetik be.

b)
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Az alkalmazott anyagoknál figyelembe kell venni,
hogy a tételek az érvényes EN-, ISO- vagy DINszabványok szerinti, és az aktuális
acélkatalógusnak megfelelő anyagokból lesznek
legyártva.

4.9.2

A bemutatandó elsőminták
mennyisége

Amennyiben nincs egyéb megállapodás, a
beszállító a következő darabszámokat bocsátja
rendelkezésre elsőmintaként, amelyeket akként
meg is kell jelölni:

4.9.2.1 Kezelt tételek
(hőkezelés, felületbevonás, stb.)
3 tétel

4.9.2.2 Forgácsolással gyártott tételek
5 gyártott darab

4.10

A ragasztott kötések
beszállítói

4Előírások
Azon beszállítóknak, akik a KB SfS részére
ragasztott kötéseket szállítanak, meg kell
felelniük a DIN 6701 1-4. rész követelményeinek.
Fontos megjegyezni, hogy a beszállítónak a DIN
6701 szerinti igazolást köteles küldeni a KB SfS
részére.

4.11

A szoftverek beszállítói

4.11.1 COTS-szoftverek beszerzése
A COTS-szoftverek (Commercial off-the-shelf
software) a piaci követelmények által
meghatározott szoftverek, amelyek a
kereskedelemben rendelkezésre állnak, és az
alkalmazhatóságukat a kommersz felhasználók
széles spektruma jellemzi.
Az EN 50128 9.4.5 §-nak megfelelően a COTSszoftverek alkalmazása a következő
korlátozásoknak van alávetve:
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A 0-s biztonsági követelményszint megengedi a
COTS-szoftverek alkalmazását minden további
biztonsági intézkedés nélkül.
Ha COTS-szoftvert 1-es vagy 2-es szoftverbiztonsági szinten kell alkalmazni, akkor be kell
vonni a szoftver-érvényesítési folyamatba.
Ha COTS-szoftvert 3-as vagy 4-es szoftverbiztonsági szinten kell alkalmazni, a következő
óvó intézkedéseket kell megtenni:
•
•
•

•
•
•

4.11.2

a COTS-szoftvert érvényesítő
tesztelésbe kell bevonni
a lehetséges hibás működésekre
irányuló analízist kell végezni
olyan eljárást kell meghatározni,
amelynek segítségével a COTSszoftver hibás működései
felismerhetők, és amelyektől a
rendszer megvédhető
a védelmi stratégiának az érvényesítési
teszt tárgyát kell képeznie
létezniük kell hibajegyzőkönyveknek,
amelyeket ki is kell értékelni
amennyiben alkalmazható, a COTSszoftvereknek csak a legegyszerűbb
funkcióit szabad használni.

Speciális eset: fordítók beszerzése

Az EN 50128 10.4.9 §-nak megfelelően a
kiválasztott fordító-program a szoftver-biztonsági
követelmények által meghatározott
terjedelemnek megfelelően a következő
jellemzők valamelyikének kell megfelelnie:
•
•
•

érvényesítési bizonyítvány valamely
nemzeti/nemzetközi szabvány alapján
igazolás, ami az alkalmazás céljára
való alkalmasságot bizonyítja
kiegészítő, aláírás-alapú ellenőrző
mechanizmus a fordítási hibák
felismerésére.
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4.11.3

A nem COTS-szoftverek beszerzése

Ideális esetben a szoftver-szállító az EN
50128:2001-nek megfelelő szoftver-fejlesztési
tapasztalattal rendelkezik. Amennyiben a
szoftver-szállító az EN 50128:2001-nek
megfelelő szoftver-fejlesztési tapasztalattal nem
rendelkezik, akkor a beszállítónak és/vagy a
fejlesztőnek legalább olyan minőségirányítási
rendszert kell alkalmaznia, amely megegyezik a
DIN EN ISO 9000-es szabványsorozattal. A DIN
EN ISO 9001:2008-nak megfelelő minősítés
feltétlen ajánlott.

A beszállítónak és/vagy fejlesztőnek minimálisan
a DIN EN ISO 9001 szoftver-fejlesztésre
vonatkozó részeit meg kell valósítania aDIN EN
ISO 9000-3-ban található irányelvekkel
egyezően.

A beszállítónak és/vagy szoftverfejlesztőnek létre
kell hoznia egy projekt-specifikus szoftver
minőségbiztosítási tervet az EN 50128:2001
15.4.1 és 15.4.2 §-ainak teljesítése érdekében.

A konfigurációkezelést minimálisan a DIN EN
ISO 9000-3 irányelveknek megfelelően kell
végrehajtani.

A szoftver eredetiségi tervek alkalmasságát
és eredményeit minimálisan ellenőrizni kell.

Minimális követelményként a szállító és/vagy
fejlesztő köteles olyan eljárást kidolgozni, amely
a problémajelentés megtételét és a biztonsági
intézkedések bevezetését biztosítja,
dokumentálja és fenntartja. Ezen eljárásnak kell
megvalósítania a DIN EN ISO 9001 jelentősebb
részeit a minőségmanagement részeként.
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A felületkezelések beszállítói

4.12.1 Alapvetően
a „felületkezelési” fejezet MINDEN olyan
BESZÁLLÍTÓT érint, akinek a termékeit a KB
SfS rajz szerinti különböző felületkezelésekkel
kell ellátnia/szállítania, mint például a különböző
rugók bevonatai, készülékek festése, alumínium
alkatrészek anódos oxidációja, cinklemezes
eljárás utáni bevonatolás (CR(VI)mentes),
galvanikus- és vegyi bevonatok, stb.
A megfelelő KB SfS-rajzok hivatkoznak a
szükséges követelményekre /
szabványokra/üzemi szabványokra/gyártási
irányelvekre (pl. N12005), amelyeket kérésre és
az első megrendeléskor megkap a beszállító.
A DB AG termékeihez lakkokat szállító
beszállítóknak rendelkezniük kell a DB AG
jóváhagyásával. A lakkokat a BN 918 300
szabvány szerint kell megrendelni.
Más vasúttársaságok lakkokra és lakkozásra
vonatkozó szükséges szabványait a beszállító
szerzi be a KB SfS utasításai szerint.

4.12.2 Lakkozás
Különböző szabványok / háziszabványok/gyártási irányelvek érvényesek, mint
pl. a DB AG BN 918 301 szabványának aktuális
kiadása. Minden kötegen fel kell tüntetni a
gyártási dátumot.
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4.12.2.1 Ajtószárnyak
Kivitelezés:
• IFE-kézikönyv – műszaki lakkozási
követelmények (gyártási irányelvek,
vizsgálati kritériumok és vizsgálati
dokumentáció),
• az IFE háziszabvány szerinti
ajtószárnyak festésének
elsőmintázása,
• (az elsőminta gyártása
sorozatkörülmények között, a gyártó
vizsgálata és dokumentációja, az IFE
sorozatgyártást megelőző ellenellenőrzése és jóváhagyása)
• IFE-projekt vonatkozású lakkozási
előírás és terméklapok (a lakkalapanyagok/gyártók, színek,
fényesség, rétegvastagság alkatrészszinten vannak definiálva),
• lakkozások elválasztási rajza
(többszínű alkatrész).

4.12.2.2 Ellenőrzés
A vizsgálati utasításokra is van hivatkozás a
megfelelő rajzokon, vagy a megrendelésben
kerülnek megadásra.
Például az ajtószárnyak ellenőrzésére a
következő szabványok érvényesek:
•
•
•
•

A rétegvastagság mérése: DIN EN ISO
2808
Tapadási viszonyok: DIN EN ISO 2409
Fényességelemzés: DIN EN ISO 2813
Szín és kinézet a DIN 6175 ill. DIN
6174 támogatásával.

A szükséges dokumentáció megrendelésvonatkozásban készül, és új megrendeléskor
külön megegyezés történik.
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4.12.3 A bemutatandó elsőminták
mennyisége
Amennyiben nincs egyéb megállapodás, a
beszállító a következő darabszámokat bocsátja
rendelkezésre elsőmintaként, amelyeket akként
meg is kell jelölni:
a bevonat anyaga, legalább 2,5 l edényben,
megfelelő mennyiségű hígító és megfelelő
mennyiségű edző.

4.12.4

Galvanikus kezelés

Idevonatkoznak a különböző szabványok / háziszabványok / gyártási irányelvek / terméklapok,
mint pl. a KB N12005 üzemi szabvány aktuális
kiadása.
A tanúsítványokban (3.1) megkövetelt
határértékeket az adott specifikációkból,
rajzokból vagy hivatkozott szabványokból kell
alapul venni.
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Fontosabb fogalmak és rövidítések
A félreértések megelőzése és az irányelvek egyértelművé tétele érdekében, megmagyarázzuk a
következő fogalmakat.

Eltérés

Valamely jellemző hivatkozási értéke és a jellemző értéke közötti
különbség
Elvárt-/tény-érték összehasonlítása

AD-Irányelv

AD = Arbeitsgemeinschaft Druckbehalter (légtartály
munkaközösség)
A HP sorozat AD-irányelvek kezelik a kivitelezés és gyártás
szabályait azon nyomástartó edényekre vonatkozólag, amelyek az
ellenőrzésköteles berendezések körébe tartoznak.
A nyomástartó edények gyártóinak különböző előfeltételeket kell
teljesíteniük.

AEB
Assesment

CECC-jóváhagyás

CoC

Általános beszerzési- és megrendelési feltételek
Elemzés, megítélés
A CECC-jóváhagyás egy tanúsítással egybekötött felülvizsgálat a
disztribúciós területek kereskedelmi folyamataira vonatkozólag, az
elektronikai alkatrészek megfelelő kezelése, raktározása
tekintetében a British Standard 9000 alapján.
Center of Competence (kompetencia központ)

COTS-szoftver

Commercial off-the-shelf szoftver. Megvásárolható szoftver, mint pl.
Microsoft Windows, Office, stb. Tehát nem kimondottan vevői
megrendelésre készült szoftver.

ESD-védelmi
intézkedések

Védelmi intézkedések az elektrosztatikus feltöltődés okozta károk
elkerülése érdekében elektronikai alkatrészeknél, részegységeknél
és készülékeknél.

FAI

First Articel Inspection (elsőminta-vizsgálat)

FIFO

„First in First Out” (be- és kiraktározási elmélet)

FMEA

Hibaelemzés és befolyásanalízis (Failure Mode and Effects
Analisys)

HSE
IPC-szabványok

Health-Safety- Environment = egészség-biztonság-környezet
Interconnecting and Packaging Electronic Circuits intézet

Javító intézkedések

Valamely felismert hiba vagy más nem kívánatos lehetséges
szituáció okának megszűntetése érdekében hozott intézkedések.
Javító intézkedést valamely hiba újbóli előfordulásának elkerülésére,
míg egy megelőző intézkedést a hiba fellépésének elkerülésére
alkalmazunk.

Kritikus jellemzők

A kritikus jellemzők olyan termékjellemzők, amelyeknél abból lehet
kiindulni, hogy a nagyobb eltérései jelentős hatással lehetnek a
termékbiztonságra, az egészségre és a biztonságra, vagy a törvényi
előírások betarthatóságára.

ppm

past per million = hibás alkatrészek egy millióból
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Minőségtervezés

A minőségi jegyzőkönyvek írásos bizonyítékok arra, hogy a
beszállító folyamatai a QM-dokumentációval összhangban zajlanak
(pl. vizsgálati eredmények, belső auditjelentés, kalibrálási adatok),
valamint rögzíti az eredményeket.
Strukturált eljárás adott termék vagy termékcsalád (azaz
alkatrészek, anyagok) gyártási módszereinek (pl. vizsgálatok)
meghatározására. A minőségtervezés a hiba elkerülés és a
folyamatos fejlődés gondolatát hordozza magában a
hibafelfedezéssel ellentétben.
A fejlődési folyamat, a felhasználás követésének képessége. Adott
terméknél a visszakövethetőség a következőkre vonatkozik:

Visszakövethetőség

•

az alapanyagok és alkatrészek eredete,

•

a megmunkálási folyamat lefutása

•

a termék elosztása és pozicionálása a kiszállítást
követően

Az egyedi jóváhagyás olyan kivételes engedélyezés, amelyet a KB
SfS SQA (a tervezési osztállyal kapcsolatban) csak egy
meghatározott darabszámra és/vagy egy meghatározott időtartamra
ad.
Egyedi jóváhagyás

•

Az egyedi jóváhagyást a szállítás előtt megfelelő időben
kell kérvényezni.

•

Az árut nem szabad beszállítani az egyedi jóváhagyás
kiadását megelőzően.

SPC
CC-jellemzők

Statistical Process Control = statisztikus folyamatirányítás
A statisztikai módszerek alkalmazását írja le, mint pl. a minőségi
szabálykártyát, a folyamat és mindenkori eredményeinek
analizálására és megfelelő intézkedések végrehajtására a
folyamatirányítás fenntartása és a folyamatképesség javítása
céljából.

Supplier Quality
Assurance (SQA)

A beszállítói minőségbiztosítás a KB SfS minőségi szervezetének
része, amely a beszállítókkal kapcsolatos minőségügyi
szempontokért felelős.

UIC

Union Internationale des Chemins de fer = Nemzetközi Vasútegylet

UMS

Környezetvédelmi management-rendszer

Eljárás-technikai
termékek

Az eljárástechnikai termékek körébe tartoznak: pl. a méret nélküli és
a végtelenített termékek: a ragasztó- és tömítőanyagok
(forraszanyagok, elasztomerek), vegyszerek (mosogatószerek,
fényezőszerek, adalékok, kezelőszerek, festékek/pigmentek,
oldószerek, stb.), bevonatoló szerek (fedő-, alapozó-, primerlakkok,
foszfátok, felületkezelő szerek), hűtőközegek (fagyvédelem), textilek,
fóliák, réteges anyagok, vas- és nemvas-fémek (nyersacél,
alumínium, tekercsek, bugák), öntödei termékek (homok, szilikátok,
ötvözők, más ásványok/ércek), üvegek, üvegrészek, kenőanyagok
(olajok, zsírok, stb.), monomerek, előpolimerizált anyagok és
polimerek (kacsuk, műanyagok, gyanták és előgyártmányaik), és
egyebek.
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Minőség- és környezetreleváns szabványok
DIN EN ISO 9001 legújabb kiadása
A minőségirányítási rendszerrel szemben
támasztott követelmények
ISO/TS 16949 legújabb kiadása
Az EN ISO 9001-re épülő műszaki specifikáció
IRIS legújabb kiadása
International Railway Industry Standard
DIN EN ISO 14001 legújabb kiadása
Környezet-management rendszerek –
Alkalmazási specifikáció útmutatóval
OHSAS 18001 legújabb kiadása
Munkavédelmi management-rendszer
Occupational Health and Safety Assessment
Series
EN ISO 10204
Vizsgálati tanúsítvány alapanyagokhoz / félkész
termékekhez
BESZREZHETŐSÉG
Beuth Verlag GmbH
Burggrafenstr. 6
D-10787 Berlin
www.beuth.de
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IRIS
Internationale Railway Industry Standard
(legújabb kiadás)
Beszerzés: UNIFE, www.iris-rail.org
Ragasztási szabvány
DIN 6701 1-4. rész, legújabb kiadás
1. rész: Alapfogalmak, alapszabályok
2. rész: A felhasználó és a konformitás
minősítése (engedélyezése)
3. rész: Konstrukciós előírások
4. rész: Kivitelezési szabályok és
minőségbiztosítás
VDA kézikönyvek
A VDA kézikönyvek („Minőség-management az
autóiparban”) információ-forrásként
szolgálhatnak a különböző minőségi
követelményekhez/problémamegoldásokhoz.
Mindig az aktuális verziót kell figyelembe venni.
2. kötet
A szállítások minőségének biztosítása
• beszállító
kiválasztás/mintáztatás/minőségteljesít
és a sorozatban
3. kötet 1/2 rész
Megbízhatóság-biztosítás az autóipari gyártóknál
és szállítóknál.
4. kötet 1. rész
A sorozatgyártás előtti minőség biztosítása
• partneri együttműködés, lefutások,
módszerek
4. kötet 2. rész
A sorozatgyártás előtti minőség biztosítása
• rendszer FMEA
4. kötet 3. rész
A sorozatgyártás előtti minőség biztosítása
• projekttervezés
5. kötet
Vizsgálati folyamat alkalmasság – vizsgáló
eszközök; vizsgálati folyamatok és mérési
bizonytalanságok
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6. kötet 3. rész
Folyamataudit
6. kötet 5. rész
Termékaudit
BESZREZHETŐSÉG
Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)
Qualitätsmanagement Center (QMC)
Lindenstrasse 5
D-60325 Frankfurt
Telefax (069) 9 75 07-331
ELSŐMINTA-VIZSGÁLATI JELENTÉS
ELŐNYOMAT
új verzió
Beszerezhetőség:
EMPB-fedőlap, rendelési szám: 3501
EMPB-vizsgálati eredmény, rendelési szám:
3502
EMPB-anyag adatlap, csak a táblázathoz
kapcsolva, rendelési szám: 3503
EMPB-táblázat, rendelési szám: 3504
Druckerei Heinrich GmbH
Schwanheimer Strasse 110
D-60528 Frankfurt
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A vizsgálati tanúsítványok összefoglalása
EN 10204:2005
Szabványos jelölés

A vizsgálati tanúsítvány
fajtája

2.1

gyártói műbizonylat

nincsenek vizsgálati
adatok

a gyártó

gyártói műbizonylat

a megrendeléssel való
egyezés igazolása nem
specifikált vizsgálat
eredményeinek
megadásával

a gyártó

átvételi tanúsítvány 3.1

a megrendeléssel való
egyezés igazolása
specifikált vizsgálat
eredményeinek
megadásával

a gyártó által megbízott,
a gyártási osztálytól
független átvevő

a megrendeléssel való
egyezés igazolása
specifikált vizsgálat
eredményeinek
megadásával

a gyártó által megbízott,
a gyártási osztálytól
független átvevő, és a
gyártó által megbízott
átvevő-biztos vagy a
hivatalos előírásokban
megnevezett átvevőbiztos

2.2

3.1

3.2

átvételi tanúsítvány 3.2

A tanúsítvány tartalma

A tanúsítványt igazolja
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