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  اتیلنیقالم پلیلیست ارزیابی توانمندی تولیدکنندگان لوله و اچک

 موضوعات مورد ارزیابی

 کنترل مواد اولیه                                                                    الف

  خیر بلی بررسی فنی سوابق، استاندارد و مدارک گرانول 1 -الف

    انول در لیست مورد تایید تولیدکنندگان قرار دارد؟نندگان گردکلیتو - 1

    EP100   EP80تطابق دارد؟  IGSگرانول مورداستفاده با مشخصات فنی  - 2

    فنی گرانول موجود است؟ گواهی مشخصات - 3

    موجود است؟ اکسیدانآنتیفنی  گواهی مشخصات - 4

     جود است؟ی و زرد مومستریچ مشکفنی  گواهی مشخصات - 5

  خیر بلی های گرانولارزیابی مواد اولیه و تست نمونه 2 -الف

     تطابق دارد؟IGS  با مشخصات فنی گرانول و هاآیا نتایج تست نمونه - 1

    باشد؟های گرانول یکسان و مطلوب میآیا شکل ظاهری و اندازه دانه - 2

 باشد؟یاکسیدان معتبر میتتولیدکننده آن - 3

 ه لحاظ گردد.ندنام شرکت تولیدکن

   

 باشد؟تولیدکننده مستریچ مشکی معتبر می - 4

 نام شرکت تولیدکننده لحاظ گردد.

   

 باشد؟معتبر می UVتولیدکننده  - 5

 نام شرکت تولیدکننده لحاظ گردد.

   

 باشد؟معتبر می زردتولیدکننده مستریچ  - 6

 نام شرکت تولیدکننده لحاظ گردد.

   

 آالتکنترل تجهیزات و ماشین                                                      ب    

 سیستم تغذیه گرانول                                                         1 -ب

    گردد؟مجزا انجام می شارژ گرانول در مخازن در سالن - 1

ظت کننده جوی و محیطی محافمل آلودهها و سیستم تغذیه از عوامخزن گرانول - 2

 شود؟ چگونه؟می

   

    قدور است؟گرانول مخازن به سهولت مامکان دسترسی و بازرسی از مواد  - 3

    مخزن مناسب مربوط به هر خط تولید لحاظ شده است؟ - 4

دستورالعمل مربوطه اخذ    اشد؟بدستورالعمل بارگیری گرانول موجود می - 5

 گردد.

    ه است؟مکانیز Extruderتغذیه گرانولها به  - 6

    باشد؟امکان ردیابی هر مسیر انتقال گرانول به سادگی مقدور می - 7

     

     

     



 آالت تولیدیتجهیزات و ماشین                                                         2 -ب

 اتیلن گازی:تعداد خطوط تولید پلی - 1

 ای تولید لوله:ام سازنده و مشخصات فنی دستگاههن - 2
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 .......... تا ..................................... SDR..... میلیمتر و از ........ تا ...............های گازی: از قطر .........سایز تولیدی لوله - 3

  خیر     باشد؟ تمام سایزها یادداشت گردد.   بلی هر سایز موجود می Dieدوزه/ دای 

  خیر یلب 

    باشد؟کن گرانول میآیا اکسترودر مجهز به سیستم خشک - 4

    باشد؟های گراویمتری میسیستم خط تولید دارای - 5

افزاری آیا اطالعات خط تولید مشتمل بر فشار، سرعت، دما و غیره بصورت نرم - 6

 شوند؟ثبت می

   

معتبر کالیبره قی، توسط شرکت گیری ابزار دقیها و وسائل اندازهآیا تمامی گیج - 7

 اند؟شده

   

    های کالیبراسیون است؟های گراویمتری دارای سنجهسیستم - 8

بودن مشخصات و زن )از لحاظ خوانایی، کاملاه مارکر و عالمتعملکرد دستگ - 9

 عدم هرگونه اثر مکانیکی سطحی( مورد تایید است؟

   

های صافی و یکنواختی سطح برش و لبهن، بودعملکرد دستگاه برش لوله )گونیا - 10

 اطراف سطح برش( مورد تایید است؟

   

نمونه  ؟ حداقل طول یکراژ لوله عملکرد مناسبی داردمت گیریاندازه دستگاه - 11

 گیری گردد.بصورت دستی اندازه

   

    باشد؟می IGSعملکرد دستگاه اکسترودر نوار زرد مطابق  - 12

    بدون امکان آسیب بر روی لوله(مکانیزه است؟ ) سیستم کالف لوله - 13

    سب دارند؟کننده مسیر حرکت لوله عملکرد مناهای هدایتآیا غلطک - 14

ن تدابیر مناسب آیا در مسیر حرکت لوله جهت جلوگیری از تماس لوله با زمی - 15

 اتخاذ شده است؟

 نصب کفپوش الزامیست  

 تجهیزات کنترلی                                                             3 -ب

 آیا سیستم کنترلی آلتراسونیک در خط تولید موجود است؟ - 1

 نام سازنده و مشخصات به همراه کاتالوگ ارائه گردد.

  خیربلی

 تعداد پرابها: - 2

 سایر اطالعات سیستم آلتراسونیک:

 ثابت   سیستم اسکن چرخشی 

  خیربلی   با سیستم گراویمتری ارتباط دارد؟ آلتراسونیک لترکن  آیا سیستم - 3

 شود؟شامل موارد زیر می آلتراسونیک کنترل  آیا سیستم - 4

  خیربلی کنترل ضخامت - 4-1



  خیربلی جی لولهکنترل قطر خار - 4-2

 رنگ/پاش/آژیر/چراغ/غیره خیربلی های خارج از تلرانسزن و یا هشدار مناسب در خصوص لولهسیستم عالمت - 4-3

  خیربلی ثبت گرافهای مرتبط با متغیرهای زمانی و مکانی )متراژ لوله( - 4-4

  خیربلی شدهیدشده با گرافهای ثبتقابلیت ردیابی لوله تول - 4-5

ضمیمه ای دریافت و نمونه خیربلی های الکترونیکی مقدور است؟امکان ثبت نتایج و گرافها بصورت نسخه - 4-6

 گردد.

اسیون دستورالمعل کالیبر خیربلی شود؟جام میدوره کالیبراسیون دستگاه چندوقت یکبار ان - 4-7

 دریافت شود.

 .نام برده شود خیربلی باشد؟های کنترلی دیگری میآیا خط تولید مجهز به سیستم - 4-8

 کاریهیزات خنکتج                                                      4 -ب

 پاششی     وری غوطه وری است و یا پاششی؟کاری خط تولید غوطهسیستم خنک - 1

  و یا چیلرها: Cooling Towerظرفیت  - 2

  نام سازنده، ظرفیت کاری و رنج دمایی قید گردد. - 3

  خیربلی باشد؟گیر میکاری مجهز به فیلتراسیون و سختیسیستم خنک - 4

تصویر تهیه گردد و تارریخ  خیربلی باشد و برنامه تعویض و نگهداری دارند؟یلترها مناسب میفوضعیت  - 5

 گرفتهآخرین تعویض صورت

 منبع تامین آب: خیربلی باشد؟آب مورداستفاده دارای نتایج آزمایشگاهیی می - 6

  خیربلی ب و کالبیره هستند؟ترمومترهای دما دارای عملکرد مناس - 7

ها دارای عملکرد مناسب وری( و نازلها )پاششی و غوطهکاری لولهسیستم خنک - 8

 باشد؟می

  خیربلی

 سایر تجهیزات                                                     5 -ب

ها، وضعیت مطلوب ها و سایر تجهیزات مورداستفاده در جابجایی لولهجرثقیل - 1

 دارند؟

  خیربلی

تعداد و توان آن مشخص  خیربلی باشد؟های مناسب میا کارخانه مجهز به برق اضطراری و ژنراتورآی - 2

 گردد.

  خیربلی های آن دارای سیستم اطفاء حریق است؟آیا کارخانه و سالن - 3

  خیربلی ها تدارک دیده شده است؟آیا تجهیزات جانبی جهت حمل و جابجایی لوله - 4

 کنترل کیفی و بررسی آزمایشگاه                                         ج            

  خیربلی آیا آزمایشگاه کارخانه همکار موسسه استاندارد ایران است؟ - 1

 شود؟ندرج در استاندارد( توسط تجهیزات موجود در آزمایشگاه کارخانه انجام میذیل )م هاآیا تمامی آزمایش - 2

  یرخ بلی MFRآزمایش  - 2-1
  

    OITآزمایش  - 2-2

    آزمایش میزان کربن - 2-3

    آزمایش پراکندگی کربن - 2-4

    آزمایش دانسیته - 2-5



     درجه 20هیدرواستاتیک در دمای  آزمایش - 2-6

    ساعت 165درجه  80هیدرواستاتیک در دمای  آزمایش - 2-7

    ساعت 1000درجه  80هیدرواستاتیک در دمای آزمایش  - 2-8

    تست کشش آزمایش - 2-9

    Burst آزمایش - 2-10

    RCP آزمایش - 2-11

    تیبرگشت حرارآزمایش  - 2-12

     SCG آزمایش - 2-13

     Squeeze off آزمایش - 2-14

بر روی چندین  Burst  سازی و انجام آزمایش هیدرواستاتیک وت آمادهآیا قابلی - 3

  جود دارد؟ تعداد ذکر گردد.نمونه بصورت همزمان و

   

 در غیر اینصورت ذکر گردد.   شود؟هیزات موجود انجام میها مندرج در استاندارد توسط تجآیا تمامی آزمایش - 4

    ها، آزمایشگاه همکار ذکر گردد.سپاری آزمایشدر صورت برون - 5

    تگاههای آزمایشگاه مورد تایید است؟آیا صحت عملکرد دس - 6

 ای ارائه گردد.نمونه   کنند؟ها گرافهای مربوطه را ارائه میشآیا دستگاههای آزمای - 7

    ده هستند؟دارای پرسنل مجرب و کارآزمو آزمایشگاه آیا واحد - 8

    ده هستند؟کیفیت دارای پرسنل مجرب و کارآزموآیا واحد کنترل - 9

و زیرنظر مستقیم مدیرعامل  کیفی مسقل از مدیر تولید بودهآیا واحد کنترل - 10

 باشد؟می

   

 کنندهنام شرکت کالیبره   ها کالیبره هستند؟ام آزمایشآیا دستگاههای انج - 11

یکی  8این بند با بند شماره    اشراف و تسلط دارند؟ها در انجام آزمایش QCآیا نفرات  - 12

 باشد.می

وط به تولید لوله در آزمایشگاه ها و استانداردهای مربلآیا فرمها، دستورالعم - 13

 موجود است؟

   

 11این بند با بند شماره    ها تهیه شده است؟آیا فرمها و مدارک مربوط به انجام آزمایش - 14

 باشد.یکی می

    شود؟ق با استاندارد انجام میها مطاببرداری جهت انجام آزمایشآیا نمونه - 15

( و کولیس به تعداد الزم و کافی Circometerآیا ابزار کنترل قطر خارجی ) - 16

 موجود است؟

   

 د                                                  کنترل مدارک و مستندات

 11این بند با بند شماره  خیربلی اند؟ها تهیه و نهایی شدههای انجام آزمایشآیا تمامی دستورالعمل - 1

 باشد.یکی می

2 - QCP بلی ر استانداردهای مورد تایید، تهیه و نهایی شده است؟منطبق بخیر .نمونه نهایی دریافت شود 

 نمونه نهایی دریافت شود. خیربلی ( کارخانه تهیه شده است؟MPSپروسه تولید ) - 3

  خیربلی های تولیدی وجود دارد؟کیفی لولهمستندات انجام آزمایشات کنترل - 4

  خیربلی های تعمیرات و نگهداری دستگاهها وجود دارد؟به برنامهآیا مستندات مربوط  - 5



 بررسی گردد خیربلی باشد؟اصل گواهی کالیبراسیون تجهیزات موجود می - 6

و غیره وجود  IOS دکیفیت ماننهای مدیریتسیستمهای مربوط به گواهینامه - 7

 دارد؟

 بررسی گردد خیربلی

 بررسی گردد خیربلی ؟ی مدیریت یکپارچه استقرار یافته استهاآیا در کارخانه سیستم - 8

 نمونه نهایی دریافت شود. خیربلی ها، موارد مربوطه درج شده است؟آزمایش کیفیآیا در گزارشات کنترل - 9

   استاندارد مربوطه کیفی دارای نتیجه نهایی در تطابق باآیا گزارشات کنترل - 10

 ؟باشدمی

 نهایی دریافت شود. نمونه خیربلی

 بلیکیفی در خصوص محصوالت بصورت روزانه: آیا گزارشات پرسنل کنترل - 11

 خیربلی شیفتی: خیربلی ماهیانه: خیربلی هفتگی: خیر

 شود؟ثبت می

 نمونه نهایی دریافت شود. 

 ریافت شود.نمونه نهایی د  شود؟ثبت می کیفی در خصوص محصوالتکنترلآیا گزارشات پرسنل  - 12

 نمونه نهایی دریافت شود.  شود؟ثبت می بصورت کیفی در خصوص محصوالتکنترلآیا گزارشات پرسنل  - 13

 نمونه نهایی دریافت شود.  شود؟ثبت می ورتبص کیفی در خصوص محصوالتکنترلآیا گزارشات پرسنل  - 14

 نمونه نهایی دریافت شود. خیربلی شود؟ه تهیه میطرشات مربوآیا ضایعات ایجادشده قابلیت ردیابی هستند و گزا - 15

 کنترل محصول نهایی               ه                                                

  خیر بلی وضعیت ظاهری محصول قابل قبول است؟ )صافی سطح خارجی و داخلی( - 1
  

    است؟صورت تصادفی مورد تایید گیری قطر لوله بهاندازه - 2

    صورت تصادفی مورد تایید است؟به ( لولهQuality) وپهنیدگیری اندازه - 3

    صورت تصادفی مورد تایید است؟لوله به ضخامتگیری اندازه - 4

    بل ردیابی است؟کیفی در مکان مناسب بصورت صحیح الصاق و قابرچسب کنترل - 5

     باشد؟واضح و کامل می کیفیمندرجات برچسب کنترل - 6

آنها و  طنابها، ضخامت، تعداد و محل الصاق )جنسبندی محصوالت نحوه بسته - 7

 باشد؟یبندی( مناسب مباندل

   

    درپوشها بطور کامل نصب شده است؟ - 8

    باشد؟وضعیت ظاهری لوله و خطوط زرد آن مناسب می - 9

    IGSثبت اطالعات مندرج بر روی لوله مطابق  - 10

    سازنده( و مشتری درج شده است؟نام سازنده )لوگو  - 10-1

    درج شده است؟ تاریخ تولید - 10-2

    درج شده است؟متراژ لوله  - 10-3

    درج شده است؟ضخامت و قطر لوله  - 10-4

    درج شده است؟( آن SDRلوله )سری  - 10-5

    درج شده است؟شماره شیفت کاری  - 10-6

    شماره بچ درج شده است؟ - 10-7

    سایر اطالعات )استاندارد تولید، عالمت اختصاری شرکت گاز و غیره( - 10-8

    باشد؟رای سطح گونیا و مناسب میهای لوله دالبه - 11



 

 و                                                       کنترل انبار و نحوه انبارش

  خیر بلی گیری و دسترسی آزاد جهت بازرسی محصوالت وجود دارد؟آیا امکان نمونه - 1
  

    ها بر روی یکدیگر رعایت شده است؟آیا چیدمان تعداد باند - 2

    اند؟های مختلف متمایز شدهمحصوالت در اندازه - 3

    اند؟ه به نوع مشتریان متمایز شدهمحصوالت با توج - 4

دهای بندی شده است؟ )انواع مختلف گریدرستی طبقهبهآیا چیدمان مواد اولیه  - 5

 یک محصول و غیره(

   

    فرایند ورودی و خروجی مواد اولیه رعایت شده است؟ - 6

درستی انجام شده و مناسب انبارش مواد اولیه و محصول ازی کف انبار بهبسترس - 7

 است؟

   

    باشد؟میهای انبار مواد اولیه برای انبارش مواد اولیه و محصول مناسب دیواره - 8

    شود؟درستی انجام میتهویه انبار مواد اولیه و محصوالت به - 9

    شود؟انبارش مواد اولیه در برابر عوامل جوی محافظت می - 10

    باشد؟در انبار مواد اولیه و محصول موجود می حریق ءهای اطفاسیستم - 11

نقل استفاده شده  و از ادوات مناسب جهت مهار و حفاظت محصوالت در حمل - 12

 است؟

   

    ری و چیدمان محصول در کامیون موجود است؟روش بارگی - 13

    باشد؟نحوه چیدمان محصوالت بر روی وسایل حمل و نقل مناسب و پایدار می - 14

    باشد؟نحوه جابجایی محصوالت و تجهیزات مربوطه مناسب می - 15

    باشد؟های خدمات پس از فروش و ردیابی عیوب میآیا کارخانه دارای سیستم - 16

 سایر توضیحات:

  ائه پیشنهاد:و ار رسیازنتیجه ب

 

 

 

 


