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دریکسامانهتوليدیهموارهاحتمالوقوعبسياریازخطاهاوجوددارد.اینخطاهابرخروجیسامانهازنظرکمیوکيفیمؤثرندوهریک
تهدیدیبرایآنبهشمارمیرود.دراینمقاله،روشیکاربردیبهنامتحليلخطاهایبالقوهوآثارآنهابرایشناساییبحرانیترینخطاهاو
کاهشآثارمخربآنهادریکسامانهتوليدفرشماشينیمعرفیشدهاست.اجرایاینروشبهگروهیمتشکلازاعضایسامانهنيازدارد
تابابحثدربارهخطاهایبالقوهوآثارآنهابههرخطاعددیموسومبهعدداولویتخطراختصاصدادهشود.خطاهاییکهدارایبزرگترین
عدداولویتخطرهستند،بحرانیترینخطاهامحسوبشدهواقداماتاصالحیبرایارتقایکيفيتمحصول،بایدازآنهاشروعشود.دراین
کارپژوهشی،بااستفادهازاینشيوه،یکسامانهتوليدفرشماشينیارزیابیشدهوبحرانیترینخطاهایموجوددرآن،شناساییشدهو

راهکارهاییبرایبهبودکيفيتفرشهایتوليدیارائهشدهاست.
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اینروشبهدليلکاربردیبودنآندربهبودکيفيتمحصوالتتوليدی،
بهطورگستردهمورداستقبالشرکتهایمهمیدراروپا،امریکاوژاپنقرار
گرفتهاست]4[.خطادرهرمرحلهازطراحی،نصب،اجراوتوليدممکن
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شناساییشدهوراهکارهاییبرایحذفآنهاارائهشود.
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مطابقمعادله)1(عدداولویتخطررابهوجودمیآورد:

O×S×D =عدداولویتخطر )1(

اینمؤلفههااعدادصحيحیبين1)بهترینحالت(تا10)بدترینحالت(
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نهاییاست.اینمؤلفهبراساسپيشبينیآثارزیانبارحاصلازخطای
بهوجودآمدهدرکيفيتمحصولنهاییتخمينزدهمیشود.اگرخطای
انجامشدهسبببهوجودآمدنآثارمخربتریبرکيفيتمحصولنهایی

شود،عددبزرگتریبهاینمؤلفهنسبتدادهمیشود.
مؤلفهکشف،نشاندهندهدشواریکشفهرخطادرسامانهاست.به
هراندازهکهسامانهدرکشفخطاهاطیفرایندتوليدتوانمندترباشد،به
عنوانمثالابزارمناسبتریانيروهایماهرتربرایاینکاروجودداشته
باشــد،عدداختصاصیافتهبهاینمؤلفهکوچکترخواهدبود.اقدامات
اصالحیبرایرفعخطاهایبالقــوهوکاهشعدداولویتخطرآنهابه
ترتيبازخطاهاییشروعمیشودکهدارایبزرگترینعدداولویتخطر

هستند.
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ســامانهتوليدفرشماشينیرویهبهرویهویلتونباماشينآالتCRTو
CRXمحصولشــرکتVandeWieleبلژیک،ارزیابیشــدهاستکه
مشخصاتفرشهایتوليدیدرجدول1آمدهاست.پسازبررسیهای
انجامشدهتوســطگروهوتحليلخطاهایبالقوهوآثارآنهابرکيفيت
محصولنهایی،نتایجحاصلازاینتحليلدرجدول2آمدهاست.دراین
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مؤلفههایعدداولویتخطرواعداداولویتخطرمحاسبهشده،نشانداده

شدهاست.

مقدارمشخصه

)m(3/5×4،2/5×3و3×2ابعادفرش

مشخصاتنختار
نخمخلوط)پلیاستر/پنبه(با
20/6Ne20/5وNeنمره

جنسکنفبانمره6/2LBSو10/1LBSمشخصاتنخپود

1000،900و1200تراکمپوددرمتر

مشخصاتنخخاب
16/3Nm10/5/2وNmنخآکریليکبانمره

12mmوارتفاعخاب
500،350و700مشخصاتشانهدرمتر

1000،700و1400تراکمخاب

جدول1-مشخصاتفرشهایتوليدی.
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عدداولویتوخامتکشفوقوعآثارخطابرمحصولنهاییعللخطاهایبالقوهخطایبالقوهشماره
خطر

پرزدارشدنفرش1
1.تنظيمنبودنوخرابیتيغخاببر

2.تنظيمنبودنوخرابیسنگتيغخاببر
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22124.نامطلوبشدنظاهرفرش
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3.زیادبودنسرعتغلتکتراش

1.زبرشدنسطحفرش
21122.نامطلوبشدنظاهرفرش

جابهجاشدندونختارزمينه3
114832.شکستهشدنبافتزمينهفرش1.نخکشیغلطحينکاریاتعویضچلهدرکنارهم

نخ4 چند یا دو بافتهنشدن
خابدرکناریکدیگر)کچلی(

1.پارگیچندنخخابکنارهم
2.اشکالدرسامانهژاکارد
3.شلشدننخهایخاب

4.پرزگرفتنميلميلکهاینخخابوپارهشدنآنها
14128.نامطلوبشدنظاهرپشتورویفرش

بافترفتننخخاببانخپود5

1.پارگینخخابدردهانهبافت
2.شلشدننخخاب

112918.نامطلوبشدنظاهریپشتفرش3.وجودگرههایدنبالهبلنددرنخهایخاب

هم6 با پود نخ دو بافترفتن
)دوپودی(

توسط دهانه از شده پاره پود خارجنکردن .1
اپراتورپيشازشروعمجددبافت

1.نامطلوبشدنظاهریپشتفرش
22124.ایجادشکستگیدرفرشدرراستایپود

کمبودنارتفاعخاببخشیاز7
فرشدرطولفرش

دریک نخهایخاب بيشتر و متفاوت 1.کشش
منطقه

2.پيچيدهشدننخهایضایعاتیرویغلتکهای
سوزنیبرداشت

3.انجامعملياتتراشنامتقارندرسطحفرش

1.نامطلوبشدنظاهررویفرش
221510.ایجادنایکنواختیدرسطحفرش

سرکجی8

1.برشنامناسبسادهبافبزرگ)بيندوطاقه
فرش(دربافندگی

2.برشودوختنامناسبلبهوکنارهدرزیگزاگ
وریشهدوزی

3.سردوزیناصافطاقهفرشهادردستگاه
چسبزنیبهویژهحينتبدیلابعادازعرض3

به4متروبرعکس
ساختاری استحکام عدم یا بافتبودن شل .4
مناسبدرواسط)تبدیلسادهباف(عرض3
در آنحينحرکت وسرکجشدن متر 4 به

دستگاهچسبزنی
غلتک بهوسيله فرش نامتناسب برداشت .5

برداشتماشينبافندگی

1211020.معيوبشدنفرشازنظرابعادی

9

پارگیفرشدرپشتپاککنی
برایفرشهایCRT)دراثر
چلهپارگی مانند بافت عيوب

و...(

1.درگيریفرش)عمومامحلدوختیاعيوب
151840.معيوبشدنفرشفرشمعيوب(باتيغدرپشتپاککنی

سوختگیپشتفرشپساز10
چسبخوردن

1.گرمادادنبيشازحدپشتفرشدرمرحله
1111010.معيوبشدنفرشتکميل

جدول2-جدولتحليلخطاهایبالقوهوآثارآنها.
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اقداماتاصالحیبرایکاهشعدداولویتخطروحذفخطاهاعدداولویتخطرخطایبالقوهشماره

1
پارگیفرشدرپشتپاککنیبرای
فرشهایCRT)دراثرعيوببافت

مانندچلهپارگیو...(
40

1.دوختمناسبسادهباففرشهابهیکدیگر
2.عالمتزدنمحلچلهپارهازبافندگی

3.کاهشعيوبفرشبهویژهچلهپارگیازبافندگی
4.دقتعملاپراتوردستگاهدرعبوردادنمحلچلهپارگیفرشهایامحلهایدوختازرویتيغهایدستگاه

32جابهجاشدندونختارزمينهدرکنارهم2
1.دقتهنگامتعویضچله

2.دقتدررفعپارگینخهایتارزمينهکنارهم

20سرکجی3

1.دوختمناسبلبهدوطاقهفرشپيشازچسبزنی
2.قراردادنسادهبافبهاندازهکافیدردوطرفطاقهفرشهاوبرشصافومساویدربافندگی

3.دقتعملدرزیگزاگوریشهدوزی
4.استفادهازواسط)تبدیل(3به4مترباتراکمواستحکامساختارییاچسبزنیقسمتوسطتبدیل

سادهبافبرایایجادثباتابعادیبيشتر
5.کنترلوتنظيمچلههاوشانهو...

6.تنظيمغلتکبرداشتماشينبافندگی
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3.گرهزنیاستانداردبهوسيلهبوبينپيچوکمکبافنده
4.دقتعملبافنده)پشتفرشرو(

کمبودنارتفاعخاببخشیازفرشدر5
10طولفرش

1.کنترلمداومقفسهووزنههاونيزتابگيرینخهایقفسه
2.تميزکاریغلتکهایسوزنی

3.کنترلروزانهفاصلهبينغلتکتراشوسطحفرشدرسرتاسرغلتکتراش

سوختگیپشتفرشپساز6
10چسبخوردن

1.جلوگيریازباقیماندنفرشرویدیگبخاردستگاهچسببهمدتطوالنی
2.تنظيمدمایبخار

بافتهنشدندویاچندنخخابدرکنار7
8یکدیگر)کچلی(

1.کنترلمداومنخهایخابوچلهازپشتکارتوسطکمکبافنده
2.کنترلوزنههاینخهایخاب

3.سرویسونگهداریمناسبسامانههایژاکارد
4.دقتعملبافندهدرمشاهدهواصالحعيب

4پرزدارشدنفرش8
1.کنترلوتعویضبهموقعتيغخاببر

2.کنترلوتنظيمروزانهسنگتيغخاببر

4بافترفتندونخپودباهم9

1.کنترلمداوموزنههایقفسه
2.کنترلنخهایخابپشتکار)ازنظرشلیوسفتی،گرههایدنبالهبلندو...(توسطکمکبافنده

3.گرهزنیاستانداردبهوسيلهبوبينپيچوکمکبافنده
4.دقتعملبافنده)پشتفرشرو(

2خابسوختگی10

1.کنترل،تعویضوتنظيمبهموقعتيغخاببر
2.کنترلوتنظيمروزانهسنگتيغخاببر

3.تنظيمسرعتغلتکتراش

جدول3-جدولخطاهایمرتبشدهبراساسعدداولویتخطرواقداماتاصالحی.
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نتایج و بحث

برایشناســاییبحرانیترینخطاهایموجوددرسامانهتوليدفرش
ماشــينیازروشتحليلخطاهایبالقوهوآثارآنهااستفادهشدهو
راهکارهاییبرایحذفآنهاارائهشــدهاســت.پسازانجامتحليل
خطاهاوبهدســتآوردنعدداولویتخطرمتناظرباهرخطاتوسط
گــروه،قدمبعدیمرتبکردنخطاهابراســاسعدداولویتخطربه
ترتيبازبزرگترینعددتاکوچکترینعدداست.اقداماتاصالحی
ازخطاهاییکهدارایعدداولویتخطربزرگتریهســتند،شــروع
میشــودوتاآخرینخطاییکهدارایکوچکترینعدداولویتخطر
اســت،ادامهمییابدتاایناعدادکاهشیابندوبحرانیترینخطاهای
موجوددرســامانهحذفشــوند.جدول3،خطاهایمرتبشــدهبر
اساسعدداولویتخطرآنهاواقداماتاصالحیمربوطبههرخطارا
نشانمیدهد.دراینباره،شاخصیبهنامميانگينعدداولویتخطر
مطابقمعادله)2(برایارزیابیســامانهدربازههایزمانیمشخص،

طراحیشدهاست:

)2()تعدادخطاها/مجموعاعداداولویتخطر(=ميانگينعدداولویتخطر
14/8=148/10=ميانگينعدداولویتخطر

درنهایــتباتوجهبهعللبهوجودآورندهخطاهادراینفرایندتوليد
فرشماشــينیوراهکارهایپيشــنهادیبرایکاهشاینخطاهاو
ارتقــایکيفیفرشهایتوليدی،گروهبررســیکنندهخطاهابهاین

نتيجهرســيدکهبابرگزاریدورههایآموزشیمستمربرایکارکنان
بخشهایمختلفورعایتنکاتیبســيارســاده،میتوانبسياریاز
خطاهاراحــذفکردهیااعداداولویتخطرآنهــارابهمقدارقابل

توجهیکاهشداد.

نتيجه گيری

دراینپژوهش،روشتحليلخطاهایبالقوهوآثارآنها،برایشناساییو
حذفبحرانیترینخطاهایموجوددرسامانهتوليدفرشماشينیاستفاده
شدهاست.پسازارزیابیاینسامانهبهکمکروشیادشده،بحرانیترین
خطاهادراینسامانهمشخصوراهحلهایمناسببرایحذفاینخطاها

ارائهشد.
باتوجهبهسادهوعملیبودنراهکارهایارائهشدهمیتواننتيجهگرفت
کهاینروشمیتواندبهعنوانابزارکاربردیمناسببرایارتقاکيفيت
محصوالتنقشایفاکندودرسایرشاخههاینساجیازقبيلپوشاکو

منسوجاتبیبافتاستفادهشود.

قدردانی

ازشــرکتفرشیزدکهدرانجاماینکارپژوهشیمشارکتداشتند،
قدردانيميشود.
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