
  

 )17003استاندارد ( بر اساس شرکت تولیدي و بازرگانی صباح   ) قوطی(طرح کنترل کیفی مواد اولیه و محصوالت 

ف
ردی

 
  

  مالحظات  کنترل کننده  تلرانس  مرحله کنترل  ابزار کنترلی  پارامتر کیفی

  5722و  3694مطابق با استانداردهاي   کیفی رکنترل  ±% 10  حین ورود  میکرومتر  ضخامت ورق  1

  از روي جداول مربوط به هر محصول  اپراتور خط  ±1mm  نواربري  )کولیس(خط کش   عرض نوار  2

  پس از تولید  متر نواري  طول محصول  3
15mm  +) 2براي ضخامت (  

10mm  +)1.5براي ضخامت (  
  )طول محصول  L≤10000 )L≥6000  رکنترل+  اپراتور

  کولیس (B,H)ابعاد بیرونی   4
  پس از تولید

  )تولیدشروع (
    کنترلر+ اپراتور   ±% 1

  )نقاله(زاویه سنج   زوایا  5
  پس از تولید

  
    کنترلر  90 ± 1

  ) شابلن( سنج   R    (R)شکل گوشه بیرونی   6
  پس از تولید

  )شروع تولید(

 T=2اگر 

3.2 < R < 4.8 
  کنترلر

  کلیدر حالت 

1.6T < R < 2.4T 

7  
  فرورفتگی و برآمدگی سطحدرصد 

  )B= بعد محصول ()  گیتفرورف ��(
  فیلر - گونیا 

  پس از تولید

  )شروع تولید(
Max=0.8%  کنترلر  

  بر اساس رابطه زیر

 % = 
��

�
∗ ���% 

  )تاب(پیچش   8
 فیلر –کولیس 

  وترازسنج 

  پس از تولید

  )شروع تولید(

0.5mm  براي هر متر طول

  )3mmحداکثر (
  کنترلر+ اپراتور 

افق به کمک  درترازبر روي میز صاف و

   ترازسنج

9  
میزان انحنا از خط  e) (خمش طولی(ناراستی 

  )طول محصول= L) (راست
  فیلر - کولیس 

  پس از تولید

  )شروع تولید(
 Max0.15%Lبارانداز+ کنترلر   از طول کل  

  در اصطالح حالت شمشیري بودن محصول
�

�
∗ ���%  =% 

  چشمی - لمسی   خط و خش  10
  پس از تولید

  )تولیدشروع (
  قابل رویت با چشم یا لمس با دست نباشد  اپراتور+ کنترلر   _

  چشمی - کولیس  موقعیت و کیفیت جوش  11
وپس میزسایزینگ 

  ازتولید
≤ 
�

�
  اپراتور+ کنترلر   

در  حداقل خط جوش بهتر است
�

�
بعد محصول  

  وصاف وبدون درزباشد

  دیجیتال  باسکول  جرم واحد طول  12
  پس از تولید

  )تولیدشروع (
  بارانداز+ جرثقیل کار   ± %6 

وزن تقریبی بندیل ها بستگی به نوع محصول و 

  .جدول ضمیمه خواهد داشت



  

  


