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 الملخص

إن الهددددن مم يةليدددة جددددددددددددددنت الة يك ن  يةليددددة إ تددددا يدددة   ةم    التددد كدددد مم  ن 
اال حرا دا     الةنتةدا  لم تتةداول الحددوي الة ددددددددددددددة ب  ها، و ن يةلية جددددددددددددددنت   يك 
الةنتةا  تتطلب وجددن  مال لةراةنة  ةين مرا ا ات تاا البدا ة  دسا ددة ال دد ه والنها ة 

الةنت ا بعد اال ددددددددتخدالب وللر ابة احل الةرا ا انا  العديد مم ان دددددددداليب بالتخلص مم 
 ال حرا ا االعلةية، وتعتبر ان اليب ات صائية مم ان اليب الت  ت ايد يلى اكتشان 
 من رًا وتقليا التكاليف الت  تؤي     الغالب إلى ليايك الةبيعا  وليايك انسبابب

ات تاا والة يك بةصددنن الدس لة يلى ال دداام بالشددركة  تهدن احل ال س ة إلى يسا ددة وا ن
الليبية للحديد والصددددددددلب بةدينة مصددددددددراتة مم ااإل تحليا تقاسير ات تاا والة يك ل ددددددددنة 

ب ومم ااإل تحليا احل التقاسير با دددددتخدال  ر امس اتك دددددا تبيم و  ي   دددددنة مم 0202
ى ركيز يليهددددا والعةددددا يلات تدددداا الةعيددددب وت  التعرن يلى العي ة الةؤ رك لغر  الت

تفاي   دو ها م دددددتقبًا  دس اتم انب وتخلص ال س ة إلى بعو الت مددددديا  منها تدسيب 
انطق  الفنية  مريًا ويةليًا ال دددددددددتخدال ان ددددددددداليب ات صدددددددددائية لةراةنة يةليا  ات تاا، 

معل ما  ي  ر الةعل ما  يم    ا حرا ا  مة م  ن تحدث وذلك لعدل  ووجددددددددددددددن  مال
 احل العي ةبتكراس 

مرا ا  ،مصددددنن الدس لة، الشددددركة الليبية للحديد والصددددلب، جددددنت الة يك الكلمات الدالة:
 ب ر امس اتك ا، ات تاا
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Abstract 

The aim of the quality control process for any production process 

lies in making sure that the deviations in the products will not 

exceed the permissible limits, and that the process of controlling the 

quality of the products requires the establishment of a system to 

monitor all stages of production, starting with a market study and 

ending with the disposal of the product after use. To control these 

stages, there are many scientific methods, and statistical methods 

are among the methods that help to detect deviations early and 

reduce costs that often lead to increased sales and increased profits. 

This paper aims to study the reality of production and quality at the 

hot rolling mill of the Libyan Iron and Steel Company in the city of 

Misurata by analyzing the production and quality reports for the 

year 2021. And by analyzing these reports using the Excel program, 

it was found that there is a percentage of defective production and 

the affecting defects were identified for the purpose of focusing on 

them and working To avoid their occurrence in the future as much 

as possible. The paper concludes with some recommendations, 

including training technical staff, theoretically and practically, to 

use statistical methods to monitor production processes, and setting 

up an information system that provides information on any possible 

deviations that may occur, in order not to repeat these defects. 

Keywords: quality control, Libyan Iron and Steel Company, rolling 

mill, production stages, excel program. 

 . المقدمة1
تعتبر منتةا  الدس لة يلى ال ددددددددداام مم  ا  الصددددددددددنايا ،  يً تا   سوا ًا كبيرًا    
ال ددد ه الةحل  الليب  الح  له  اةية بالغة للشدددركة الليبية للحديد والصدددلب بةصدددراتة    
ظا ا تدال الةنا  ددة      دد اه الصددلب العالةية،  ةم ااإل ال دد ه الةحل  يت  ت دد ي  

شركة مم القضنان وان ياخ والصفائح، كةا  ن ا تها  ال  ه الةحل  كاما منتةا  ال
لةنتةا  الدس لة الة ددددددطحة تط س بشدددددد ا ملفق بايتناساا  ايدك  نينية مم الصددددددنايا  
التكةيلية الةتةثلة    مشدددددددداسين مدددددددددغر  ومت  دددددددددطة يديراا القطا  الخا  وتعةا يلى 
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  ال ددددددددد هب و د  دددددددددهد  احل تح يا الةنتةا  الة دددددددددطحة إلى منتةا   ارف مطل بة  
الصددددناية ت  ددددن كبير ب ددددبب  ا ة ال دددد ه إلى مخر ا  احل الصددددناية، وما  ةيز احل 
الصدددددناية    ليبيا الي ل ا   دستها العالية يلى منا  دددددة الةنتةا  الة دددددت سيك    ال  ق 
الراام، وتحتا احل الصدناية يوس مه  بالن نة لا تصاي ال طن  بايتناسل القطا  الةؤاا 

ب إن احا القطا   عا   مم [1]نة  ال ددددددددرين والقايس يلى م اكنة التح ال  اال تصدددددددداي ةلل
بعو الةشداكا الةتعلقة  تد   م ت ف   يك بعو الةنتةا ، ولك    تطين احا القطا  
الةنا  دددددددة  ةب يليه اتخاذ ات رايا  الت  تضدددددددةم مطابقة منتةاته للة امدددددددفا ، واحا  

يي  وا ن ات تاا والة يك ووجدددددن  مال تياسك وجدددددةان يتطلب مم الشدددددركة العةا يلى تق
  يك منتةاتها والعةا با دتةراس لتح يم احا النمال مم ااإل ا تخدال ان اليب العلةية 

  .الحديثة

 . نبذة عن صناعة الحديد والصلب2
الحديد مم الةعاين الفلزية الت  تتةيز بق تها وتعدي ا دتخدامها،  ه  الةايك ان دا ية الت  
تداا    كثير مم الصدنايا  بشد ا منا در  و  ير منا در، وت ت  الصنايا  الهند ية 
   مقدمة الصدددددددنايا  الح   شددددددد ا الحديد الةايك ان دددددددا دددددددية لها، كةا يداا الحديد    
مددناية ال ددفم والقاطرا  وبناي الة دد س و يراا مم الصددنايا  وانيةاإل ات شددائية الت  

ِديد   ِفيِه َبْ س   اْلَحِديدَ  َوَ ْ َزْلَنا {اإل تعالى  صددددددددعب  صددددددددراا لكثرتها وتن يها،   َوَمَناِ ُن   ددددددددَ
ب وتعد مددناية الحديد والصددلب    ليبيا مددناية  ا دددة،  البدا ا  انولى لهحل }ِللنَّاِسببب

الصددددناية تع ي لةنتصددددت  ددددنعينا  القرن العشددددريم،  يً   شدددددق ليبيا مصددددنعًا لصددددهر 
 ب [1]س تحق ا ران إ دف الشركا  الي   افية الخريك بطري  الةطاس بةدينة طرا ل

وتعتبر الشددددددددركة الليبية للحديد والصددددددددلب مم  كبر الشددددددددركا  الصددددددددناعية    ليبيا، وتقن 
ا تاس بةدينة مصدددددددراتة، وتبلة الطا ة التصدددددددةيةية  2022منشدددددددىتها يلى م دددددددا ة  دساا 

  ددر لة  سا طم مم الصددلب ال ددائا  ددن يًا بطريقة االاتزاإل الةنا 220042222للشددركة 
ل، 21/20/2090 ةر ان داس للشركة     و د وجدن .الحديد با دتخدال الغال الطبيع 

ال  دا   ل ت  ا تتاب20/20/2010 وبتاسيخ .ايحا ًا بإس دددددداي  ايدك التصددددددنين الثقيا  ليبيا
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و   اطاس ااتةال الشدددركة و دددعيها الد وة . اال تا ية وبحلك يالق الشدددركة مر لة اال تاا
 ددددددددددركا  الحديد   يم لطلنا  الزب ن، و ر  م ا تها    ان دددددددددد اه الدوليةلا ددددددددددتةابة 

 قدددددد يةلدددددق يلى تبن   مدددددال الة امددددددددددددددفدددددة الددددددوليدددددة للة يك  والصددددددددددددددلدددددب العدددددالةيدددددة،
(ISO9001/2000)  و دد لق له مةل ددًا للة يك جددةا ًا لفايلية تطبيقه وتحنيقًا ل ادان

ية الثا ية يشدددددددددددددر للة يك يال  ائزك  وسوبا الدول  اا الشدددددددددددددركة لنيا الةنشددددددددددددد يك2 وا  ما
، كدةدددددددا تدحصددددددددددددددلدددددددق يدلدى  ددددددددددددددهدددددددايك تدطدبديد   دمدددددددال الدةد يك الشدددددددددددددددددددددامدلدددددددة ل2001

(ISO9001/2000)  و دا  ا تا ية  1لب تضدددددددد  الشددددددددركة يدي 02/20/0220 تاسيخ
و دا  م دددددددايدك، ويعتبر مصدددددددنن الدس لة يلى ال ددددددداام   د ال  دا  ات تا ية  1ويدي 
 ب[2]للشركة

 ى الساخن  . نبذة عن مصنع الدرفلة عل3
مصدددنن الدس لة يلى ال ددداام ا    د مصدددا ن الشدددركة الليبية للحديد والصدددلب بةصدددراتة، 

ل،  ق ل الةصدددددنن  دس لة الباطا  الةنتةة 22/22/2002ياا التشدددددغيا التةاس   تاسيخ 
م  إلى 0بةصدنن الصدلب بطريقة الصدب الة دتةر إلى لفا  مدس لة يلى ال اام ب ةك )

طم  ن يُا،  212222م ( وبطا ة إ تا ية  دساا 2202إلى م  022م (  وير  )9ب20
وت ددددتخدل منتةا  الةصددددنن    مددددناية ان ا يب والخزا ا  والهياكا الةعد ية وات شددددائية 
و يرادددا، كةدددا  ن  زي مم إ تددداا الةصددددددددددددددنن تت  معدددالةتددده كيةيدددائيدددًا ويس لتددده يلى النددداسي 

ا مم الةةاال  انارفب ال دددددددددددتخدامه    مدددددددددددناية ان اث الةعد   وات شدددددددددددايا  و يرا
 :[2]ويتك ن الةصنن مم ال  دا  ان ا ية التالية 

    Reheating Furnacesأفران إعادة التسخين:  -
بعد تصددددنيف الباطا  وبرمةتها يت   ددددحنها إلى   ران إيايك الت ددددخيم والت  تبلة  ددددعة 

  ا ددددددددددددددطة الزيق ° ل2022طم/ دددددددددددددداية  يً يت  ت ددددددددددددددخينها إلى  222كا  رن منها 
  .( ي جح الفرن 1ب والش ا )[3]قياالث
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  رن إيايك الت خيم :(2الش ا )

   Scale Breakerقائم تكسير قشور هيدروليكي:  -
يت  ا تخرا ها مم ° ل2022يند وم إل يس ة  راسك الباطة إلى يس ة الحراسك الةطل بة 

   ان ران   ا ددددطة يسو  اامددددة  يً تةر الباطة يبر  ائ  تك ددددير القشدددد س الهيدسولي
 242تلالة القشددددد س الةتك  ة يااا ان ران   ا دددددطة ميال ذا  جدددددغت يال   صدددددا إلى 

 .( ي جح  ائ  تك ير القش س0جغت    ب والش ا )
 

 
  ائ  تك ير القش س :(0الش ا )

 
        Roughing Millآلة الدرفلة االبتدائية:  -

 ددةك  دد اد يس لة   ددب التةر الباطة يلى  ائ  الدس لة اال تدائية بعد اة ددة  و  ددنعة  
وي  د  هحل الةر لة ° ل2212م ( واحا االاتزاإل يت  يند يس ة 42م  إلى 02الةطل ة )

  . ائ  يس لة ية ي ة للتح      العر 
   Finishing Mill قوائم الدرفلة النهائية: -

 ةر الشدددددريت يلى الةقص الخا  بقطن  دا ة و ها ة الشدددددريت  يً  ةر بعد ذلك ااإل 
ير القشدددددددد س النهائ  تلالة القشدددددددد س الةتك  ة بعد الدس لة اال تدائية وبعداا  ةر  ائ  تك دددددددد
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م  0  ائ  للدس لة النهائية الاتزاإل ال دددةك   دددب البر امس الةعد لحلك ) 0الشدددريت ااإل 
 ( ي جح   ائ  الدس لة النهائيةب0، والش ا )°ل2222م ( يند يس ة  راسك 9ب20إلى 
 

 
 ة النهائية  ائ  الدس ل :(0الش ا )

    Run-out roller tableنظام تبريد الشرائط:  -
يت  تبريد الشدددريت   ا دددطة ميال ا  ددديا ية لغر  الحصددد إل يلى يس ة  راسك منا دددنة للت 

   .الشريت

       Strapping Machineآلة اللف:  -
كحد  ي   بقطر ° ل 212يت  ا ددددددددتنناإل الشددددددددريت    ا ددددددددطة  لت  اللت يند يس ة  راسك 

م ( ويت  لفها ووجددددددن  زال   إل 0222م  إلى 2492م ( و طر ااس   )902ياال  )
 ( ي جح  لة اللتب4اللفة،   ا )

 

  لة اللت :(4الش ا )
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 . واقع اإلنتاج والجودة بالمصنع:4
 اإلنتاج السنوي للمصنع: 1.4

 2122222بدالر   مم  ن الطدا ة التصددددددددددددددةيةية لةصددددددددددددددنن الدس لة يلى ال دددددددددددددداام تبلة 
ن كةيا  ات تاا ال دددددددددددددن   الةحققة  عليًا ااإل  ا ة يق ي مم يةر طم/ال دددددددددددددنة، إال  

 الةصنن مر  بالةرا ا التالية: 
 م: 2111إلى 1991المرحلة األولى الفترة من  -

(  لت طم بالر   مم 022 - 022كا ق معدال  ات تاا ال دددددن      الةت  دددددت  )
يا  حك للة دددايدك    يةل ن ال ددن ا  انولى كا ق بةشددداسكة ابراي و ني  الشدددركا  الةنف

التشدددغيا، وبعو العامليم ان ا ب مم  لغاسيا والصددديم، إال  ن كةيا  ات تاا ل  تصدددا 
م ا تهاي يق ي الة ايدك الفنية وا تال العامليم الليبيي إلى الطا ة التصةيةية واامة بعد

   دوي  لةهال التشددغيا والصدديا ة بالةصددنن، كةا  ن القدسك الت دد ينية لةنتةا  الةصددنن 
 (مط)( يبيم كةية ات تاا 2ما يت  إ تا ه  دددددددد اًي لل دددددددد ه الةحل   و الخاس  ب  دددددددد ا )

 ل(ب0222 – 2002ااإل الفترك )

 

-2002 لة يلى ال اام ااإل الفترك لةصنن الدس  (مط)ات تاا ال ن    :(2) الش ا
 [4]ل0222

 م:2111إلى  2111المرحلة الثانية من 
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ليبية للحديد والصدددلب    يقد مشددداسكة    و د  دددهد  احل الةر لة يا إل الشدددركة ال
(،  يً 0220 - 0222التشددددددغيا من  ددددددركة )   ددددددق  لبيم( النة دددددداوية ااإل الفترك )

( والدس لة يلى ال اام، وااإل الفترك 0 دةلق احل الةشداسكة كًا مم مصدنع  الصدلب )
( يالق الشددددركة    يقد مشدددداسكة    التشددددغيا من  ددددركة )إ ددددنا ( 0222 - 0224)

لها ان ر ال اجدح    تح ديم معدال  ات تاا ال ن ية وال م إل  ة، وا  الت  كانالهند 
( يبيم 0 دد ا ) للةصددنن، ل الطا ة التصددةيةية0229إلى  س ال ةيا دية تةاول      ددنة 

 ل(ب0222 – 0222ااإل الفترك )  (مط) كةية ات تاا

 
–0222 لة يلى ال اام ااإل الفترك لةصنن الدس   (مط) ات تاا ال ن    :(0الش ا )

 [4]ل0222

ولقد كا ق لعةليا  الصدديا ة ال ددن ية )ما  عرن بالعةرك الة دديةة( بةعدإل مرك كا  ددنتيم 
ان ر ال اجدددح    تح ددديم  اازية معدا  الةصدددنن وهطالة يةراا التشدددغيل  والتقليا مم 
 ترا  الت  ت وانيطاإل، والةدير بالحكر  ن  مال الةشدددددددداسكة من الشددددددددركة الهند ة ينص 

لشدددركة  ر ن ات تاا إلى ما   ه الخت ان ددداس الةتف  يليه، مقا ا  صددد إل يلى التزال ا
 الشركة الهند ة يلى  صت كةية ات تاا الت  تزيد يم احا الةعدإلب

 م: 2121إلى  2111المرحلة الثالثة من  -
ل إلى مدك  دددددهر و صدددددت  قت   با 0222ل    دددددتةر تشدددددغيا الةصدددددنن ااإل  دددددنة 

ل وبعد تنفيح يةليا  اتمدداب 0220ير، وااإل  ددنة ا دال    سك ال ددابن يشددر مم  برا
والصدديا ة ل جددراس الت  تكبدتها مصددا ن الشددركة مم  راي الحرة الت  مدددا بق الث سك، 
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كان مصنن الدس لة يلى ال اام  ار مصا ن الشركة     ل لة الع يك للحالة التشغيلية، 
ه ا بالةصددنن إال   ل  دث ا ددتقراس   ددب  لعةليا  التشددغي0220،  0220وااإل  ددنت  

ل   صددددا إلى مر لة ما  با الث سك،  ما ما  صددددا بعد ذلك  إ ه  ع ي إلى  قص إمدايا  
الطا ة الكهربائية وا قطايها بشدددد ا كاما    بعو ان يان وتصددددا    بعو ال ددددن ا  
إلى  ترك  سبعة   ددددهر مت امددددلة، اامددددة و ن الةصددددنن  عتبر مم  كبر م ددددتهلك  الطا ة  

ل ب ن  ا     ضا  نة مم 0202لليبية للحديد والصلب، و د تةيز   نة يااا الشدركة ا
  ( يبيم كةية ات تاا9لب  ددددد ا )0222 يً كةية ات تاا ال ددددن   يت  تحنيقه بعد  دددددنة 

 ل(ب0202 – 0222ااإل الفترك ) (مط)

 
–0222صنن الدس لة يلى ال اام ااإل الفترك لة  (مط) ات تاا ال ن    :(9الش ا )

 [4]ل0202

لحكر  ن الةصددددنن مصددددة  للعةا بفر يم تيايك الت ددددخيم     فس ال  ق، والةدير با
وا  ان ل ة الح  ت  مم االه تحقي  الطا ا  ات تا ية العالية ااإل العشرية الثا ية، 

  قص  طن الغياس، و ا ة الفرن   قت ب ببوالةصنن  عةا بفرن وا د  0222ومنح  نة 
 ر القددس الكدا   مم الةايك الخال )الباطا (، انار للتحدديدً والتط ير، وكدحلدك يددل ت  

  ضًا يم  قص إمدايا  الطا ة الكهربائيةب
( كةيدة ات تداا ات ةداليدة وكةيدة ات تداا الةعاة والن ددددددددددددددنة الةد ية 2ويبيم الةددوإل )

والفترك  0202لإل تاا الةعاة ااإل  ترك الدسا دددددددة الةتةثلة    الفترك مم يناير إلى ي  ي  
ل ال 0202ل، من ما مة  ن الفترك مم ي لي  إلى  كت بر0202لى ي  ةبر مم    ةبر إ
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ي  د  ها إ تاا ب بب ا قطا  إمدايا  الطا ة الكهربائية ااإل  هر ي لي  و قصها ااإل 
ان ددددهر التالية  تى ا ددددتقراس الشددددن ة العامة للكهرباي وهيطاي اتذن با ددددتدنان التشددددغيا 

ك  قد ا دددددتطا  الةصدددددنن تحقي  الة دددددتهدن ال دددددن    ها ة  دددددهر  كت برب وبالر   مم ذل
( طم   ددددب اطة ات تاا للشددددركة الليبية للحديد والصددددلب، 0202222ل )0202ل ددددنة 

 ( مم الة تهدن ال ن  ب%220( طم بةا  عايإل )0202222 يً ت  إ تاا   ال  )
 [4]م2121كمية اإلنتاج اإلجمالية وكمية اإلنتاج المعاب  .1جدول 

كمية اإلنتاج  الفترة الزمنية
 )طن( اإلجمالية

 بالطن

كمية اإلنتاج 
 )طن( المعاب

 بالطن

النسبة المئوية 
 لإلنتاج المعاب %

 9.47 3106.380 32,789.4 2121يناير 
 13.10 3930.180 30,007.9 2121فبراير 
 17.63 6413.880 36,376.0 2121مارس 
 9.58 1775.910 18,529.0 2121أبريل 
 12.14 2780.350 22,894.7 2121مايو 
 18.48 3358.160 18,171.070 2121يونيو 

 من يوليو إلى أكتوبر ال يوجد إنتاج
 10.13 2402.160 23,722.150 2121نوفمبر 
 17.13 4517.170 26,374.820 2121ديسمبر

 13.54 28,284.19 208,865.04 المجموع

كبر كةية إ تاا ( يا ظ  تد دة كةية ات تاا مم  دددددهر نار  يً  ن  2مم الةدوإل )
طم، و  ا كةية إ تاا كا ق ااإل  دددهر  36,376.0كا ق ااإل  دددهر ماسس إذ  لغق 

 طمب  18,171.070ي  ي  إذ  لغق 

 واقع الجودة بالمصنع: 2.4
( يا ظ  ن  كبر كةيدة إ تاا معاة كا ق ااإل  ددددددددددددددهر ماسس إذ  لغق 2مم الةددوإل )
 ددددددددددددددهر   ريددددا إذ  لغددددق طم، و ن   ددددا كةيددددة إ تدددداا معدددداة كددددا ددددق     6413.880
طمب     يم  ن  يلى   نة إ تاا معاة كا ق ااإل  هر ي  ي  إذ  لغق  1775.910

وير ن ال ددبب للت  فا  الةتكرسك ب ددبب ا قطا  التياس الكهربائ  وما  حتا ه ، 18.48%
إل نة إ تاا معاة كا ق ااو  ا   الةصنن مم إيايك جنت بعد ي يك التياس الكهربائ ، 
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الة دددة ب  ها ، من العل  ب ن الحد ان صدددى لن دددنة الةعيب %9.47 دددهر يناير إذ  لغق 
 (ب20%)

تتةز  احل و وتنق د  العي ة الت   د تمهر يلى منتةا  الةصدنن إلى  سبعة    ال سئي ية 
 ب(0    مم العي ة كةا ا  م جح    الةدوإل ) 42ان  ال انسبعة الرئي ية إلى 

تصنيف عيوب منتجات مصنع الدرفلة على الساخن .2جدول  
 تصنيف
 العيوب

 Defect الرمز العيب ر.م

عاد
األب

ي 
ت ف

فاو
الت

 Di
me

ns
ion

 V
ar

iat
ion

 

 OVT Over Thickness زيادة في السمك 1

 OVW Over Width زيادة في العرض 2

 UNT Under نقص في السمك 3
Thickness 

 UNW Under Width نقص في العرض 4

 WDV Width Variation اختالف في العرض 5

 THV Thickness اختالف في السمك 6
Variation 

 N.G No Graph ال يوجد رسم بياني 7

 N.G(TH) No Graph ال يوجد رسم بياني للسمك 8
Thickness 

 N.G(WID) No Graph Widh ال يوجد رسم بياني للعرض 9

ية 
شكل

ب 
عيو

 Ap
pa

ra
ne

ce
 D

efe
cts

 

 BAT Bad Tail ذيل سيئ 11

 BEE Bended Edge حواف مثنية 11

 CRE Cracked Edge حواف متشققة 12

 CAM Camber تقوس 13

 BUC Buckling تحدب 14

 ELL Ellipse بيضاوي الشكل 15

 FIT Fish Tail شكل ذيل السمكة 16
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 LOS Loose ارتخاء 17

 TEL Telescope تلسكوبي الشكل 18

 TOE Toren Edge حواف ممزقة 19

 WAV Waviness تموجات 21

 WRN Wrinkle تجاعيد 21

 ZZC Zig Zag تعاريج 22

 HAD Handing أعصاب بسبب المناولة 23
Damage 

حية
سط

ب 
عيو

 
Su

rfa
ce

 D
efe

ct
 

 FIC Fire Crack تصدع ناري  24

 HMF Hot Mill Fold طوي بالشريط 25

 HOL Hole بالشريط فتحة 26

 IND Indentation أثار حفر 27

 RIS Rolled in Scale قشور مدرفلة 28

 ROM Roll Mark عالمة الدرافيل 29

 RIM Rolled in مواد أخري مدرفلة 31
Material 

 SCR Scratches خدوش 31

 BLR Blister انتفاخات 32
 EDL Edge توريق جانبي 33

Lamination 
 PIL Pipe Lamination توريق مجوف 34

 SKL Skin Lamination توريق سطحي 35

 SLV Sliver تقشر السطح 36

 GDP Grease / Dirt Pit بقع األوساخ والشحوم 37

 RUS Ruse الصداء 38

 YP Yield Point عدم تحقيق الخضوع 39

 LE Low Elongation عدم تحقيق االستطالة 41



 

 Volume 92 العدد
 April 9299إبريل 

International Science and 

Technology Journal 

 المجلة الدولية للعلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 لعلوم والتقنية ل الدولية مجلةلل

 

Copyright © ISTJ   13 

 

عيوب 
 ميكانيكية

Mechanic
al Failure 

41 

 TS Tensile Strength عدم تحقيق قوة الشد

وفيةا يل  تصددددددنيف كةية ات تاا الةعاة   ددددددب كا  ددددددهر مم   ددددددهر الدسا ددددددة ل ددددددنة 
 ل، والعي ة الت  ظهر  و  نة كا ييب ااإل  ترك الدسا ة:0202

  م: 2121مصنع خالل الربع األول من سنة الأواًل واقع اإلنتاج والجودة ب
طم منهددا  32,789.4 لغددق كةيددة ات تدداا ات ةدداليددة للةصددددددددددددددنن ااإل  ددددددددددددددهر يندداير  

ب     يم  لغددق كةيددة %49ب0طم إ تدداا معدداة  ن ددددددددددددددنددة معيددب  دددساددا  3106.380
طم إ تاا معاة  ن ددنة  3930.180طم منها   30,007.9ات تاا ااإل  ددهر  براير 

 36,376.0ا ات ةالية ب  ما  دددددهر ماسس  قد  لغق كةية ات تا%22ب20معيب  دساا 
وت  تصددددددددنيف كةية ب %17.63طم إ تاا معاة  ن ددددددددنة معيب  6413.880طم منها 

ةدوإل بالل 0202ات تاا الةعاة و قًا للعي ة الت  ظهر  ااإل الربن انوإل مم  ددددددددددددنة 
(  ن  يلى   دنة إ تاا معاة كا ق ااإل  ددهر ماسس 0 يً يا ظ مم الةدوإل ) (ب0)

(، TEL)  ب ددددبب ييب تل دددد  ب  الشدددد ا %40ب4منها  %00ب29 يً  لغق الن ددددنة 
 ب بب ييب يامة الدسا ياب %40ب0باتجا ة إلى 

  م: 2121ثانيًا واقع اإلنتاج والجودة بالمصنع خالل الربع الثاني من سنة 
طم منهددا  18,529.0 لغددق كةيددة ات تدداا ات ةدداليددة للةصددددددددددددددنن ااإل  ددددددددددددددهر   ريددا  

ب     يم  لغددق كةيددة %9.58يددب  دددساددا طم إ تدداا معدداة  ن ددددددددددددددنددة مع 1775.910
طم إ تاا معاة  ن دددددنة  2780.350طم منها   22,894.7 ات تاا ااإل  دددددهر ماي 

ب  مدددددا  ددددددددددددددهر ي  ي   قددددد  لغددددق كةيددددة ات تددددداا ات ةدددداليدددددة %12.14معيددددب  دددددسادددددا 
وت  ب %18.48طم إ تاا معاة  ن دددددنة معيب  3358.160طم منها  18,171.070

ة و قًا للعي ة الت  ظهر  ااإل الربن الثا   مم  دددددددددددددنة تصدددددددددددددنيف كةية ات تاا الةعا
 (ب4ل بالةدوإل )0202
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(  ن  يلى   دددنة إ تاا معاة كا ق ااإل  دددهر ي  ي   يً  لغق 4يا ظ مم الةدوإل )
(، N.G(TH)) لل ةكب بب ييب ال ي  د س    يا    %09ب2منها  %41ب21الن دنة 

 (بOVT) ب بب ييب الزيايك    ال ةك %02ب2باتجا ة إلى 

 للعيوب التي ظهرت ونسبة كل عيب  وفقاً طن( ) كمية اإلنتاج المعاب .3 جدول
 [4]م2121خالل الربع األول من سنة

Def
/G 

 2121مارس  2121فبراير  2121يناير 
TOT tot % TOT tot % TOT tot % 

BEE 53.62 0.16 73.34 0.24 44.38 0.12 
BUC 170.06 0.52 -- -- -- -- 
ELL 55.85 0.17 41.99 0.14 80.79 0.22 
HMF 17.8 0.05 -- -- 13.39 0.04 
N.G(T

H) 
98.12 0.30 13.79 0.05 190.65 0.52 

N.G(W
ID) 

8.18 0.02 24.06 0.08 -- -- 
OVT 918.76 2.80 642.41 2.14 1012.5

9 
2.78 

OVW 264.97 0.81 133.25 0.44 261.37 0.72 
RIS 36.01 0.11 186.31 0.62 22.04 0.06 
TEL 504.64 1.54 1023.34 3.41 1620.7

4 
4.46 

THV 38.8 0.12 113.51 0.38 151.17 0.42 
UNT 376.32 1.15 354.7 1.18 574.68 1.58 
UNW 484.27 1.48 697.53 2.32 1021.5

2 
2.81 

WDV 70.02 0.21 224.38 0.75 105.7 0.29 
ZZC 8.96 0.03 9.02 0.03 -- -- 
ROM -- -- 223.7 0.75 1247.8

3 
3.43 

SCR -- -- 11.28 0.04 -- -- 
TOE -- -- 29.05 0.10 -- -- 
CRE -- -- -- -- 67.03 0.18 
Total 3106.38

0 
9.47 3930.180 13.10 6413.880 17.6

3 
ثالثًا واقع اإلنتاج والجودة بالمصننننننننننع خالل شنننننننننهري نوفمبر وديسنننننننننمبر من سننننننننننة 

  م: 2121
طم منها  23,722.150ية للةصدددددددددنن ااإل  دددددددددهر    ةبر  لغق كةية ات تاا ات ةال 

ب     يم  لغدق كةيددة %10.13طم إ تداا معداة  ن ددددددددددددددندة معيدب  ددسادا  2402.160
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طم إ تاا معاة  4517.170طم منها   26,374.820ي  دددددةبر ات تاا ااإل  دددددهر 
ب وير ن ال ددددبب لتح حة ات تاا إلى الت  فا  الت  تحدث %17.13 ن ددددنة معيب  دساا 

يدل ت  ر  طن الغياس وهلى اال قطا  الةتكرس للتياس الكهربائ  ب ددددددبب الةشدددددداكا  ب ددددددبب
الت  تعا يها الشدددددددن ة الكهربائية للدولةب  وت  تصدددددددنيف كةية ات تاا الةعاة و قًا للعي ة 

 يً يا ظ  (ب2ل بالةدوإل )0202الت  ظهر  ااإل  هر     ةبر وي  ةبر مم  نة 
تاا معاة كا ق ااإل  دددددددددهر ي  دددددددددةبر  يً  لغق (  ن  يلى   دددددددددنة إ 2مم الةدوإل )

(، باتجددددا ة UNW)  ب دددبب ييب  قص    العر  %00ب4منها  %20ب29الن دددنة 
 (بOVTب بب ييب الزيايك    ال ةك ) %20ب4إلى 

 وفقًا للعيوب التي ظهرت ونسبة كل عيب)طن(  كمية اإلنتاج المعاب .4جدول 
 [4]م2121خالل الربع الثاني من سنة 

Def/G  2121يونيو  2121مايو  2121أبريل 
TOT tot % TOT tot % TOT tot 

% BEE 8.94 0.05 116.49 0.51 8.91 0.05 
ELL -- -- 53.8 0.23 91.95 0.51 
HMF -- -- -- -- 13.14 0.07 

N.G(TH) 67.17 0.36 196.61 0.86 975.87 5.37 
N.G(WID) 68.98 0.37 67.37 0.29 26.64 0.15 

OVT 529.97 2.86 840.27 3.67 963.43 5.30 
OVW 65.17 0.35 101.08 0.44 91.54 0.50 
RIS 18.05 0.10 46.24 0.20 11.13 0.06 
TEL 254.51 1.37 213.2 0.93 225.97 1.24 
THV 10.92 0.06 57.7 0.25 76.36 0.42 
UNT 363.73 1.96 478.71 2.09 282.95 1.56 
UNW 252.46 1.36 398.82 1.74 283.36 1.56 
WDV -- -- 38.03 0.17 31.12 0.17 
ROM 89.27 0.48 39.57 0.17 266.85 1.47 
TOE 11.04 0.06 22.18 0.10 8.94 0.05 
CRE 26.65 0.14 110.28 0.48 -- -- 
WAV 9.05 0.05 -- -- -- -- 
Total 1775.910 9.58 2780.35

0 
12.14 3358.1

60 
18.4

8 
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ة الت  ظهر  يلى منتةدددا  الةصددددددددددددددنن تطلدددب انمر وبعدددد  ن ت  التعرن يلى العي  
تشددددخيص احل العي ة لةعر ة   ددددناة ظه ساا،  يً تبيم  ن ان ددددناة تكةم    النقاد 

 التالية: 

 Dimension Variationأواًل عيوب التفاوت في األبعاد 
(  ة م  ن تحدث لعدك OVT(،)UNT( ،)THVالزيايك والنقص واالاتان    ال ددددةك )

 قصددددددددددددان  و استفا  يس ا  الحراسك يم الحراسك الةطل بة، وتكراس  دوث    ددددددددددددناة منها،
الت  فا     الخت ات تا  ، وا دددددددددددتخدال  اطا   ري ة مم  ةيا  مختلفة بحيً يؤي  

 ااتان تركيبها الكيةيائ  إلى اجطراة ظرون تشغيلها وبالتال  تغير  بعايااب

ى الا    يةليا  التح      (، ويع ي إلOVW(،)UNWالزيدايك والنقص    العر  )
 ددددد الشددددريت وكحلك  د ينتس مم الدس لة انولية ب ددددبب يدل تةا س التشدددد يا  يم  ا ب  

 الدسا ياب

(،  حدث  تيةة لعطا "NOG"TH"(،)NOG"WIDييب الر   البيا   لل ةك والعر  )
     هال الر   البيا   لنياس ال ةك والعر ب
 

للعيوب التي ظهرت ونسبة كل عيب خالل  وفقاً  طم() كمية اإلنتاج المعاب .5جدول 
 [4]م2121شهري نوفمبر ويسمبر

Def/G 
 2121ديسمبر  2121نوفمبر 

TOT tot % TOT tot % 
BEE 22.5 0.09 46.68 0.18 
ELL -- -- 5.63 0.02 
HMF 13.2 0.13 8.99 0.03 

N.G(TH) 20.12 0.08 301.27 1.14 
N.G(WID) 19.88 0.08 52.81 0.20 

OVT 889.4 3.75 1060.11 4.02 
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OVW 72.27 0.30 374.12 1.42 
RIS 56.26 0.24 -- -- 
TEL 334.65 1.41 313.8 1.19 
THV 109.47 0.46 237.34 0.90 
UNT 297.62 1.25 681.36 2.58 
UNW -- -- 1228.44 4.66 
WDV 80.68 0.34 191.99 0.73 
ZZC 31.16 0.13 9 0.03 
ROM 26.5 0.11 -- -- 
CRE 31.85 0.13 5.63 0.02 

LOS 11 0.05 -- -- 

Total 2402.160 10.13 4517.17
0 

17.13 

 Appearance Defectsثانيًا العيوب الشكلية 
(، وا  مم العي ة الت   ة م  ن تحدددث  تيةددة  اطدداي    BEE   الح ان ) اال ثندداي

 الةناولة و اطاي     لة اللتب 

تيةة لعدل   يك الباطة الداالة لةصدددددددددنن الدس لة (،  حدث  CREتشدددددددددق     الح ان )
 يلى ال اام    الة اي انولية ت تاا اللفا ب

(،  حدث  تيةة لعدل اتنا  الطره الصدددددددددددحيحة   ناي يةليا  ELL يضددددددددددداو  الشددددددددددد ا )
 الةناولة والتخزيمب

(،  حدث  تيةة ت راي يةلية اللت يند يس ة  راسك منخفضدددددددة  و  اطاي LOSاستخاي )
 اولة وتةهيز اللفةب   من
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(، وا   دوث  رول    بعو  لقا  اللفة وذلك  تيةة ل   ي TELتل دددددد  ب  الشدددددد ا )
الا بة  ها  الشددددريت يند القائ  ال ددددايس  و يند مداا  لة اللت، ويحدث   ضددددًا يند 

 يدل ت ال  يسا يا  حب الشريت من ب رك لت الشريتب 

طح الدسا يا العامة  و التبريد (،  حددث  تيةة لعدل تةا س اراطة  ددددددددددددددWAVتة  دا  )
 الغير متةا س  و ااتان      ك الشد يلى   ان الشريفب

(، تحدث  تيةة لعدل ا دددددتقامة   ان الشدددددريت  و و  ي الا بةهال ت  يه ZZCتعاسيس )
 الشريت  ح  الةركز   ناي يةلية اللتب

 (،  حدث  تيةة ل  ي يةليا  مناولة اللفا بTOEتةزه    الح ان )

 Surface Defect ًا العيوب السطحيةثالث
(،  مهر الط   يلى ايدددة طنقددا  مدددس لددة إلى ال ددددددددددددددةددك النهددائ   HMFا ط اي بدداللفددة )

 تيةدة للتغدح دة الةفرطدة للشددددددددددددددريت  يم   ائ  الددس لدة  و لعددل تةا س يس ة  راسك الباطة 
 ويس ة  راسك الشريتب

ال مختلفة وتحدث  تيةة (، ا  عناسك يم  شدددد س ذا    دددد اإل و  ةRIS شدددد س مدس لة )
لعدل كفايك مزيا  القشدددددد س    ا  ددددددداي     تحا  سا الةيال   ناي ا راي يةلية الدس لة 

 يلى ال اام  و   ها تحدث  تيةة الستفا  يس ة  راسك  رن إيايك الت خيمب

(، تحدددث  تيةددة ل   ي يطدب  و  فر     ددددددددددددددطح الدددسا يدا  و ROMيامدة الدددسا يددا )
 يالقة بالدسا يابو  ي    ال  رينة 

 Mechanical Failureلميكانيكية العيوب ارابعًا 
(،  ع ي إلى يدددل التح      كةيددا  TS( و  ك الشددددددددددددددد )LEيدددل تحقي  اال ددددددددددددددتطددالددة )

(،  إذا كان Laminar Coolingومعدال  التد   لةيال التبريد بطاولة تبريد الشددددددددددددددريت )
  ا  (، وهذا كان التبريدQuenchingالتبريد  كثر مم الالل  حدث تبريد  ددرين للشددريت )
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(، وكددا منهةددا لدده   دداسل يلى Annealingمم الةعدددإل  تحدددث للشددددددددددددددريت يةليددة تلددديم )
 الخ ا  الةي ا ي يةب

 . االستنتاجات5
تد دة كةية ات تاا مم  دددددددهر نار  يً  ن  كبر كةية إ تاا كا ق ااإل  دددددددهر ب 2

ااإل  ددددددددددددددهر ي  ي  إذ  لغق  طم، و  ا كةية إ تاا كا ق 36,376.0ماسس إذ  لغق 
 طمب  18,171.070

طم، و  ا  6413.880 كبر كةية إ تاا معاة كا ق ااإل  ددددددهر ماسس إذ  لغق ب 0
 طمب 1775.910كةية إ تاا معاة كا ق     هر   ريا إذ  لغق 

، و  ا   دددددنة %18.48 يلى   دددددنة إ تاا معاة كا ق ااإل  دددددهر ي  ي  إذ  لغق ب 0
 ب%9.47هر يناير إذ  لغق إ تاا معاة كا ق ااإل  

مم العي ة الشددددائعة    الةصددددنن يي ة التفاو     انبعاي، وكحلك بعو العي ة ب 4
 الش لية، مةا يت  ب إيطاياا انول ية    الةعالةةب

مم جددددددةم ان ددددددناة الت  تؤي  إلى ليايك   ددددددنة الةعيب كثرك الت  فا  وذلك لعدك ب 2
  نةب  ناة منها يدل ت  ر  طن الغياس الةنا

 . التوصيات6
مفه ل الة يك الشداملة ليصنح وا عا  ياا يلى  س  ال ا ن وتدسيب  يلى  شدرالعةا ب 2

 الك ايس الفنية    الةةاليم النمر  والعةل  لهحا الغر ب
 التركيز يلى العي ة الشائعة وايطائها انول ية    الةعالةةبب 0
 ت تاابا تخدال ان اليب ات صائية لةراةنة يةليا  اب 0
 صدددددا الةنتةا  بة  ب ال سي ا  لت دددددهيا يةلية مراةنة كا وسي ة ومدف ااتةامها ب 4

 بالة يك ومدف الحا ة للتدسيبب
إيطاي الصدددددددددددا يا  الالمة لةشدددددددددددرن ال سي ة ت قان التشدددددددددددغيا يند  دوث    ب 2

 ا حرا ا  ت بب    ا تاا منتةا  ااس ة يم الة امفا ب
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ية  و   دددددددددب عية تبيم   دددددددددنة ات تاا الي م  ومدف وجدددددددددن  ر امس لعةا  شدددددددددرك ي مب 0
 مطابقته للة امفا ب

ايداي  مال معل ما   يد يؤمم ومددددددددد إل الةعل ما  يم و  ي    ا حرا ا  مة م ب 9
  ن تحدث    ال  ق الةنا ب لق   التشغيا وذلك لعدل تكراس احل العي ةب

  نةبليايك االاتةال  برامس الصيا ة وت  ير  طن الغياس الةناب 1

 المراجع
 هان، مصددددددددطفى منصدددددددد س، مددددددددناية الحديد والصددددددددلب    ليبيا، مصددددددددنن الحديد  [2]

والصدددددددددددددلب مصدددددددددددددراتة  ة ذ ًا، مةلة كلية األياة  امعة مصدددددددددددددراتة، العدي انوإل، 
 لب0224

[0]  –Brief الشددددددددددركة الليبية للحديد والصددددددددددلب)(libyansteel.com   تاسيخ الدا إل
 ل04/24/0200

( ISO 9004-4ل ينيم، منصددددددد س  ددددددددال ، تح دددددددديم الة يك بة  ب م امددددددددفا  ) [0]
بةصددددددددنن الدس لة يلى ال دددددددداام بالشددددددددركة الليبية للحديد والصددددددددلب، س ددددددددالة مقدمة 

 ب2000للحص إل يلى اال الك العالية )الةا  تير(    الهند ة الصناعية،
ية للحديد بالشددركة الليب ية لةصددنن الدس لة يلى ال دداامتقاسير ات تاا والة يك الشددهر  [4]

  بوالصلب، مصراتة، ليبيا

https://libyansteel.com/ar/brief/

