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T: Günümüzdee üretim yapaan tüm sektörlerin temel heddeflerinden biiri üretim kaliitesini arttırmaaktır. Kalite kontrol
k
uygulaamaları,
ÖZET
özellik
kle kumaş üreeticilerinin herr ürün çıktısın
nda gerçekleşştirdiği bir faaaliyettir. Bu çalışmada
ç
da, toplamda 10 adet yuvarlaak örme
makinesi ile kumaşş üretimi yapaan bir tekstil işletmesinde,, kumaş hatalları kontrol kaartları kullanıılarak analiz edilmiştir. Önncelikle
öntemlerindenn (geleneksel ve Laney) u--kontrol
kumaşş hata sınıflanndırılması gerrçekleştirilmiş, ardından isttatistiksel kaliite kontrol yö
kartı kullanılarak
k
heem makine hem
m de hata tiplleri açısından kontrol limitlleri dışındaki hatalar
h
tespit eedilmiştir. Ku
umaş hatası needenleri
araştırıılarak hatalarıın minimize eddilmesi için gerekli önerilerr verilmiştir.
me kumaş, kumaş hataları, u kartı, istatik
ksel proses kon
ntrol
Anahttar Kelimeler:: Yuvarlak örm

STATISTICAL ANALYSIS
A
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ABST
TRACT: One of the main objectives
o
of all
a sectors of pproduction no
owadays is to increase
i
the pproduction quaality. Quality control
practicces are an acttivity perform
med by fabric producers att the end of each
e
productiion process. IIn this study, fabric defectts were
analyzzed by using ccontrol chartss in a textile factory
f
whichh produces kn
nitted fabric by
b 10 circularr knitting macchines in totall. First,
fabric defect classiffication was performed,
p
theen defects whhich were out of the control limits were determined for
fo both machiine and
nd Laney) u--control chart.. Fabric defect causes havve been
defect types using the statisticall quality conttrol methods (traditional an
t minimize thhose defects.
investiigated and sugggestions havee been given to
Key wo
ords: Circularr knitted fabric, fabric defeccts, u chart, sttatistical proceess control

* Soru
umlu Yazar/C
Correspondingg Author: cunal@nku.edu.tr
tr https://orrcid.org/ 0000
0-0002-7885-77720
DOI: 10.7216/1300
1
07599201825111109, www.teekstilvemuhenndis.org.tr

Journal of Texxtiles and Engineer

Cilt (Vol): 25 No
o: 111

SAYFA 24
46

Tekstil ve
v Mühendis

