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   آزمايشگاه مركزيMFIبهينه سازي سيستم اندازه گيري 
  Gage R&R پتروشيمي بندر امام از طريق 
  1آذر طاهري قهفرخي

  مهندسي توليد–خدمات مهندسي –پتروشيمي بندرامام 
ir.org.bipc.complex@aztaheri  

  
 
  

  چكيده
بخـصوص تمـدنهاي مختلـف بـه واسـطه          . مديريت كيفيت از گذشته هاي بسيار دور مـد نظـر جوامـع بـوده اسـت                   توجه به سيستم    

سيستم اندازه گيري به عنوان يكي از بخشهاي مهم سيـستم           . پيشرفتهاي خود ناچار شده اند به اين موضوع توجه جدي داشته باشند             
تحليل . انجام اقدامات اصالحي بوده و از اهميت ويژه اي برخوردار است            مديريت كيفيت ، شاخص ارزيابي و سنجش فرايندها و مبناي           

عـدم  .و بازنگري اين سيستم به منظور رفع نواقص آن مي تواند بعنوان اقدامي موثر در جهت بهينه سازي كيفيت مـد نظـر قـرار گيـرد      
م توجهي به استفاده از  نرم افزارهاي مرتبط با          مطالعه دقيق دستورالعملها و استانداردها  در رشته هاي مختلف مهندسي و همچنين ك             

كيفيت و بكارگيري صحيح آنها يكي از چالش هاي موجود در پتروشيمي بندر امام بوده است و  اين مقاله  بـا بررسـي مراحـل بهينـه                             
 موفق را در اسـتفاده از  سازي يكي از سيستم هاي اندازه گيري در آزمايشگاه مركزي پتروشيمي بندر امام  قصد دارد تجربيات يك تيم   
در نتيجه اقدامات فوق    . استانداردها و نرم افزارهاي مربوط به كيفيت و بكارگيري صحيح دستورالعملها به خوانندگان محترم ارائه نمايد               

  .     رسيده كه نشان دهنده اثر بخش بودن اقدامات اصالحي مي باشد %22/10به  % 74/53ازخطاي ناشي از سيستم اندازه گيري 

  كلمات كليدي 
Gage R&R تكــرار پــذيري(Repeatability) )(Equipment Variation تكثيــر پــذيري (Reproducibility) σ انحــراف 

  استاندارد

  قدمهم
 كه فرايند سنجش و اندازه گيري عوامل مختلف در زندگي بشر از بدو خلقت اهميت زيادي داشته است و هر فرد دوست داشته        

 سال پيش بشر از مقادير شناخته شده اي همچون طول اعضاي بدن 7000از حدود . نتيجه كار يا اهميت آنرا با معياري اندازه بگيرد     
با گذشت زمان ، نياز به بهينه سـازي         . بمنظور اندازه گيري و مبادالت تجاري استفاده مي كرده است         ... ، طول انگشت ، دست ، پا و         

شد تا جايي كه براي سيستم اندازه گيري نيز استاندارد هايي تعريف شد و شاخص هايي گذاشته شد كه عبارتند                    اين سيستم بيشتر    
   : ]1[از
 .سيستم اندازه گيري ايده آل بايستي  صحت داشته باشد ودر هر زمان اندازه گيري درست انجام دهد •
 .خصات آماري مشخص مي شودكيفيت سيستم اندازه گيري با استفاده از مش •

                                                 
  مهندس فرايند–ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي اصفهان .  1
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فرايند اندازه گيري بايستي داراي طراحي و تاييديه ، قابليت ارزيابي در طول زمان ، كنترل و تعمير و اصالح و گرفتن مجدد  •
 .تاييديه باشد

 : مشخصات سيستم اندازه گيري مناسب عبارتند از  •
o بايستي از لحاظ آماري تحت كنترل باشد. 
o تعيين شده براي محصول بسيار كوچك باشدتغييرات نسبت به مشخصات . 
o تغييرات نسبت به تغييرات فرايند بسيار كوچك باشد. 
o  سطح تشخيص بايستي در حدود يكدهم مشخصات محصول و يا تغييرات فرايند باشد: وضوح كافي. 

  

  
  عوامل ايجاد كننده تغييرات فرايندي مشاهده شده : 1نمودار 

مانگونه در در شكل فوق مشاهده مي كنيد تغييرات مشاهده شده در فرايند شامل تغييرات واقعي فرايند و تغييرات سيـستم                     ه
پس براي اينكه تغييرات واقعي فرايند مشخص شود الزمست تغييرات سيستم اندازه گيري شناسايي و از آن جدا        . اندازه گيري است    

ار پذيري و تكثير پذيري نقش مهمي را در خطاي سيستم اندازه گيري ايفاد مي كنند توجه ويژه               با توجه به اينكه دو عامل تكر      . شود
  به اين دو پارامتر بسيار الزم و ضروري مي باشد

  :گيري شامل موارد زير است  سيستم اندازه
  گيري  ابزارها و تجهيزات اندازه  -
  گيري  هاي اندازه ها و دستور العمل رويه  -
  تعاريف   -
  فرادا  -

  . شود گيري انجام مي اي از آزمايشات است كه براي شناسايي تكرار پذيري و تكثير پذيري سيستم اندازه مطالعه گيج مجموعه
در پتروشيمي بندر امام اشكال سيستم اندازه گيري همواره يكي از چالش هاي موجود در كنترل فرايندها بـوده و دليـل بـسياري از                      

مسئله عنوان شده است بدون اينكه به صورت مهندسي و بـا اسـتدالل مـشكالت ايـن سيـستم مـورد           تشخيص هاي نادرست  ، اين       
تجزيه و تحليل واقع شده و در جهت بهبود اين سيستم تالش شده باشد وبه همـين دليـل بحـث آنـاليز سيـستم انـدازه گيـري در                              

د و بعنوان اولين اقدام در سطح مجتمع پتروشيمي پتروشيمي بندر امام توسط اداره مهندسي توليد واحد خدمات مهندسي مطرح ش   
بندر امام بهينه سازي يكي از سيستمها نيز در تيمي متشكل از نفرات آزمايشگاه ، مهندسي فرايند واحد ها و مهندسي توليد انجـام                        

  . اميد آن مي رود كه اين مقاله بتواند به عملي كردن كامل اين فعاليت كمك نمايد. شد

  خطي بودن  پايداري  

  تغييرات آوتاه مدت فرايند   تغييرات بلند مدت فرايند
 تغييرات 

 مابين نمونه ها 

  تغييرات واقعي فرايند         

 آاليبراسيون  تكرار پذيري   

 تغييرات ناشي از
 Gage

  تغييرات ناشي از 
  اپراتورها     

 تغييرات اندازه گيري       

 تغييرات مشاهده شده در فرايند       
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  متن 
  :ه طور كلي خطاها را مي توان به دو دسته تقسيم كرد       ب

  ) خطاهاي مربوط به ميانگين فرايند اندازه گيري(  صحت -1 
   ). خطا هاي مربوط به پراكندگي فرايند اندازه گيري( دقت -2

ميزان دقت سيستم  مالحظه مي كنيد ، مفاهيم دقت و صحت متفاوت مي باشند وهدف اين مقاله بررسي 2همانگونه كه در نمودار 
  .اندازه گيري مي باشد

  

  
  مفهوم صحت و دقت : 2نمودار 

  2به دو جزء تقسيم مي شود"دقت يا پراكندگي ناشي از اندازه گيري معموال
 : Repeatability) (تكرار پذيري  .1

بزار، توسط يك    برابر است با پراكندگي ناشي از سيستم اندازه گيري در هنگامي كه  يك قطعه با استفاده از يك ا
  . شخص اندازه گيري شود

    :فرمول محاسبه تكرار پذيري   
 انحراف استاندارد نمونه هاي اندازه گيري  تكرار پذيري * 15/5      

 )1(   
  :(Reproducibility)تكثير پذيري 

 كه در اندازه ...)ور ، روش ، ابزار و اپرات(    برابر است با پراكندگي ناشي از تغيير هريك از عوامل موثر در سيستم اندازه گيري 
  . هنگامي كه اپراتور هاي مختلف نمونه هاي مشابهي را با يك ابزار اندازه گيري مي كنند.گيريهاي مكرر بدست مي آيد 

  )2(       :فرمول محاسبه تكثير پذيري   
 تعداد r تعداد نمونه هاي مورد استفاده و n  مقدار تكرارپذيري ،  EVي، انحراف استاندارد داده هاي تكثير پذيرσ :كه 

  .دفعات اندازه گيري مي باشد
Gage R&R :   3(برابر است با برآيند تكرار پذيري و تكثير پذيري( 

                                                 
 Error! Main Document Only.[ ]Error! Main Document[ه مراجع  بgage R&Rجهت مطالعه بيشتر در مورد نحوه محاسبه  2

Only.] [5] [6] [7 [مراجعه نماييد.  

σ15.5=EV

rnEVAV ×−= /)()15.5( 22σ

22& AVEVRR +=
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 ضـروري   توضـيح ايـن نكتـه    .براي دامنه نوسانات سيستم اندازه گيري اسـت  % 99 نشان دهنده يك فاصله Gage R&R در واقع
تـا  % 20باشد ، سيستم اندازه گيري مورد قبول است ، در صورتيكه مقدار گيج بـين       % 20است كه  در صورتيكه ميزان گيج كمتر از          

دارد و در صورت باالتر بودن گـيج        ... باشد پذيرش گيج بستگي به اهميت فعاليت اندازه گيري ، هزينه ابزار ، هزينه تعميرات و                 % 30
در آزمايـشات اوليـه نمونـه هـاي سـه تـاريخ مختلـف از        . ده اشكال سيستم اندازه گيري و نياز به بهبود مي باشـد  نشان دهن % 30از  

 اپراتور مختلف داده شد و هر نمونه نيز توسط هر اپراتور سه بار كنترل گرديد كه در مجمـوع                    5توليدات واحد پلي اتيلن سنگين  به        
نمونه ها با اسامي متفاوت و به طور تصادفي به اپراتورها داده شد و روي برگه هـاي    . شت  نمونه وجود دا    45 ،   1براي دستگاه شماره    

پـس از ثبـت داده هـاي انـدازه گيـري شـده              . جداگانه اي ثبت گرديد تا از جهت گيري ارزيابان در انـدازه گيـري جلـوگيري شـود                 
ده از نرم افزار  محاسبه گرديد كه نتايج  به شـرح ذيـل               پارامترهاي تكرار پذيري و تكثير پذيري و شاخص براي اين سيستم با استفا            

  : مي باشد

  
   قبل از بهبودR&Rوضعيت گيج  : 3نمودار 

   در مورد داده هاي قبل از بهبودMini tabنتايج محاسباتي نرم افزار  : 1جدول 
 
Source                                          StdDev (SD)                       (5.15 * SD)                          (%SV) 
Total Gage R&R                             0.0116347                        0.059919                             53.74 
Repeatability                                   0.0078017                        0.040179                             36.04 
Reproducibility                               0.0086313                          0.044451                            39.87 
Operator                                          0.0034774                          0.017909                            16.06 
Operator*date of prod                     0.0078998                          0.040684                            36.49 
Part-To-Part                                     0.0182558                          0.094017                            84.33 
Total Variation                                 0.0216481                         0.111488                         100.00 

 
Number of Distinct Categories = 2 

مقدار خطاي تكرار . و نشان دهنده اشكال سيستم اندازه گيري بود %  74/53 در مورد داده هاي اوليه  ، Gage R&Rمقدار 
بود و اين نشان مي داد كه هر دو مورد داراي اهميت مي باشند و عوامل  % 87/39و مقدار خطاي تكثير پذيري % 04/36پذيري 

  .اسايي و برطرف شوندمربوط به ايجاد هر دو خطا الزم بود شن
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 نشان دهنده نسبت كل Number of Distinct Categories ( NDC) عدد مشخص شده در پايين داده ها با عنوان :نكته 
 باشد و در اولين آزمايش همانگونه كه از داده هاي فوق 10 مي باشد كه مقدار حداقل آن بايستي R&Rتغيرات نمونه ها به گيج 

  3.ده كه غير قابل قبول است  بو2استنتاج مي شود 
  علل و عوامل ايجاد خطاهاي اندازه گيري

علل و عوامل ايجاد خطا در تست را  كه طي طوفان فكري حاصل شده است مي توان به صورت نمودار استخوان ماهي ذيل نشان 
   :داد 

  
  
  
  
  
  
  
  

 MFIنمودار استخوان ماهي تغييرات سيستم اندازه گيري  : 4نمودار 
 

                                                 
وثرند كه عبارتند  جزء مهم در پراكندگي داده ها م4.  اين نمودار مقادير اجزاي ايجاد كننده پراكندگي و درصد تغييرات هريك را نشان مي دهد:3-1نمودار

 ) ( مقدار گيج -د) Repeatability( تكرار پذيري  : ج ) Reproducibility(تكثير پذيري : ب) Part to Part( اختالف نمونه ها با يكديگر : الف : از 
Gage R&Rدر يك سيستم اندازه گيري ايده آل مقدارGage R&R در مقابل Part to Part رچه نسبت گيج باالتر رود ه.  بسيار كوچك و ناچيز است

  .نشان دهنده اينست كه عوامل ايجاد خطا در سيستم بيشتر مي شود
همانگونه كه از محدوده مشخص شده كنار نمودار مشخص است .  اين نمودار محدوده تغييرات نمونه ها را با تفكيك اپراتور نشان مي دهد:3-2نمودار شماره

 MFIبا يكديگر اختالف نشان مي دهند و به طور متوسط اين اختالف در گزارش  ) 02797/0 ( 03/0تا حدود هاي مربوط به يك نمونه در محدوده صفر 
  . مي باشد كه يكي از داليل اين اختالف به دليل تغيير اندازه گرانولهاي توليدي مي باشد) 01087/0 (01/0حدود 

  . است 1 اپراتور شماره  و5در اين نمودار يك حالت خاص داريم كه مربوط به نمونه شماره 
براي اطمينان از اينكه نمونه ها تمامي مشخصه . اين نمودار ميانگين نمونه هاي اندازه گيري شده بوسيله هر اپراتور را نشان مي دهد:  3-3نمودار شماره 

 نقطه بيرون 9 نقطه داخل محدوده و 6اين نمودار در .. داده ها از محدوده متوسط نمونه ها بيرون باشد% 50هاي فرايند را در بر دارند الزمست حداقل 
  .محدوده است و نشان دهنده درستي وضعيت نمونه گيري مي باشد

از اين نمودار بعنوان مرجعي براي تفسير . در اين نمودار متوسط داده هاي اندازه گيري شده براي هر تاريخ توليد ترسيم شده است : 3-4نمودار شماره 
  .فاده مي شود است6نمودار شماره 

اين نمودار متوسط كليه نمونه هاي گرفته شده براي هر اپراتور ترسيم شده است و تاثير اپراتور در مورد اندازه گيري كلي را نشان مي  : 3-5نمودار شماره 
  .بوده است% Gage R&R 16با توجه به نمودار و تفسير ارائه شده در ميني تب تاثير اپراتور ها در مقدار . دهد

در يك سيستم ايده . اين نمودار برهم كنشهاي اندازه گيري اپراتورها را در اندازه گيري نمونه ها به ازاي تاريخ توليدشان نشان مي دهد:3-6نمودار شماره 
 داشته باشد نشان دهنده هر چه تقاطع بيشتري در خطوط ترسيم شده وجود. آل خطوط ترسيم شده براي هر اپراتور با اپراتور هاي ديگر بايستي موازي باشد
مي % 36/ 49در اين نمودار  تاثير اپراتور در صورت در نظر گرفتن تاريخ توليد.برهم كنش بيشتر نحوه اندازه گيري نمونه ها توسط اپراتورهاي مختلف است

  .  نسبت به بقيه بيشتر است3 و شماره 1باشد و برهم كنشهاي اپراتورهاي شماره 
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 FMEA ) Failure Modeاسايي مهمترين عوامل به منظور بهبود وضعيت موجود از روش آناليز حاالت بالقوه خرابي يا براي شن
and Effect Analyze(مي باشد استفاده   در طراحي يا فرايند روشي سيستماتيك براي شناسايي و پيشگيري از وقوع مشكل كه

در مورد هر ) Detection( و قابليت تشخيص )  Occurrence( احتمال وقوع ،) Severity(  فاكتور وخامت 3در اين روش . شد 
 به آنهـا داده مـي       10 تا   1و با توجه به وضعيت موجود و با استفاده از جداول راهنماي مربوطه ضرايب از                ] 2[عاملي بررسي مي شود   

 RPNنمـودار ذيـل وضـعيت       . در نظر گرفته مي شـود       ) RPN( ك   عامل به عنوان عدد اولويت ريس      3شود و در نهايت حاصلضرب      
 به چشم مي خورد كـه       1440 به   3282با دقت در ضرايب ريسك ، كاهش اين ضرايب از           .  قبل و بعد از اصالحات را نشان مي دهد          

  : درصدي عوامل و بهبود وضعيت قبل مي باشد56نشان دهنده كاهش 
  

  
  وضعيت ضرايب ريسك قبل و بعد از بهبود : 5نمودار 

  : جدول ذيل  وضعيت فاكتورهاي ذكر شده را قبل و بعد از بهينه سازي نشان مي دهد
  

  
  قبل و پس از بهبودMFI  عوامل ايجاد كننده خطاي سيستم اندازه گيري FMEAجدول  : 2جدول 
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  :ق اقدامات اصالحي به شرح ذيل انجام گرديدبراي به حداقل رساندن عوامل فو : اقدامات اصالحي

با افزايش تعداد جلسات و گفتگو با پرسنل ، امكان تشخيص كاهش انگيزه به وجود آمده و عوامل كاهش انگيزه تا حد ممكن  .1
 .حذف گرديد

 آزمايشگاه  ، نمونه هاي ارسالي بهHD واحد 400با توجه به مشكالت بخش : اطمينان از يكنواختي نمونه هاي آزمايشي  .2
مي باشد كه روي سيستم اندازه گيري اثر منفي دارد و لذا قبل از انجام آزمايشات و ) Fine( شامل مقادير زيادي ذرات ريز

  Fine ، كليه نمونه هاي گرفته شده از آزمايشگاه به منظور جداسازي Gage R&Rبسته بندي نمونه ها جهت انجام آزمايش 
 .فاوتهاي فيزيكي گرانولها كمتر شدغربال گرديد و با اين كار ت

 دو بار در هفته تميز مي شد كه االن به تميز كاري MFI دستگاه "قبال:  MFI دستگاه سنجش Dieاطمينان از تميز بودن  .3
 .در هر تست رسيده ايم

) : MFI   STANDARD NOZZLE REAMER (  دستگاه سنجشDie ساخت دوقطعه جديد براي تميز كردن .4
 . مهمترين تاثير را در انجام آزمايش داشته استساخت اين قطعه

 .يكنواخت سازي روشهاي آزمايشي در اعمال فاكتور و همچنين يكنواخت سازي روش حذف داده ها .5
 .انجام كليه آزمايشات در يك دوره مشخص سرويس دوره اي  و تهيه فرم مشخص براي ثبت تاريخ و كليه پارامترهاي موثر .6
ا و تاكيد به همكاران در اجراي صحيح دستورالعملها همچنين اعمال كنترل و بررسي روش كار آموزش مجدد دستورالعمله .7

 .اپراتور ها و مقايسه با دستورالعملها
  :نتايج تست تكرار پذيري و تكثير پذيري به شرح ذيل مي باشد

  
   پس از بهبودR&R وضعيت گيج  :6نمودار 

  

 6-1نمودار

 ۶-٢نمودار 

  6-3نمودار 

 6-4نمودار

 6-5نمودار

 6-6نمودار
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   در مورد داده هاي پس از بهبودMini tabنتايج محاسباتي نرم افزار  : 3جدول

                                            Study Var                     %Study Var 
Source                                                  StdDev (SD)               (5.15 * SD)               

           (%SV) 
Total Gage R&R                                  0.0045046                      0.023199                

           10.22 
  Repeatability                                      0.0043538                        0.022422              

              9.88  
  Reproducibility                                  0.0011559                        0.005953              

              2.62 
Part-To-Part                                       0.0438312                        0.225731                

         99.48 
Total Variation                                     0.0440620                        0.226919             

         100.00 
Number of Distinct Categories = 13 

  
  

مي باشد كه نـسبت بـه    % 22/10 در مورد داده هاي مذكور ، Gage R&Rهمانگونه كه از داده هاي باال مشاهده مي كنيد مقدار 
مي   % 62/2و مقدار خطاي تكثير پذيري       % 88/9مقدار خطاي تكرار پذيري     . بهبود زيادي داشته ايم    % )  74/53(  قبل   مقدار گيج 

باشد و اين نشان مي دهد كه عوامل مربوط به ايجاد خطا بخصوص در مورد تكثير پذيري شناسايي شده و تا حد قابل قبول برطرف                         
  .شده اند 

 نشان دهنده نـسبت كـل   Number of Distinct Categories ( NDC)ين داده ها با عنوان  عدد مشخص شده در پاي:نكته 
  .4 شده كه قابل قبول است13 باشد و در اينجا 10 مي باشد كه مقدار حداقل آن بايستي R&Rتغيرات نمونه ها به گيج 

  نتيجه
 در ابتداي امر  مقدار خطاي نشان داده شـده           R&Rج  با توجه به اشكاالت نشان داده شده در سيستم قبلي اندازه گيري و نتايج گي              

بود و پس از انجام اقـدامات اصـالحي خطـاي            % 87/39و خطاي تكثير پذيري     % 04/36بوده و خطا ي تكرار پذيري       %  74/53گيج  
  .  رسيد كه نشان دهنده ايده آل شدن سيستم اندازه گيري مي باشد22/10كلي گيج به 

  تشكر و قدر داني 
ت عامل محترم پتروشيمي بندر امام در ايجاد انگيزه و حمايت از پرسنل در جهت رسيدن بـه سـازمان يادگيرنـده و ارتقـاء                         از مديري 

به هـر نحـو متحمـل زحمـاتي        ... تفكر سيستمي و كليه همكاران محترمي كه در جمع آوري اطالعات و ارائه نظرات ارزشمندشان و                 
  .را ياري نمودند بسيار سپاسگزارمشده اند و با نظرات ارزشمندشان اينجانب 

  

                                                 
  . مي باشد3 مشابه توضيحات نمودار  ،6توضيحات نمودار  4
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 مراجع- 5
  

  1384انتشارات نما ، ويرايش اول، ، نشر جهان فردا،  انحراف معيار ششگانه ، دكتر رضا مهربان  ]3[
  
]4[  "Six Sigma Black Belt" TUV Academy Iran-Germany  Jan 2007 

]5[  Forrest W. Breyfogle , “Implementing Six Sigma: Second EditionUsing Statistical Methods"  , Part 
II Measurement Systems Analysis 

]6[  "Six Sigma Green Belt"  Analyze Phase TUV Academy Iran-Germany  May 2006 
  
]5[  

Measurement assurance Repeatability and Reproducibility 
 
http://www.qualitycouncil.com/repeatab.asp 

]6[  
Repeatability/wiki/org.wikipedia.en://http 

 
]7[  htm.4mpc/4section/mpc/handbook/898div/gov.nist.itl.www://http 
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