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   Robert A Sladky ,Roll-Kraft  Ohio,U.S.A: نویسنده 

   لوله وپروفیل صباح تهران شرکت  کاکایی. م: مترجم 

  نویسنده مقدمه 

، )   splitting(  ترك در محصول)   marking( ایجاد خط وخشکه از آن جمله می توان به مواردي مانند  دهند بدرحین تولید لوله وپروفیل رخ  می توانند مشکالت زیادي

 نادرست ونیز به همان اندازه از شیوه هاي دراغلب موارد این مشکالت از تجهیزات و تنظیمات نادرست قالب ها. اشاره کرد .....و جوشکاري ضعیفو  اندازه هاي نادرست

 .به عبارت دیگر بیشتر مشکالت پیش آمده در حین تولید ، قابل پیشگیري هستند. ناشی میشود  نگهداري

  مقدمه مترجم 

آگاهی ازعوامل به وجود آورنده این ایرادات که اغلب آنها ناشی از عوامل انسانی است ،  وجود ایرادات کیفی درمحصول نهایی بخش اجتناب ناپذیري از تولید است

واز آنجایی که تابه حال دراین خصوص اقدام ویه هاي کم وبیش مشابه در رفع آنها از طرف تولید کنندگان ،  موضوع مهمی است که باید به آن پرداخته شود واستفاده از ر

داشته وبا جستجو در سایتهاي صورت نگرفته ، وظیفه خوددانستم قدمی هرچند کوچک دراین راستا بر) حداقل درحد اطالع اینجانب ( عملی اي در سطح وسیع وفراگیر 

 مواجه شده وفوالدي ، بااستقبال آنهاسندیکاي تولیدکنندگان لوله وپروفیل  مسئولین محترممختلف خارجی مطالبی را انتخاب وترجمه نمایم  که پس از طرح موضوع  با 

الزم به یادآوري است که دربعضی . ته وهمکاري هاي الزم را دراین خصوص به عمل آوردند از راهنمایی هاي خود بنده را بی نصیب نگذاشسندیکا دبیرو مشاورفنی محترم 

ازراهنمایی هاي خود دراین مورد  از موارد که ازترجمه دقیق اصطالح به کاررفته اطمینان نداشتم ، عین آنراداخل پرانتز نقل کرده ام که امیدوارم دوستان بزرگوارخواننده

  دریغ نفرمایند 

  

   نوار ازیک پهلو به پهلوي دیگر غلطیده ویا  قالبها آنرا به یک سمت می رانند: )1( مشکل

 ( ورودی )دروازه (میزentry table  ( لق است ، مجموعھ ورودی میزفورمینگ را  بررسی کنید 

  بین قالبھا عبور نمی کند ) وسط ( نوار ازقسمت مرکز 

 ، یاتاقانھا وتکیھ گاھھای آنھا ساییده شده اند ،(مجموعھ دروازه ھارا بررسی کنید دروازه ھای شامل شافتھای متحرک گشادکرده اند                       

 )باال را چک کنید  شافتھای)      top adjustments(  حد تنظیم

 قالب ھای اصلی فورمینگ   )breakdown mills      (  موازی) نیستند  ) یک خطدر 

 کنید  تعویضآنھارا ( ساییدگی درحد زیر تلرانس دارند  قالب ھای اصلی فورمینگ ( 

  راھنما قالبھای  (بدنھ قالبھای جانبی ( )side rolls    (گشاد کرده اند  ) مجموعھ آنھارا بررسی کنید( 

  قالبھای راھنما درراستای حرکت ورق تنظیم نشده اند 

  تنظیمات جدولتنظیم قالبھای راھنما مطابق با  ) Setup chart (  صورت نگرفتھ 

  آنھارامھارکنید (قالبھای راھنما بھ خوبی مھارنشده اند در نتیجھ بھ جای کنترل مسیرحرکت نوار، معلق ھستند( 

   لوله درقسمت فورمینگ خط وخش دارد: ) 2(مشکل 

  عرض ورق ورودی صحیح نیست 

  متمایل بھ کناره ھا است ( ورق درمرکزمسیر حرکت نمیکند( 

  متحرک (قالبھای اصلی ( )driven rolls   (مطابق با گیج تنظیم نشده اند 

 شافتھای   حد تنظیمیاتاقانھا وتکیھ گاھھای آنھا ساییده شده اند ، (دروازه ھای شامل شافتھای متحرک گشادکرده اند ، مجموعھ دروازه ھارا بررسی کنید

 )باال را چک کنید 

  موازی نیستند ) متحرک (قالبھای اصلی 
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  با قالبھای راھنما ھم مرکزنیستند )   متحرک (اصلی قالبھای 

  درراستای حرکت ورق تنظیم نشده اند)  متحرک (قالبھای اصلی 

  سرعت دورانی)RPM   ( محرک) باسرعت دورانی تیغھ ھا و قالبھای سایزینگ مطابقت ندارد) گیربکس 

  مجموعھ آنھارا بررسی کنید (  گشاد کرده اند)  قالبھای راھنما  (بدنھ قالبھای جانبی( 

  قالبھای راھنما درراستای حرکت ورق تنظیم نشده اند 

  صورت نگرفتھ  تنظیمات جدولتنظیم قالبھای راھنما مطابق با 

  محرکقالبھای دوردردقیقھ)   drive RPM  (   قالبھای تیغھ دارباسرعت دورانی )  fin pass(    مطابقت ندارد وسایزینگ 

  مجموعھ آنھا را چک کنید راھنما دارای لقی است قالبھای بدنھ ، 

  تعویض کنید ( خورده شده اند  قالبھا پایین ترازاندازه  تلرانس( 

  خط وخش دارد تیغه دار و جوشلوله درقسمت   :  ) 3(مشکل 

  عریض تراست ( عرض ورق از مقدار تعیین شده بیشتر است( 

  خیلی سفت ھستند ( قالبھای اصلی بھ طور صحیح تنظیم نشده اند ( 

  موازی نیستند) متحرک (قالبھای اصلی 

 م             حد تنظییاتاقانھا وتکیھ گاھھای آنھا ساییده شده اند ، (دروازه ھای شامل شافتھای متحرک گشادکرده اند ، مجموعھ دروازه ھارا بررسی کنید   
 )چک کنید باال را  فتھایشا

 قالبھای اصلی مطابق با مسیر حرکت تنظیم نشده اند 

  مطابقت ندارد وسایزینگ  )متحرک ( اصلی قالبھای دوردردقیقھ قالبھای محرک  باسرعت دورانی 

 واندازه آنھا زیر حدتلرانس است  خورده وکند شده قالب تیغھ 

  تنظیم قالبھای راھنما صحیح نیست 

  بدنھ قالبھای راھنما دارای لقی است ، مجموعھ آنھا را چک کنید 

 قالبھای راھنما درراستای حرکت ورق تنظیم نشده اند 

  با قالبھای راھنما ھم مرکزنیستند)   متحرک (قالبھای اصلی 

  موازی نیستندبا ھم قالبھای راھنما 

  اندازه لولھ رامابین ھرقالب اصلی وراھنمای بعداز آن بررسی وبا نمودار تنظیم مقایسھ کنید 

  خیلی سفت ھستند (قرقره جوشھا بطور صحیح تنظیم نشده اند( 

  قالبھا زیرخط تلرانس گشادکرده اند 

  شته وداراي انحنا است خط وخش دا سایزینگدرقسمت  محصول:  ) 4(مشکل 

 خیلی سفت ھستند ( ین قسمت بطور صحیح تنظیم نشده اند قالبھای متحرک درا( 

 شافتھای باال  حد تنظیمیاتاقانھا وتکیھ گاھھای آنھا ساییده شده اند ، (دروازه ھای شامل شافتھای متحرک گشادکرده اند ، مجموعھ دروازه ھارا بررسی کنید

 )را چک کنید 

  قالبھای متحرک ازھردروازه تا دروازه دیگر ھم مرکز نیستند 

  قالبھای متحرک مطابق با مسیر حرکت ورق تنظیم نشده اند 

 قالبھای متحرک با ھم موازی نیستند 

  مطابقت ندارد  متحرک فورمینگو   قالبھای تیغھ دارمحرک  باسرعت دورانی  درایودوردردقیقھ 

  شافتھای قالبھا خمیدگی دارند 

 تنظیم قالبھای راھنما صحیح نیست 

 بدنھ قالبھای راھنما دارای لقی است ، مجموعھ آنھا را چک کنید 

 قالبھای راھنما با ھم موازی نیستند 

  با قالبھای راھنما ھم مرکزنیستند)   متحرک (قالبھای اصلی 

 قالبھای راھنما درراستای حرکت ورق تنظیم نشده اند 

  اندازه لولھ رامابین ھرقالب اصلی وراھنمای بعداز آن بررسی وبا نمودار تنظیم مقایسھ کنید 

 موقعیت قالبھا را بررسی کنید کھ آیا ھرقالب در دروازه مخصوص خود جازده شده یاخیر ؟ 

  لولھ قبل از ورود بھ میز سایزینگ بھ طور کامل خنک نشده است 

  ست اتنظیم قرقره ھای ترکھد خیلی سفت 

  قالبھا زیرخط تلرانس گشادکرده اند 
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   عدم جوشکاري به دلیل شکل دهی ضعیف:   ) 5(مشکل 

  باریک تراست ( عرض ورق از مقدار تعیین شده کمتر است( 

  قالبھای اصلی فورمینگ با قالبھای تیغھ دار دریک راستا نیستند ویا تنظیم آنھا صحیح نیست 

  عملکردی ندارندقالبھای تیغھ دار برروی نوار 

  تیغھ خورده وکند شده واندازه آنھا زیر حدتلرانس است 

 قرقره جوشھا وقالبھای تیغھ دارھم راستا نیستند 

 قرقره جوشھا درراستای حرکت ورق نیستند 

 قرقره جوشھا بطور صحیح تنظیم نشده اند 

   سرعت خط باالاست ( سرعت نورد برای جوشکاری مناسب نیست( 

  قرقره جوشھا خورده شده وزیر حدتلرانس ھستند 

  ) weld chatter(  جوشکاري خوردگی در:)  6(مشکل 

با بستر جوش سطح خارجی لوله )   scarf knife(از ناتوانی دررسیدن به یک برش تمیز قبل از منطقه جوش وبستر آن است ، به دنبال برخورد پلیسه گیر ناشی خوردگی جوش 

  : که مهمترین علل آن  عبارتند از پلیسه دار وزبر میشود 

  بستر جوش ویا سطح برخورد پلیسھ گیر ناکافی است 

  پایین بودن دمای جوش ویا کافی نبودن قدرت آن جھت ذوب فلز در محل جوش 

 لذا پلیسھ گیررا بھ آن منطقھ نزدیک کنید نرمی وبطور موثر برداشتھ شود باید داغ وسرخ باشدی فاصلھ بین محل جوش وپلیسھ گیر ، برای آنکھ  گرده جوش بھ زیاد 

  جوش بعداز خروج ازمحل وقبل ازورود بھ پلیسھ گیر سریعا خنک میشود 

  پایھ یا تکیھ گاھی درزیر پلیسھ گیر وجودندارد قرقرهv  بدون این پایھ لولھ منحرف شده وازمسیر خارج . شکل درزیر تیغھ آن قراردھید تا فرایند برش را ھموارنماید

 میشود

  معبر اتوکشی) ironing pass  ( پس از پلیسھ گیر وجود ندارد این گذرگاه بطوریکھ ازاسمش پیداست ، عیوب داغ بھ جامانده از پلسسھ گیررا اتو کرده ومحل براده

 برداری شده را ھموار میکند

  را ازقرقره ھای جوش دورنگھدارید این عمل بھ خمیری شدن گوشھ ھای  نوار با پیش گرم کردن لبھ ھا قبل ازجوش خوردن کمک ) اندکتور (قطعھ باالیی سیم پیچ القا

 برداری شود تبدیل میکند تا بھ نرمی وراحتی توسط پلیسھ گیر براده ) malleable   چکش خوار( وآن را بھ ماده ای قابل انعطاف کرده 

  درجھ نسبت بھ خط قائم قرارگیرد  15درجھ نسبت بھ افق وبدنھ آن نیز بازاویھ  18زاویھ برش را درتیغ پلیسھ گیربررسی کنید ، پاشنھ این تیغھ با زاویھ

 بھ دنبال خواھدداشت این تنظیم موقعیت مناسبی را فراھم میکند کھ تیغھ روی لولھ کشیده نشود زیرا کشده شدن ازباال یاپایین در مسیر خرابی جوش را 

  قوس نامناسب نوک تیغھ ، سطح داخلی تیغھ باید کمی بزرگتر از شعاع خارجی لولھ باشد تا برش متقارن وتمیزی حاصل شود 

  کند شده است ) تیغھ پلیسھ گیر ( رنده 

  

  آن جوش  یا حفره در بستر  نطقهایجاد شکاف در م:)  7(مشکل 

  ماده کافی برای ایجادجوش وجود نخواھدداشت) نوارخیلی باریک باشد (مقدارتعیین شده باشد ، عرض نواررا بررسی کنید اگرکمتراز 

 مسیر حرکت لولھ وامتداد آن رابررسی کنید 

  تنظیم قالبھا را چک کنید 

  عملکرد قالبھای تیغھ دار برای آماده کردن کناره ھای نوار بھ منظورجوشکاری مناسب ، کافی نیست 

  یکنواخت نیست (ضعیف است لبھ درز ایجادشده( 

  نواردرخارج ازمرکزدسترسی ترکھدھای جوش )weld box   (  بوده ودرنتیجھ فورج بین قرقره ھا اتفاق نمی افتد ) نوار قبل از ورود بھ محفظھ

 )داشتھ باشد  12جوش وبین قرقره ھا باید حالت ساعت 

  لبھ ھای دوطرف ورق بصورت موازی وھم اندازه وارد محفظھ نمی شوند 

  سرعت نورد با قدرت جوش ھماھنگی مناسبی ندارد 

  ترکیب شیمیایی بد ( کیفیت فوالدضعیف است( 

  اندازه غیرواقعی درقسمت سایزینگ :)   8(مشکل 

  اندازه جوش مطابق با نمودارتنظیمات نیست 
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  انحناء مناسب را تدارد ( شکل جوش مدور نیست( 

  لبھ ھای دوطرف موازی نبوده ولذا پوشش کاملی بین دولبھ درحین ورود بھ محفظھ جوش بوجود نمیاید 

  گیر صاف وصیقلی نیست رنده پلیسھ 

  سی کنید تنظیم قالبھای اصلی وراھنماھا رادرقسمت فورمینگ وتیغھ داربرر( تحویل لولھ ازقسمت فورمینگ بھ قرقره جوشھا ضعیف است( 

 محفظھ جوش بھ خوبی آماده  تنظیمات درقسمتھای فورمینگ وتیغھ دار راچک کنید برای مثال آیا قالبھای تیغھ دار لبھ ھای نواررا برای ورود بھ

 میکنند؟

 یاتاقان ھا ( واشرھای نازک ) ( rework shims  ( برای حفظ مسیر ورق درزیر شافتھای گردنده قرارداده نشده است 

 ازنظر ضخامت وطول ( بوشھای شافتھا صحیح نیست  اندازه( 

  محفظھ ھای شافتھا وتکیھ گاھھا راچک کنید ممکن است قطرھای داخلی گشادکرده ویا ( دوران درستی ندارند شافتھا ، قالبھا ودیگراجزاءدوار

 )قطرخارجی شافتھا خورده شده وکوچکتر ازاندازه باشند 

  بیش ازاندازه سفت شده اند ) ازجملھ بلبرینگھا ورولبرینگھا ( تکیھ گاھھا ویاتاقانھا 

  را بررسی کنید ات حد تنظیمتکیھ گاھھا ویاتاقانھا گشادشده اند (قالبھای راھنما را چک کنید ) بدنھ (مجموعھ( 

 قالبھای راھنما با ھم موازی نیستند 

 کامل خنک نشده است لولھ قبل از ورود بھ میز سایزینگ بھ طور 

  فلز تغییر یافتھ است ) مانندسختی ( ویژگیھا /خواص شیمیایی 

  

  :تعویضها ویا کارکردعادي میشوند  زمان آیتم هایی که سبب اتالف وقت نورد درطول:)   9(مشکل 

  باید دردسترس اپراتورقرارگرفتھ وابزاری برای حل مشکالت پیش آمده مکتوب این رویھ (  برای تنظیمات وجود ندارد) دستورالعمل (رویھ مکتوبی

زیرا کھ ھرماشینی  براساس تجھیزات خود درمعادالت تنظیم ، ) باشد تا ھراپراتور رویھ جداگانھ ای براساس احساس خود جھت تنظیمات نداشتھ باشد 

 رین علت ضرورت استفاده ازدستورالعمل مکتوب است دارای عوامل ثابتی است کھ تنھا متغیر عامل انسانی است  واین مھمت

 نمودار تنظیمات  )Setup chart  ( ولی استفاده از  تنظیمات براساس تجارب قبلی ویا تنظیم نھایی پس از تنظیم اولیھ ارزشمند است،  وجودندارد

  ابزارھا  باید بھ روش مختص آن باشد بدین معنی کھ تنظیمات نورد باید مطابق با پارامترھای نمودار فوق باشد

 رویھ ھا  برای عمل نورد لولھ ھا ونگھداری تجھیزات کمک  کرده و استفاده ازاین  یکسان  ، آموزش رسمی بھ توسعھ رویھ ھای نبود آموزش رسمی

 تورھا  را رواج می دھد دربین اپرا

 بایداز اندازه ھای موجود قبلی کمک گرفت کھ این کار میتواند براساس طرح  چشم پوشی از اندازه ھای تنظیمات قبلی  ،SPA      ؟؟ صورت گیرد

، بھ سادگی میتوان اندازه ھارا ازروی آنھا بازنویسی کرده و تنظیمات  چنانچھ قبال تنظیمات مطابق با نمودار صورت گرفتھ ورویھ ھا خالصھ شده باشند 

درزمان کلی تنظیمات صرفھ جویی خواھدشد تھیھ لیست شامل تمامی آیتمھا در این سند باید % 75را مجددا انجام داد با این عمل بھ میزان 

 دردستورکارباشد 

 ونگھداری  اصالحاری خوبی دارند ؟ آیا قالبھای شما نیاز بھ اصالح وبازسازی وارتقاء دارند ؟ ، آیا قالبھای شما یک برنامھ نگھد وضعیت ضعیف قالبھا

قالبھا باید درمواجھھ با مشکالت مکانیکی درحین کار . ضعیف قالبھا تاثیر بھ سزایی  در اتالف زمان نورد وتولید ضایعات درحین تولید خواھدداشت 

 ند معمولی ویا تنظیمات قابل اطمینان باش

 از مشکالت کیفی مربوط بھ محصوالت ناشی ازوضعیت تنظیم ناصحیح وانطباق آنھا با اندازه ھای واقعی ابعاد انھا است  %  95،  ضعیف قالبھا  تنظیم

   ) شابلن گذاری (  اغلب قالبھا حداقل سالی یک باربازبینی  واندازه ھای آنھا مورد ارزیابی قرارگیرند

  قبل از اری دارند ؟ شماباید از مدت زمان بھ کارگرفتھ شدن تجھیزات ، تجھیزات شما یک برنامھ تعمیر ونگھدزار وبآیا اتجھیزات ، وضعیت ضعیف

نھ تنھا زمان ) ازکاربیافتد ( ادامھ کار با تجھیزات تازمانیکھ دیگر نتواند محصولی تولیدکند . ، آگاھی داشتھ باشید آنھااستفاده مجدداز برنامھ زمان بندی 

 رزشمندنورد را بھ ھدر خواھدداد ، بلکھ سبب تولید ضایعات شده وبرنامھ زمانی تحویل را بھ تعویق خواھد انداخت ا

   خالصه

  ونگهداري نورد وبرنامه تولید باشد  تعمیرباید قسمتی از یک استاندارد  بررسیها ي زیر وتمرین وتاکید برعمل به آنها 

  بررسی قطر خارجی)O.D  ( شافتھا) متحرک وھرزگرد( 

  ازنظرگشادی (بررسی یاتاقانھا وبلبرینگھا وتکیھ گاه ھای آنھا( 

  ازروی قطر آنھا (بررسی انحناء شافتھا( 

  بررسی توازی شافتھا 

  بررسی تنظیم بودن دروازه ھا 

 جزاء ترکھدھا بررسی مجموعھ میز ورودی ، ایستگاه ھای درایوھا ، مجموعھ قالبھای راھنما ، محوطھ جوش وا 
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  ریسمان کشی قالبھا بھ منظور بررسی مسیر وخط حرکت صحیح نوار بین ایستگاه ھای راھنما 

  حداقل سالی یک بار ) شابلن گذاری ( ارزیابی اندازه قالبھا 

  درست جاگذاری صحیح قالبھا در دروازه ھای اصالح شده و 

 استفاده از نمودار تنظیمات 

  استفاده مداوم از دستورالعملھای مکتوب 

  سایز لولھ مابین دوایستگاه متوالی اندازه گیری 

 اطالع ازترکیب شیمیایی وسختی فلز مورد استفاده درنورد 

  بررسی عرض وضخامت ورق قبل ازورود آن  بھ مرحلھ نورد ومستندسازی ویژگیھای نوار 

 رای استفاده وپی گیری عموم ومھمتر از ھمھ تدوین یک استانداردکارخانھ ای ب 

ظرات ارزشمند خودرا ازطریق سندیکا در پایان ضمن تشکرمجدد ازمسئولین محترم سندیکا خصوصا آقایان مھندس حقیقی مشاورفنی ودکتر فراز دبیر، ازدوستان عزیز تقاضا دارم کھ ن
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