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CQI – 12 Coating System Assessment –
Ocena systemu/procesów nakładania powłok lakierniczych
3 edycja, lipiec 2020
PROGRAM SZKOLENIA
Ciągłe doskonalenie jakości jako wspólne podejście do Systemu Zarządzania podczas realizacji procesów
nakładania powłok lakierniczych.
PRE - TEST
•

Wprowadzenie do audytowania procesów specjalnych

•

Normy i specyfikacje techniczne w przemyśle automotive - struktura i ich przełożenie na procesy specjalne

•

Wymagania dla audytorów zgodnie z ISO 19011 oraz AIAG CQI 12

•

CSR – Specyficzne wymagania klienta w odniesieniu do procesów specjalnych

•

Powiązania ze standardowymi technikami jakości.

•

Struktura CQI 12 – sekcje 1-2.Prezentacja i analiza wymagań.

•

Procesy przygotowania powierzchni z fosforanowaniem

•

Proces nakładania powłoki metodą kataforezy

•

Proces nakładania powłoki proszkowej

•

Procesy nakładania powłok ochronnych metodami DIP/Spin, Spray, Autophoretic, Convective Cure

•

Sekcja 3 - Job Audyt. Ocena oparta na sprecyzowanych wymaganiach procesu powiązanych ze
specyfikacjami klienta

•

Warsztaty praktyczne – Wypełnianie sekcji 1-2 oraz tabel (A-J)

•

Warsztaty praktyczne – Job Audyt stosowanych procesów nakładania powłok lakierniczych

•

Panel dyskusyjny z analizą wypełnionych formularzy.

•

Podsumowanie Szkolenia
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POST – TEST
Część 1 – teoretyczna ma na celu wprowadzenie uczestników do wymagań określonych w specyfikacjach
i poszczególnych sekcjach CQI-12
Część 2 – warsztatowa polega na dokonaniu analizy i oceny rzeczywistego procesu nakładania powłoki lakierniczej
z wprowadzeniem nabytej wiedzy i umiejętności podczas szkolenia do stosowania CQI 12 w pracy codziennej
(w ramach szkoleń dedykowanych w Organizacjach).
Czas trwania szkolenia – 2 dni
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