
 
 

 

 

 

 

 پروژه :موضوع 

 هابهبود کیفیت آجر شومینه با استفاده از طراحی آزمایش

 مطالعه موردی: کارخانه آجر و بلوک تقوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 بفهرست مطال

 همقدم

 شمحصول مورد آزمای

 تمعرفی شرک

 قپیشینه تحقی

 قروش تحقی

 هگام اول:شناسایی و بیان مسأل

 حگام دوم:انتخاب عوامل و سطو

 خگام سوم:انتخاب متغیر پاس

 شگام چهارم:انتخاب طرح آزمای

 شگام پنجم:انجام آزمای

 اگام ششم: تحلیل داده ه

 لبررسی کفایت مد

 ینتیجه گیر

 یتحقیقات آت

 عمناب

 

 

 

 

 



 
 

 مقدمه-1

 كنترل كارگيري تكنيكهاي به با توانسته و شده تبديل توليد كليدي اهرمهاي از يكي به كيفيت، مقوله امروزه

 براي رقابتي مزيتي (DOE)آزمايشها  طراحي و پذيرش جهت گيري نمونه (SPC)فرايند  آماري كيفيت

 .كند كسب توليدي شركتهاي

 كليدي متغيرهاي توانآن مي وسيله به كه است كاربردي آمار نوين روشهاي از يكي آزمايشها طراحي روش

 عاملهاي توان مي روش اين كارگيري به با شناسايي كرد. گذراند مي اثر فرايند نظر مورد كيفي مشخصه بر كه را

 ارزيابي خروجي محصول پارامترهاي روي بر را آنها آثار و داد سيستماتيك تغيير طور به را كنترل قابل ورودي

مشخصات  در تغييرات ميزان از توجهي قابل مقدار به توانند مي گردند طراحي آماري طور كه به كرد.آزمايشهايي

 تعيين گردند فرايند مي عملكرد كردن بهينه باعث كه را كنترل قابل متغيرهاي سطوح همچنين و بكاهند كيفي

 فعاليتهاي در غالباً كه است ازتوليد قبل كيفيت كنترل ابزارهاي ترين عمده از يكي آزمايشها طراحي .كنند

 و توليد حين در فرايند كنترل روشهاي كه حالي رود، در مي كار به توليد اوليه مراحل در و توسعه و تحقيقات

 .گردند استفاده مي محصول توليد زمان در

 آزمايش فرايند مدل خروجي و مهم متغيرهاي بين موجود ارتباط و شدند شناسايي مهم متغيرهاي كه زماني

 كرد. استفاده مؤثر طور به فرايند نظارت بر جهت توليد حين آماري فرايند كنترل روش از توان مي گرديد،

 تغيير كاهش جهت مهندسان و اپراتورها براي تهيه بازخورد منظور به توان مي همچنين را كنترل نمودارهاي

 .كرد استفاده فرايند پذيري

 كاهش را ها هزينه از طراحي بسياري و اوليه مراحل در كه روشي عنوان به (DOE)آزمايشها  طراحي روش

 مي بهينه را كيفي مشخصه خروجي متغير مستقل، متغيرهاي متقابل و اصلي آثار همزمان بررسي با دهد، مي

 فرايند شدن بهينه به منجر كه را آنها از سطوحي و كيفي مشخصه بر مؤثر كليدي متغيرهاي نهايت در و كند

 .است آورده ارمغان به صنايع براي را رقابتي مزيت كند،مي مشخص اندهشد



 
 

 

 

 

 

 

 تغییرات فرایندهای بهبود کیفیت و کاهش سیستماتیک کاربرد روش -1شکل

 محصول مورد آزمایش-2

كارخانه  در مطالعه موردي چارچوب در تحقيق دراين كيفيت، بهبود در DOEكارگيري  به اهميت به توجه با

 DOEآزمايشها  طراحي تكنيك سازي پياده آجرشومينه با به نام آن محصوالت از يكي كيفيت آجرسازي تقوي،

 بهبود داده شده است.

 مورد آزمايش متغيرهاي 2-1

 به وشود انجام مي آجرها روي اين نوع كه است تستهايي معمولترين ( ازCCSاستحكام فشاري سرد )

 باالي دقت به توجه با تحقيق اين در علت همين به .است شده شناخته كارخانه در كيفيتي فاكتور عنوان

 عنوان به شود، مي آجر خردشدن باعث اتاق دماي در كه فشاري مقدار، CCS، مشخصه تست دستگاههاي

 معين تحقيق هاي فرضيه مرحله، اين در .است شده انتخاب بهبود قابل كيفيتي مشخصه و پاسخ متغير

، زمان (Rkind)، نوع رزين (Rcontent)، مقدار رزين (press) عوامل فشار اثرگذاري بررسي و شدند

 در متقابل و اصلي آثار صورت بهشومينه آجرهاي  CCSبر روي  (Grain)بندي و دانه (Time)تمپرينگ 

400كارخانه، مقدار  استاندارد كه است ذكر گرفت. قابل قرار كار متن
𝑘𝑔𝑓

𝐶𝑚2
 اين CCSرا حداقل مجاز براي  

 شود.عمل مي در آجرها اين كيفيتي برتري به منجر آن، افزايش كه است كرده تعيين آجرها

 



 
 

 معرفی شرکت -3

به همت آقاي محمد تقوي تاسيس و درهمان سال به بهره برداري  1331در سالآجرسازي تقوي شركت 

اكثريت قريب به اتفاق نسوز هاي مورد مصرف در  اتكا به سه دهه توليد، ااين شركت در حال حاضر ب. رسيده است

 .استدر سبد محصوالت خود عرضه نموده  مونوليتيك(را)وبي شكل  صنايع اعم از ديرگداز هاي شكلدار )اجرها(

 

 :وسعت)مساحت و سطح زير بنا( و تعداد كاركنان كارخانه

 .بنا شده استكالت جاده  16هكتار در كيلومتر  11در زميني به وسعت و نفر  323

متر مربع ،محل استقرار تجهيزات توليد شامل ايستگاه خردايش ، توزين  21316سالن توليد كارخانه به وسعت

 .، مخلوط سازي ، كيسه گيري ، پرس وكوره مي باشد 

كارگاه هاي پشتيباني شامل كارگاه قالب سازي وماشين افزار ، حمل ونقل صنعتي وبرق والكترونيك به همراه 

 .بيست هزار مترمربع فضاي سرپوشيده انباري از ديگر امكانات اين كارخانه ميباشد

مربع ، شامل آزمايشگاه هاي شيمي ، فيزيك ومينرالوژي متر 1636وسعت ه ساختمان مركزتحقيقات ب 

 . بنا شده است درمجاورت سالن توليد مجهزبه انواع تجهيزات آزمايشگاهي مورد نيازاين مركز

 د.باشنهكتاري از ديگر مكانهاي كارخانه مي 1فضاي سبز  متر مربع و 3666هاي اداري وستادي به وسعت ساختمان

 مراجعه کنید Sanaye20.irجهت خرید به سایت 


