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 در شركت بسپاران با استفاده از متدلوژي PVCكاهش ضايعات  
 شش سيگما

  
  رشيديهيمه ف–باقدم سعيد  

  .اداره تضمين كيفيت. 222خوزستان مجتمع پتروشيمي بندر امام، دفتر مركزي، طبقه دوم اتاق 
32 -2631-0652255  

Fhrashidi@gmail.com  
  
  

  چكيده
بنـدي    كه در جريان فرآيند توليد و بسته      . كند   توليد مي  PVCبندر امام سه نوع فرآورده محصول       .  شركت بسپاران  PVCواحد          

بـه  . باشـد  شود كه خود شامل سه نوع درجه يك، درجه دو و درجه سه مي بخشي از محصول به محصول نامرغوب تبديل مي       
بندي و انبار مربوط بـه        هاي كاهش ضايعات در بخش بسته       ، دو پروژه با عنوان    PVCات  منظور كاهش ميزان هر سه نوع ضايع      

كاهش ضايعات درجه دو، و كاهش ضايعات در فرآيندهاي مياني و جانبي مربوط به كاهش ضايعات در هر سـه درجـه يـك،                        
 با تشكيل دو گروه حل      DMAICي  هاي فوق بر مبناي رويكرد شش سيگما و با استفاده از متدلوژ             پروژه. دو و سه تعريف شد    
، و  %2.45، هدف تعريف شده براي پـروژه،        %3.26در بحث كاهش ضايعات، ميزان ضايعات قبل از پروژه،          . مسأله انجام شدند  

  .باشد  مي%1.15هدف حاصله در انتهاي پروژه، 
 ريـال   5325300000مجموع صرفه جويي ساليانه كل پروژه با در نظـر گـرفتن قيمـت فـروش محـصول نـامرغوب معـادل                               

  .باشد مي
  

  .جويي ساليانه ، صرفهDMAIC، بندر امام، محصول، شش سيگما، PVCكاهش ضايعات، : هاي كليدي واژه
  

  مقدمه -1
 در مـرداد    DMAIC شركت بسپاران بندر امام بر مبناي رويكرد شش سيگما و با اسـتفاده از متـدولوژي                  PVCپروژه كاهش ضايعات واحد     

  .در بهمن ماه همان سال به اتمام رسيد آغاز گرديد و 83ماه 
 در شركت بسپاران، تعداد دو پـروژه بـا محـور كـاهش ضـايعات        PVCپس از ارزيابيهاي اوليه به منظور اجراي پروژه كاهش ميزان ضايعات            

  .گردد ميدر ذيل مشخصات پروژه هاي انتخاب شده معرفي . تعريف گرديد
  

  روژه هاي تعريف شده هدف تعريفپ): 1(جدول 
  هدف پروژه  عنوان پروژه

كاهش ميزان ضايعات در بخش بسته بندي و 
  انبار

 كه در حين فرآيندهاي بسته بندي، انتقال و انبار به وجود Off1 ،Off2 ،Off3كاهش ميزان ضايعات 
  .مي آيد

كاهش ميزان ضايعات در فرآيندهاي مياني و 
  جانبي

 كه در حين توليد در فرآيندهاي مياني و جانبي به وجود Off1 ،Off2 ،Off3 كاهش ميزان ضايعات
  .مي آيد

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  اولين كنفرانس پتروشيمي ايران
  

           
           

  
شناسايي و ارزيابي جهت انتخاب تيمهاي پروژه انجام شد كه جهت انجام اين مهم نيروهاي انساني بالقوه و مهارتهاي و آموزشهاي آنهـا بـه                         

  .منظور انتخاب افراد مناسب بررسي گرديد
.  و شناخت مسايل بالقوه، مشخص نمودن مسائل شش سيگماي اين واحد را ميسر نمـود               PVCاي اوليه سيستم توليد واحد      انجام ارزيابي ه  

 و با استفاده از ابزارهاي متفاوت به تعريف كامل مسايل و مشخص نمودن محـدوده، برنامـه زمـاني اجـرا و                       DMAIC روشدر گام بعدي از     
  .منابع الزم هر مساله پرداخته شد

در فاز  . از تعريف عوايد ناشي از اجراي پروژه ها مشخص گرديد همچنين نظرات مشتريان و تشخيص موارد بحراني كيفيت انجام گرديد                   در ف 
تعريف پارامترهاي مهم مسأله و طراحي سيستم جمع آوري داده ها مشخص گرديد سـپس پارامترهـاي مـذكور انـدازه گيـري و اطالعـات                          

 گرافيكي داده هاي جمع آوري شده انجام و سطح سيگماي اوليه مسائل به عنـوان نقطـه آغـازين پـروژه                      نمايش. مرتبط جمع آوري گرديد   
هدف اصـلي تـيم در مرحلـه تجزيـه و تحليـل،      . در فاز تحليل تيم وارد جزئيات شد و درك خود را از فرآيند و مسأله افزايش داد  . شدانجام  

تـا زمـاني كـه    . د طوفان فكري تالش خود براي رسيدن به عوامل ريشه را انجام دادندكه با تشكيل جلسات متعد . يافتن علل ريشه اي است    
  .علت ريشه اي درست تعيين نشده باشد و نيز با داده ها تصديق نگردد، سيكل تحليل همچنان ادامه دارد

مناسب از جهت سهولت، هزينه اجرا و       در فاز بهبود ايده هاي فراواني جهت حل مسايل مطرح شد و از بين ايده هاي مطرح شده، ايده هاي                     
اثر بخش بودن انتخاب گرديد و سپس به صورت آزمايشي اجرا و موثر بودن راه حلهـا انتخـاب شـده بررسـي و بهبودهـاي الزم بـه صـورت             

  .شدفراگير در سيستم به اجرا 
هبودهاي صورت گرفته در پروژه و ديگـري بـا          تيم بهبودهاي صورت گرفته را به دو صورت كنترل كرد يكي با مستند كردن ب              كنترل  در فاز   

  .در نهايت عوايد اقتصادي پروژه و صرفه جوي هاي ساليانه محاسبه گرديد. توسعه يك فرآيند پايش جهت پيگيري تغييرات اعمال شده

   شركت بسپارانPVCشرح مختصري از واحد  -2
اين مجتمـع   . باشد  ميتوليدي صنايع پتروشيمي در سطح كشور     شركت سهامي پتروشيمي بندرامام به عنوان يكي از بزرگترين مجتمع هاي            

از پنج شركت فرآورش، كيميا، بسپاران، آب نيرو و خوارزمي تشكيل شده است كه چهار شركت آن توليدي و شركت خـوارزمي فعاليتهـاي                        
  .خدماتي را ارائه مي نمايد

 
  نمودار سازماني شركت سهامي پتروشيمي بندر امام): 1(شكل 

 PVC (Poly Vinyl Chloride)واحد پلي وينيل كلرايد  - 1- 2

در اين واحد، منومر وينيل كلرايـد،       .  مورد بهره برداري قرار گرفت     1373 طراحي و در سال      HULSاين واحد تحت ليسانس شركت آلماني       
 از نـوع سوسپانـسيون و   PVCتكنولـوژي توليـد محـصول    . شود مي تبديل   (PVC)د  تحت واكنش هاي كنترل شده اي به پلي وينيل كلراي         

 175000ظرفيت طراحي شده توليد اين واحـد        . گيرد  مي راكتور بزرگ صورت     4عمليات پليمريزاسيون توسط    . باشد  ميبصورت غيرپيوسته   
  :باشد مي S6058 - S6554 - S6558 - S6858 - S7054 - S8054 نوع فرآورده مختلف 6تن در سال كه شامل 

 ايـن   شـود   مـي در جريان فرآيند محصول، بخش اندكي نيز بعنوان ضايعات بدست مي آيد كه به صورت توده غير بسته بندي شـده عرضـه                        
  .ضايعات داراي مصارف معيني است

باب بـازي، شـيلنگ، صـنايع آرايـشي،         پلي وينيل كلرايد داراي كاربرد هاي بسيار از جمله توليد انواع لوله، پوشاك، عايقهاي الكتريكي، اسـ                
  : شامل بخشهاي ذيل استPVCواحد  .باشد ميبهداشتي و غيره 

  گيرد در اين قسمت محلول سازي و آماده سازي مواد جهت شارژ به راكتور صورت مي: 100بخش 

 شركت سهامي پتروشيمي بندر امام
(BIPC) 

 ارزميخو آب نيرو ميايك بسپاران فرآورش

PVC PP SBR HD LD
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 طبـق برنامـه   100ده شده در بخش مواد آما.  متر مكعب قرار دارد200 راكتور به حجم    4اين قسمت قلب واحد بوده و در آن         :  200بخش  
واكنش . گردد باشد آغاز مي    و واكنش كه بصورت ناپيوسته مي      شوند  مي به مقادير مشخص و در زمانهاي معين وارد راكتور           DCSكامپيوتري  

  .بايد در دما و فشار معيني صورت گيرد تا پليمر مورد نظر تهيه گردد
  
 توسط عمل گرمـايش درون بـرج        باشد  مي VCMدرون راكتورها كه حاوي مقاديري      در اين قسمت سوسپانسيون ساخته شده       : 300بخش  

  .شود مي فرستاده 400 آزاد شده و سوسپانسيون بدون گاز به بخش PVC محبوس شده درون ذرات VCMهاي گاززدايي، مقدارگاز 
. گردد  مي مرطوب وارد خشك كننده      PVCدر اين قسمت سوسپانسيون بدون گاز، ابتدا توسط سانتريفيوژ آبگيري شده سپس             : 400بخش  

 سپس اين پـودر خـشك غربـال و بـه     گردد ميهاي آب گرم رطوبت خود را از دست داده و خشك    در آنجا در اثر تماس با هواي گرم و پانل         
  .شود مي فرستاده 600سمت تست سيلوهاي بخش 

  
هـاي آب خنـك       مرحله كمپرس گرديده و توسط مبـدل       هاي واحد در دو     ارسالي از بقيه قسمت    VCMدر اين قسمت گازهاي     : 500بخش  

 مخلوط گرديـده و بـه راكتورهـا شـارژ           VC مايع ارسالي از واحد      VCM و دوباره همراه با      شود  مي تبديل   VCMكننده و آب سرد به مايع       
  .گردند مي

حدوده مجاز مشخـصات قـرار داشـت    كه در م هاي الزم در صورتي     يك تست سيلو پس از اتمام آزمايش       آوري شده در   پودر جمع : 600بخش  
بندي منتقـل شـده و        سپس از سيلوهاي ذخيره به سيلوهاي بسته       گردد  ميبه عنوان محصول منطبق مشخص و به سيلوهاي ذخيره منتقل           

  .گردد بندي آنها مي  خط توليد اقدام به بسته3در 
هاي واحـد در ايـن بخـش تهيـه      نياز تمامي قسمت مورد (Chilled Water) و آب سرد (Cooling Water)آب خنك كننده : 700بخش 

  .شود مي
ايـن پـساب حـاوي      . گردنـد   ميهاي مختلف واحد پس از انجام عمليات گاززدايي به اين قسمت وارد              هاي زايد بخش   تمامي آب : 900بخش  

 بـه سـمت     PVCي از پـودر      كه الزم است با عمليات لخته سازي و فيلتراسـيون از آب جـدا شـده و آب عـار                    باشد  مي PVCمقاديري پودر   
Sewerهدايت گردد .  
  

  پروژه كاهش ميزان ضايعات در بخش بسته بندي و انبار -3
 )Define(فاز تعريف  - 1- 3

همچنين جمـع   . گردد يهاي شش سيگما مشخص م     وايد ناشي از اجراي پروژه    عباشد   در اين مرحله كه در اصطالح به فاز تعريف معروف مي          
  . بحراني كيفيت از ديگر اقداماتي است كه در اين فاز صورت مي گيردآوري نظرات مشتريان و تشخيص موارد

 تدوين منشور پروژه و عوايد اقتصادي ناشي از مسايل تعريف شده 3-1-1
در حقيقت منشور پروژه عالوه بر ثبت كردن مشخصات مسايل شش سيگما، قراري است بين اعضاي تيم، حامي و مدير ارشد پروژه جهـت                         

توجيـه  . يم و تامين منابع از سوي حامي و مدير ارشد پروژه كه با تاييد حامي و مدير پروژه، رسـميت مـي يابـد                       حل مسائل توسط اعضاي ت    
  . نشان داده مي شودBusiness Caseاقتصادي هر مساله با استفاده از 
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  )Project Charter(منشور پروژه ): 2(جدول 
  )Project Charter(منشور پروژه 

 PVCكاهش ميزان ضايعات در قسمت بسته بندي و انبار : عنوان پروژه
  پروژهاعضاي تيم 

 رديف  نام  سمت سازماني نوع عضويت  مالحظات
باال بودن ميزان ضايعات در : پيش زمينه و داليل تعريف پروژه

قسمت بسته بندي و انبار عالوه بر كاهش توليد، ايجاد ضايعات
و افزايش قيمت تمام شده، باعث آلودگي هاي زيست محيطي 

رئيس انبار و بسته بندي سرپرست تيم    .شود مينيز 
PVC 

  1  عبدالحسن بيژن منش

 درصد 20كاهش ): وضعيت موجود و هدف آتي(هدف پروژه   2  مهدي خيركمان PVCكارشناس ابزار دقيق   عضو اصلي  
  3   اهللا محسنيقدرت  كارشناس تضمين كيفيت عضو اصلي   Off2از ضايعات 

 تن در 40بيش از ) Off2(كاهش ضايعات : اثرات مالي پروژه  4  شهرام لعالي رئيس كارگاه شركت يار دريا عضو اصلي  
  5  ايمان مهاجر  سرپرست بسته بندي عضو اصلي    سال

  6  هومن نقشينه  بخش تعميرات عضو اصلي    زمان بندي كلي پروژه
  7          مرحله  زمان شروع  زمان پايان

25/06/83  20/05/83  Define Kano  تعريفDefect CTQ رديف 
01/08/83  25/06/83  Measure Performan

ce 
  Off2 1ميزان ضايعات  Off2هر مقدار 

01/09/83  01/08/83  Analyze Performan
ce   2  

10/10/83  01/09/83  Improve       3  
10/11/83  10/10/83  Control       4  

 SIPOCتهيه نمودار  3-1-2
ز تعريف و مشخص نمودن مسايل به منظور مشخص كردن محدوده هر مساله و همچنين نمايش حـوزه هـا و فرآينـدهاي مـرتبط بـا                       پس ا 

اين نمودار عالوه بر مشخص كردن حوزه       .  استفاده مي گردد   SIPOC(Supplier-Input-Process-Output-Customer)مسايل از نمودار    
استفاده از نمودار بلوكي جهت نمـايش گرافيكـي حـوزه           . ندگان هر ورودي، خروجي را نشان مي دهد       ها، وروديها مرتبط با مساله، تامين كن      

  . را بهبود مي بخشدSIPOCمسايل عملكرد نمودار 
   پروژه كاهش ضايعات در قسمت بسته بندي و انبارSIPOCنمودار ): 3(جدول 

SIPOC  
  مشتريان

)Customers(  
  خروجيها

)OutPuts(  
   فرآيند

)Process(  
  وروديها

)Inputs(  
  تأمين كننده گان

)Suppliers(  

واحد بازرگاني 
  پتروشيمي

 در Onمحصول بسته بندي شده 
  :گريدهاي
S7054 
S6554 
S6558 
S6858 
S6058  
S8054  

در Onمحصول 
 :گريدهاي
S7054 
S6554 
S6558 
S6858 
S6058 
S8054 

  واحد بهره برداري

  مشتري خارجي
  مشتري خارجي
  مشتري خارجي

 Off1ضايعات بسته بندي شده 
  Off2ضايعات بسته بندي شده 
 Off3ضايعات بسته بندي شده 

  

 Off1ضايعات 
 Off2ضايعات 
 Off3ضايعات 

 واحد بهره برداري
 واحد بهره برداري
 واحد بهره برداري

بسته بندي و
ا ان
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  پاكت
  پالت

  فرانشاخ اسپانيا
  سلسله خرمشهر
  نارنجوان تهران

   ملكيانشركت

  
  

  
 

  فيلم
  پالستيك فيلم

  تبريز
B&Kعربستان   

  

  
  نمودار بلوكي پروژه كاهش ضايعات در قسمت بسته بندي و انبار): 2(شكل 

 انجمع آوري نظرات مشتري 3-1-3
به كل واحد در مدت يك سال جمـع آوري، بررسـي و خالصـه               به منظور بررسي نظرات مشتريان شكايات رسيده به بخش بازرگاني مربوط            

  .آمده است) 4( كه براي نمونه در جدول شماره .گرديده است
  82 در سال PVCجمع بندي شكايات مشتريان در خصوص محصول ): 4(جدول 

  مشخصات مشتري رديف
WHO 

 نداي مشتري
VOC  

  مقدار  مشخصات محموله  تاريخ

 نامعلوم  82027شماره حواله  18/05/82  كسري وزن  شركت توليدي گرانول قزوين  1
  PJ-8027 879هست محموله  03/08/82  كسري وزن  شركت توليدي گرانول قزوين 2
  556   محموله9 04/10/82  كسري وزن  كارخانه حسن رحيمي نامي 3

 CTQنمودار درختي و تعريف  3-1-4
  . مشتري را به نيازمنديهاي كيفي محصول تبديل مي كند ابزاري است كه ندايCTQنمودار درختي 

  هاي مرتبط با پروژه كاهش ميزان ضايعات انبار و بسته بنديCTQجدول تعريف ): 5(جدول 
Kano  
Status Defect  Measure  CTQ  Derivers  VOC  

Performance هر مقدارOff2 ميزان ضايعات )بر حسب تن(جرم
Off2 

بخش بسته بندي و 
  انبار

بندي و كاهش ميزان ضايعات در بخش بسته
  انبار

  .Measureفاز  - 2- 3
 طراحي سيستم جمع آوري اطالعات مرتبط با پارامترهاي مذكور و همچنين اندازه             ،هدف از اين فاز مشخص نمودن پارامترهاي مهم مساله        

Train Train B Train C

 
Warehouse Off On

Shrink

Paker3

Paker2

Paker1

Palletiz
ers 

OFF2 can be produced from 
packers, palletizers, shrink 
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مع آوري شده و محاسبه سطح سيگماي اوليه مـسائل تعريـف شـده بـه                نمايش گرافيكي اطالعات ج   .گيري و جمع آوري اطالعات مي باشد      
  .عنوان نقطه آغازين پروژه نيز در اين فاز انجام مي گيرد

 .تعيين متغيرهاي قابل اندازه گيري در مراحل ورودي، فرآيند و خروجي پروژه 3-2-1
متغيرهـاي حاصـل از ايـن       . ند و خروجي مي باشـد     يكي از اقدامات مهم در فاز اندازه گيري مشخص نمودن متغيرهاي مراحل ورودي، فرآي             

 استخراج، اندازه گيري و اطالعات مرتبط بـا آنهـا در طـول زمـان     IPO (Input-Process-Output)مرحله كه معموال با استفاده از تكنيك 
  .ثبت مي گردد

  
  

  يعات د رانبار و بسته بندي خروجي مساله كاهش ضا– فرآيند –متغيرهاي ورودي ): 6(جدول 
  متغيرهاي خارجي

(Output) 
  متغيرهاي فرايندي

(Process) 
  متغيرهاي ورودي

(Input) 

   بسته بندي شدهONميزان محصول 
بسته بندي شده OFF1ميزان محصول 

 در قسمت OFF2ميزان توليد محصول 

  ميزان عمر جوينتهاي پكرها
 ميزان عمر جوينتهاي سكوئيز ولو

 تعميرات دوره ايزمانهاي 
 مشخصات اپراتورهاي بسته بندي

  عملكرد تعميرات
 عملكرد سرشيفت

 به تفكيك هرONميزان توليد محصول 
  گريد

 جنس پاكت
 جنس پالت
 فيلم شرينك
 OFF1ميزان توليد محصول 

 .تدوين طرح و فرم جمع آوري داده ها 3-2-2
  .يم كرد را مي توان به دو دسته تقسIPOمتغيرهاي استخراج شده از ليست 

  .متغيرهايي كه اطالعات آنها در فرمها يا بانكهاي اطالعاتي ذخيره مي گردد. دسته اول
  .متغيرهايي كه اطالعات آنها ثبت نگرديده و براي ثبت اطالعات آنها فرمتي وجود ندارد. دسته دوم

در ) Data Collection Plan( آوري داده هـا  از آنجايي كه در فاز تحليل به اطالعات هر دو دسته نياز مي باشد، طراحي يـك طـرح جمـع   
از اين رو با استخراج نمودن متغيرهاي دسته دوم و با استفاده از تجربه كارشناسان فرآيند فرمهايي جهـت             . اين مرحله الزم به نظر مي رسد      

  .ثبت و جمع آوري اطالعات اين متغيرها طراحي گرديد

  
    
  2مشخصات محصول نامنطبق درجه فرم ): 3(شكل   

 .ترسيم نمودار آماري براي نمايش وضعيت فعلي فرآيند 3-2-3
  .دهد  اين مطلب را نشان مي)5(و ) 4(شكل  در قسمت بسته بندي و انبار توليد مي شود كه 2بيشترين مقدار ضايعات درجه 
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  36374; 94%

2213; 6%

بسته بندي

غربال

  
 به تفكيك منبع Off2نمودار دايره اي ميزان توليد ): 5(شكل     ساعت در قسمت بسته بندي در هر Off2نمودار متوسط ميزان ): 4(شكل 

  )5/8 الي 2/6از (توليدي بر حسب كيلو گرم 

 .محاسبه سطح يسگما قبل از انجام تحليل و بهبودهاي پروژه 3-2-4
 بهبودهاي الزم مي تواند عالوه بر نـشان دادن وضـعيت فعلـي، معيـاري      مشخص نمودن مقادير سطح سيگماي اوليه قبل از انجام تحليلها و          

  .مناسب براي نشان دادن تاثير تحليلها و اقدامات بهبود دهنده و در نهايت موفقيت در اجراي پروژه باشد
  محاسبه سطح سيگماي اوليه مساله كاهش ضايعات د رانبار و بسته بندي): 7(جدول 

 Part Per  درصد ضايعات  نوع ضايعات
Million 

  سطح سيگما
Off2 0,18739636%  1873,96  4,40  

  .Analyzeفاز  - 3- 3
هدف اصلي تيم در مرحله تجزيه و تحليـل، يـافتن علـل             . در فاز تحليل تيم وارد جزئيات شده و درك خود را از فرآيند و مسأله افزايش داد                

  .ريشه اي است
  . حضور اعضاي تيم عوامل بوجود آورنده ضايعات تحليل گرديدبا برگزاري جلسات متعدد با

  . در قسمت لوله هاي انتقال دهنده در پر كنPVCريزش پودر  3-3-1
 پالستيكي بـوده و بـه مـرور        PVC انجام گرفت، مشخص شد كه لوله هاي انتقال دهنده           Off2پس از بررسيهايي كه بر علل بوجود آورنده،         

تمامي اين پودرهاي ريختـه شـده جـزء ضـايعات از نـوع         . پارگي سبب ريزش پودر در زير هر پكر مي شود         اين  . زمان دچار پارگي مي گردد    
Off26( شكل گيرد  قرار مي(.  

  پارگي كيسه ها به علت تيزي آرايش دهنده ها 3-3-2
 پـاكتي پـاره شـود تمـام         در اين فرآيند اگـر    .باشد  مي Off2پارگي پاكتهاي در حين فرآيند بسته بندي يكي ديگر از علتهاي توليد ضايعات              

با كمك نمودار تمركز نقصها مشخص شد كه درصد زيادي از پارگي ها، در گوشه هاي پاكت      .  قرار مي گيرد   Off2محتواي آن جزء ضايعات     
  .)8(و ) 7( شكل باشد ميترين عامل بوجود آورندة آن تيزي آرايش دهنده ها  كه اصلي. باشد مي

    
 در لوله هاي PVCريزش پودر ): 6(شكل 

  انتقال دهنده پر كن
پارگي كيسه ها به علت تيزي آرايش ): 8(شكل     نمودار تمركز نقص): 7(شكل   

  دهنده ها
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  .Improveفاز  - 4- 3
 و از بين ايده هاي مطرح شده، ايده هاي مناسب از جهت سـهولت، هزينـه اجـرا و اثـر     گردد  ميمطرح  در اين فاز ايده ها جهت حل مسايل         

بهبودهاي الزم بـه صـورت      . گردد  مي سپس به صورت آزمايشي اجرا و موثر بودن راه حلها انتخاب شده بررسي               گردد  ميبخش بودن انتخاب    
  .فراگير در سيستم به اجرا در مي آيد

  :فته در پروژه كاهش ضايعات بخش بسته بندي و انبار عبارت است ازبهبودهاي صورت گر

  استيل نمودن پكرهاي بسته بندي 3-4-1
  .)9( شكل  مرور زمانبهها   با لوله هاي از جنس استيل جهت جلوگيري از آسيب لولهPVCتعويض لوله هاي پالستيكي انتقال دهنده 

  ز پارگي كيسه هاخم كاري باله هاي آرايش دهنده ها به منظور جلوگيري ا 3-4-2
اجـراي آزمايـشي    . براي رفع مشكل پارگي پاكتها در اثر تيزي آرايش دهنده ها، تصميم به خم كاري باله هاي آرايش دهنده ها گرفته شـد                      

  .)10( شكل اين اقدام نيز موثر بوده و كاهش ميزان پارگي پاكتها و توليد ضايعات كمتر را نشان داد
  

 
استيل نمودن پكرهاي ): 9(شكل 

  بسته بندي
استفاده از سيني جهت جمع ): 11(شكل   هخم كاري باله هاي آرايش دهند): 10(شكل 

  Off2ر آوري مقادي

   در زير هر پكر در انتهاي هر شيفت با استفاده از سيني فلزيOff2جمع آوري مقادير  3-4-3
 در واحد بسته    Off2 به   On اين نكته را مشخص كرد كه يكي از عوامل تبديل محصول             Off2تحليلهاي انجام شده روي علت بوجود آمدن        

 Off2 دليل تصميم گرفته شد كه با استفاده از سيني هايي ميزان ضـايعات  به همين. بندي، عدم دقت اپراتورها در مرحله بسته بندي است     
  .)11( شكل تا هر شيفت عملكرد روزانه خود را مشاهده كند. گيري شود در هر شيفت جمع آوري و اندازه

  .Controlفاز  - 5- 3
ش زياد، شكل آنها را به انواع و اشكال جديد          شما مي توانيد بدون تال    . سازمانها و فرآيندهايشان را مي توان به كشهاي الستيكي تشبيه كرد          

! گردنـد   مـي و جذاب تغيير دهيد، اما به محض اين كه آنها را به حال خود واگذار مي كنيد، ناگهان در مي روند و به شكل قبلـي خـود بـاز                               
 .؛ استباشد مي DMAICي مرحلة كنترل كه فاز نهايي متدلوژي جلوگيري از بازگشتن به سوي عادات و فرآيندهاي گذشته، هدف اصل

  .در اين فاز تيمهاي حل مساله با استفاده از اقدامات ذيل به كنترل بهبودهاي صورت گرفته در مرحله قبل مي پردازند
  .مستند كردن بهبودهاي صورت گرفته در پروژه

 .توسعه يك فرآيند پايش جهت پيگيري تغييرات اعمال شده

  )Before & After(ودار قبل و بعد نم 3-5-1
يكي از اقدامات مهم در فاز كنترل بررسي ميزان تاثير اقدامات انجام شده در فاز بهبود مي باشد كه اين امر را مي توان با از نمـودار كنتـرل    

  .نشان داد) Before & After(قبل و بعد 
 پراكندگي اين مقادير نيـز كـاهش پيـدا كـرده اسـت و ايـن       Off2ر همانطور كه در شكل زير مشخص است، عالوه بر كاهش متوسط مقادي    

  .شاهد بر موثر بودن اقدامات صورت گرفته در فاز بهبود مي باشد
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 Off2 مربوط به ميزان Before & Afterنمودار ): 12(شكل 

  مستند سازي بهبودهاي صورت گرفته در قالب دستور العمل 3-5-2
  2ايش و كنترل ضايعات درجه دستورالعمل پ

نتايج اين فـرم  .  كه منشع آن هم مشخص مي گردد، تكميل شود "2مشخصات محصول نامنطبق درجه     " فرم   2براي كنترل ضايعات درجه     
  .در دو نمودار روندي منعكس گردد

   با استفاده از نمودار دنبالهOff2پايش مقادير  3-5-3
OFF2 درصد ضايعات
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  Off2 دنباله درصد ضايعاتنمودار): 13(شكل 

  آزمون فرض جهت بررسي تاثير اقدامات بهبود - 6- 3
براي اطمينان از كاهش ميزان ضايعات پس از انجام بهبود از يك آزمون فرض براي پي بردن به اينكه آيا در ميانگين ضايعات قبل و بعـد از                 

  .بهبود تفاوتي ايجاد شده است يا خير؟، استفاده شد
  

Two-sample T for off2-1 
SE MeanStDevMeanNC5
0.0580.4030.73849After
0.100.7881.04560Before

Difference = mu (a) - mu (b) 
Estimate for difference:  -0.308 
95% upper bound for difference: -0.113 
T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = -2.63  P-Value = 0.005  DF = 91 

   .در نتيجه اقدامات بهبود موثر بوده و متوسط ضايعات كاهش پيدا كرده است

  محاسبات مورد نياز پروژه كاهش ضايعات بسته بندي و انبار -7- 3

  محاسبه ميزان صرفه جويي ساليانه محصول 3-7-1
   بندي و انبار پروژه كاهش ضايعات بستهميزان صرفه جويي ساليانهمحاسبه ): 8(جدول 
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  مقدار  عنوان
 %0,104  به كل توليد قبل از بهبودOFF2 ضايعات درصد

  % 0746/0  ) دي23از ابتداي آذر تا  ( به كل توليد پس از بهبودOFF2 ضايعات درصد
  % 029/0  ميزان بهبود

  170000× 00029/0=50تن    ميزان صرفه جويي ساليانه

  محاسبه ميزان عوايد اقتصادي 3-7-2
  :باشد ميوايد اقتصادي در دو حالت محاسبه شد كه به شرح زير ميزان ع

  )offبدون درنظرگرفتن قيمت فروش : (ميزان عوايد اقتصادي. حالت اول
  )Off2بدون در نظر گرفتن قيمت فروش (صرفه جويي اقتصادي محاسبه ): 9(جدول 

  مقدار حاصله  عنوان
  ل رياon  8810 قيمت فروش 
   كيلو در سال50000  ميزان بهبود

 8810 × 50000 = 440500000ريال  ميزان صرفه جويي ساليانه
  

  )offبا درنظرگرفتن قيمت فروش : ( ميزان عوايد اقتصادي. حالت دوم
  )Off2 در نظر گرفتن قيمت فروش با(صرفه جويي اقتصادي محاسبه ): 10(جدول 

  ر حاصلهمقدا  عنوان
   ريالoff2  4697قيمت فروش 

   ريالon  8810قيمت فروش 
   ريال4113  اختالف قيمت
   كيلو در سال50000  ميزان بهبود

  4113 × 50000 = 2056500000ريال   ميزان صرفه جويي ساليانه

   پروژه كاهش ضايعات بسته بندي و انبار -محاسبه سطح سيگما بعد از بهبود  3-7-3
  0,2938: درصد ميزان بهبود

   4,68: سطح سيگماي حاصله
  4,40: سطح سيگماي قبل از بهبود

 PVC پروژه كاهش ميزان ضايعات در فرآيندهاي مياني و جانبي توليد  -4

 Defineفاز  - 1- 4

  .تدوين منشور پروژه و عوايد اقتصادي ناشي از مسايل تعريف شده 4-1-1
اينجا تنها به پيش زمينه و داليل تعريـف پـروژه و هـدف آن اكتفـا             باشد در     با توجه به اينكه منشور پروژه مشابه منشور پروژه قبلي مي          

  .كنيم مي
باال بودن ميزان ضايعات عالوه بر كاهش توليد، ايجاد ضـايعات و افـزايش قيمـت تمـام شـده، باعـث       : پيش زمينه و داليل تعريف پروژه   
  .شود آلودگي هاي زيست محيطي نيز مي

 كه معادل با كاهش كل ضـايعات        Off1، و   Off3 درصد از مجموع ضايعات كنوني       10هش  كا): وضعيت موجود و هدف آتي    (هدف پروژه   
  .باشد  درصد مي308/0به ميزان 

  تن در سال450بيش از ) Off2 ،Off1(كاهش ضايعات : اثرات مالي پروژه

   پروژهSIPOCتهيه نمودار  4-1-2
   در فرآيندهاي مياني و جانبي پروژه كاهش ضايعاتSIPOCنمودار ): 11(جدول 
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SIPOC  
  تأمين كننده گان   وروديها   فرآيند   خروجيها   مشتريان

واحد بسته بندي و   VCواحد  On VCMمحصول 
  ژاپن PVA  :در گريدهاي  انبار

واحد بازرگاني 
  ژاپن و آمريكاS7054 HPC/Klucelj  پتروشيمي

  S6554 HPMC ژاپن  
  S6558 ACT1  اتريش–آلمان   
  S6858 ACT2  اتريش–آلمان   
  S6058 Ca(OH)2 آلمان  
  S8054 Noxol/Paxol  ايتاليا-ايران   
  UTواحد  آب   
 UTواحد  آب صنعتي  

واحد بسته بندي و 
 UTواحد  بخار  انبار

  مشتري خارجي
  
  

  Off1ضايعات 
  Off2ضايعات 
  Off3ضايعات  

 UTواحد   اي ابزار دقيقهو

    

  

 UTواحد   هواي صنعتي
  

  
  نمودار بلوكي پروژه كاهش ضايعات توليد در فرآيندهاي مياني و جانبي): 14(شكل 

  CTQنمودار درختي و تعريف  4-1-3
  بط پروژه كاهش ضايعات در فرآيندهاي مياني و جانبيهاي مرتCTQجدول تعريف ): 12(جدول 

Kano Status  Defect  Measure  CTQ  Drivers  VOC  

Performance  
Performance  
Performance  

  OFF1هر مقدار 
 OFF2هر مقدار 
  OFF3هر مقدار 

برحسب (جرم 
  )تن

برحسب (جرم 
 )تن

برحسب (جرم 
  )تن

  OFF1ميزان ضايعات 
 OFF2ميزان ضايعات 

  OFF3 ضايعات ميزان

  گريدهاي
S7054 
S6558 
S6058  

كاهش ميزان ضايعات در 
فرايندهاي مياني و 

  جانبي

Feed 
Preparation 

and
Polymeriza

tion 
Degassing

Drying
Storage & 
Packaging

Waste 
Water 

T

 Waste 

  PVC-
C k

 PVC 
ON

PVC in  
Enviroment

Centri
fuge

Scree
ns

)OFF

 كاهش پروژه محدوده 
 فرايندهاي در ايعاتض

اا

 وفرآيندهاي مياني
ان
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 Measureفاز  - 2- 4

  تعيين متغيرهاي قابل اندازه گيري در مراحل ورودي، فرآيند و خروجي پروژه 4-2-1
  رآيندهاي مياني و جانبي پروژه كاهش ضايعات در ف خروجي– فرآيند –متغيرهاي ورودي ): 13(جدول 

 متغيرهاي ورودي  )Process( متغيرهاي فرايندي  )Output( متغيرهاي خارجي
)Input(  

   از هر گريد توليديONميزان توليد محصول 
 از هر گريد توليدي به تفكيك OFF1ميزان توليد محصول 

  مكان ايجاد
  OFF1علت توليد محصول 

  يدي از هر گريد تولOFF2ميزان توليد محصول 
 از هر گريد توليدي به تفكيك OFF3ميزان توليد محصول 

  منبع ايجاد
  PVC-Cakeرطوبت تقريبي 

  ميزان توليد از دست رفته
  :تستهاي آزمايشگاه شامل
Plastisizer/Kvalue  

Viscosity  
Sulphate Ash  

Bulk/Dark  
Dry Screen/Wet Screen  
Fish Eye/Flow Ability  
VCM Reside/Volatile  

  :هاي راكتورمشخصه 
  دما، فشار، دور همزن، كيلو وات همزن، دماي كندانسور

  :مشخصه هاي برج
دماي پايين برج، ميزان بخار تزريقي به پايين برج، لول 

برج، ميزان سوسپانس ورودي، ميزان بخار تزيق به 
  فيدينگ، فشار برج
  :مشخصه هاي دراير

 دماي مرحله اول دراير، دماي مرحله دوم دراير، فشار
دراير، ميزان هواي خارج شده، ميزان هواي ورودي به 

   ورودي WET CAKEدراير، ميزان 
  زمان و تعداد دفعات فالش كردن راكتورها

مجموع درصد ذرات محصول موجود در پساب به تفكيك 
  مكان

   در غربالoff2ميزان توليد 

مشخصات فني 
VCM  

مشخصات فني 
Span   

مشخصات فني 
Activator  
آب مشخصات فني 

DM   
مشخصات فني 

HPC  
مشخصات فني 

HPMC  
مشخصات فني 

MYPC  
  LPمشخصات فني 

مشخصات فني 
  راشيگ

 .تدوين طرح و فرم جمع آوري داده ها 4-2-2

  
  1فرم مشخصات محصول نامنطبق درجه ): 15(شكل 

  

  
  3فرم مشخصات محصول نامنطبق درجه ): 16(شكل 
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  ترسيم نمودار آماري براي نمايش وضعيت فعلي فرآيند 4-2-3
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رم)
وگ
کيل

) O
FF

3 
دار
مق

  
  )29/7 الي 1/6از ( بر حسب تن Off3نمودار دنباله ميزان توليد ): 18(شكل     )16/8 الي 1/6از ( بر حسب تن Off1نمودار دنباله ميزان توليد ): 17(شكل 

  .گما قبل از انجام تحليل و بهبودهاي پروژهمحاسبه سطح سي 4-2-4
 جدول محاسبه سطح سيگماي اوليه پروژه كاهش ضايعات در فرآيندهاي مياني و جانبي): 14(جدول 

 سطح سيگما Part Per Million درصد ضايعات نوع ضايعات

OFF1 1,17692564% 11769,25 3,76 

OFF3 1,89594825% 18959,48 3,58 

 .Analyzeفاز  - 3- 4

 در قسمت بسته بنـدي توليـد شـده كـه ناشـي از      Off1با برگزاري جلسه طوفان فكري و جمع آوري نظرات مشخص گرديد كه قسمتي از         
 جمع آوري شده در قسمت غربال با مسير پودر بازگـشتي از             Off1بررسيهايي انجام شد و تيم متوجه شد كه مسير          . باشد  ميفرايند توليد ن  

 شـدن مقـدار قابـل تـوجهي     Off1ايـن امـر موجـب    . گردد مي، يكسان بوده و با هم در يك سيلو ذخيره باشد  مي Onر نازل كه محصول     س
 ناشـي از غربـال بـه سـيلو          Off1 در سيلوي ذخيره، براي مدت كوتاهي مسير         On و   Off1براي بررسي ميزان سهم     . گردد  مي Onمحصول  

  .باشد مي درصد On 94 درصد و سهم Off1 6نتايج به دست آمده نشان داد كه سهم . ي شد اندازه گيرOff1قطع شده و ميزان 

   
  On و Off1نماي سيستم جمع آوري ): 20(شكل   Off1 با Onتركيب شدن محصول برگشتي ): 19(شكل 

 Improveفاز  -4- 4

  Onلوگيري از آميختگي با محصول  به منظور جOff1تغيير مسير  4-4-1
در نتيجـه پـودر   . گـردد  مـي  از سمت غربال به صورت دائمي قطع و از اين به بعد در بيگ بگ ذخيره Off1جهت رسيدن به اين هدف لوله     

  . تبديل گرديدOn و پودر داخل سيلو به محصول Off2حاصل از قسمت غربال به ضايعات 
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  جلوگيري از شستشوي اضافي سايت 4-4-2
  

  .Off3 در هنگام تميز كاري در جهت جلوگيري از تبديل به Off2 آوري مقادير جمع 4-4-3
  Controlفاز  -5- 4

 :اقدامات صورت گرفته در فاز كنترل

  استاندارد سازي بهبود با استفاده از مستند سازي دستورالعملها 4-5-1
  1دستورالعمل پايش و كنترل ضايعات درجه 

  
 در 600اپراتور ناحيـه  .  به همراه نمودار روند تكميل گردد"1حصول نامنطبق درجه مشخصات م" فرم 1جهت كنترل ميزان ضايعات درجه  

سپس علت عـدم انطبـاق را   . ، در فرم مورد نظر تاريخ را ثبت نموده و نوع سيلو را نيز معين مي نمايد          1زمان ايجاد محصول نامنطبق درجه      
نتايج اين فرم بصورت هفتگي در     .  شده را با ثبت امضاء تائيد مي نمايد        مشخص نموده و بعد از تعيين وزن تقريبي ضايعات، اطالعات تكميل          

  .نمودار روندي منعكس مي گردد
  

  2دستورالعمل پايش و كنترل ضايعات درجه 
نتايج اين فـرم  .  كه منشع آن هم مشخص مي گردد، تكميل شود "2مشخصات محصول نامنطبق درجه     " فرم   2براي كنترل ضايعات درجه     

  .ر روندي منعكس گردددر دو نمودا
  

   با استفاده از نمودار دنبالهOff3 و Off1پايش ميزان ضايعات  4-5-2
  
  

OFF3 درصد ضايعات
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  Off1نمودار دنباله درصد ضايعات ): 22(شكل     Off3نمودار دنباله درصد ضايعات ): 21(شكل 

  رآيندهاي مياني و جانبيمحاسبات مورد نياز پروژه كاهش ضايعات ف - 6- 4

 Off1 _محاسبات مورد نياز پروژه كاهش ضايعات فرآيندهاي مياني و جانبي  4-6-1

  عوايد اقتصادي
 Off1مربوط به ميزان صرفه جويي ساليانه محاسبه ): 15(جدول 

  مقدار  عنوان
 % 88/0 83 در چهارماه ابتداي سال OFF1درصد ضايعات 

 23از ابتداي مهر تا ( پس از بهبود OFF1عات درصد ضاي
  )دي

25/0 %  
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  % 636/0  ميزان بهبود
  170000 × 00636/0 = 1081تن   ميزان صرفه جويي ساليانه

  محاسبه صرفه جويي مالي
  )offبا درنظرگرفتن قيمت فروش (  :ميزان عوايد اقتصادي

  )off1با درنظرگرفتن قيمت فروش (   اقتصاديوييميزان صرفه جمحاسبه ): 16(جدول 
  مقدار حاصله  عنوان

   ريالoff1 4697 قيمت فروش 
   ريالon  8810قيمت فروش 

   ريال4113  اختالف قيمت
   تن در سال1081  ميزان بهبود

  4113 × 1081000 = 4446765337ريال   ميزان صرفه جويي ساليانه
  

  )offگرفتن قيمت فروش بدون درنظر( :ميزان عوايد اقتصادي
  )off1 درنظرگرفتن قيمت فروش دونب(   اقتصاديميزان صرفه جوييمحاسبه ): 17(جدول 

  مقدار حاصله  عنوان
   ريالon  8810قيمت فروش 
   تن در سال1081  ميزان بهبود

 8810 × 1081000 = 9524921619ريال  ميزان صرفه جويي ساليانه
  

  به سطح سيگماي بعد از بهبودمحاس
  0,25):  دي23از ابتداي مهر تا ( پس از بهبود OFF1درصد ضايعات 

 3,76: سطح سيگماي قبل از بهبود                        4,31: سطح سيگماي حاصله

 Off3 _محاسبات مورد نياز پروژه كاهش ضايعات فرآيندهاي مياني و جانبي  4-6-2

  عوايد اقتصادي
  
  

 Off3مربوط به ميزان صرفه جويي ساليانه محاسبه ): 18(جدول 

  مقدار  عنوان
  % 9041/0  83 در چهارماه ابتداي سال OFF3درصد ضايعات 

  % 823/0  ) دي23از ابتداي مهر تا ( پس از بهبود OFF3درصد ضايعات 
  % 0811/0  ميزان بهبود

  تن138 ميزان صرفه جويي ساليانه
 سبه صرفه جويي ماليمحا

  )offبا درنظرگرفتن قيمت فروش (  :ميزان عوايد اقتصادي
  )off3 درنظرگرفتن قيمت فروش با(   اقتصاديميزان صرفه جوييمحاسبه ): 19(جدول 

  مقدار حاصله  عنوان
   ريالoff3 4017قيمت فروش 

   ريالon  8810قيمت فروش 
  ريال 4793  اختالف قيمت
   تن در سال138  ميزان بهبود

 4793 × 138000 = 661434000ريال  ميزان صرفه جويي ساليانه
  )offبدون درنظرگرفتن قيمت فروش ( :ميزان عوايد اقتصادي
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  )off3 درنظرگرفتن قيمت فروش بدون(   اقتصاديميزان صرفه جوييمحاسبه ): 20(جدول 
  اصلهمقدار ح  عنوان

   ريالon  8810قيمت فروش 
   تن در سال138  ميزان بهبود

  8810 × 138000 = 1215780000ريال   ميزان صرفه جويي ساليانه
 محاسبه سطح سيگماي بعد از بهبود

  0,823):  دي23از ابتداي مهر تا ( پس از بهبود OFF3درصد ضايعات 
  3,58: سطح سيگماي قبل از بهبود                                3,90: سطح سيگماي حاصله

  نتيجه گيري -5
مهمترين موفقيـت تـيم و   .  آغاز و در بهمن ماه همان سال به پايان رسيد    83 بندر امام در مرداد ماه سال        PVCپروژه كاهش ضايعات واحد     

ه كـاهش ضـايعات در فرآينـدهاي    قابل ذكر است، همانطور كه در فـاز بهبـود پـروژ   . مشاوران پروژه در كاهش ميزان ضايعات درجه يك بود   
 3در مساله كـاهش ضـايعات درجـه         .  شد Off2 ، باعث توليد شدن مقدار كمي        Off1مياني و جانبي آمده جلوگيري از توليد مقدار زيادي          

با فرآينـد   اميد است اين پروژه     .  اجتناب ناپذير است   Off3موفقيت زيادي حاصل نشد، كه مهمترين دليل آن اين است كه توليد مقداري از               
  . گرددPVCپايش باعث حداقل شدن توليد ضايعات واحد 

در زير محاسبات مربوط به سطح سيگما و مقايسه با قبل از بهبود، نمودار مربوط به وضـعيت ابتـداي پـروژه هـا، هـدف و ميـزان موفقيـت                            
  .حاصله در انتهاي پروژه و همچنين ميزان صرفه جويي ساليانه آمده است

 جدول محاسبه سطح سيگماي بعد از بهبود پروژه كاهش ضايعات در فرآيندهاي مياني و جانبي): 21(جدول 

  بعد از بهبودسطح سيگما درصد ضايعات نوع ضايعات

OFF1 0,25% 4,31 
OFF2 0,0746% 4,68 

OFF3 
0,823%  

 با حذف آب%) 0,4527(
3,9 

 كل ضايعات
1,1476%  

  آببا حذف%) 0,7773(
3,77 

  
    

  
  كل پروژهبعد از بهبود قبل و  سطح سيگماي مقايسهجدول ): 22(جدول   

  قبل از بهبودسطح سيگما  بعد از بهبودسطح سيگما نوع ضايعات
OFF1 4,31 3,76  

OFF2 4,68 4,40  
OFF3 3,9 3,58  
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  اولين كنفرانس پتروشيمي ايران
  

           
           

  
 نمودار مقايسه ميزان ضايعات در وضعيت ابتدايي پروژه ها، هدف تعريف شده ابتداي پروژه و ميزان حاصله در انتهاي پروژه): 23(شكل 

 جدول محاسبه ميزان صرفه جويي ساليانه هر دو پروژه): 23(جدول 

  )ريال( ميزان صرفه جويي ساليانه  نوع ضايعات
OFF1 4446765337  
OFF2 217076521  
OFF3 661434000  

  5325300000 كل ضايعات

  تقدير و تشكر -6
 PVC تيم پروژه واحد  همچنين اعضاء محترمبا سپاس از جناب آقايان دكتر سقايي و دكتر نورالسناء مشاورن محترم پروژه و

  مراجع -7
  ان بندر امام، شركت بسپارPVCگزارشات توليد، واحد   ]1[
  شركت بسپاران بندر امام. PVCليست مواد اوليه، واحد   ]2[
  شركت بسپاران بندر امام. PVCجريان مواد، واحد   ]3[
  گزارشات بازرگاني، شركت بسپاران بندر امام  ]4[
   كنترل توليد، شركت بسپاران بندر امامگزارشات  ]5[
  شركت بسپاران بندر امام. PVCكنترل فرآيند توليد، واحد   ]6[
  شركت بسپاران بندر امام. PVCانبار واحد، واحد بسته بندي گزارشات   ]7[
  ر امامسايت شركت سهامي پتروشيمي بند  ]8[

 

3.26%

2.45%

1.15%

ميزان كل ضايعات

وضعيت قبل از پروژه 
هدف تعريف شده براي پـروژه 
هدف حاصله در انتهاي پروژه 
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https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

