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چكيده
در یک سامانه تولیدی همواره احتمال وقوع بسیاری از خطاها وجود دارد .این خطاها بر خروجی سامانه از نظر کمی و کیفی مؤثرند و هریک
تهدیدی برای آن بهشمار میرود .در این مقاله ،روشی کاربردی به نام تحلیل خطاهای بالقوه و آثار آنها برای شناسایی بحرانیترین خطاها و
کاهش آثار مخرب آنها در یک سامانه تولید فرش ماشینی معرفی شده است .اجرای این روش به گروهی متشکل از اعضای سامانه نیاز دارد
تا با بحث درباره خطاهای بالقوه و آثار آنها به هر خطا عددی موسوم به عدد اولویت خطر اختصاص داده شود .خطاهایی که دارای بزرگترین
عدد اولویت خطر هستند ،بحرانیترین خطاها محسوب شده و اقدامات اصالحی برای ارتقای کیفیت محصول ،باید از آنها شروع شود .در این
کار پژوهشی ،با استفاده از این شیوه ،یک سامانه تولید فرش ماشینی ارزیابی شده و بحرانیترین خطاهای موجود در آن ،شناسایی شده و
راهکارهایی برای بهبود کیفیت فرشهای تولیدی ارائه شده است.
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فرش کفپوشــی اســت که به دالیل مختلفی از قبیل
راحتی ،زیبایی و جذب صدا در مکانهای مختلف استفاده
میشــود .در بازار رقابتی ،کیفیت مناسب فرش میتواند
عامل مهمی برای فروش بهتر این محصول باشد .به همین
دلیل استفاده از شیوههای مؤثر در راستای ارتقای کیفی
محصول برای تولیدکنندگان موضوعی ضروری اســت.
در فرایند تولید فرش ،امکان انجام اشــتباه در هر مرحله
بنا به هر دلیلی وجود دارد .به این اشــتباههای ناخواسته
که در نهایت منجر به افت کیفیت فرش میشــود ،خطا
گفته میشــود .به دلیل محدودیــت در زمان و هزینه،
امکان حذف كليه خطاها وجود ندارد .بنابراین باید روی
خطاهایی تمرکز کرد که برای ســامانه بسیار خطرناک

*مسئول مكاتبات ،پيامنگارm.hatamvand@stu.yazduni.ac.ir :

هســتند .این خطاها به بحرانیترین خطاها مشهورند.
شناسایی و حذف بحرانیترین خطاها به بهبود کیفیت
محصول کمک شــایانی میکند .روش تحلیل خطاهای
بالقوه و آثار آنها (failure mode and effect analysis,
 ،)FMEAشامل شناسایی ،اولویتبندی و حذف خطاهای
بالقوه ،موجود در یک ســامانه پیش از به وقوع پیوستن
آنهاســت [ .]1این روش برای اولین بار در سال 1963
میالدی توســط سازمان ناسا ابداع شــد و پس از آن در
صنایع خودروســازی استفاده شــد [  Onodera .]2در
ســال  1997میالدی حدود  100کاربرد این روش را در
صنایع مختلف ژاپن بررسی کرد و نتیجه گرفت که این
شیوه ابزاری موفق در بسیاری از زمینهها از جمله صنایع
خودروسازی ،الکترونیک ،نیروگاهها و مخابرات است [.]3
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این روش به دلیل کاربردیبودن آن در بهبود کیفیت محصوالت تولیدی،
بهطور گسترده مورد استقبال شرکتهای مهمی در اروپا ،امریکا و ژاپن قرار
گرفته است [ .]4خطا در هر مرحله از طراحی ،نصب ،اجرا و تولید ممکن
است ،اتفاق بیفتد که برای به حداقلرساندن خطاها باید برای هر مرحله
بهطور جداگان ه شیوه تحلیل خطاهای بالقوه و آثار آنها اجرا شود [ .]5در
روش تحلیل خطاهای بالقوه و آثار آنها مراحل انجام فرایند در ســامانه
دقیق بررسی میشود تا با تحلیل منطقی خطاهای موجود ،منابع به وجود
آورنده آنها شناسایی شده و برای حذف این منابع تالش شود .به همین
دلیل روش تحلیل خطاهــای بالقوه و آثار آنها ابزار تحلیلی کاربردی
مؤثر برای شناسایی بحرانیترین خطاهای یک سامانه است[.]6
هدف نهایی شــیوه تحلیل خطاهای بالقوه و آثار آنها ،شناسایی و
اولویتبندی خطاهای بالقوه موجود در ســامانه با استفاده از اختصاص
عدد اولویت خطــر ( )risk priority number,RPNو ارائه راهکارهایی
برای حذف خطاهاست[ .]7بنابراین ،روش مزبور ابزاری ساده و مؤثر است
که بر اقدامات پیشــگیرانه برای حذف خطاها در سامانه تأکید دارد .در
این مقاله ســعي شده با اســتفاده از روش تحلیل خطاهای بالقوه و آثار
آنها بحرانیترین خطاهای بالقوه موجود در فرایند تولید فرش ماشینی
شناسایی شده و راهکارهایی برای حذف آنها ارائه شود.

آن خطا نیز بیشــتر است و باید عدد بزرگتری به این مؤلفه نسبت داده
شود .مؤلفه وخامت ،تعیینکننده آثار نامطلوب خطا بر کیفیت محصول
نهایی است .این مؤلفه بر اساس پیشبینی آثار زیانبار حاصل از خطای
بهوجود آمده در کیفیت محصول نهایی تخمین زده میشود .اگر خطای
انجام شده سبب بهوجود آمدن آثار مخربتری بر کیفیت محصول نهایی
شود ،عدد بزرگتری به این مؤلفه نسبت داده میشود.
مؤلفه کشف ،نشاندهنده دشواری کشف هر خطا در سامانه است .به
هر اندازه که سامانه در کشف خطاها طی فرایند تولید توانمندتر باشد ،به
عنوان مثال ابزار مناسبتر یا نیروهای ماهرتر برای این کار وجود داشته
باشــد ،عدد اختصاص یافته به این مؤلفه کوچکتر خواهد بود .اقدامات
اصالحی برای رفع خطاهای بالقــوه و کاهش عدد اولویت خطر آنها به
ترتیب از خطاهایی شروع میشود که دارای بزرگترین عدد اولویت خطر
هستند.
این روش کاربردی به ارتقای پیوسته سامانه در راستای بهبود مستمر
کیفیت محصول کمک شــایانی میکند .با ایجاد یک شــاخص از اعداد
اولویت خطر ،سامانه در بازههای زمانی مشخص با تکرار عملیات تحلیل
خطاهای بالقوه و آثار آنها ،ارزیابی میشود

چگونگی انجام روش تحلیل خطاهای بالقوه و آثار آنها
تحلیل خطاهــای بالقوه و  آثار آنها ،کاری گروهی اســت .گروه مزبور،
از اعضای داخلی و یک عضو خارجی تشــکیل شــدهاند .اعضای داخلی
عبارتاند از افراد با تجربه ،مدیران بخشهای مختلف اعم از تولید ،کنترل
کیفیت ،فنی و عضو خارجی که یک کارشناس تحلیل خطاهای بالقوه و
آثار آنهاســت و وظیفه مدیریت و هدایت فعالیتهای گروه را بر اساس
اصــول تحلیل خطاهای بالقوه و آثار آنها بر عهده دارد .فعالیتهای زیر
برای انجام تحلیلی موفق باید توسط گروه انجام شود [:]8
 .1تحلیل قدم به قدم فرایند تولید برای شناسایی خطاهای بالقوه،
 .2فهرستکردن خطاهای بالقوه شناسایی شده،
 .3ارزیابی احتمال فراوانی وقوع خطاهای بالقوه با توجه به سابقه وقوع آنها،
 .4ارزیابی وخامت خطاهای بالقوه (آثار ناخواسته خطاها بر کیفیت محصول
نهایی) و
 .5ارزیابی قدرت سامانه برای کشف وقوع خطاهای بالقوه در هر مرحله.
اعضای گروه درباره خطاهای بالقوه شناســایی شــده بحث و تبادل نظر
میکنند تا در نهایت به هر خطــا یک عدد اولویت خطر اختصاص داده
شود .عدد اولویت خطر دارای سه مؤلفه  وقوع ( )occurrence,Oوخامت
( )severity ,Sو  کشف ( )detection ,Dاست .حاصلضرب این سه مؤلفه
مطابق معادله ( )1عدد اولویت خطر را بهوجود میآورد:

تجربی
در این پژوهش ،با استفاده از روش تحلیل خطاهای بالقوه و آثار آنها یک
ســامانه تولید فرش ماشینی رویه به رویه ویلتون با ماشین آالت  CRTو
 CRXمحصول شــرکت  Van de Wieleبلژیک ،ارزیابی شــده است که
مشخصات فرشهای تولیدی در جدول  1آمده است .پس از بررسیهای
انجام شده توســط گروه و تحلیل خطاهای بالقوه و آثار آنها بر کیفیت
محصول نهایی ،نتایج حاصل از این تحلیل در جدول  2آمده است .در این
جدول ،خطاهای بالقوه ،دالیل بهوجود آمدن و آثار آنها بر محصول نهایی،
مؤلفههای عدد اولویت خطر و اعداد اولویت خطر محاسبه شده ،نشان داده
شده است.
جدول  -1مشخصات فرشهای تولیدی.

( = O × S × D                                       	)1عدد اولویت خطر
این مؤلفهها اعداد صحیحی بین ( 1بهترین حالت) تا  ( 10بدترین حالت)
هستند .مؤلفه وقوع ،نشاندهنده احتمال وقوع هر خطا با توجه به اطالعات
گذشته است .اگر فراوانی وقوع هر خطا در گذشته زیاد باشد ،احتمال وقوع
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مشخصه

مقدار

ابعاد فرش ()m

 3×4 ،2/5×3/5و2×3

مشخصات نخ تار

نخ مخلوط (پلیاستر /پنبه) با
نمره  20/5 Neو  20/6 Ne

مشخصات نخ پود

جنس کنف با نمره  6/2 LBSو  10/1 LBS

تراکم پود در متر

 1000 ، 900و 1200

مشخصات نخ خاب

نخ آکریلیک با نمره  10/5/2 Nmو 16/3 Nm
و ارتفاع خاب 12 mm

مشخصات شانه در متر

 500 ،350و 700

تراکم خاب

 1000 ،700و 1400
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جدول  -2جدول تحلیل خطاهای بالقوه و آثار آنها.
شماره

خطای بالقوه

1

پرزدارشدن فرش

2

خاب سوختگی

3

جابهجا شدن دو نخ تار زمینه
در کنار هم

4

بافتهنشدن دو یا چند نخ
خاب در کنار یکدیگر(کچلی)

5

بافترفتن نخ خاب با نخ پود

6

بافترفتن دو نخ پود با هم
(دوپودی)

7

کمبودن ارتفاع خاببخشی از  
فرش در طول فرش

8

سرکجی

9

پارگی فرش در پشت پاککنی
برای فرشهای ( CRTدر اثر
عیوب بافت مانند چلهپارگی
و )...

10

سوختگی پشت فرش پس از
چسبخوردن

وقوع

کشف

وخامت

عدد اولویت
خطر

 .1تنظیمنبودن و خرابی تیغ خاببر
 .2تنظیمنبودن و خرابی سنگ تیغ خاببر

 .1پرزدادن فرش هنگام استفاده
 .2نامطلوبشدن ظاهر فرش

2

1

2

4

 .1تنظیمنبودن و خرابی تیغ خاببر
 .2تنظیمنبودن و خرابی سنگ تیغ خاببر
 .3زیادبودن سرعت غلتک تراش

 .1نخکشی غلط حین کار یا تعویض چله

آثار خطا بر محصول نهایی

علل خطاهای بالقوه

 .1پارگی چند نخ خاب کنار هم
 .2اشکال در سامانه ژاکارد
 .3شلشدن نخهای خاب
 .4پرزگرفتن میل میلکهای نخ خاب و پارهشدن آنها
 .1پارگی نخ خاب در دهانه بافت
 .2شلشدن نخ خاب
 .3وجود گرههای دنبالهبلند در نخهای خاب

 .1خارجنکردن پود پاره شده از دهانه توسط
اپراتور پیش از شروع مجدد بافت
 .1کشش متفاوت و بیشتر نخهای خاب در یک
منطقه
 .2پیچیدهشدن نخهای ضایعاتی  روی غلتکهای
سوزنی برداشت
 .3انجام عملیات تراش نامتقارن در سطح فرش
 .1برش نامناسب ساده باف بزرگ (بین دو طاقه
فرش) در بافندگی
 .2برش و دوخت نامناسب لبه و کناره در زیگزاگ
و ریشهدوزی
 .3سردوزی ناصاف طاقه فرشها در دستگاه
    چسبزنی بهویژه حین تبدیل ابعاد از عرض 3
به  4متر و برعکس
 .4شل بافتبودن یا عدم استحکام ساختاری
مناسب در واسط (تبدیل سادهباف) عرض 3
به  4متر و سرکجشدن آن حین حرکت در
دستگاه چسبزنی
 .5برداشت نامتناسب فرش بهوسیله غلتک
برداشت ماشین بافندگی

 .1زبرشدن سطح فرش
 .2نامطلوبشدن ظاهر فرش

1

1

2

2

 .1شکستهشدن بافت زمینه فرش

1

4

8

32

 .1نامطلوبشدن ظاهر پشت و روی فرش

4

1

2

8

 .1نامطلوبشدن ظاهری پشت فرش

1

2

9

18

 .1نامطلوبشدن ظاهری پشت فرش
 .2ایجاد شکستگی در فرش در راستای پود

2

1

2

4

 .1نامطلوبشدن ظاهر روی فرش
 .2ایجاد نایکنواختی در سطح فرش

 .1معیوبشدن فرش از نظر ابعادی

2

2

1

1

5

10

10

20

 .1درگیری فرش (عموما محل دوخت یا عیوب
فرش معیوب) با تیغ در پشت پاککنی

 .1معیوبشدن فرش

5

1

8

40

 .1گرمادادن بیش از حد پشت فرش در مرحله
تکمیل

 .1معیوبشدن فرش

1

1

10

10
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جدول  -3جدول خطاهای مرتب شده بر اساس عدد اولویت خطر و اقدامات اصالحی.
شماره

خطای بالقوه

عدد اولویت خطر

1

پارگی فرش در پشت پاککنی برای
فرشهای ( CRTدر اثر عیوب بافت
مانند چلهپارگی و )...

40

2

جابهجا شدن دو نخ تار زمینه در کنار هم

32

3

سرکجی

20

4

بافترفتن نخ خاب با نخ پود

18

5

کمبودن ارتفاع خاببخشی از  فرش در
طول فرش

10

6

سوختگی پشت فرش پس از
چسبخوردن

10

7

بافتهنشدن دو یا چند نخ خاب در کنار
یکدیگر (کچلی)

8

8

پرزدارشدن فرش

4

9

بافترفتن دو نخ پود با هم

4

10

خابسوختگی

2
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اقدامات اصالحی برای کاهش عدد اولویت خطر و حذف خطاها
 .1دوخت مناسب ساده باف فرشها به یکدیگر
  .2عالمتزدن محل چله پاره از بافندگی
 .3کاهش عیوب فرش به ویژه چلهپارگی از بافندگی
 .4دقت عمل اپراتور دستگاه در عبوردادن محل چلهپارگی فرشها یا محلهای دوخت از روی تیغهای دستگاه

 .1دقت هنگام تعویض چله
  .2دقت در رفع پارگی نخهای تار زمینه کنار هم

 .1دوخت مناسب لبه دو طاقه فرش پیش از چسبزنی
 .2قراردادن ساده باف به اندازه کافی در دوطرف طاقه فرشها و برش صاف و مساوی در بافندگی
 .3دقت عمل در زیگزاگ و ریشهدوزی
 .4استفاده از واسط (تبدیل )  3به  4متر با تراکم و استحکام ساختاری یا چسبزنی  قسمت وسط تبدیل   
سادهباف برای ایجاد ثبات ابعادی بیشتر
 .5کنترل و تنظیم چلهها و شانه و ...
 .6تنظیم غلتک برداشت ماشین بافندگی
 .1کنترل مداوم وزنههای قفسه
 .2کنترل نخهای خاب پشت کار (از نظر شلی و سفتی ،گرههای دنباله بلند و  )...توسط کمکبافنده
 .3گرهزنی استاندارد به وسیله  بوبین پیچ و کمکبافنده
 .4دقت عمل بافنده (پشت فرش رو)
 .1کنترل مداوم قفسه و وزنهها و نیز تابگیری نخهای قفسه
 .2تمیزکاری غلتکهای سوزنی
 .3کنترل روزانه فاصله بین غلتک تراش و سطح فرش در سرتاسر غلتک تراش
 .1جلوگیری از باقیماندن فرش روی دیگ بخار دستگاه چسب به مدت طوالنی
  .2تنظیم دمای بخار

 .1کنترل مداوم نخهای خاب و چله از پشت کار توسط کمکبافنده
 .2کنترل وزنههای نخهای خاب
 .3سرویس و نگهداری مناسب سامانههای ژاکارد
 .4دقت عمل بافنده در مشاهده و اصالح عیب

 .1کنترل و تعویض به موقع تیغ خاببر
  .2کنترل و تنظیم روزانه سنگ تیغ خاببر
 .1کنترل مداوم وزنههای قفسه
 .2کنترل نخهای خاب پشت کار (از نظر شلی و سفتی ،گرههای دنباله بلند و   )...توسط کمک بافنده
 .3گرهزنی استاندارد به وسیله بوبین پیچ و کمکبافنده
 .4دقت عمل بافنده (پشت فرش رو)
 .1کنترل ،تعویض و تنظیم به موقع تیغ خاببر
 .2کنترل و تنظیم روزانه سنگ تیغ خاببر
 .3تنظیم سرعت غلتک تراش

مجله علمي  -ترويجي علوم و فناوري نساجي ،سال دوم ،شماره  ،4زمستان 1391

شناسایی بحرانیترین خطاها در تولید فرش ماشینی ...

محمد حاتموند و همکاران

نتایج و بحث
نتیجه رســید که با برگزاری دورههای آموزشی مستمر برای کارکنان
بخشهای مختلف و رعایت نکاتی بســیار ســاده ،میتوان بسیاری از
برای شناســایی بحرانیترین خطاهای موجود در سامانه تولید فرش خطاها را حــذف کرده یا اعداد اولویت خطر آنهــا را به مقدار قابل
ماشــینی از روش تحلیل خطاهای بالقوه و آثار آنها استفاده شده و توجهی کاهش داد.
راهکارهایی برای حذف آنها ارائه شــده اســت .پس از انجام تحلیل
خطاها و بهدســت آوردن عدد اولویت خطر متناظر با هر خطا توسط
گــروه ،قدم بعدی مرتبکردن خطاها بر اســاس عدد اولویت خطر به نتیجهگیری
ترتیب از بزرگترین عدد تا کوچکترین عدد است .اقدامات اصالحی
از خطاهایی که دارای عدد اولویت خطر بزرگتری هســتند ،شــروع در این پژوهش ،روش تحلیل خطاهای بالقوه وآثار آنها ،برای شناسایی و
میشــود و تا آخرین خطایی که دارای کوچکترین عدد اولویت خطر حذف بحرانیترین خطاهای موجود در سامانه تولید فرش ماشینی استفاده
اســت ،ادامه مییابد تا این اعداد کاهش یابند و بحرانیترین خطاهای شده است .پس از ارزیابی این سامانه به کمک روش یاد شده ،بحرانیترین
موجود در ســامانه حذف شــوند .جدول  ،3خطاهای مرتب شــده بر خطاها در این سامانه مشخص و راه حلهای مناسب برای حذف این خطاها
اساس عدد اولویت خطر آنها و اقدامات اصالحی مربوط به هر خطا را ارائه شد.
نشان میدهد .در این باره ،شاخصی به نام میانگین عدد اولویت خطر
با توجه به ساده و عملیبودن راهکارهای ارائه شده میتوان نتیجه گرفت
مطابق معادله ( )2برای ارزیابی ســامانه در بازههای زمانی مشخص ،که این روش میتواند به عنوان ابزار کاربردی مناسب برای ارتقا کیفیت
طراحی شده است:
محصوالت نقش ایفا کند و در سایر شاخههای نساجی از قبیل پوشاک و
منسوجات بیبافت استفاده شود.
((        )2تعداد خطاها  /مجموع اعداد اولویت خطر)= میانگین عدد اولویت خطر
 =148/10 =14/8میانگین عدد اولویت خطر

قدردانی

در نهایــت با توجه به علل بهوجود آورنده خطاها در این فرایند تولید
فرش ماشــینی و راهکارهای پیشــنهادی برای کاهش این خطاها و از شــرکت فرش یزد که در انجام این کار پژوهشی مشارکت داشتند،
ارتقــای کیفی فرشهای تولیدی ،گروه بررســیکننده خطاها به این قدرداني ميشود.
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