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  دهیچک

 در سرنوشـت سـازمان      ین کننـده ا   یـی ازار فروش به عنوان پـارامتر تع       حفظ ب  یت محصوالت برا  یفیت ک یبا گذر زمان اهم   

 ی منـسجم ابزارهـا    یری تواند جهت به کـارگ     یک م یستماتی س یگما به عنوان روش   ی شش س  یمتدولوژ .شناخته شده است  

 یزند پانل سای فرا,ن مطالعهیدر ا. مطرح شودی سازی موجود در صنعت کشتیندهای در کاهش انحرافات فرایفیمختلف ک

 یگمایسـطح سـ   ،   داده هـا     ی و با جمـع آور     گرفته قرار   ی مورد بررس  ی ساز ینه کشت یک شرکت فعال در زم    یو مونتاژ در    

 یگمایش سطح سـ   ی جهت بهبود و افزا    یی و راه حل ها    یی موجود شناسا  یشه ا یده و سپس علل ر    ین گرد ییند تع ی فرا یفعل

  . گرددیه میند ارایفرا

  

 DMAIC متدولوژی , کاهش انحرافات , پانل سازی  ,ی سازی کشت,شش سیگما :  کلمات کلیدی
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  انجمن مهندسی دریایی ایران 
  همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت 

  مقدمه -1

ک روش  یـ ازمنـد   ی همواره ن  یی و خود کفا   یدن به بالندگ  ی رس یک صنعت رو به رشد برا     یران به عنوان    ی ا ییایع در یصنا

ر یران سـا ی مـد  همچونی سازیع کشتیران صنایمد . باشدیش میند هایافته جهت کنترل و بهبود فرایمنسجم و سازمان 

که در ایـن راسـتا ،    گونـاگون سـازمان هـستند   ینـدها ی فرای و اثربخـش  یی به منظور بهبود کارا    یدیع تحت فشار شد   یصنا

ک یـ گما  ی شش سـ   یمتدولوژ . باشد ی م ی ضرور ی سازمان قبل از شروع بهبود امر      یت کنون یق از وضع  یداشتن شناخت دق  

ل یان تـشک  ی مـشتر  یازهـا ی برآورده نمـودن ن    ی ابزار و اصول برا    یوعه ا ند است که از مجم    ی بهبود فرا  ینگرش قدرتمند برا  

  .دی نمای حذف خطاها تمرکز میرد و روی پذیند انجام می فرایرات ذاتییو با کاهش تغ.شده است

ـ      یباز مـ  ش  ی سال پ  80ش از   یگما به ب  یسابقه شش س    بـه   یابین بـار شـرکت موتـوروال آنـرا جهـت دسـت            ی گـردد کـه اول

ت یـ فی و سـنجش ک    یریـ زه گ  اندا ی برا یک روش آمار  ین هدف شرکت در قالب      یانش به عنوان مهمتر   ی مشتر یتمندیرضا

ـ    یون دالر کـاهش هز    یـ لیست م یـ ن همراه با دو   یانگی دو سال به طور م     ی آنرا در ط   ی نمود و اجرا   یمعرف ک یـ ش از   ینـه و ب

 یگما در کارخانه کـشت    یوت شش س  لی مطالعات پا  2000-2002 یدر طول سالها  . ]1[ه دانست یارد دالر بازگشت سرما   یلیم

  Northrop Grumman ییایـ  دریستمهایـ  س2002در سال .  اجرا شدBollinger  و کارخانجات Norfolk یساز

)NGSS(3    دانـشگاه   ییایـ قـات در  یش را بـه مرکـز تحق      ی پـروژه هـا    ییت اجرا یولئش رفت و مس   یگما پ ی به سمت شش س 

NewOrleans توسـط   یگر به سمت بهبـود بهـره ور       یع د ی صنا مانند ی ساز یشتن تحول باعث شد تا صنعت ک      یا . سپرد 

  . ]6[ب رودیص و معاید و حذف نقایکل تولیکاهش زمان س

 یگما در سازمان معرفـ    یر در پروژه شش س    ی درگ یم ها یان شده و سپس ت    یگما ب ی شش س  یق ابتدا متدولوژ  ین تحق یدر ا  

نگ ی و مونتاژ پانـل جهـت سـاخت لنـد          یند پانل ساز  ی در فرا  ص موجود یب و نقا  یت به عنوان مثال معا    ی شوند و در نها    یم

ن یـ گما در ای شش سـ ی متدولوژیاده سازی مطرح شده و نحوه پی سازی کشتی از شرکتهایکیدر  DWT1400 کرافت 

  . گرددیه می بهبود ارای و راه کارهاییند شناسای فرایگمایسطح س.  گرددیان میمورد ب
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  انجمن مهندسی دریایی ایران همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت 

 گمایشش س-2

کانون توجه آن   .ردی پذ یند انجام م  ی فرا یرات ذات ییت است که با کاهش تغ     یفی بهبود مستمر ک   یک متدولوژ یگما  یشش س 

 هوشـمندانه و عاقالنـه      یگما روشـ  یشش سـ   . باشد ی م یت مشتر ی رضا ی و ساخت در راستا    یند طراح ی از فرا  یدرک کامل 

ـ یزیـ ا بـه چ   گمیدن بـه هـدف شـش سـ        یرسـ . ک بخش است  یا  یک سازمان و    ی ی تجار یتهایت فعال یریجهت مد  ش از ی ب

نه ها  یت باال هز  یفیک" با شعار  ی تجار یک استراتژ یگما را   یقت شش س  یدر حق . از دارد یش سود ن  ی کوچک و افزا   یبهبودها

بهبـود   ,  سـازمان  یدگرگـون :  شـود  یگما اسـتفاده مـ    ی در هر سازمان به سه منظور شش س        . نامند ی م " دهد یرا کاهش م  

  .]5[)گما یق شش سیه بهبود از طرن رایآهسته تر( حل مساله ,کیاستراتژ

ون فرصـت   یـ لیک م یـ  خطـا در هـر       3,4ش از   ید ب یند نبا یک فرا ی ,گما  یت در سطح شش س    یفیک یبه منظور برآورده ساز   

با اجرای پروژه های شش سیگما در هر سازمان و تغییر از یـک سـطح سـیگما و    . .) 1شماره جدول  (.  داشته باشدیخراب

سیگما مهمترین عامل مورد توجـه در شـش         . به وجود می آید   تر کاهش بسیار زیادی هزینه      رسیدن به سطح سیگمای باال    

در هر سـازمان کـه انحرافـات فراینـد در سـطح             . سیگما می باشد که نشان دهنده انحرافات و پراکندگی های فرایند است           

 2 کاهش داد و انحرافات بـین سـطح           سیگما باشند می توان انحرافات را از طریق روشهای بهبود سریع و کایزن             2کمتر از   

و جهت کاهش انحرافات سطوح باالتر از       .  سیگما را می توان از طریق ابزارهای ساده کنترل کیفیت کاهش داد            3سیگما و     

 . سیگما باید روش طراحی تغییر کند و روش جدیدی به وجود آید4

  یون فرصت خرابیلیک می در ی خرابسه با تعدادیگما در مقایر سیمقاد : 1 شماره جدول

  گمایسطح س  )PPM(ون یلیتعداد خراب در م

697672  1  

308770 2  

66811 3  

6210 4  

233 5  

3,4 6  
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  انجمن مهندسی دریایی ایران 
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  فراینـد ،    و نوسـانات    ذاتـی   جهـت کـاهش انحرافـات       کـه   DMAIC یمتدولوژ. است   ی دو متدولوژ  یگما دارا یشش س 

ن یگزی موجـود و جـا     ینـدها یت دور انداختن فرا   یابل اول ق  ی که برخالف متدولوژ   DMADV یمتدولوژاستفاده میشود و    

 شود که نام آن از اختصار پـنج کلمـه           یم م ی به پنج فاز تقس    DMAIC یمتدولوژ .د را دارد  ی جد یندهاینمودن آنها با فرا   

Define) فیتعر (, Measure) یریاندازه گ(, Analyze) لیه و تحلیتجز(, Improve) بهبود(,  Control) کنترل (

  . )1  شمارهشکل(.باشدیم

 گـردد   یف م ین فاز مشکل و مساله به طور کامل تعر        یدر ا .  باشد ی اهداف پروژه م   ین فاز شفاف ساز   ی هدف ا  :ف  یفاز تعر 

  . شوندیت شناخته میفی کی بحرانی و مشخصه هایند مورد بررسیو فرا

ن مرحلـه الزم اسـت درک       یدر ا . اشد ب ی حل مساله م   ی داده و اطالعات برا    ین فاز جمع آور   ی هدف از ا   :یریفاز اندازه گ  

 جمـع   یط فعلـ  یند را در شـرا    یاز فرا ی مورد ن  ی و داده ها   .می داشته باش  یریستم اندازه گ  ی س یند و صحه گذار   ی از فرا  یکامل

  . شودییند شناسای فرایت فعلیم و قابلی کنیآور

ن فاز بعـد از  یدر ا.  باشدیف نوع خطا میند به منظور توصی داده ها و نقشه فرا  ین فاز بررس  ی هدف ا  :ل  یه و تحل  یفاز تجز 

  . شودیل میب و خطاها تحلی معایل اصلی بالقوه شناخته شده و دالیارهایرات و معییند منشا تغی فرای داده هایبررس

عوامل ن مرحله   ی در ا  .ند است یت و بهبود نحوه انجام فرا     یفیش ک ین مرحله حذف خطاها به منظور افزا      ی هدف ا  :فاز بهبود 

  .ند را کاهش دادیرات فراییق نقصها و تغی شود تا بتوان از آن طریت آنها مشخص میند شناخته شده و اولویفرا یبحران

 یید تمـام بهبودهـا    یان مرحله ب  یدر ا .  است ین مرحله حفظ سود و منافع حاصل از انجام مراحل قبل          ی هدف ا  :فاز کنترل   

ند مجددا  یت فرا یرد و قابل  یند همواره تحت کنترل قرار گ     یو فرا جاد شده است به طور مستمر کنترل شود         یکه در فاز قبل ا    

  .محاسبه و کنترل گردد

کـه در هـر گـام       .  هـستند  یفـ یر شکل ق  یگما تحت تاث  ی شش س  ی پروژه ها  ی مستمر حاصل از اجرا    ی بهبودها یبه طور کل  

رهـا بـه    ین متغ یت تـر  یـ بـا اولو  ن و   یت مهمتر ی و در نها    شود یند مشخص م  ی فرا یر اثرگذار رو  ین متغ ی تر ین و بحران  یبهتر

  .نه همراه استیر هزیار چشمگینه با کاهش بسیند بهیجه فرای شوند که در نتی انتخاب میعنوان خروج
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 ,)انــدازه گیــری (Measure ,) تعریــف ( Define از اختــصار پــنج کلمــهDMADVگما ی دوم شــش ســیمتــدولوژ

Analyze) تجزیه و تحلیل(, Design) یطراح(,  Verify) ند در سطوح باالتر ی فرایگمایکه اگر س.می باشد ) ینیبباز

  . شودی استفاده مین متدولوژیقرار داشته باشد از ا

  :گمای شش سیر در پروژه های درگیسطوح سازمان-3

  :دیه نمایر را در سازمان تعبی زید نقشهایگما بای شش سی پروژه هایهر سازمان جهت اجرا

  .گما در سرتاسر سازمان را به عهده داردیت روز به روز شش سیریت مدیولئمس :  ارشدییرهبر اجرا -

 .گما در واحد خود استی پروژه شش سی اجرامسئول : ییرهبر اجرا -

 ی بـه فرصـتها  یدگی است که به طور تمام وقت جهـت رسـ          یفرد. ن نقش را بر عهده دارد     یمهمتر : اهیکمربند س  -

ن یـی  تع , انتقال دانـش     , یفه آموزش و رهبر   ی کند که وظ   یت م یج فعال ی به نتا  یابی دست یبرات آنها   یبهبود و هدا  

 .گما را به عهده داردی شش سیاده سازی مختلف پیفرصتها و شناخت اثرات حاصل از استفاده روشها

 . داردیی آشنایر داده ها به خوبی و تفسی است که با نحوه جمع آوریفرد : کمربند سبز -

 .ند را به عهده دارندی از فرایبانیه منابع و پشتیفه تهی سازمان هستند که وظیدیران کلیمد : 4یحام -

ره را یـ  هـا و غ   یی روشن درباره صرفه جو    یارهاین مع یی و تع  ی مال یید صرفه جو  یین و تا  یفه تخم یوظ : یرهبر مال  -

 .به عهده دارد

 

  ی سازیگما در صنعت کشتی شش سیاجرا-4

ست تـا حـد     ی با ی م یت مشتر یش رضا یشتر و افزا  ی ب یدن به بهره ور   یگر جهت رس  یع د ی همچون صنا  ی ساز یصنعت کشت 

 خود را کاهش دهد که به واسطه کاهش انحرافـات           یدی تول یندهای حاصل از انحرافات موجود در فرا      ی ها یامکان پراکندگ 

 ی در کارخانجـات کـشت     .ابـد ی ی کـاهش مـ    یریز به طور چـشمگ    ی پروژه ها ن   یی اجرا ینه ها ی هز ,ب  ی ها و معا   یو پراکندگ 

 یگما رو ی شـش سـ    یع متـدولوژ  ین صـنا  یاگر در ا  .  به عنوان سرمایه گذار وجود دارند      ی کشت مالکو   د کارخانه خو ،یساز

 کـاهش هزینـه   , کاهش هزینه های مواد مـصرفی  , افزایش سرعت فرایند ;ت اجرا شودیفی ک ی بحران ی از مشخصه ها   یکی

                                                 
4 Champion 
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ش دوره ی افزا,نه از مواد ین شناور به علت استفاده بهکاهش وز برای کارخانه ، و راهای دوباره کاری به علت بهبود کیفیت 

  .]6[ برای مالک کشتی به دنبال دارد راکاهش هزینه نگهداری کشتی  ویعمر کشت

  

  ی داخلی سازیک شرکت کشتیگما در ی شش سی از اجراینمونه ا-5

 ی سازینه کشتیال در زمک شرکت فعی , ی سازیع کشتیگما در صنای شش سیاده سازی پ جهتیه عنوان مطالعه موردب

ـ    .دی به عنوان حوزه مورد مطالعه انتخاب گرد       DWT 1400نگ کرافت   یانتخاب شده و پروژه ساخت لند       ی مشخـصه بحران

نگ ین لنـد  یـ مدت زمـان سـاخت ا     . ن شد ی و مونتاژ پانل مع    یند پانل ساز  یب در فرا  ین پروژه کاهش تعداد ع    یت در ا  یفیک

  .افتی به مراتب کاهش خواهد ین دوره زمانیگما ای شش سیکه بعد از اجرا باشد ی ماه م18کرافت در حال حاضر 

ن یـ ا.  انتخاب شده استیند پانل سازی فرا,ن مورد ی شود که در ا    ین م ییند مورد بحث تع   ین مرحله فرا  ی در ا  :ف  یفاز تعر 

ب در ی ع203 ین پروژه به طور کلیا یدر اجرا.  مونتاژ پانل در نظر گرفته شده استی مرحله برش تا انتهایند از ابتدا  یفرا

 تعداد ,بعد از تعیین تعداد کل عیوب ). 2جدول شماره (.دیمشاهده گرد)  ماه 18(نگ کرافت یطول مدت زمان ساخت لند

تعـداد  % 50عیوب رخ داده در هر ماه از اجرای لندینگ کرافت جمع آوری شد و سپس هدف پروژه شش سـیگما کـاهش                       

 مـورد   9ندینگ کرافت تعیین شد و مقرر گردید زمانی که تعداد عیوب در هر ماه بیشتر از                 عیوب در طول اجرای ساخت ل     

  .باشد آن واقعه به عنوان عیب فرایند تعیین گردد

بر اساس داده های جمع آوری شده مربوط به تعداد عیوب در هر ماه قابلیت فعلی فرایند از طریق نـرم       : فاز اندازه گیری  

این بـدین   )3  شماره و جدول2  شمارهشکل. ( عیین گردید و سطح سیگمای فرایند مشخص شد       ت Minitabافزار آماری   

 تعیـین   0,618 عیب وجود دارد که سـطح کـارایی فراینـد            833333معناست که در یک میلیون فرصت خرابی در فرایند          

  .میشود که بسیار سطح پایینی از نظر کیفی می باشد

و نمودار علـت و معلـول جهـت تعیـین و            . امل تاثیر گذار در بروز عیب معین گردیدند       در این فاز عو   : فاز تجزیه و تحلیل   

علل تعیین شـده در نمـودار علـت و معلـول بـه عنـوان علـل بـالقوه             .  )3شماره  شکل  . ( شناسایی علل بالقوه تهیه گردید    

  .شناسایی شدند و در نهایت باید علل محتمل تعیین گردند

  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 
  انجمن مهندسی دریایی ایران همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت 

  نگ کرافتی پروژه لندیه شده در طول اجراوب مشاهدیع : 2شماره جدول 

  

  یند فعلیگما فرایسطح س : 3شماره جدول 

PPM  گمایسطح س  

833333  0,618  

  

. در این فاز بر اساس علل شناخته شده در فاز قبل عوامل بحرانی شناخته می شوند و اولویت بندی می گردند                    :فاز بهبود   

  .نمونه ای از مواردی که به عنوان بهبود و راه کار می تواند از طریق تیم شش سیگما ارایه گردد به صورت زیر می باشد

  .مانکارانی واحد اجرا و پی براید فنق واحی از طری و آموزش نقشه خوانیحیل جلسات توجیتشک -

 .ی مرتبط شغلینه هایش سطح مهارت آنها در زمیآموزش کارگران و افزا -

 )کل پروژه(تعداد   نقص/ ب ینام ع )کل پروژه(تعداد   نقص/ ب ینام ع

  9   هایتیدمان اشتباه تقویچ  4  برش اشتباه ورقها

  8  یتیاشتباه در اعمال تلرانس نصب تقو  4   هایتیبرش اشتباه تقو

  5   هایتیخطوط جوش تقو  4  ردرهایبرش اشتباه گ

  4  یتی از جوش تقویاعوجاج ناش  6   در برشاعوجاج

  6  ردری گیدمان اشتباه اجزایچ  2  دمان اشتباه ورق هایچ

  8  ردرهایاشتباه در اعمال تلرانس نصب گ  6   المانهایاشتباه عالمت گذار

  8  ردری گیجوش نامناسب اجزا  14  خطوط جوش ورق

  3  ردریدمان اشتباه گیچ  13   از جوش ورقیاعوجاج ناش

  18   خطوط جوش پانل در نصبایرادات  9  رگیر دوش خطوط ج

  6   پانلیی نهایز کاریتم  5  ردری از جوش گیاعوجاج ناش

  14  اشتباه در محاسبه و برش اضافه اندازه  4  راد در سنت بالست پانلیا

  15   مناسبیاشتباه در مونتاژ پانل در جا  3  ه اولیراد در انتخاب نوع رنگ الیا

  13  ب جوشیاشتباه در اعمال ترت  8  ه اولی رنگ الیراد در اجرایا

  13  ب جوشیاشتباه در اعمال ترت  10   از حمل نادرستیاعوجاج ناش

  15   مناسبیاشتباه در مونتاژ پانل در جا  14  اشتباه در محاسبه و برش اضافه اندازه
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 . کارکنان متناسب با نوع کاریریبه کارگ -

 . جهت حمل و نقل هاینه چشمی مناسب و محاسبه مکان بهیره هایاستفاده از گ -

 . جهت کاهش اشتباهاتی کاریشه ها در محل کارکنان و نصب راهنما و نقییقرار دادن بوردها -

 . بوردی رویکی گرافی مراحل مونتاژ و قرار دادن راهنمایتوال نشان دادن  جهتیه دستورالعملیته -

 . باالینگ با ماندگاریاستفاده از ابزار مارک -

 .ون دستگاههایبراسی منظم جهت کالیزیبرنامه ر -

 .ع مشعل بر اساس ضخامت ورق و نویه دستورالعمل نحوه برشکاریته -

 .ندی و کنترل منظم در هر مرحله از فرایستم بازرسیاستفاده از س -

ـ  یارهـا و ضـرا    ی مع , انتخاب راه حل     یارهاین مع ییو تع بر اساس علل محتمل شناخته شده و شناخت           آنهـا جهـت     یب وزن

  .ن شودییر تعی تواند به طور مثال به صورت زین راه حل میدن بهتریبرگز

  )0,25( در دسترس بودن ,)0,125( باالی نداشتن تخصص فن,)0,5(ارزان بودن  ,)0,125(سرعت در اجرا 

 تعیـین شـده مـورد    یراه کارهـا  شود و سـپس  ین مییگما تعیم شش س یت و ت  یریار با نظر مد   ی جهت هر مع   یب وزن یضرا

در نهایـت طبـق فرمـول    .  امتیازاتی را دریافت می نمایدبررسی قرار می گیرد و هر راه کار بر مبنای معیارهای تعیین شده   

  .دن شویده انتخاب مین ایبه عنوان بهترراه کارهایی که باالترین امتیاز را کسب نمایند ) 1(شماره 

Si= )(
1

ij

n

j
j aw ×∑

=

          i =1, 2... , m (تعداد ایده ها) 

jw ) j =1, 2... , n           وزن معیارj ام : اتعداد معیاره ) 

  ija : امj ام در معیار iامتیاز ایده 

 .دار بماندیج به دست آمده پایواره نتاـرند تا همی گیترل قرار مـ شود مورد کنین میـی که تعییه بهبودهایکل:فاز کنترل 

  . قرار دادید مورد بررسی آی به دست میروژه مشابه بعدـ را که در پیالعاتـ توان داده ها و اطیل مـ مراحیراـبعد از اج

  .حاصل خواهد شد یریر چشمگییح بهبودها تغی صحید را حساب کرد که در صورت اجرای جدیگمایو سطح س

  

  

)1(  
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   یریجه گینت-6

 از نحـوه    یخچه ا ید و تار  ی گرد یت معرف یفی قدرتمند در بهبود ک    یگما به عنوان ابزار   ی شش س  یق متدولوژ ی تحق یدر ابتدا 

 سـطح   ی سـاز  یک شـرکت کـشت    یـ  ی با استفاده از داده ها     سسپ. شدان  ی به اختصار ب   ی ساز یشت آن در صنعت ک    یاجرا

ار یمشخص شد که بـس      /.618 یکی از فرایندهای مهم صنعت کشتی سازی است به مقدار             فرایند پانل سازی که    یگمایس

 با توجه به    .دیند انجام گرد  یان فر ی ا یگما برا ی شش س  یی اجرا ی سپس گامها  .شود ه و لزوم بهبود آن احساس می      ن بود ییپا

 در یری تواند شاهد بهبـود چـشمگ  یگما میق شش سین شده از طریی تعی راه کارها  یرین شرکت با به کارگ    ین مراحل ا  یا

  در صنعت کشتی سازی     باال نمونه ای ابتدایی از انجام یک پروژه شش سیگما          ر موارد انجام شده د    . باشد یند پانل ساز  یفرا

خانه میتواند با متناسب با  اطالعات و امکانات خود مراحل فوق را طی کرده و در جهت بهبود روش هـا                      که هر کار  میباشد  

  .و کاهش هزینه ها گام بردارد

  

  . صادقی نیا در تهیه این مقاله قدر دانی به عمل می آیدمهندسبدینوسیله از همکاری آقای :  تشکر و قدر دانی

  :مراجع

 ,عی صـنا  ی مهندس یکار شناس ان نامه   ی پا ,سیگماستم هوشمند شش    ی س یاده ساز یو پ   طراحی ,میران آزاده   هسید]1[

  1384 سال ,دانشگاه الزهرا

[2]DH.Stamatis/Sixsigma & Beyond: Problem Solving & Basic Mathematics, Vol 2, 2001 

[3] DH.Stamatis/Six sigma & Beyond: Statistics & Probability, Vol 3, 2002 

[4] DH.Stamatis/Six sigma & Beyond: The Implementation Processes, Vol 7, 2003 

[5]Pete Pande & Larry Holpp: What is six sigma? , 2004 

[6]I Radovic, Dr.B Inozu & BJ Mac claren: Lean Six sigma in Shipbuilding, University of 

New Orleans, USA, 2004 

[7]Kelly W.M , Three Step to Project Selection , Six sigma Forum magazine , Vol2 , Nov 

, PP 15,17,2002 
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  DMAIC یچرخه متدولوژ :1شماره شکل 

  

  

  Minitab با استفاده از نرم افزار  فرایندPPMتحلیل قابلیت فعلی فرایند و تعیین  : 2شماره شکل 
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  نمودار علت و معلول فرایند پانل سازی و مونتاژ : 3شماره شکل 
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