
 

 

 

 راهکارهای صنایع خودرویی و فلزی

EddyWise® 
 



 

 

 



 

 
 

 

 اتیز عملا یناش یمتالورژ  وبیع کارنتیبا استفاده از روش اد توانیدارد. م چیانواع مختلف پ دیدر تول ییبسزا تیاهم تیفیامروزه کنترل ک
 که در معرض هالیبکار رفته در چرخ اتومب یهاچیمانند، پ یمنیا یهاچیپ دیدر تول یبازرس نیداد. ا صیرا تشخ یحرارت اتیو عمل یآبکار 
 .است یضرور  یهستند، امر  یدائم رساست

 راهکار زیر را برای بازرسی سختی و ساختار پیج طراحی و تولید کرده است.  EddyWiseشرکت 
 
 

 کارنتسورتینگ سختی و ساختار پیچ با استفاده از روش ادی
بهره گرفته  کنندهاحاطه لیکوو  EddyLine Iتست از  ستمیس نیا

 یسخت ٪011 کیدستگاه به منظور تست اتومات نیاست. ا
 لیو از کو شوندیم ی. قطعات به صورت خودکار بارگذار باشدیم

خوب )سالم(  یهابه بخش تیو در نها کنندیکننده عبور ماحاطه
گاه دست توریدر مان زمونآ جی. نتاشوندیم می( تقسوب یو بد )مع

 یآت استفاده یبرا یاطالعات بازرس نیداده شده و همچن شینما
 دکنندگانیبه تول تواندیم یآمار  یهاداده نید. اش خواهند رهیذخ

 یتر مش ازیقطعات به منظور برآورده ساختن ن تیفیجهت بهبود ک
 کمک کند.

 

 
 

 EddyLine I کارنتیتست اد یستم. س0شکل 

 

 جادیا چ،یاز ارائه دستگاه تست خودکار پ EddyWiseهدف 
 یهانهیقطعه در جهت کاهش هز  نیا یبازرس یبرا نهیبه یراهکار 

 یمشتر  یمندتیو رضا یور بهره شیمحصول و افزا نیا دیتول
 بوده است.

 

 کنندهعبور پیچ از کویل احاطه. 2شکل 

 



 

 
 

 

 

 :هایژگیو 

 زیسا یهاچیپ یقابل استفاده برا M3-M28، 

 چیدر پ یوجود ناخالص صیتشخ تیقابل (Material Mixup ) 

 یحرارت اتیمانند قطعه عمل یحرارت اتیدر عمل رییهرگونه تغ صیتشخ تیقابل ( شده و نشدهW/WO heat treatment) 

 کنندهاحاطه لیکو :کارنتیاد لیکو 

 قطعه( زیقطعه در ساعت )با توجه به سا 0111 ممیماکز  :یسرعت بازرس 

 قطعات سالم و ناسالم. گیسورت 

 کاربرپسند یکاربر  رابط 

 



 

 
 

 

های فوق ایمنی و مهم سیستم تعلیق در ها یکی از بخشپینبال
تواند باعث خرابی و باشند. حتی یک ترک کوچک میخودرو می

ایراد در کارکرد آن و در نتیجه حوادث جبران ناپذیری شود. بدین 
ای برخودار کیفیت این قطعات از اهمیت ویژه یبازرس ترتیب

 ت.اس

 
پین. بال0شکل   

 :شده استارائه ها پینبال یبازرس یسه راه حل برادر این راستا 
 تست ی،سخت خودکارتست  یستم، سدستگاه تست رومیزی

 .ریزساختاررک و تخودکار 
 

 EddyWise  ینپبال هاییبازرس یسه. مقا0جدول 
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رومیزیدستگاه تست    - - 0 
یتست خودکار سخت یستمس  -   0 

تست خودکار ترک و 
یزساختارر   

   5 

 
EddyDesk  

در این  است. یشگاهآزمابرای استفاده در  رومیزی راه حل یک
بهره گرفته شده  EddyLine Iکارنت سیستم از دستگاه تست ادی

و هر گونه  یانقطه ی،طول ی،عرض عیبهر گونه  EddyDeskاست. 
 کند.یم ییرا شناسا نیپبال یدتول ینداز فرا یناش نقصی در جنس

شوند و پس از در این تست قطعات توسط اپراتور بارگذاری می
اسکن قطعه، نتایج بر روی مانیتور دستگاه نمایش داده شده و به 

شوند. همچنین اطالعات هر قطعات خوب و بد جداسازی می

گردد. این اطالعات ی در دستگاه ذخیره میآت قطعه برای استفاده
به سازندگان این قطعه در راستای بهبود فرآیند تولید کمک شایانی 

مسیر را برای  EddyWiseکارهای خواهد کرد و مفتخریم که راه
تعیین شده هموار  ppmرسیدن به کیفیت مورد نیاز محصول و 

 سازد.می

 

 
 EddyDesk .2شکل 

 
 
 پینبال یتست خودکار سخت یستمس
بهره گرفته  کنندهکویل احاطهو  EddyLine I سیستم تست از ینا

 سختی ٪011 تست اتوماتیک این دستگاه به منظور .است
کویل از  و شوندیم ی. قطعات به صورت خودکار بارگذار باشدمی

( )سالمخوب  یهابخشبه  یتکنند و در نهایعبور م احاطه کننده
 گاهدست مانیتوردر  نتایج آزمونشوند. یم یمتقس )معیوب( و بد

 آتی استفاده یبرا اطالعات بازرسی ینهمچنه و داده شد یشنما
 کنندگانیدتواند به تولیم یآمار  یهادادهاین . شد خواهند ذخیره

 یتر مش یازن به منظور برآورده ساختن قطعات یفیتک جهت بهبود
 کند. کمک

 
 یستمس ین. اشودمشتری تعیین می یازبه ن توجهبا  یسرعت بازرس

 یحرارت یاتعمل یمرحله ینآخر  بعد از یمبه طور مستقتوان را می
نوار نقاله موجود  یو بر رومستقل  یستگاهواحد ا یک به عنوان

و  جمکم ح یاربس یبازرس یستگاهااین  یب،ترت ین. به اکردنصب 
 .است آساننگهداری آن نیز 

 



 

 
 

 

 
 EddyLine I کارنتیتست اد یستم. س3شکل 

 
 نیپبال یتست خودکار سخت ستمیس. 4شکل

     پینترک و بررسی ریزساختار بال اتوماتیکتست  سیستم
ال پین ی بو نیز سختی قطعهترک  یصتشخبه منظور  این سیستم

ارائه شده است که به عنوان بخشی از  خودکاربه صورت کامال 
د توان یراه حل م یناگردد. فرایند تولید به خط تست اضافه می

 ینا کند. ییشناسا پینبالرا در  یاو نقطه یطول ی،هر نقص عرض
تست خودکار  سیستم، EddyLine II سیستم متشکل از یونیت

د. باشیم بررسی سختی یکویل احاطه کننده نیز و ترکتست 
ور به ط ترک تستگیرند، واحد طعات در سیستم تست قرار میق

 یختس یبررس یبرا پینبال سپس ،کندیرا اسکن م پینبالکامل 
س پو  کند یعبور م کویل احاطه کنندهاز  یحرارت یاتعمل یطو شرا

به طور خودکار، به آزمون مورد  یهاینپبال، یاز اتمام بازرس
ند. شویم یطبقه بند ینقص سختدارای ، و دار ترک ،قطعات سالم

حلیل با تشود و یم ثبت و بایگانی یندهاستفاده در آ یبرا یجنتا
 دییمحصوالت تول یفیتتا ک قادر استکننده  یدتولاین نتایج، 

 خود را بهبود بخشد.

 
کننده و ، کویل احاطهEddyLine IIکارنت یتست اد یستم. س5شکل 

 سنسور تشخیص ترک

های تولیدی با تیراژ باال، برای سرعت بخشیدن به روند برای واحد
ای نیز ارائه شده است. های آرایهبا پرابنسخه چند کاناله آزمون 

ه بهر کدام شوند،  یکه در نسخه چند کاناله استفاده م ییهاباپر
کنند. یم یرا بررس هاینپبالاز  یهندسه خاص یکطور جداگانه 

ت ، سرعهاداده یرخطا و تفس یتحساسار افزایش در کن ین،بنابرا
یابی است. در این مورد قطعه در ساعت قابل دست 0111تست تا 

. شودتعیین می سازنده یدتول یازبه ن با توجه یسرعت بازرسنیز 
به  اریکماشین یمرحله ینآخر  بعد از یمبه طور مستق یستمس ینا

 . گرددمی نصبمستقل  یستگاهواحد ا یک عنوان

 
 . اصول بازرسی0شکل 

 
بررسی  وترک تست خودکار از ارائه دستگاه  EddyWiseهدف 

، ایجاد راهکاری بهینه برای بازرسی این قطعه در پینریزساختار بال
وری و های تولید این محصول و افزایش بهرهجهت کاهش هزینه

 مندی مشتری بوده است.رضایت



 

 
 

 

 حرکتموتور هستند که در هنگام  ممه قطعاتاز  یکیها سوپاپ
گیرند قرار میباال  یاسترس و دمادر معرض ، در جاده ها یلاتومب
 .شود آن نتواند باعث شکستیکوچک م عیب یک یحتکه 

کار  نقص حیناز  یریجلوگ یبرا یژهبه و سوپاپ یبازرس ،بنابراین
فشار باالی وارد بر با توجه  ین،عالوه بر ا است. حیاتی یاربس

ی به بایستمیسوپاپ، ساق سوپاپ  گایدبه  سایشهنگام  سوپاپ
 یژهه وب یزساختار،خواص ر  یبررس ینبنابراگردد.  یسختکار  خوبی

  است. حائز اهمیت یارها بسسوپاپ یبرا ی،تست سخت

 
سوپاپ. 0شکل   

 یرز کار برای کنترل کیفیت سوپاپ سه راه EddyWiseدر این راستا 
 :نموده استرا ارائه 

تست خودکار  یستم، سEddyDesk رومیزی  یابیترک یستمس 
 یبازرس یبرا ترک و ریزساختارتست خودکار  یستمو س ی،سخت

 .ساق سوپاپ
 

 EddyWise  سوپاپهای . مقایسه بازرسی0جدول 

 
EddyDesk 

یک روش رومیزی برای تشخیص عیوب سطحی در آزمایشگاه  
بهره  EddyLine Iکارنت در این دستگاه از یونیت ادی است.

 یاطهنق ی،طول ی،عرض عیبگونه هر  گرفته شده است. این دستگاه
 یدتول یندفرا مواد اولیه و یا از یناشهای سطحی نقص سایر و

در این تست قطعات توسط اپراتور  کند.می ییرا شناسا سوپاپ
ر ی تست در مانیتوبارگذاری شده و پس از بررسی و نمایش نتیجه

وند شقطعات به دو گروه سالم و معیوب دسته بندی می، دستگاه
گردد. اطالعات ها در حافظه دستگاه ذخیره میآزمونو نتایج 

ذخیره شده به منظور کنترل آماری و نیز پایش و بهبود فرایند تولید 
 برداری است.قابل بهره

 
 EddyDesk. 2شکل 

 سوپاپ یتست خودکار سخت یستمس
کویل و  EddyLine I کارنتسیستم از یونیت ادی ینا 

 خودکاربه طور  روش تست ینا. بهره گرفته است کنندهاحاطه
قطعات را بدون نیاز به اپراتور مورد بازرسی قرار  ٪011 سختی

درون فیکسچر دستگاه . قطعات به صورت خودکار دهدمی
 یهابخشبه  کنندهکویل احاطه عبور از ازپس   شده و یبارگذار 

 ستگاهد مانیتوردر  ی تستیجهشوند. نت یم یمتقس معیوبو  سالم
شود و کلیه نتایج بازرسی در حافظه دستگاه میداده  یشنما

 گردد.ذخیره می
 
 

 

 

 

 ی. تست خودکار سخت3شکل 
 ین. ادشوتعیین می سازنده یدتول یازبه ن با توجه یسرعت بازرس

به  یحرارت یاتعمل یمرحله ینآخر  بعد از یمبه طور مستق یستمس
مستقل و یا ایستگاه جانبی خط عملیات  یستگاها یک عنوان

. گرددمینوار نقاله موجود نصب  یبر رو یمبه طور مستقحرارتی 
ی آن نگهدار و  حجمبسیار کم یبازرس یستگاهااین  یب،ترت ینبه ا

 .است آساننیز بسیار 
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یابی رومیزی ترک  
EddyDesk 

 - - 0 

   0 - تست خودکار سختی
تست خودکار ترک و 

    3 ریزساختار



 

 
 

 

 ترک و بررسی ریزساختار سوپاپ اتوماتیکتست  سیستم
ی از بخش به عنوان که است یابی سوپاپجامع عیب سیستم یک 

 ،یتواند هر نقص عرض یحل مراه ین. اشودتعبیه می تولیدفرایند 
 ییشناسا سوپاپرا در و نیز عیوب ریز ساختاری   یو نقطه ا یطول
تست خودکار  سیستم، EddyLine II سیستم متشکل از ینا کند.
قطعات در د. باشیم بررسی سختی یکنندهکویل احاطهو  ترک

گیرند و به طور کامال اتوماتیک کلیه تست قرار می ورودی سیستم
 .شودیاسکن مبه لحاظ وجود ترک به طور کامل  سطوح سوپاپ

از  یحرارت یاتعمل یطو شرا یسخت یبررس یبرا سوپاپسپس، 
ها، یکند. پس از اتمام بازرسیعبور م کنندهکویل احاطه

 ترک ،سالمقطعات به طور خودکار، به  یشمورد آزما هایسوپاپ
تفاده اس یبرا یجشوند. نتایم یبندطبقه ینقص سختدارای ، و دار

 ین نتایج به منظور کنترلشود و ا یم ثبت و بایگانی یندهدر آ
 برداری است.قابل بهره یفیتکآماری و نیز پایش و بهبود 

 

 
 EddyLine II کارنتیتست اد یستمس .4شکل 

 
( اریینسخه چند کاناله )اختبرای سرعت بخشیدن به روند بازرسی 

که در نسخه چند کاناله استفاده  ییهاباپرگردیده است. ارائه 
ها سوپاپهندسه خاص از  یکبه طور جداگانه هر کدام شوند، یم

به وجود عیوب افزایش  یتحساس ین،کنند. بنابرایم یرا بررس
 یابد.افزایش می ار هاداده یرتفسسرعت و  یافته

 
 . اصول بازرسی5شکل 

 



 

 
 

 

مهم موتور است که با فشار آوردن به  یاربس یاز اجزا سوپاپیلم
ر د یرادمانند ا یگونه نقص. هرشودیسوپاپ باعث باز شدن آن م

 یلدر م یدر آن باعث خراب یسطح یوبع یاساختار، ترک و  یزر 
ه اجزا از جمل یرآن باعث عملکرد نامناسب سا یسوپاپ شده و در پ

توقف موتور  یگ خواهد شد و حتلنیلو م یستونها، پسوپاپ
 یبرا سوپاپیلم یبازرس ین،خواهد داشت. بنابرا یخودرو را در پ

 اییژهو یتاز حد و شکست آن اهم یشب یاز خوردگ یریجلوگ
و ترک،  یسطح یوبع ییها شامل شناسایبازرس یندارد که ا

 یهو عمق ال یسخت یزساختار،ر  هاییژگینظارت بر و
 .شده استیکار سخت

 
سوپاپیلم. 0شکل   

EddyWise  یشنهادسوپاپ پ یلم یبازرس یرا برا یرسه راه ز 
 :دهدیم

تست  یستمو س سوپاپیلتست ترک م سوپاپ،یلم یسخت تست
 .سوپاپیلجامع م

 EddyWise  سوپاپیلم هاییبازرس یسه. مقا0جدول 

 
 

 سوپاپیلو ساختار م یسخت کنترل

 د،یتول یندقطعات و بدون وقفه در فرا یبه منظور کنترل سخت 
 ادیشنهرا پ سوپاپیلم یسخت یستگاهیخط تست ا یستمس
 یلکوو   EddyLine II کارنتیاد یونیتکه متشکل از  گرددیم

با عبور قطعات  ی،بازرس ینمخصوص آن است. در ح کنندهاحاطه
مورد  سوپاپیلم یزساختارخواص ر  ی،سخت تست هاییلاز کو
 یررسب کارنتیاد یونیتتوسط  یلکو یگنال. سگیردیقرار م یبررس

 ینداده خواهد شد. همچن یشنما یتورمان یرو بر یجهشده و نت
حافظه دستگاه  یبر رو یآت یهااستفاده یبرا ی،اطالعات بازرس

 یدکنندگانبه تول ندتوا یم یآمار  یداده ها ین. اگرددیم یرهذخ
ده قطعات به منظور برآور یفیتو بهبود ک یندفرا یبررس یدر راستا

 .دنکمک کن یمشتر  یازساختن ن

 
 کنندهو کویل احاطه EddyLine II کارنتیتست اد یستم. س2شکل 

 
 اتیعمل یمرحله ینو ساختار بعد از آخر  یتست کنترل سخت خط

وار ن یبر رو یامستقل و  یستگاهواحد ا یکبه عنوان  یسنگ زن
کم  اریبس یبازرس یستگاها ین. ابعاد اگرددینقاله موجود نصب م

 .آسان است یزآن ن یحجم بوده و نگهدار 
 

 سوپاپ یلترک م کنترل
 ییستگاهقطعات، خط تست ا یبر رو یسطح یوبکنترل ع یبرا 

 یونیتاست که متشکل از  یدهسوپاپ ارائه گرد یلم یابیترک
 یمخصوص بازرس چندگانه پرابو   EddyLine II کارنتیاد
ها و ها با اسکن کردن کامل بادامکپراب ینسوپاپ است. ایلم
 یصرا تشخ یاو نقطه یطول ی،عرض عیبهرگونه  هایاتاقان یهپا
استند تست  یتوسط اپراتور بر رو هاسوپاپیل. مدهدیم
 یبازرس یک قطعه راشده و بصورت اتومات یبارگذار  سوپاپیلم

 یوببه دو گروه سالم و معآنها را و پس از انجام آزمون، کرده 
 رددگیم یرههر آزمون در حافظه دستگاه ذخ یج. نتاکندیم یمتقس
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  - - 0 تست  ترک
   0 -   یتست سخت

تست  یستمس
    02 جامع 



 

 
 

 

 تیفیو بهبود ک یجهت بررس یاو  ینیبه بازب نیازتا در صورت 
  .قطعات استفاده شود

 ینولتوقف با ا» یتانجام آزمون قابل یعتسر  یبرا یبازرس یندفرا در
ترک،  نیاول یصتست با تشخ ینشده است که ح بینییشپ« ترک

به روند  یدنکار باعث سرعت بخش ینمتوقف شود و ا یبازرس
 .خواهد شد یسبازر

 

 
 . اصول بازرسی3شکل 

 به عنوان یسنگ زن یاتعمل یمرحله ینبعد از آخر  یستمس این
 گردد.یمستقل نصب م یستگاها یک

 
  EddyWise سوپاپ یجامع بازرس سیستم

ست و ت یکنترل سخت یستمس سوپاپیلتست جامع م یستمس
 کارنتیاد یونیتاست که متشکل از  یکترک تمام اتومات

EddyLine II ،اپسوپیلم پراب چندگانهو  کنندهاحاطه یلکو 
قطعات  ی،ورود یلدر ر  هاسوپاپیلم ی. پس از بارگذار باشدیم

 یتست قرار گرفته و بازرس هاییکسچرف یبصورت خودکار بر رو
دار مردود شده و قطعات مورد . قطعات ترکپذیردیترک انجام م

 یتهدا یزساختارنظر ر  از یبازرس یمرحله برا ینقبول در ا
انجام  کنندهاحاطه یلو ساختار به کمک کو ی. کنترل سختشوندیم
 یدار و با سختسالم و ترک یهاقطعات به گروه یتو در نها گیردیم
 یهر آزمون به طور مجزا برا یج. نتاشوندیم یدسته بند یینپا

کامل  یبازرس ییتوانا یستمس ین. اگرددیم یرهذخ یآت هاییبررس
به  وجهدر هر ساعت را داراست که با ت سوپاپیلم 511 یال 311

 .است یشتست قابل افزا یراژساز، تقطعه یازن
 

 
 EddyLine II کارنتیتست اد یستم. س4شکل 

 
 سوپاپ،یلتست جامع م یستمس یاز طراح EddyWise هدف
و به حداقل رساندن خروج  یدیدرصد محصوالت تول011 یبازرس

 .است یانمشتر  مندییترضا یاز کارخانه در راستا یوبقطعات مع



 

 
 

 

 حرکتموتور هستند که در هنگام  ممه قطعاتاز  یکیها پینگژن
گیرند قرار میباال  یاسترس و دمادر معرض ، در جاده هایلاتومب

ر د .شود قطعه نتواند باعث شکستیترک کوچک م یک یحتو 
 یارسب برای جلوگیری از آسیب احتمالی پینگژن یبازرس یجه،نت

ند شوفرایند تولید انجام می حینها در یبازرس ینا است. حیاتی
 ریزساختار یهایژگیبر و ، نظارتتشخیص عیوب سطحیو شامل 

 باشند.مییره ، و غعمق الیه سختکاری شده ی،از جمله سخت

 
 پینگژن. 0شکل 

تست تمام  و تست رو میزیراه حل  دو به منظور بازرسی قطعات،
 شده است.ارائه پین اتوماتیک برای گژن

 EddyWise  پینهای گژن. مقایسه بازرسی0جدول 
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    2 تست تمام اتوماتیک

 
EddyDesk 

یک روش رومیزی برای تشخیص عیوب سطحی بصورت دستی و  
کارنت در این دستگاه از یونیت ادی برای تیراژ محدود است.

EddyLine I بعیهر گونه  بهره گرفته شده است. این دستگاه 
د ینفرااز  یناش نقصی در جنسو هر گونه  یانقطه ی،طول ی،عرض

ا قطر ب یااستوانه یهر ش یاپین گژن یپوسته خارج یبر رو یدتول
در این  .کندرا شناسایی میمتر یلیم 211متر تا یلیم 5از  یخارج

تست قطعات توسط اپراتور بارگذاری شده و پس از انجام آزمون، 
شود و قطعات به دو گروه نتایج بر روی مانیتور نمایش داده می

. همچنین به منظور گردندسالم و معیوب دسته بندی می
ریزی برای ارتقای کیفیت و اصالح سازی نتایج و برنامهمستند

 شود.فرایند تولید، کلیه نتایج بر روی حافظه دستگاه ذخیره می
 

 
 EddyDesk. 2شکل 

 

EddyAuto 
ی برای بازرسی قطعات یستگاها یکاتوماتتمام دستگاه  یک 

بازرسی  های سطحی به روشترک یصتشخ متقارن به منطور
. این دستگاه از ترکیب یونیت است ٪011 روتاری و به صورت

EddyLine II   و سیستمRotary Solution  .تشکیل شده است 
ت را با حرک قطعات یکل پوسته خارج کاملبه طور  بازرسی روتاری

 ی،عرض ی عیوبدر این روش بازرسی، کلیه کند.یاسکن م یچیمارپ
 یااستوانه یهر ش یا پینگژن یرا در پوسته خارج یاو نقطه یطول

 .قابل شناسایی استمتر  یلیم 211تا  یلیمترم 5از  یبا قطر خارج
س پشده و  یریبارگها به صورت اتوماتیک درون دستگاه پینگژن

معیوب و  سالمگروه  دو به از انجام آزمون، به طور خودکار
 .شوندمی بندیدسته

 



 

 
 

 

 
 زرسیی بانحوه. 3شکل 

 
 (Optional)انتخابی کانال  یک یدارا EddyLine II ین،عالوه بر ا

 که به منظور بازرسی کیفیت است پینگژن ریزساختار یبررس یبرا
 نفوذ سختیعمق  گیری سختی سطح واندازه ،عملیات حرارتی
 های مخصوص، قابل استفاده است.بوسیله سنسور

 ین. ادشوتعیین می سازنده یدتول یازبه ن با توجه یسرعت بازرس
و  یحرارت یاتعمل یمرحله ینآخر  بعد از یمطور مستقبه  یستمس

مستقل به خط تولید اضافه  یستگاها یک به عنوان زنییا سنگ
 گردد.می

 



 

 
 

 

انتقال در خودرو است که  در برابر  یرهاز زنج یپلوس بخش مهمکله
 .کندیمقاومت م حین رانندگی در جاده شدید یبارهاو  استرس

از  یریجلوگ یپلوس براکلهاتصاالت  یبازرس یجه،به عنوان نت
 ندحین فرایها یبازرس ینا است. حائز اهمیت یارآن بس یشکستگ

 یهایژگیشامل نظارت بر و و بدون وقفه امکان پذیر است و یدتول
 .است یرهو غ شدهسختکاریعمق الیه  ی،مانند سخت یزساختارر 

 
 پلوسکله. 0شکل 

EddyWise تمیسسکند:  یارائه مپلوس کله یبازرس یراه حل برا دو 
ت اتوماتیک تس دستگاه تمام وپلوس کله ی رومیزیتست سخت

 .پلوسکلهسختی 
 EddyWiseپلوس کله هاییبازرس یسه. مقا0جدول 
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دستگاه تمام اتوماتیک 
   4 - تست سختی

 
 :ی رومیزی ادی وایزتست سخت یستمس

و  EddyLine IIکارنت مدل این دستگاه از ترکیب، دستگاه ادی
شود. قطعات برای تست تشکیل میپلوس کله ماژولسنسور 

ای از توسط آرایهپلوس کلهسپس  .شوندتوسط کاربر جاگذاری می
 یتموقع چنداز  پکیج و یکشود که در یم یبررس هاسنسور
 ینآزمون از ا یها یگنالس .یرندگیقرار م یشآزما مورد مختلف
 شوند یم یابیبه طور جداگانه ارز  EddyLine IIها توسط سنسور

شود و قطعات به دو گروه مینشان داده و نتایج آن روی مانیتور 

گردد. همچنین کلیه نتایج بر روی معیوب جداسازی می سالم و
های آماری و شود که از آن برای بررسیحافظه دستگاه ذخیره می

 توان بهره برد. بهبود فرآیند تولید می

 پلوسکله ی رومیزیتست سخت یستمس. 2شکل 
 :کله پلوسریزساختار اتوماتیک تست  سیستم

در راستای افزایش سرعت بازرسی و به حداقل رساندن خطای  
ا پلوس رسیستم تمام اتوماتیک بازرسی کله EddyWiseانسانی، 

ارائه کرده است که با حذف اپراتور بازرس و اتوماسیون فرایند 
 ینا .آزمون، سرعت و دقت بازرسی به حداکثر ممکن رسیده است

سنسور ، EddyLine II دستگاه متشکل از یونیت ادی کارنت
های بارگذاری و تفکیک به همراه سیستم پلوسکله ماژول

 یتاز سه موقعپلوس کله ی،بازرس یدر ط د.باشیم اتوماتیک
، پلوسکله ایبخش زنگولههسته، شفت و  که شاملمختلف 

 یبسته قرار گرفته است، بررس یکتوسط سه سنسور جداگانه که در 
ت و قطعا نشان داده شده مانیتور دستگاهنتایج آن روی  شود.یم

ی هاشوند و برای استفادهبه دو گروه سالم و معیوب جداسازی می
شوند. همچنین کلیه نتایج بر روی حافظه دستگاه آتی ذخیره می

های آماری و بهبود فرآیند شود که از آن برای بررسیذخیره می
 توان بهره برد.تولید می

به  زنیسنگ یمرحله ینآخر  بعد از یمرا به طور مستق دستگاه ینا
 .گرددمینصب مستقل  یستگاها یک عنوان



 

 
 

 

لنگ یلموارد م یانجام شده مشخص شد که در برخ هاییدر بررس
عمر موتور، دچار  یدر ابتدا یو حت یموتور قبل از اتمام دوره گارانت

و  یشگاهدر آزما هالنگیلم یبر رو یابیارز . شودیشکست م
ن شکست یلمشخص کرد که اکثر مواقع دل یمتالوگراف یهاآزمون

قطعه  یدر نقاط بحران (fatigue) یلنگ، شکست خستگ یلم
 یاز نواح یاز خستگ یناش یهاشده، ترک نتیجه مشخصدراست. 

 .یابندیلنگ گسترش م یبازو هاییلتف
  یست؟چ ینواح یناز آن در ا یناش یهاو ترک یخستگ یلدل اما

آزاد،  یتنشان داده است که حضور گراف هایو بررس مطالعات
و  تینامناسب فر  یرناخواسته، مقاد یدهایکارب ی،غير کرو یتگراف
ها( در آخال یاترک و  یر)نظ یگرد هاییناهمگن یاو  یتپرل
 کو رشد تر  یزنلنگ  باعث جوانه یلدر سطح م یژهساختار به وريز

اعث ب یت. در نهاکندیم ترعیفرا ض ینواح ینشود و ایم یخستگ
. شودیقطعه م ینا یشکست نابهنگام و زودتر از موعد گارانت

 است و یضرور  یامر  لنگیلم یزساختارر  یقدق یبررس ینبنابرا
کارنت حساس به یموسوم به اد یگرداب یانبا جر  یروش بازرس

درشت  یهاو آخال یدهااز جمله حضور کارب یزساختاریر  ییراتتغ
 .است ینهزم یتو پرل یتنامناسب فر  ییراتو تغ

 
لنگیلم. 0شکل   

 یرا برا لنگیلم یزساختارتست ر  یستمس EddyWise شرکت
تست  یستمدهد که از س یارائه م لنگیلم یفیتکنترل ک

 لنگیلسنسور خاص تست مو   EddyLine II کارنتیاد
 اریزساختتواند خواص ر  یتست م یستمس ین. اشودیم یلتشک

 یشپ (Trim) یریگیسهو پل ینپرا پس از شات یازسطح مورد ن
کند. قطعات  یابیو ارز  یلو تحل یهتجز  یزنسنگ یاتاز عمل

 خط یکیمکان یستمس یک یاپراتور بر رو یکتوسط  یشآزما
قرار  یسپس مورد بررسشود. یقرار داده م یستگاهیتست ا

دستگاه نشان داده شده و  یتورمان یآزمون بر رو یجو نتا گیردیم
تست شده، به دو  ات. قطعشودیم یرهذخ یآت یهااستفاده یبرا

خواهند شد.  ینقص جداساز  یو دارا ییدگروه مورد تا

قطعه در بهبود  یناطالعات به سازندگان ا ینا یساز یرهذخ
 رد وخواهد ک یانیکمک شا یدتول یندبه فرآ یدنبخش

EddyWise  یازمورد ن یفیتبه ک یدنرس یها را براآن یرمس 
 .سازدیشده هموار م یینتع ppm محصول و

 
 

 EddyLine II کارنتیتست اد یستم. س2شکل 
 ین. ادشویم یینسازنده تع یدتول یازبا توجه به ن یبازرس سرعت

نوان و به ع یریگیسهو پل ینپشات یمرحله ینبعد از آخر  یستمس
 نصب دستگاه به ین. همچنگرددیمستقل نصب م یستگاها یک

است. آزمون  یرپذنوار نقاله موجود امکان یبر رو یمطور مستق
و  یعمخرب، سر یرک آزمون غیلنگ، یلقطعه م یکارنت برایاد

 .باشدیم یبدون مواد مصرف

 
 . اصول بازرسی3شکل 

 



 

 
 

 

ح نسبتا سط یاز فوالد کربن باال با مقاومت خستگ تایپیتاستکان
کند یم کمک تایپیتاستکانبه  یتقابل ینا شده است.باال ساخته

 وپاپسوپاپ و س یلم ،بادامک ینب هایو ضربهتا در برابر فشار باال 
 خوردگیاز  یریجلوگ یبرا ین،عالوه بر ا کند. مقاومت
 یختارائه س یبرا یداستفاده از آن، قطعه بادر طول  تایپیتاستکان

 .ردیقرار گ یحرارت یاتمتناسب، تحت عمل یزساختارو ر  یکنواخت
ود، انجام نش یبه درست استکان تایپیت یرو یحرارت یاتاگر عمل

  .یدخواهند د یبآس یریبه طور چشمگ آنمرتبط با  یگرد یاجزا

 
یپیتاستکان تا. 0شکل   

 یختسشامل ، تایپیتاستکانساختار  یزر  یهایژگیو یبررس یبرا
  باقیمانده، یتآستن درصد ، وکاری شدهی سختالیهعمق  ،سطح

EddyWise استکان تایپیت به صورت  بازرسی هایراهکار
 ارائه نموده است.را  اتوماتیک و دستی

 
 دستگاه کنترل سختی به صورت دستی

سنسور و  EddyLine Iکارنت این دستگاه از یونیت ادی 
 تمیسس یناشود. تشکیل می تایپیتمخصوص تست استکان

و  یهرا تجز  یازسطح مورد ن ریزساختارتواند خواص یتست م
قطعات توسط ، یزنسنگ یاتپس از عمل کند. یابیو ارز  یلتحل

سپس در کسری  شود.یم فیکسچر تست قرار داده یبر رو اپراتور
 نمایش آن روی مانیتور از ثانیه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج

 گردند.داده شده و قطعات به دو گروه سالم و معیوب جداسازی می
سازی فرایند تست در حافظه ها به منظور مستندنتایج کلیه آزمون

های آماری و نیز بررسی نتایج گردد و برای کاربرددستگاه ذخیره می
 و پایش و بهبود فرایند تولید قابل استفاده است.

 
 EddyLine I کارنتیتست اد یستم. س2 شکل

 
 استکان تایپیت یتست سختدستگاه اتوماتیک 

این دستگاه به منظور تست تمام اتوماتیک قطعات بدون نیاز به  
در این  دخالت دست و با حذف اپراتور طراحی گردیده است.

به لحاظ سختی و ساختار مورد  ٪011روش، کلیه قطعات به صورت 
به صورت خودکار  مورد آزمون. قطعات گیرندآزمایش قرار می

 و در گیرندبر روی فیکسچر تست قرار می و شوندیم یبارگذار 
 در ایجشوند. نتیم یمتقس معیوبو  سالم هایگروهبه  یتنها

 یابر ه و کلیه اطالعات بازرسیشد داده یشنما دستگاهمانیتور 
د نتوانیم یآمار  یهادادهاین . گرددمی های آتی ذخیرهاستفاده

ه به منظور برآورد قطعات یفیتک جهت بهبودکنندگان یدبه تول
 د.نکن کمک یمشتر  یازن ساختن

 
 یستمس ین. اشودتعیین می سازنده یازبه ن با توجه یسرعت بازرس

 یک به عنوان زنیسنگ یمرحله ینآخر  بعد از یمبه طور مستق
ده کوچک بوابعاد این تجهیزات . گرددمیصب مستقل ن یستگاها

 و نگهداری تجهیزات بسیار آسان است.



 

 
 

 

و  هایلهم یدتول یهبه عنوان ماده اول هایلتب یها، بازرسممم یمها و سممم یلهدر تمام نقاط م یفیتک ینبه تضمممم یازن یشامروزه با توجه به افزا
شمگ ها،یمس سته به کاربرد آنها، ب یافته یشافزا یریبه طور چ ست. ب س یازن هایلتا ساندن نواقص دارند یبرا یسطح یبه بازر . به حداقل ر

 .شوند یم یعالمت گذار  یصپس از تشخ یوبع ینا
را بطور قطع  pinhole یوبمتد ع ینمختلف اسمممت. ا ینورد شمممده در دماها هاییلتب یبرا یکتکن ینبهتر  کارنتیبه روش اد بازرسمممی

 .داد خواهد یصتشخ
 EddyWise ست با کو ساحاطه یلدو روش ت شخ یبرا یبرا به ترت یروتار  یکننده و بازر ض یوبع یصت شنهادپ یو طول یعر در  .دهدیم ی

 از سممرباره و ی(، رد )اثر( ناشممینیشممنپوسممته )لم یقطعه، دوال شممدگ یرو یاثر کندگ یزو ن یو عرضمم یطول یوسممتگیهر دو نوع ناپ یجه،نت
 .است یابیکارنت قابل رد یتست اد یلهوس بهبه قطعه  یعاتضا یدگیچسب

با مقطع  یلتب یبرا یژهکنج به و یعرضمم یهاترک یصتواند به ما در تشممخیبا شممکل خاص م کنندهاحاطه هاییلاسممتفاده از کو همچنین
 .شکل کمک کند یلی/مستطیمربع

شا یابیقابل رد یوبها و عترک وقتی شند، کمک  شدن با صاد یور ه بهرهب یانیو برطرف  با روش  ییهاحلراه  EddyWise.خواهد کرد یاقت
جهت  یاطالعات را در مراحل بعد ینکند و ا یگذار توانند مشخص و عالمت یرا م هایبترك و ع یتکه در آن موقع دهدیارائه م کارنتیاد

 شود. رسالا یریگ یمتصم

 :کارنت یبا سطح مقطع گرد با استفاده از اد یلتب یبازرس

س سطح مقطع گرد و رفع ا یلتب یبازر ستاندارد و اطم یمهم یهاها نقشآن یرادبا  شتن ا شتن ک یناندر دا صوالت یفیتاز دا  یمد نظر مح
س یلگردچون انواع م شت، ز  یمو  ش یلتکوچک در ب یرادا ینا یراو مفتول خواهند دا سترده تبد یلطو یوبشدن به ع یدهها در اثر ک  لیو گ

م مه یاربس یناست. بنابرا یازن یادیز  هایینهبردن و اصالح آن هز  یناز ب یدر طول محصول پخش شده و برا هاییقصن ینشد. چنخواهند
 .خود را بهبود ببخشند یابییبع یاتخود، عمل یدتول ینح یلتاست که سازندگان ب یاتیو ح

 EddyWise کندیمورد نظرتان ارائه م یشما به استانداردها یدنو رس یانسان یهاتست یراداتحذف کردن ا یبرا یعیوس یشنهاداتپ.

 

 صیتشخ یتقابل احاطه کننده یلکوبا  EddyLine تست یستمس
ض یانقطه یوبع ست.  یلترا در ب یو عر سطح مقطع گرد دارا با 

ست ستگاه ت ست  NFE هاییلتب یبرا EddyLine I د سب ا منا
 .گیرندیمورد استفاده قرار م FE هاییلتب یبرا EddyLine II و

 یکارنت برایاد یزرمگنتااسممتفاده از  ی،گرد فوالد هاییلتب برای
س شباع   ریینفوذپذ یزمفتول و پس از آن محدود کردن نو یا یما

 .است یازمورد ن کارنتیهنگام انجام تست آن با روش اد
س بعد ستفاده از  یاز انجام بازر سماند  یبرا مگنتایزریدا حذف پ

 .است یضرور 
که توسمممط آنها  یماکرده یرا طراح یخاصممم یهایلکو ینهمچن

 یمحصممول شممما را بررسمم یسممخت ی،حرارت یاتعمل یزسمماختار،ر 
ندیم با  هاییلکو ین. اک نال یکخاص  به  (Optional) کا

 .شوندیوصل م  EddyLine II  دستگاه

 

 
کل  تایزر، EddyLine II ،EddyLine I. 0شممم تایزر و، مگن یل  دیمگن کو

کنندهاحاطه



 

 
 

 

 
س2شکل  سطح مقطع گرد غ یلتب ی. بازر سیبا  ستفاده از یرمغناطی  با ا

EddyLine I احاطه کننده یلو کو 

 
سی3شکل  سی مقطع سطح با بیلت . بازر ستفاده با گرد مغناطی  از  ا

EddyLine II مگنتایزر و دیمگنتایزر ،احاطه کننده یلکو 
 

 
 یبازرسمم یسممتمگرد، سمم یهایلتب یطول یوبع یصتشممخ یراب

 ییسمغناطیرگرد غ یهایلتب یکه برا دهیمیارائه م یزرا ن یروتار 
 EddyRotoاز یسممیگرد مغناط یهایلتب یو برا FluxRoto از

 و یچیبا حرکت مارپ تواندیم یسممتمسمم ین. اشممودیاسممتفاده م
 ینو کوچکتر  ردهک یآن را بررس یلت،با سطح ب یتماس یچبدون ه

 یهتعب FluxRoto و EddyRoto . سنسورسازدیآشکار م هایبع
.کندیکار م EddyLine II-R راه حل با دستگاه ینشده در ا

 

 
FluxRotoو  EddyLine II-R ،EddyRoto. 4شکل 

 

 
سی5شکل  سی مقطع سطح با بیلت . بازر ستفاده با گرد غیرمغناطی  زا ا

EddyLine II-R  و سنسورEddyRoto 
 

 

 

 
  با اسممتفاده از یسممیبا سممطح مقطع گرد مغناط یلتب ی. بازرسمم0شممکل 

EddyLine II-Rسنسور ، FluxRoto یمگنتایزرو د 



 

 
 

 

امروزه با توجه به افزایش نیاز به تضممممین کیفیت در تمام نقاط 
ها به عنوان ماده اولیه تولید ها، بازرسمممی بیلتها و سمممیممیله
سیممیله سته ها و  ست. ب شمگیری افزایش یافته ا ها، به طور چ

به حداقل ها نیاز به بازرسممی سممطحی برای ها، بیلتبه کاربرد آن
رساندن نواقص دارند. این عیوب پس از تشخیص عالمت گذاری 

 .می شوند
رد های نوکارنت بهترین تکنیک برای بیلتبازرسمممی به روش ادی

ست. این متد عیوب را بطور  pinhole شده در دماهای مختلف ا
 .قطع تشخیص خواهد داد

 EddyWise یاحاطه کننده و بازرسممم یلروش تسمممت با کو دو 
 نهادیشپ یو طول یعرض یوبع یصتشخ یبرا یبرا به ترت یروتار 

 یزو ن یو عرضمم یطول یوسممتگیهر دو نوع ناپ یجه،. در نتدهدیم
( (، رد )اثر ینیشممنپوسممته )لم یقطعه، دوال شممدگ یرو یاثر کندگ

ش سب ینا سرباره و چ س بهبه قطعه  یعاتضا یدگیاز  ست ت یلهو
 .است یابیکارنت قابل ردیاد

فاده از ا همچنین حاطه هاییلکوسمممت ندها  با شمممکل خاص کن
 یبرا یژهکنج به و یعرضمم یهاترک یصتواند به ما در تشممخیم
 .شکل کمک کند یلی/مستطیبا مقطع مربع یلتب

و برطرف شممدن باشممند، کمک  یابیقابل رد یوبها و عترک وقتی
 ییهاحلراه EddyWiseد. خواهد کر یاقتصاد یور به بهره یانیشا

ئه میبا روش اد نت ارا هدیکار ترك و  یتکه در آن موقع د
اطالعات در مراحل  ینو ا شده یمشخص و عالمت گذار  هایبع

 .شودیم ادهاستف گیرییمجهت تصم یبعد
 :کارنت یبا استفاده از اد یبا سطح مقطع مربع یلتب یبازرس

لت که بی به این های مربعی/مسمممتطیلی دارای گوشمممه با توجه 
ستند،  سی این گونه راه حلEddyWise ه صی را برای بازر های خا

 .کندها ارائه میبیلت
ستم ست سی  تیقابل یلیکننده پروفاحاطه یلکوبا  EddyLine ت

با سممطح مقطع  یلترا در ب یو عرضمم یانقطه یوبع یصتشممخ
 هاییلتب یبرا EddyLine I داراسممت. دسممتگاه تسممت یمربع

NFE مناسممب اسممت و EddyLine II هاییلتب یبرا FE  مورد
 .یگیرنداستفاده قرار م

ارنت کیاد یزراستفاده از مگنتا ،مغناطیسی یمربع هاییلتب برای
باع سممم یبرا حدود کردن نو یا یماشممم  یزمفتول و پس از آن م

 یازمورد ن کارنتیهنگام انجام تسمممت آن با روش اد یرینفوذپذ
 .است

س بعد ستفاده از د یاز انجام بازر سماند  یراب مگنتایزریا حذف پ
 .است یضرور 

که توسمممط آنها  یمکرده ا یرا طراح یخاصممم یهایلکو همچنین
 یمحصممول شممما را بررسمم یسممخت ی،حرارت یاتعمل یزسمماختار،ر 
ندیم با  هاییلکو ین. اک نال یکخاص  به  (Optional) کا

 .شوندیوصل م  EddyLine II  دستگاه

 
کل  تا، EddyLine II  ،EddyLine I.0شممم تایزر و د یزر،مگن  یلکویمگن

کمممممممممممممنمممممممممممممنمممممممممممممدهاحممممممممممممماطمممممممممممممه

 
 ده ازبا استفا یرمغناطیسیغ مربعیبا سطح مقطع  یلتب ی. بازرس2شکل 

EddyLine I احاطه کننده یلو کو 

 
س3شکل  سطح مقطع  یلتب ی. بازر سیمغناط مربعیبا  ستفاده از ی  با ا

EddyLine II، یمگنتایزرو د یزرمگنتا ،احاطه کننده یلکو 



 

 
 

 

 ینارد. بنابر د یادیز  یاربس یتسطح اهم یفیتک یو بررس یاز جمله کنترل ابعاد یفیتک یکنندگان ورق، برآورده شدن استانداردها یدتول یبرا
 .ئه کرده استاستاندارد ارا ینبه ا یدنرا جهت رس یمحصوالت EddyWise . شرکتباشدیم یاز اقدامات ضرور  یکیها آن یبازرس

 

 

 بازرسی ورق نازک:
.یردگ یآالت مورد استفاده قرار م ینماش اره هاییغهخودرو و ت یعدر صنا یعینازک کاربرد وس یهاورق

  

 یبازرسمم یرا برا یرتسممت ز  یهادسممتگاه EddyWise شممرکت
  .نازک ارائه کرده است یهاورق

ستگاه ست د شخ یبرا EddyLine II ت  یسطح یوبع یصت
ستفاده م یهاورق شرکتشودینازک ا  .EddyWise   سور سن

س یبرا EddyPlate Sensor کارنت با نامیاد اییهآرا  یبازر
 .کرده است ینازک طراح یهاسطح ورق یکاتومات

 
 

 
 EddyPlateو سنسور  EddyLine II-A. 0شکل 

 

 

 
سی2شکل  ستفاده با ورق نازک . بازر سور   EddyLine II-A از ا سن و 

EddyPlate 
 



 

 
 

 

 ینارد. بنابر د یادیز  یاربس یتسطح اهم یفیتک یو بررس یاز جمله کنترل ابعاد یفیتک یکنندگان ورق، برآورده شدن استانداردها یدتول یبرا
 .استاندارد ارائه کرده است ینبه ا یدنرا جهت رس یمحصوالت EddyWise . شرکتباشدیم یدامات ضرور از اق یکیها آن یبازرس

 

 بازرسی ورق ضخیم:
ها در گیرند. این ورقها، مخازن تحت فشممار و حفاری مورد اسممتفاده قرار میکشممتی ها،ضممخیم کاربرد وسممیعی در سمماختار پل هایورق

شین ستفاده قرار میما سنگین نیز مورد ا سطوح ورقآالت  سی  سازندگان آن از اهمیت باالیی برخوردار گیرند. بنابراین بازر ضخیم برای  های 
است.

  

ست ستگاه ت سطحی  EddyLine II-A د شخیص عیوب  برای ت
ستفاده می ضخیم ا شرکتورق های  سور  EddyWise شود.  سن

برای بازرسمممی  EddyPlate Sensor کارنت با نامای ادیآرایه
 .های ضخیم طراحی کرده استاتوماتیک سطح ورق

 
 

 
 EddyPlateو سنسور  EddyLine II-A. 0شکل 

 

 

 
سی2شکل  ستفاده بایم ضخورق  . بازر سور  EddyLine II-A از ا سن و 

EddyPlate 



 

 
 

 

سیم و مفتولانواع مختلف پروفیل شامل  شکافها با مدلها، میلگردها، لولههای پروفیلی، ریلها  ضوی، و های مربعی،  ضلعی، بی شش  دار، 
 .باشدمیهای خاص شکل

ضروری می ساختار امری  سختی و  سطح و همچنین کنترل  ستاندارد کیفیت  سیدن به ا سازندگان پروفیل، ر ست ایبرای  شد بنابراین ت ن با
 .محصوالت بسیار حائز اهمیت است

 EddyWiseشنهاداتپ س ی شکال مختلف و خاص برا هایلپروف یبرا هایلاز کو یعیو س یبا ا ستانداردها یدنر مورد نظرتان ارائه  یشما به ا
 کند.یم

 بازرسی ریل:
بنابراین بازرسی ریل امری ضروری در جهت اتقاء امنیت سیستم حمل و نقل ریلی  باشد.ها یکی از دالیل عمده حوادث ریلی مینقص در ریل

ها ارائه کرده اسممت. برخالف روش راهکارهایی برای بازرسممی ریل EddyWiseاسممت که حتی باید از سممازندگان ریل آغاز شممود. شممرکت 
ن عیوب تریتواند کوچککارنت بدون هیچ گونه تماسی با سطح میالتراسونیک که نیازمند تماس سنسور به سطح است، سنسور روش ادی

.را آشکار کند
 کارنتپراب ادییا  کویل سگمنتبا  EddyLine II دستگاه تست

ای قابلیت تشخیص عیوب نقطه چر کویل سگمنتفیکسهمراه با 
 .ها داراستو عرضی را در ریل

 
 فیکسچر و پراب ،کویل سگمنت ،EddyLine II. 0 شکل

 
 و کویل سگمنت EddyLine II. بازرسی ریل با استفاده از 2شکل 

قاط ح یابییبع یبرا ینهمچن کار  یلسمممطوح ر  یاتیدر ن راه
ارائه شده  EddyArray اییهآرا یسنسورهابا  کارنتیاد یبازرس

 .کنندیکار م EddyLine II-A سنسورها با دستگاه یناست. ا
 

 
 EddyArrayو سنسور  EddyLine II-A. 3 شکل

 
 EddyArrayو سنسور   EddyLine II-A. بازرسی ریل با استفاده از 4شکل 



 

 
 

 

، های مربعیهای پروفیلی با مدلهای پروفیلی، میلگردهای پروفیلی، لولههای پروفیلی، ریلو مفتول ها شمممامل سمممیمانواع مختلف پروفیل
 باشد.های خاص میدار، شش ضلعی، بیضوی، و شکلشکاف

ضروری می ساختار امری  سختی و  سطح و همچنین کنترل  ستاندارد کیفیت  سیدن به ا سازندگان پروفیل، ر ست ابرای  شد. بنابراین ت ین با
 محصوالت بسیار حائز اهمیت است. 

EddyWise سیعی شنهادات و شکال مختلف و خاص برای ها برای پروفیلاز کویل پی ستانداردهای مورد نظرتان ارائه ها با ا شما به ا سیدن  ر
 .کندمی

 

 بازرسی میلگردهای پروفیلی:
ها و مبلمان مورد اسممتفاده قرار صممنایع خودرو، سمماخت پنجره شمموند و درها تولید میدهی به بیلتشممکلمیلگردهای پروفیلی معمواًل از 

 گیرند.می
 ارائه کرده است. یلیپروف یلگردهایمراهکارهایی برای بازرسی  EddyWiseشرکت 

 

کننده پروفیل احاطه یلکوبا  EddyLine IIدسمممتگاه تسمممت 
 یلگردهایم دررا  یو عرضممم یانقطه یوبع یصتشمممخ یتقابل
یلهمچنین  داراسمممت. یلیپروف خاصکو برای بررسمممی  های 

ریزسمماختار و سممختی سممنجی میلگردهای پروفیلی طراحی شممده 
اسممت که درصممورت نیاز به بررسممی ریزسمماختار از طریق کانال 

optional  بهEddyLine II .وصل خواهد شد 

 

 

 
 کننده پروفیلیو کویل احاطه EddyLine II ،EddyLine I. 0شکل 

 

 
ستفاده از 2شکل  سی میلگردهای پروفیلی با ا و کویل   EddyLine I. بازر
 پروفیلی کنندهاحاطه

 
 . بازرسمممی میلگردهای پروفیلی مغناطیسمممی با اسمممتفاده از 3شمممکل 

EddyLine II،  مگنتایزر و دیمگنتایزر ،پروفیلی کنندهاحاطهکویل 
 

های سممطحی و طولی در بخشعیوب تشممخیص برای همچنین 
با یاد یبازرسمممراهکار ، یلیپروف هایحسممماس میلگرد نت  کار

سورها شدهرا  EddyArray یاهیآرا یسن ست.طراحی و تولید   ا
ای بدون هیچ گونه تماسی با سطح آن، ریزترین های آرایهسنسور



 

 
 

 

شکار می ستگاه عیوب را آ سورها  با د سن  EddyLineکنند. این 

II-A کنند.کار می 

 
 EddyArray و سنسور EddyLine II-A. 4شکل 

 
  و سنسور EddyLine II-Aهای پروفیلی با استفاده از . بازرسی لوله5شکل 

EddyArray 
 

 

 



 

 
 

 

سیم و مفتولانواع مختلف پروفیل شامل  شکافبا مدلهای پروفیلی ها، میلگردها، لولههای پروفیلی، ریلها  ضلعی، های مربعی،  شش  دار، 
 باشد.بیضوی، و شکل های خاص می

ضروری می ساختار امری  سختی و  سطح و همچنین کنترل  ستاندارد کیفیت  سیدن به ا سازندگان پروفیل، ر ست ابرای  شد. بنابراین ت ین با
 محصوالت بسیار حائز اهمیت است. 

 
EddyWise کندبرای رسیدن شما به استانداردهای مورد نظرتان ارائه می شکال مختلف و خاصها با ااز کویل پیشنهادات وسیعی. 

 

 های پروفیلی:بازرسی لوله
 ها و مبلمان دارند.کاربرد وسیعی در صنایع خودرو، ساخت پنجره های پروفیلیلوله

ع داشته باشند. سطح مقط یمشتر  یازبا توجه ن یمتفاوت یهابدون درز جوش بوده و سطح مقطع با شکل یادار درز توانندیم هایلپروفا ینا
و  یچند وجه یرونداخل گرد و ب ی،گرد و داخل چند وجه یرونطرف تخت، ب یک یضیب یضوی،ب ی،ضلع 8تا  3بصورت  تواندیم هایلپروفا

 دست باشد. یناز ا ییهاشکل یرسا
 ئه کرده است.ارا یلیپروفهای لولهراهکارهایی برای بازرسی  EddyWiseشرکت 

احاطه کننده پروفیلی  یلکوبا  EddyLine IIدسممتگاه تسممت 
شخ یتقابل ض یانقطه یوبع یصت  لییپروف هایلوله دررا  یو عر

برای بررسممی ریزسمماختار و  های خاصکویلهمچنین  داراسممت.
شما ارائه می صول  سنجی مح دهیم. این کویل با کانال سختی 

(optional به )EddyLine II .وصل خواهد شد 
 

 
کویل احاطه کننده پروفیلی و EddyLine II ،EddyLine I .0شکل 

 
و کویل   EddyLine Iهای پروفیلی با اسممتفاده از . بازرسممی لوله2شممکل 
 پروفیلیکننده احاطه

 
سی لوله3شکل  ستفاده از . بازر سی با ا  EddyLine های پروفیلی مغناطی

II مگنتایزر و دیمگنتایزر ،و کویل احاطه کننده پروفیلی 
های سمممطحی و طولی در بخشعیوب بازرسمممی برای همچنین  

لهحسممماس  کار ، یلیپروف هایلو با  یاد یبازرسمممراه نت  کار
ها سنسور که این دهیمرا نیز ارائه می (ECA) یاهیآرا یسنسورها

بدون هیچ گونه تماسممی با سممطح آن، ریزترین عیوب را آشممکار 



 

 
 

 

با دسمممتگاه  EddyArray Sensorsحل، در این راه کنند.می
 کند.کار می EddyLineII-Aکارنت ادی

 
 EddyArray و سنسور EddyLine II-A  .4شکل 

 
  و سنسور EddyLine II-Aهای پروفیلی با استفاده از . بازرسی لوله5شکل 

EddyArray 
 



 

 
 

 

ر، شش داهای مربعی، شکافهای پروفیلی با مدلها، میلگردهای پروفیلی، لولههای پروفیلی، ریلها شامل سیم و مفتولانواع مختلف پروفیل
 باشد.های خاص میضلعی، بیضوی، و شکل

باشد، از اهمیت زیادی برخوردار است. برای سازندگان پروفیل، رسیدن به استاندارد کیفیت که شامل سختی ساختار و شکل دقیق می
 بنابراین تست این محصوالت بسیار حائز اهمیت است. 

EddyWise استطراحی کرده برای لف را های مختها با با شکلها برای بازرسی پروفیلاز کویل پیشنهادات وسیعی. 

 

 بازرسی سیم و مفتول های پروفیلی:
س یمانند فنرها یمتعدد کاربردهای پروفیلیهای سیم و مفتول شکال مختلفی از جمله  دارند یرهو غ zippersسوپاپ ، یفنر ها ی،شا و در ا

 مستطیلی، درزدار، بیضوی، نیمه گرد و ...هستند.
ارد. بنابرین د یادیز  یاربس یتاهم ی سنجیو سخت مانند کیفت سطح یفیتک ی، برآورده شدن استانداردهاهاپروفیلگان این کنندیدتول یبرا

 محصوالتی را جهت رسیدن به این استاندارد ارائه کرده است. EddyWiseباشد. شرکت بازرسی آنها یکی از اقدامات ضروری می
 

 تیقابل یلیکننده پروفاحاطه یلبا کو EddyLineتست  یستمس
 یهاو مفتول یمرا در سممم یو عرضممم یانقطه یوبع یصتشمممخ

 یبررسممم یخاص برا هاییلکو ینداراسمممت. همچن یلیپروف
ساختارر  سخت یز شما ارائه م یسنج یو  صول   ین. ادهیمیمح

وصمممل  EddyLine II( به Optional) یبا کانال انتخاب یلکو
 شد. دخواه

 

 
 و کویل احاطه کننده پروفیلی EddyLine I ،EddyLine II. 0شکل 

 
و کویل   EddyLine I. بازرسی سیم و مفتول پروفیلی با استفاده از 2شکل 

 احاطه کننده پروفیلی

 
 . بازرسممی سممیم و مفتول پروفیلی مغناطیسممی با اسممتفاده از 3شممکل 

EddyLine II مگنتایزر و دیمگنتایزر ،و کویل احاطه کننده پروفیلی 
سمیم و مفتول سمطوح در  تشمخیص عیوب طولی یبرا نیهمچن

سراهکار  پروفیل سورهایاد یبازر سن  (ECA) یاهیآرا یکارنت با 
ست. شده ا سیستم می ارائه  سیم تواند این  سی،  بدون هیچ تما

 در. سممازداشممکار میپروفیلی را بازرسممی کرده و ریزترین عیوب را 

کارنت با دسممتگاه ادی EddyArrayحل، سممنسممورهای این راه
EddyLine II-A کنند.کار می 



 

 
 

 

        

 
 EddyArray و سنسور EddyLine II-A. 4شکل 

 
ستفاده از 5شکل  سیم و مفتول پروفیلی با ا سی  و  EddyLine II-A. بازر
 EddyArray سنسور

 

 



 

 
 

 

 یلاسمممتانواع متفاوتی از میلگردها وجود دارد که اغلب شمممامل 
های غیرمغناطیسمممی ، میلگرد نورد شمممده، میلگردشمممده یشپول

(NFE( و مغناطیسی )FEو میلگردهای آستنیتی می ) باشد. برای
سازندگان میلگردها بسیار واجب و حیاتی است که استانداردهای 

 ت را رعایت کنند.کیفی
سترده EddyWiseشرکت  ستمطیف گ سی سی با ای از  های بازر

کارنت را برای تشممخیص عیوب سممطحی در میلگردها روش ادی
 دهد.ارائه می

 میلگردهای آستنیتی:
نزن سممماخته زنگهای اغلب از اسمممتیلی تیآسمممتن یمیلگردها

ند. می ناطیسمممی کمی هسمممت پذیری مغ ند و دارای نفوذ شمممو
EddyWise در  عرضممی و طولی محصمموالتی برای بررسممی عیوب

 ارائه داده است. میلگردهای آستنیتی
گاه تسمممت  طه EddyLineدسمممت حا یت با کویل ا قابل نده  کن

 میلگردهای آسممتنیتیای و عرضممی را در تشممخیص عیوب نقطه
 داراست.

 
و کویل احاطه کننده  EddyLine II، EddyLine I. 0شکل 

 
و کویل   EddyLine II. بازرسی میلگردهای آستنیتی با استفاده از 2شکل 
 کننده احاطه

 
و کویل   EddyLine I. بازرسی میلگردهای آستنیتی با استفاده از 3شکل 
 کننده احاطه

ستگاه  شخیص عیوب طولی و عیوب ریز، د سیبرای ت  اریروت بازر
ستم می سی سورهای این  سن ست.  شده ا با حرکت تواند ارائه 

سی  سور بازر سن سی کند.  ستنیتی را برر سر میلگرد آ سرا مارپیچی 
یت  قابل عه،  با سمممطح قط ماسمممی  نه ت بدون هیچ گو تاری  رو
سازی عیوب طولی و نیز ریزترین عیوب را دارد. در این راه  شکار آ

کار  EddyLine II-Rکارنت با دستگاه ادی EddyRotoحل، 
کمممممممممممممممممممنمممممممممممممممممممد.ممممممممممممممممممممی

 
 EddyRotoو سیستم  EddyLine II-R. 4شکل 

 
و  EddyLine II-R. بازرسممی میلگردهای آسممتنیتی با اسممتفاده از 5شممکل 
 EddyRoto سنسور



 

 
 

 

( و مغناطیسی NFEهای غیرمغناطیسی )، میلگرد نورد شده، میلگردشده یشپول یلاستانواع متفاوتی از میلگردها وجود دارد که اغلب شامل 
(FEو میلگردهای آستنیتی می ) باشد. برای سازندگان میلگردها بسیار واجب و حیاتی است که استانداردهای کیفیت را رعایت کنند. شرکت

EddyWise دهد.کارنت را برای تشخیص عیوب سطحی در میلگردها ارائه میهای بازرسی با روش ادیای از سیستمطیف گسترده 

 استیل پولیش شده:
شده یهاگردیلم ستند با ابعاد دقیق یفوالد میلگردهای پولیش  ست.سطح آن .ه صاف و براق ا شده ها  شکال  میلگردهای پولیش  دارای ا

ضلعی و مربع می شش  سطح،  شند.گرد، م سترده ا این میلگردهاآن،  یکیبا توجه به خواص مکان با  کییقطعات مکان یددر تول یبه طور گ
سازی ستفاده قرار م صنایع خودرو ش هاتوان آن یم ینهمچن .یرندگ یمورد ا سفار شکل  که به عنوان مثال موارد زیر را  ساخت اییرا به هر 

 میتوان نام برد:
 یعناص یدی،تول یو ابزارها نیآالت سنگینماش ین،سنگ یعموتورها، صنا یها و تمام اجزاها، شفتیچها، پمهره یدتول ی،خودروساز  یعدر صنا
 EddyWise .یرهو غ یاتاقان ،هادندهسمماخت  ی،بخش کشمماورز  ،ینظام یعراه آهن، صممنا یو موتور، موتورها یکیالکتر  یهاپمپ ی،نسمماج

.ارائه داده است استیل پولیش شدهسطح در  محصوالتی برای بررسی عیوب

 

 کویل احاطه کنندههمراه با  EddyLine IIدسمممتگاه تسمممت 
ای و عرضممی را در اسممتیل پولیش قابلیت تشممخیص عیوب نقطه

  ( برایoptionalشده داراست. همچنین شامل کانال اختیاری )

 باشد.کنترل عملیات حرارتی استیل پولیش شده می

 
 کویل احاطه کننده، مگنتایزر و دیمگنتایزر، EddyLine II. 0شکل 

 
 ، مگنتایزر و دیمگنتایزر EddyLine II. بازرسی استیل پولیش شده با استفاده از 2شکل 

ما برای تشممخیص عیوب طولی اسممتیل پولیش شممده، دسممتگاه بازرسممی 
تواند با حرکت روتاری طراحی و تولید شممده اسممت. این سممیسممتم می

 بررسی کند. سنسور بازرسی روتاری مارپیچی سراسر استیل پولیش شده را



 

 
 

 

بدون هیچ گونه تماسی با سطح قطعه، قابلیت آشکارسازی عیوب طولی 
حل با و نیز ریزترین عیوب را دارد. سممنسممورهای تعبیه شممده در این راه

 .کنندکار می EddyLine II-R کارنتدستگاه ادی

 

 
 EddyRotoو سیستم  EddyLine II-R . 3شکل 

 

 

 
 EddyRoto و سنسور EddyLine II-R. بازرسی استیل پولیش شده با استفاده از 4شکل 

 

 

 



 

 
 

 

 یلاسمممتانواع متفاوتی از میلگردها وجود دارد که اغلب شمممامل 
یلگرد های غیرمغناطیسممی ، میلگرد نورد شممده، مشممده یشپول

(NFE( و مغناطیسی )FEو میلگردهای آستنیتی می ) باشند. برای
سازندگان میلگردها بسیار واجب و حیاتی است که استانداردهای 

 کیفیت را رعایت کنند.
سترده EddyWiseشرکت  سیطیف گ ستفاده از ای از بازر ها با ا

ب یص عیوکارنت را برای میلگردها جهت تشخسیستم تست ادی
 دهد.سطحی ارائه می

 

 میلگردهای نورد شده:
 یدقالب تول داخلاز  میله یدنبا کشممم میلگردهای نورد شمممده

ز  ا این میلگردها است. فعلی میلگردد که کوچکتر از اندازه نشویم
  آن در سراسر طول میلگرد قطر نظر ابعادی بسیار دقیق هستند و

سان شند.یم یک ضی و  EddyWise با شخیص عیوب عر برای ت
 های زیر را طراحی و تولید کرده است.طولی در میلگرد راه حل

 

قابلیت  کنندهاحاطهکویل با   EddyLine IIدسممتگاه تسممت
 .داراست میلگرد نورد شدهای و عرضی را در تشخیص عیوب نقطه

 

 

 
 ، مگنتایزر و دیمگنتایزرکنندهاحاطه، کویل EddyLine II. 0شکل 

 
و کویل EddyLine II شده با استفاده از  نورد میلگردهای بازرسی. 2شکل 
 مگنتایزر و دیمگنتایزر، کنندهاحاطه

دسممتگاه  در میلگردهای نورد شممده، طولیعیوب تشممخیص برای 
سی روتاری شنهاد می بازر سورگردد. پی شده در این  سن ستفاده  ا

با سمممطح  بازرسمممی بدون قابلیت هیچ گونه تماسمممی  قطعه، 
آشکارسازی ریزترین عیوب را دارد. سنسورهای تعبیه شده در این 

کنند.کار می EddyLine II-Rکارنت حل با دسمممتگاه ادیراه

 
 EddyRotoو سیستم   EddyLine II-R. 4شکل 

 

 
ستفاده از 5شکل  شده با ا سی  میلگردهای نورد  و  EddyLine II-R. بازر

EddyRoto 
 



 

 
 

 

و  (NFE) یرمغناطیسممیغ یها یلگردنورد شممده، م یلگردشممده، م یشپول یلوجود دارد که اغلب شممامل اسممت یلگردهااز م یانواع متفاوت
 یترعا را یفیتک یاست که استانداردها یاتیواجب و ح یاربس یلگردهاسازندگان م ی. براباشندیم یتیآستن یلگردهایو م (FE) یسیمغناط

 .کنند
س یاگسترده یفط EddyWise شرکت س هایاز بازر ستفاده از   یسطح یوبع یصجهت تشخ یلگردهام یرا برا کارنتیتست اد یستمبا ا
 .دهدیارائه م

 : رولمقاطع هات یبازرس
سیمغناط یاهس یلگردهایم سیمغناط یفلز  یهایلهها مرولهات یا ی ستند که تحت عم ی  یدارابه همین دلیل و  نورد گرم قرار گرفته یاته

 .هستند یرنگ یاهسطح س
روز بمنجر به  یوبغلتک معوجود   ین. همچنباشدمی بر روی این محصول یسطح یوبع، تشخیص رولکنندگان هاتیکی از مشکالت تولید

بندی محصول را عیوب سطحی، قابلیت درجهعالوه بر تشخیص  EddyWiseهای تست سیستم .شودیدر سطح قطعه م یریتکرارپذ یصنقا
 دارند.

 استشدهارائه Rotary Solution ، رولهات یسطح یوبع یبرا
 یناسمت. ا یآهن یهالوله یبرا FluxRoto یسمتمکه شمامل سم

ستمس س یچیبا حرکت مارپ تواندیم ی سر لوله را برر ند. ک یسرا
سور  س گونهیچه ،FluxRotoسن شته و  یتما سطح لوله ندا با 

صا ع یوبع یزترینر  صو شکار م یطول یوبمخ سازد. بعد از یرا آ
س ستفاده از   یسی،حذف پسماند مغناط یبرا ،FluxRoto یتسما

با دسممتگاه  یسممتمسمم یناسممتفاده شممود. ا مگنتایزریاز د یدبا
.کندیکار م  EddyLine II-R کارنتیاد

 
یمگنتایزرد و EddyLine II  ،FluxRoto.0شکل 

 
یمگنتایزرو د EddyLine II-R ، FluxRotoرول با استفاده ازمقاطع هات ی. بازرس2شکل 

 



 

 
 

 

( و مغناطیسی NFEهای غیرمغناطیسی )، میلگرد نورد شده، میلگردشده یشپول یلاستانواع متفاوتی از میلگردها وجود دارد که اغلب شامل 
(FEو میلگردهای آستنیتی می ).باشد. برای سازندگان میلگردها بسیار واجب و حیاتی است که استانداردهای کیفیت را رعایت کنند 

ستردهطی EddyWiseشرکت  سیف گ ست ادیای از بازر ستم ت سی ستفاده از  سطحی ها با ا شخیص عیوب  کارنت را برای میلگردها جهت ت
 دهد.ارائه می

 میلگردهای غیرمغناطیسی:
بازرسممی  یبرا یخاصمم یسممنسممورها EddyWiseشمموند. میلگردهای غیرمغناطیسممی از موادی مانند تیتانیوم، پالتنیوم یا طال سمماخته می

سایر میلگردها فرکانسباالتر از  یکه در فرکانس کرده ارائه یسمغناطیرغ میلگردهای زیر به  هایحلاین سنسورها در راه کنند.یکار م بازرسی 
 است.کار گرفته شده

 

 کنندهاحاطهکویل با اسممتفاده از  EddyLine IIدسممتگاه تسممت 
یت تشمممخیص عیوب نقطه عرضمممی را در میلگردهای  ای وقابل

 داراست. طال یا یومپالتن یتانیوم،ت

 
  کنندهاحاطهو کویل  EddyLine II ،EddyLine I. 0شکل 

 
ستفاده از 2شکل  و EddyLine II . بازرسی میلگردهای غیرمغناطیسی با ا
  کنندهاحاطهکویل 

 
ستفاده از 2شکل  سی با ا سی میلگردهای غیرمغناطی و EddyLine I . بازر
  کنندهاحاطهکویل 

  
 
 

ناطیسمممیما برای تشمممخیص عیوب طولی  های غیرمغ ، میلگرد
واند تایم. این سیستم میدستگاه بازرسی روتاری را نیز ارائه داده

سور  سن سور  سن سی کند.  سر میلگرد را برر سرا با حرکت مارپیچی 

روتاری هیچ گونه تماسی با سطح نداشته و توانایی آشکارسازی 
با  EddyRotoریزترین عیوب را دارد. در این راه حل، سنسورهای 

 کنند.کار می EddyLine II-Rکارنت دستگاه ادی



 

 
 

 

 
 EddyRoto سیستم و EddyLine II-R. 4 شکل

 
و  EddyLine II-Rاستفاده از با میلگردهای غیرمغناطیسی . 5شکل 

EddyRoto 
 



 

 
 

 

های های بدون درز، لولههای دقیق، لوله، لولهERWهای های آستنیتی، لولههای مسی، لولهها وجود دارند که شامل لولهانواع مختلفی از لوله
شند که های مبدل حرارتی و بویلر میآهنی و لولهغیر ستم EddyWiseبا سی سی به روش ادیبا  کارنت به تولیدکنندگان لوله کمک های بازر
 ره کنید.ها را ذخیها شناسی کرده و همچنین برای استفاده در آینده آنکند تا هرگونه نقصی را در آنمی
 ایهاسممتاندارد مطابقرا  یبازرسمم یها یسممتمما سمم ین،بنابرا ؛داردبسممزایی  یتاهم یفیتک یاسممتانداردها یتلوله، رعا یدکنندگانتول یبرا
 .یمکنیم یدمحصول تول یالمللینب

 

 :ی آستنیتیهالولهبازرسی 
نفوذپذیری مغناطیسی پایین و مقاومت باال نسبت به خوردگی هستند و شوند و دارای ای آستنیتی اغلب از استیل زنگ نزن تولید میهلوله

های حرارتی، بویلرها، صممنایع غذایی و ی زیادی در مبدلها اسممتفادهکنند. این لولهحتی در دماهای باال نیز خواص مکانیکی خود را حفظ می
 کننده دارند.های خنکلوله

EddyWise محصوالت طراحی و تولید کرده است: آستنیتیهای لههای زیر را برای بازرسی لوحلراه 
 

 

گاه تسمممت  طه یلبا کو EddyLineدسمممت حا قابلا نده   یتکن
 یتیآسمممتن یهالولهرا در  یو عرضممم یانقطه یوبع یصتشمممخ

 داراست.
 

 
 کنندهو کویل احاطه EddyLine I ،EddyLine II. 0شکل 

 

 
و کویل  EddyLine II با استفاده از آستنیتی  یهالوله. بازرسی 2شکل 
 کننده احاطه

 
و کویل  EddyLine Iبا اسممتفاده از آسممتنیتی  هایلوله. بازرسممی 3شممکل 
 کننده احاطه

ستنیتیهای لولهبرای عیوب طولی  ستگاه آ سی روتاری، د ائه را نیز ار بازر
ی هالولهتواند با حرکت مارپیچی سممراسممر دهیم. این سممیسممتم میمی

ستنیتی سی روتاری را آ ستگاه بازر شده در د سور تعبیه  سن سی کند.   ،برر
 نخواهد داشت. های آستنیتیلولههیچ گونه تماسی با سطح 



 

 
 

 

 
 EddyRotoو سیستم   EddyLine II-R. 4شکل 

 
  و سنسور EddyLine II-Rبا استفاده از آستنیتی  یهالوله. بازرسی 5شکل 

EddyRoto 
 



 

 
 

 

های های بدون درز، لولههای دقیق، لوله، لولهERWهای های آستنیتی، لولههای مسی، لولهها وجود دارند که شامل لولهانواع مختلفی از لوله
ستم  EddyWiseشوند که های مبدل حرارتی  و بویلر میآهنی و لولهغیر سی سی به روش ادیبا  کارنت به تولیدکنندگان لوله کمک های بازر
 یره کنید.ها پرداخته و همچنین اطالعات بازرسی را برای استفاده در آینده ذخکند تا به بازرسی لولهمی
ستانداردها یتلوله، رعا یدکنندگانتول یبرا سزایی  یتاهم یفیتک یا س ین،بنابرا ؛داردب ستمما  س یها ی ستاندارد ب مطابقرا  یبازر  یالمللنیا

 .یمکن یم یدمحصول تول
 بازرسی لوله های دوجداره:

ها، خطوط ی زیادی در خطوط ترمز اتومبیلها اسمتفادهاین لوله .ی کربن اسمتیل هسمتندی دوالیهها با دیوارههای دوجداره نوعی از لولهلوله
کردن نیازهای صنایع، بخصوص بخش خودرو بسیار های هیدرولیکی خاص و ... دارند. بنابراین برای برآوردهسوخت، خطوط نیروگاهی، لوله

 ها برای تشخیص عیوب سطحی بازرسی شوند.حیاتی است که این لوله
 

ما برای بازرسمممی لوله های دوجداره محصممموالت زیر را توصمممیه 
 کنیم:می

 یتقابل کنندهاحاطه یلکوبا   EddyLine IIدسمممتگاه تسمممت 
طه یوبع یصتشمممخ جداره را در  یو عرضممم یانق های دو له  لو

اسممتفاده از مگنتایزر برای اشممباع مغناطیسممی لوله و  داراسممت.
ست. بعد از  ضروری ا سی امری  کاهش نویز نفوذپذیری مغناطی
انجام بازرسمممی، برای حذف پسمممماند مغناطیسمممی حتما باید 

 مگنتایزر استفاده گردد.دی
 

 ، کویل احاطه کننده، مگنتایزر و دیمگنتایزر EddyLine II. 0شکل 
 

 
 مگنتایزر و دیمگنتایزر، و کویل احاطه کننده  EddyLine II با استفاده از دوجداره  های لوله. بازرسی 2شکل 

 



 

 
 

 

  بازرسمممی روتاری، دسمممتگاه های دوجدارهلولهبرای عیوب طولی 
تواند با حرکت مارپیچی سراسر . این سیستم میشودپیشنهاد می

بررسممی کند. سممنسممورهای تعبیه شممده در  راهای دوجداره لوله
د ننخواه لوله دوجداره، هیچ گونه تماسی با سطح بازرسی روتاری

با دسمممتگاه  EddyRotoحل، سمممنسمممور در این راه داشمممت.
 کند.کار می EddyLine II-R کارنت ادی

 
  EddyRotoو سیستم   EddyLine II-R. 4شکل 

 
 EddyRotoو  EddyLine II-Rبا استفاده از دوجداره  های لوله. بازرسی 5شکل 

 



 

 
 

 

های های بدون درز، لولههای دقیق، لوله، لولهERWهای های آستنیتی، لولههای مسی، لولهها وجود دارند که شامل لولهانواع مختلفی از لوله
شند که های مبدل حرارتی  و بویلر میغیر آهنی و لول کارنت به تولیدکنندگان لوله کمک های بازرسی به روش ادیبا سیستم  EddyWiseبا

 ها شناسی کرده و همچنین اطالعات بازرسی را برای استفاده در آینده ذخیره کنید.کند تا هرگونه نقصی را در آنمی
 ایهاسممتاندارد مطابقرا  یبازرسمم یهایسممتمما سمم ین،بنابرا ؛داردبسممزایی  یتاهم یفیتک یاسممتانداردها یتلوله، رعا یدکنندگانتول یبرا
 .ایمکرده یدتولطراحی و محصول  یالمللینب

 

 :مسی بازرسی لوله های
د آن گیرند. از مواد کاربای مسی به دلیل داشتن مقاومت باال نسبت به خوردگی و رسانایی باال در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میهلوله
های عت پزشکی، در سیستم، ظروف خالء و گازهای صن(HVAC/R)های گرمایشی، تهویه هوا، تبرید توان در خطوط انتقال آب، سیستممی

 توان نام برد.سیستم گازهای سوخت و ... می اطفاء حریق،

EddyWise طراحی و تولید کرده است: مسیهای زیر را برای بازرسی لوله های راه حل 
 

 یتاحاطه کننده قابل یلبا کو  EddyLineتسممت  هایدسممتگاه
طه یوبع یصتشمممخ لهرا در  یو عرضممم یانق جداره لو های دو

نال )اختیاری(  EddyLine IIهمچنین  داراسمممت. دارای یک کا
 باشد.های فرومغناطیسی میبرای تشخیص ناخالصی

 

 

 

 
 کنندهو کویل احاطه EddyLine II ،EddyLine I.0شکل 

 
و کویل  EddyLine II با استفاده از ی مس ی. بازرسی لوله ها2شکل 
 کنندهاحاطه

 
و کویل  EddyLine I با اسممتفاده از ی مسمم یها. بازرسممی لوله3شممکل 
کنندهاحاطه

بازرسممی ، دسممتگاه مسممیهای لولهعیوب طولی تشممخیص برای 
تواند با حرکت سمممیسمممتم می دهیم. اینرا نیز ارائه می روتاری

سی  سی، آن را برر سطح لوله م سی با  مارپیچی و بدون هیچ تما
 EddyRotoسازد. سنسور ها آشکار میکرده و کوچکترین عیب

کار  EddyLine II-Rتعبیه شممده در این راه حل با دسممتگاه 
 کند.می



 

 
 

 

 
 EddyRotoو سیستم   EddyLine II-R. 4شکل 

 
و  EddyLine II-Rلیش شممده با اسممتفاده از . بازرسممی اسممتیل پو5شممکل 
 EddyRoto سنسور

 

 

 



 

 
 

 

های مسمممی، ها وجود دارند که شمممامل لولهانواع مختلفی از لوله
ستنیتی، لولهلوله های بدون های دقیق، لوله، لولهERWهای های آ

شوند های مبدل حرارتی  و بویلر میهای غیرآهنی و لولهدرز، لوله
سی به روش ادی  EddyWiseکه  ستم های بازر سی کارنت به با 

کند تا هر گونه نقصممی را در آنها شممناسممی کرده و شممما کمک می
 د.یهمچنین اطالعات بازرسی را برای استفاده در آینده ذخیره کن

 تیاهم یفیتک یاسمممتانداردها یتلوله، رعا یدکنندگانتول یبرا
اندارد است مطابقرا  یبازرس یها یستمما س ین،بنابرا ؛داردبسزایی 

 .یمکنیم طراحی و تولیدمحصول  یالمللینب

 
 

 

 :ERWبازرسی لوله های 
درزدار اغلب در موارد کاربرد فشممار پایین یا متوسممط از  هایلوله

 شوند.جمله انتقال آب، روغن و گاز استفاده می
در  شمموند.از فلزات نورد شممده تولید می ERWهای درزدار یا لوله

شد. بنابراین مرحله شکاری خواهند  ستای طول جو ی بعدی در را
له تداد خود این لو یک درز جوش طولی در ام ند. این ها  دار

تواند تاثیر زیادی در کل حقیقت که کوچکترین ایرادی در آن می
ستی و با  ست که به در ضروری ا سیار  شد، ب شته با صول دا مح

 دقت مورد بازرسی قرار گیرند.
 

 کنیم:محصوالت زیر را توصیه می ERWهای برای بازرسی لوله
قابلیت تشخیص  کنندهکویل احاطهبا  EddyLine تست سیستم

 دسممتگاه. داراسممت ERWهای ای و عرضممی را در لولهعیوب نقطه
های غیرمغناطیسممی و دسممتگاه برای لوله EddyLine I تسممت
های مغناطیسی و غیرمغناطیسی لهبرای لو EddyLine IIتست  

فوالدی، استفاده  ERWهای برای لوله گیرند.مورد استفاده قرار می
شباع مغناطیسی لوله مگنتایزراز   و کاهش نویز نفوذپذیری برای ا

مغناطیسی امری ضروری است. بعد از انجام بازرسی، برای حذف 
 استفاده گردد. مگنتایزردیپسماند مغناطیسی حتما باید 

 
 ، کویل، کویل احاطه کننده، مگنتایزر و دیمگنتایزرEddyLine II. 0شمممکل 

 سگمنت و پراب درز جوش
 

 
 EddyLine I غیرمغناطیسی با استفاده از  ERWهای لوله . بازرسی2شکل 

 کننده و کویل احاطه
 

 
و EddyLine II مغناطیسی با استفاده از  ERWهای لوله. بازرسی 3شکل 

 مگنتایزر و دیمگنتایزر، کنندهکویل احاطه
  

 

  



 

 
 

 

 کویل سمممگمنت ERWهای برای بازرسمممی درز جوش طولی لوله
ی برا درز جوشمخصمموص پراب طراحی شممده اسممت. همچنین 

گیرد. از این پراب میتوان ها مورد استفاده قرار میاغلب درز جوش
  های بزرگ نیز بهره برد.برای بازرسی داخلی لوله

 
و کویل EddyLine II   با اسممتفاده از ERWهای لوله. بازرسممی 4شممکل 
 سگمنت

 
و کویل EddyLine I   با اسممتفاده از ERWهای لوله. بازرسممی 5شممکل 
 سگمنت

را ERW ، Rotary Solutionهای درزدار یا برای عیوب طولی  لوله
های برای لوله FluxRotoبازرسممی  که شممامل دهیمنیز ارائه می

. این سممیسممتم باشممدهای غیرآهنی میلوله EddyRotoآهنی و 
سر می سرا سی تواند با حرکت مارپیچی  سور لوله را برر سن کند. 

لوله نداشته و ریزترین عیوب ، هیچ گونه تماسی با سطح بازرسی
شکار می ستگاه ادی .سازدرا آ سور نامبرده با د سن کارنت هر دو 

EddyLine II-R کند.کار می 

 
 EddyRotoو  EddyLine II ،FluxRoto. 0شکل 

 
کل  بازرسمممی  7شممم له.  فاده از ERWهای لو با اسمممت ناطیسمممی         غیرمغ

EddyLine II-R  وEddyRoto 

 
سی 8شکل  سی ERW هایلوله. بازر ستفاده از  مغناطی  ،EddyLine II-Rا

FluxRoto و دیمگنتایزر



 

 
 

 

های های بدون درز، لولههای دقیق، لوله، لولهERWهای های آستنیتی، لولههای مسی، لولهها وجود دارند که شامل لولهانواع مختلفی از لوله
گونه کند تا هرکارنت به شما کمک میهای بازرسی به روش ادیبا سیستم EddyWiseباشند که های مبدل حرارتی  و بویلر میآهنی و لولهغیر

 کنید. ها شناسی کرده و اطالعات بازرسی را برای استفاده در آینده ذخیرهعیوب سطحی را در آن
ستانداردها یتلوله، رعا یدکنندگانتول یبرا سزایی  یتاهم یفیتک یا س ین،بنابرا ؛داردب ستمما  س یهای ستاندارد ب مطابقرا  یبازر  یالمللنیا

 .یمکنیم یدمحصول تول
 :)یلربو (های مبدل حرارتیبازرسی لوله

ساز خصوصًا صنعت پتروشیمی و نیروگاهی مختلف  یعصنا یمختلف برا یعاتما یاآب سرد  ،انتقال گرما یبرا یمبدل حرارت یهالوله تفاده ا
 هاکه استفاده بهینه از زمان امری حیاتی برای این صنایع است و هرگونه خاموشی خسارات زیانباری را در برخواهد داشت. این لوله شودیم

ها بنابراین برای سمازندگان این لوله .یداریشمان را حفظ کنندباال پا فشمارو دماها  درتوانند یکه م هسمتندبدون درز  یفوالد یهامعموال لوله
صورت  ست چون در غیر این  ضروری سیار مهم و  ستانداردهای مربوطه ب سیدن به ا ست در حر صب آن ینممکن ا شت منجر به ن و  شده ن

 .به بار آورد یبحران خسارات یحت یارا کاهش دهد  یستمعملکرد س
 کنیم:های زیر را توصیه میراه حل مبدل حرارتی و بویلرای هبرای بازرسی لوله

 Rotary ، مبدل حرارتی و بویلرهای لولهبرای عیوب سممطحی 

Solution سممیسممتم که شممامل دهیمرا ارائه می FluxRoto 
های برای لوله EddyRoto سمممیسمممتمهای آهنی و برای لوله

تواند با حرکت مارپیچی . این سممیسممتم میباشممدغیرآهنی می
سر  سیسرا سور بازر سن سی کند.  سی ب، هیچلوله را برر ا گونه تما
لوله نداشممته و ریزترین عیوب مخصمموصمما عیوب طولی را سممطح 

شکار می سم  .سازدآ سیت ستفاده از  ، برای FluxRotoبعد از ا
سی، باید ا سماند مغناطی شود. هر  مگنتایزردیز حذف پ ستفاده  ا

کار  EddyLine II-Rکارنت دو سیستم نامبرده با دستگاه ادی
 کنند.می

 
 EddyRotoو  EddyLine II-R ،FluxRoto .0شکل 

 
غیرمغناطیسممی با اسممتفاده از  یمبدل حرارتهای لوله . بازرسممی2شممکل 

EddyLine II-R  وEddyRoto 

 
  با اسممتفاده از یرمغناطیسممیغ یمبدل حرارت یهالوله ی. بازرسمم2شممکل 

EddyLine II-R ،FluxRoto  ریمگنتایزو د



 

 
 

 

های های بدون درز، لولههای دقیق، لوله، لولهERWهای های آستنیتی، لولههای مسی، لولهها وجود دارند که شامل لولهانواع مختلفی از لوله
کند تا کارنت به شممما کمک میهای بازرسممی به روش ادیبا سممیسممتم  EddyWiseباشممند که های مبدل حرارتی  و بویلر میآهنی و لولهغیر
 نید.ها شناسی کرده و اطالعات بازرسی را برای استفاده در آینده ذخیره کگونه عیوب سطحی را در آنهر
ستانداردها یتلوله، رعا یدکنندگانتول یبرا سزایی  یتاهم یفیتک یا س ین،بنابرا ؛داردب ستمما  س یهای ستاندارد ب مطابقرا  یبازر  یالمللنیا

 .یمکنیم یدمحصول تول
 

 :آهنیغیرهای بازرسی لوله
آهنی های غیرهای آهنی دارند. بنابراین لولهت به لولههای غیرآهنی از  قبیل برنج و آلومینیوم مقاومت در برابر خوردگی بیشتری نسبلوله

 باشد.حائظ اهمیت می BOPو  بویلرها یمخصوصا برا ،نیروگاهی یعصنابرای مصارف 
 کنیم:محصوالت زیر را توصیه می غیرآهنیهای برای بازرسی لوله

 

 

گاه تسمممت  طه یلکوبا  EddyLineدسمممت حا ندها  یتقابل کن
طه یوبع یصتشمممخ لهرا در  یو عرضممم یانق   غیرآهنیهای لو

 داراست.

 
 کنندهو کویل احاطه EddyLine II ،EddyLine I. 0شکل 

 
و کویل  EddyLine IIبا اسممتفاده از  یرآهنیغ یها. بازرسممی لوله2شممکل 
 کنندهاحاطه

 
و کویل  EddyLine Iبا اسممتفاده از  یرآهنیغ یها. بازرسممی لوله3شممکل 
 کنندهاحاطه

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 

لهبرای عیوب طولی  گاه غیرآهنیهای لو  EddyRoto، دسمممت
تواند با حرکت مارپیچی و سممیسممتم می . اینشممودپیشممنهاد می

بدون هیچ تماسمی با سمطح لوله غیرآهنی، آن را بررسمی کرده و 
حل با دسمممتگاه سمممازد. این راهها آشمممکار میکوچکترین عیب

 کند.کار می EddyLine II-Rکارنت  ادی

 
 EddyRotoو سیستم   EddyLine II-R. 4شکل 

 
  و سنسور EddyLine II-Rبا استفاده از  یرآهنیغ یها. بازرسی لوله5شکل 

EddyRoto 
 



 

 
 

 

های های بدون درز، لولههای دقیق، لوله، لولهERWهای های آستنیتی، لولههای مسی، لولهها وجود دارند که شامل لولهانواع مختلفی از لوله
کند تا کارنت به شممما کمک میهای بازرسممی به روش ادیبا سممیسممتم EddyWiseباشممند که های مبدل حرارتی  و بویلر میآهنی و لولهغیر
 تیلوله، رعا یدکنندگانتول یبراها شممناسممی کرده و اطالعات بازرسممی را برای اسممتفاده در آینده ذخیره کنید.ونه عیوب سممطحی را در آنگهر

 .میکنیم یدمحصول تول یالمللیناستاندارد ب مطابقرا  یبازرس یهایستمما س ین،بنابرا ؛داردبسزایی  یتاهم یفیتک یاستانداردها

 :دقیقهای بازرسی لوله
 و خودرو یع، صممناصممنایع هوایی یقی،آالت موسممابزار یایی،در  ی،نظام یعصممنا ،یحرارت یها، مبدلبویلرها، موجبرهاعمدتا در  یقدق یهالوله

های دقیق حاصل چندین مرحله عملیات کشش سرد است؛ بنابراین برای سازندگان این لوله بازرسی لوله شود.یاستفاده م یپزشک یتکنولوژ 
 های زیر را طراحی و تولید کرده است:حلراه دقیقهای برای بازرسی لوله EddyWiseنیازهای کیفی از اهمیت باالیی برخوردار است. 

 

قابلیت  کنندهاحاطهکویل با   EddyLineسمممیسمممتم تسمممت
شخیص عیو ضی را در لولهب نقطهت ستدقیق  هایای و عر  .دارا

و  های غیرمغناطیسممیبرای لوله  EddyLine Iدسممتگاه تسممت  
 های مغناطیسمممی ولهبرای لو EddyLine IIدسمممتگاه تسمممت  

 قدقی هایگیرند. برای لولهده قرار میغیرمغناطیسممی مورد اسممتفا
برای اشباع مغناطیسی لوله و کاهش  مگنتایزراز  استفاده فوالدی،

نویز نفوذپذیری مغناطیسممی امری ضممروری اسممت. بعد از انجام 
 رمگنتایزدیبازرسممی، برای حذف پسممماند مغناطیسممی حتما باید 

 استفاده گردد.
های دقیق از نظر سمممختی همچنین قابل توجه اسمممت که لوله

سایی مواد نیز می شنا سی قرار گیرند که ساختار و  توانند مورد برر
( optionalدارای یک کانال  انتخابی ) EddyLine IIدسمممتگاه 

 برای بازرسی این موارد است.
 

 
کل  طه یلکو، EddyLine II ،EddyLine I .0شممم حا ندها تایزر و ، کن مگن

دیمگنتایزر

 
 

س2شکل  سیمغناط یقدق یهالوله ی. بازر ستفاده از ی ، EddyLine II با ا
یمگنتایزرو د یزر، مگنتاکنندهاحاطه یلکو

 
ستفاده از   یرمغناطیسیغ یقدق یهالوله ی. بازرس3شکل   EddyLineبا ا

Iکنندهاحاطه یل، کو 
را نیز ارائه  EddyRotoدقیق، دسمتگاه های لولهبرای عیوب طولی 

ستم می دهیم. اینمی تواند با حرکت مارپیچی و بدون هیچ سی



 

 
 

 

تماسمممی با سمممطح لوله دقیق، آن را بررسمممی کرده و کوچکترین 
کارنت حل با دسمممتگاه ادیسمممازد. این راهها آشمممکار میعیب

EddyLine II-R کند.کار می 

 
 EddyRoto سیستم و EddyLine II-R.  4شکل 

 
بازرسمممی 5شمممکل  له.  و  EddyLine II-Rاسمممتفاده از  با دقیق هایلو

EddyRoto 
 

 



 

 
 

 

های های بدون درز، لولههای دقیق، لوله، لولهERWهای های آستنیتی، لولههای مسی، لولهها وجود دارند که شامل لولهانواع مختلفی از لوله
کند تا کارنت به شممما کمک میهای بازرسممی به روش ادیبا سممیسممتم  EddyWiseباشممند که های مبدل حرارتی  و بویلر میلولهآهنی و غیر
ها شممناسممی کرده و اطالعات بازرسممی را برای اسممتفاده در آینده ذخیره کنید. برای تولیدکنندگان لوله، رعایت گونه عیوب سممطحی را در آنهر

 م.کنیالمللی محصول تولید میهای بازرسی را مطابق استاندارد بینمیت بسزایی دارد؛ بنابراین، ما سیستماستانداردهای کیفیت اه

 :بدون درزفوالدی های بازرسی لوله
کتشاف و ها، اند و کاربرد آن در مصارف فشار باال مانند پاالیشگاهشویم یدتول ابعاد دلخواهاکسترود کردن فلز به  ازبدون درز فوالدی  یهالوله

محصمموالتی را برای  EddyWiseو... اسممت. شممرکت  بخار و خودرو یگهای، دیدرولیکهوا و ه یلندرسممحفاری نفت و گاز، انتقال نفت و گاز، 
 ارائه داده است. بدون درزهای فوالدی بازرسی عیوب سطوح لوله

 

 یتقابل کنندهاحاطه یلکوبا   EddyLine IIدسممتگاه تسممت
شخ ض یانقطه یوبع یصت  بدون درزفوالدی های لولهدر  یو عر

برای اشمممباع  مگنتایزر. در این راه حل، اسمممتفاده از داراسمممترا 
مغناطیسمممی لوله و کاهش نویز نفوذپذیری مغناطیسمممی امری 
ضمممروری اسمممت. بعد از انجام بازرسمممی، برای حذف پسمممماند 

 استفاده گردد. مگنتایزردیمغناطیسی حتما باید 
 
 
 
  

، مگنتایزر و دیمگنتایزراحاطه کننده یلکو، EddyLine II  .0شکل 

 
 یمگنتایزرو د یزراحاطه کننده، مگنتا یلکو، EddyLine II با استفاده از یسیبدون درز مغناط یفوالد یهالوله ی. بازرس2شکل 

لهبرای عیوب سمممطحی  بدون درز،های لو  FluxRoto فوالدی 

تواند با حرکت مارپیچی سراسر . این سیستم میشودپیشنهاد می
وله لگونه تماسی با سطح ، هیچرا بررسی کند. سنسور بازرسیلوله 

 .ازدسنداشته و ریزترین عیوب مخصوصا عیوب طولی را آشکار می
-EddyLine IIکارنت با دسممتگاه ادی FluxRotoحل، در این راه



 

 
 

 

R سم کار می سیت ستفاده از  ، برای حذف FluxRotoکند. بعد از ا
 استفاده شود. تایزرمگندیپسماند مغناطیسی، باید از 

 

 FluxRoto سیستم و، دیمگنتایزر EddyLine II-R.  3شکل 
 

 
FluxRoto و، دیمگنتایزر EddyLine II-Rدقیق استفاده از  هایلوله. بازرسی 4شکل 

 



 

 
 

 

سیم ستنیتی، ها و مفتولانواع مختلفی از  سیم و مفتول آ سیم و مفتول آلومینیومی،  سی،  سیم و مفتول م شامل  ها وجود دارند که معمواًل 
سیم و مفتول فنری می ستیل،  سیم و مفتول ا سی،  ستمسیم و مفتول مغناطی سی شد که  شخیص  EddyWiseکارنت های ادیبا قابلیت ت

ساز  ستند  ستفاده در آینده را دارد.ی آنهرگونه عیب و م ستم ها جهت ا سی شدن به در اغلب موارد  سیم و مفتول قبل از وارد  سی  های بازر
 گیرند.ی کشش سرد قرار میمرحله

 

 

 سیم و مفتول آلومینیومی:
صوص در تولید بلندگوها جهکاربرد  به دلیل چگالی پایین های آلومینیومیها و مفتولسیم صنایع بخ سیعی در  صو دا، ت افزایش کیفیت 
 های برقی خانگی دارند.ها، اجاقهای متحرک در هدفونکویل

ایم که بیشتر بر روی تشخیص ترک و وجود ناخالصی کارنت راهکارهایی ارائه کردههای آلومینیومی با روش ادیما برای تست سیم و مفتول
 تمرکز دارد.

 

 

قابلیت  کنندهکویل احاطهبا   EddyLineدسمممتگاه تسمممت 
 سیم و مفتول آلومینیومیای و عرضی را در تشخیص عیوب نقطه
خابی  EddyLine IIداراسمممت. همچنین  نال انت کا مل  شممما

(optionalبرای ) سممیم و های مغناطیسممی در تعیین ناخالصممی
 باشد.می مفتول آلومینیومی

 
 

 

 
سچرکننده و فاحاطه یلکوو  EddyLine II ،EddyLine I. 0شکل   یلکو یک
 کنندهاحاطه

 
سی 2شکل  ستفاده از  آلومینیومی مفتول و سیم. بازر و  EddyLine IIبا ا

 کویل احاطه کننده

 
س3شکل  ستفاده از   ینیومیو مفتول آلوم یمس ی. بازر و  EddyLine Iبا ا

کنندهاحاطه یلکو

نسور ، سسیم و مفتول آلومینیومیما برای تشخیص عیوب طولی 
EddyRoto ایم. سممنسممور بازرسممی را نیز طراحی و تولید کرده

سطح تواند بدون هیچروتاری می سی با  سیم و مفتول گونه تما
بازرسمممی آن آلومینیومی به  عه  به دور قط مارپیچی  با حرکت   ،

سور  پرداخته سن سازد. این  شکار  و هرگونه عیوب طولی و ریز را آ
 کند.کار می EddyLine II-Rبا دستگاه 

 



 

 
 

 

 
 EddyRotoسیستم و  EddyLine II-R. 4شکل 

 
 EddyLine II-Rاستفاده از  با آلومینیومی مفتول و سیم. بازرسی 5شکل 

 EddyRotoو 
 



 

 
 

 

ها وجود دارند که معمواًل شامل سیم و مفتول مسی، سیم و مفتول آلومینیومی، سیم و مفتول آستنیتی، سیم ها و مفتولانواع مختلفی از سیم
گونه قابلیت تشخیص هر EddyWiseکارنت های ادیباشد که سیستمو مفتول مغناطیسی، سیم و مفتول استیل، سیم و مفتول فنری می

های بازرسی سیم و مفتول قبل از وارد شدن به مرحله ی در اغلب موارد سیستم ها جهت استفاده در آینده را دارد.زی آنعیب و مستند سا
 گیرند.کشش سرد قرار می

 

 :آستنیتیسیم و مفتول 
دارای  شوند ولید میها اغلب از استیل زنگ نزن توباشد. اینگونه سیمهای آستنیتی در تجهیزات پزشکی میکاربرد اصلی سیم و مفتول

 نفوذپذیری مغناطیسی کمی هستند.
 ارائه داده است. آستنیتیهای هایی را برای بازرسی عیوب سطوح سیم و مفتولحلراه EddyWiseشرکت 

 

 یتقابل کنندهاحاطه یلکوبا   EddyLineدستگاه تست 
 آستنیتیو مفتول  یمرا در س یو عرض یانقطه یوبع یصتشخ

 داراست. 
 

 

 

 

 

 
 

و فیکسچر کویل کننده کویل احاطه ،EddyLine I ،EddyLine II. 0شکل 
 کنندهاحاطه

 

 
و  EddyLine IIبا استفاده از  یتیآستن مفتول و سیم. بازرسی 2شکل 

 کنندهکویل احاطه

 
و EddyLine I . بازرسی سیم و مفتول آستنیتی با استفاده از 3شکل 

 کنندهکویل احاطه
 

 

ما برای تشخیص عیوب طولی سیم و مفتول آستنیتی، دستگاه 
EddyRoto تواند با حرکت دهیم. این سیستم میرا نیز ارائه می

پیچی سراسر سیم و مفتول آستنیتی را بررسی کند. سنسور مار 

بازرسی روتاری، هیچ گونه تماسی با سطح قطعه نخواهد داشت. 
کار  EddyLine II-Rبا دستگاه  EddyRotoحل، در این راه

 کند.می



 

 
 

 

 
 EddyRotoو  EddyLine II-R. 4شکل 

 
و EddyLine II-R  استفاده از یتیآستن مفتول و سیم. بازرسی 5شکل 

EddyRoto 

 



 

 
 

 

سیم ستنیتی، ها و مفتولانواع مختلفی از  سیم و مفتول آ سیم و مفتول آلومینیومی،  سی،  سیم و مفتول م شامل  ها وجود دارند که معمواًل 
سیم و مفتول فنری می ستیل،  سیم و مفتول ا سی،  ستمسیم و مفتول مغناطی سی شد که  شخیص  EddyWiseکارنت های ادیبا قابلیت ت

سازی آن ستند  ستفاده در آینده را دارد.هرگونه عیب و م ستم ها جهت ا سی شدن به در اغلب موارد  سیم و مفتول قبل از وارد  سی  های بازر
 گیرند.ی کشش سرد قرار میمرحله

 

 سیم و مفتول مسی:
ساناییبه علت  سی کاربرد ، ی مسباال ر سیعی سیم و مفتول م صنا و شک یکو الکترون یوترکامپ ی،ساز خودرویع مانند در  های لدارد که به 

 شود.های نازک استفاده میها و ورقمختلفی مانند سیم
 های مسی ارائه داده است.هایی را برای بازرسی عیوب سطحی سیم و مفتولحلراه EddyWiseشرکت 

 

 

قابلیت  کنندهکویل احاطهبا   EddyLineهای تسممتدسممتگاه
 سممیم و مفتول مسممیای و عرضممی را در تشممخیص عیوب نقطه
خابی  EddyLine IIداراسمممت. همچنین  نال انت کا مل  شممما

(optionalبرای ) سممیم و های مغناطیسممی در تعیین ناخالصممی
 باشد.می مفتول مسی

 

 

 

 
 

سچر کویل کننده کویل احاطه ،EddyLine II، EddyLine I .0 شکل و فیک
 کنندهاحاطه

 
و کویل EddyLine II با استفاده از  یمس مفتول و سیم. بازرسی 2شکل 

 احاطه کننده

 
سی 3شکل  س مفتول و سیم. بازر ستفاده از  یم کویل  وEddyLine I با ا
 کنندهاحاطه

 
 

، دسممتگاه سممیم و مفتول مسممیما برای تشممخیص عیوب طولی 
تواند با دهیم. این سممیسممتم میرا نیز ارائه می بازرسممی روتاری

ر را بررسی کند. سنسو سراسر سیم و مفتول مسیحرکت مارپیچی 
سی روتاری بدون هیچ ستگاه بازر شده در د سی بتعبیه  ا گونه تما



 

 
 

 

شکار می سورهای سطح قطعه عیوب طولی و ریز را آ سن سازد. 
EddyRoto  با دستگاهEddyLine II-R کنند.کار می 

 
 EddyRotoو سیستم   EddyLine II-R. 4شکل 

 
و  EddyLine II-Rاسممتفاده از  یمسمم مفتول و سممیم. بازرسممی 5شممکل 

EddyRoto 
 



 

 
 

 

ستنیتی، ها و مفتولسیمانواع مختلفی از  سیم و مفتول آ سیم و مفتول آلومینیومی،  سی،  سیم و مفتول م شامل  ها وجود دارند که معمواًل 
گونه قابلیت تشخیص هر EddyWiseکارنت های ادیباشد که سیستمسیم و مفتول مغناطیسی، سیم و مفتول استیل، سیم و مفتول فنری می

ی های بازرسی سیم و مفتول قبل از وارد شدن به مرحلهدر اغلب موارد، سیستم فاده در آینده را دارند.ها جهت استعیب و مستند سازی آن
 گیرند.کشش سرد قرار می

 سیم و مفتول مغناطیسی:
 EddyWiseگیرد. شممرکت کردن و غیره انجام میخم اغلب قبل از کشممش سممرد که شممامل کشممش، های مغناطیسممیسممیم و مفتول بازرسممی

ارائه داده است. مغناطیسیمحصوالتی را برای بازرسی عیوب سطوح سیم و مفتول های 
 یتقابل کنندهاحاطه یلکوبا  EddyLine IIدسمممتگاه تسمممت 

 مغناطیسیو مفتول  یمرا در س یو عرض یانقطه یوبع یصتشخ
فاده از داراسمممت.  تایزردر این راه حل، اسمممت باع  مگن برای اشممم

سی و کاهش نویز نفوذپذیری  سیم و مفتول مغناطی سی  مغناطی
مغناطیسی امری ضروری است. بعد از انجام بازرسی، برای حذف 

 استفاده گردد. مگنتایزردیپسماند مغناطیسی حتما باید 

 
سچر کویل کننده طهکویل احا ،EddyLine II ،EddyLine I .0شکل  و فیک
 کنندهاحاطه

 
سی 2شکل  سی مفتول و سیم. بازر ستفاده از  مغناطی ، EddyLine IIبا ا

 کویل احاطه کننده، مگنتایزر و دیمگنتایزر
  EddyRoto،مغناطیسمممیو مفتول  یمسمممبرای عیوب سمممطحی 

تواند با حرکت مارپیچی سراسر . این سیستم میشودپیشنهاد می

  گونه تماسی با سطح، هیچکند. سنسور بازرسی مفتول را بررسی
مفتول مغناطیسممی نداشممته و ریزترین عیوب مخصمموصمما عیوب 

   EddyRotoدر این راه حل، سنسورهای  .سازدطولی را آشکار می
 کنند. کار می EddyLine II-Rکارنت با دستگاه ادی

 

 
 EddyRotoو سیستم   EddyLine II-R.3شکل 

 

 
 EddyLine II-Rاستفاده از  مغناطیسی با مفتول و سیم . بازرسی5شکل 

 EddyRotoو 



 

 
 

 

سیم ستنیتی، ها و مفتولانواع مختلفی از  سیم و مفتول آ سیم و مفتول آلومینیومی،  سی،  سیم و مفتول م شامل  ها وجود دارند که معمواًل 
سیم و مفتول فنری می ستیل،  سیم و مفتول ا سی،  ستمسیم و مفتول مغناطی سی شد که  شخیص  EddyWiseکارنت های ادیبا قابلیت ت

ستند ستفاده در آینده را دارد.ی آنساز هرگونه عیب و م ستم ها جهت ا سی شدن به در اغلب موارد  سیم و مفتول قبل از وارد  سی  های بازر
 گیرند.ی کشش سرد قرار میمرحله

 

 سیم نازک:
و حصول  تیگرفتن استانداردهای صنعهای نازک برای سیمهای نازک در صنایع پزشکی و خودروسازی کاربرد زیادی دارند. تولیدکنندگان سیم

 کارنت مورد بررسی قرار گیرند.اطمینان از دارا بودن کیفیت ساخت، باید با روش ادی
 متر را دارند.میلی 0.1 های نازک با قطر بیشتر ازقابلیت تشخیص عیوب سطحی سیم EddyWiseکارنت شرکت های ادیدستگاه

 

 یممتقابل کننممدهاحاطممه یمملکوبمما  EddyLineدسممتگاه تسممت 
 داراست. سیم نازکرا در  یو عرض یانقطه یوبع یصتشخ

 

 
سچر کویل کننده کویل احاطه ،EddyLine II ،EddyLine I. 0شکل  و فیک
 کنندهاحاطه

 
 کنندهو کویل احاطهEddyLine II نازک با استفاده از  یم. بازرسی س2شکل 

 
کنندهکویل احاطه وEddyLine I نازک با استفاده از  یم. بازرسی س3شکل 

 



 

 
 

 

سیم ستنیتی، ها و مفتولانواع مختلفی از  سیم و مفتول آ سیم و مفتول آلومینیومی،  سی،  سیم و مفتول م شامل  ها وجود دارند که معمواًل 
سیم و مفتول ا سی،  سیم و مفتول فنری میسیم و مفتول مغناطی ستمستیل،  سی شد که  شخیص  EddyWiseکارنت های ادیبا قابلیت ت

سازی آن ستند  ستفاده در آینده را دارد.هرگونه عیب و م ستم ها جهت ا سی شدن به در اغلب موارد،  سیم و مفتول قبل از وارد  سی  های بازر
 گیرند.مرحله ی کشش سرد قرار می

 

 مفتول فنری:
فاده اسمت فنرهای سمیسمتم تعلیقسموپاپ و  ی فنربرا یاگسمتردهطور کردن شمکل ظاهری پس از حرارت دیدن به دلیل حفظ به مفتول فنری

 شدن استاندارردهای صنایع خودروسازی بررسی ریزساختار و عیوب در مفتول فنری الزم و حیاتی است. د. برای برآوردهشویم
 یتقابل کنندهاحاطه یلکوبا  EddyLine IIتسمممت  دسمممتگاه

 داراسممت. مفتول فنریرا در  یو عرضمم یانقطه یوبع یصتشممخ
 یمواد و برا ییشمممناسممما یتواند برایم، این دسمممتگاه ینهمچن
(. در این optional) استفاده شود مفتول فنریدر  یحرارت یبررس

ستفاده از  سی مفتول فنری  مگنتایزرراه حل، ا شباع مغناطی برای ا
ست.  ضروری ا سی امری  و کاهش نویز نویز نفوذپذیری مغناطی
سی حتما باید  سماند مغناطی سی، برای حذف پ بعد از انجام بازر

 استفاده گردد. مگنتایزردی
 

 
 یکسچرکننده و فاحاطه یلکو، مگنتایزر، دیمگنتایزر، EddyLine II .0شکل 

کنندهاحاطه یلکو
 

 
یمگنتایزرو د یزراحاطه کننده، مگنتا یل، کوEddyLine II با استفاده از یمفتول فنر  ی. بازرس2شکل 

  EddyRotoما برای تشخیص عیوب طولی مفتول فنری، دستگاه 
تواند با حرکت مارپیچی دهیم. این سممیسممتم میرا نیز ارائه می

مفتول فنری را بررسی کند. سنسور تعبیه شده در دستگاه سراسر 
گونه تماسممی با سممطح قطعه عیوب بازرسممی روتاری بدون هیچ



 

 
 

 

با  EddyRotoسمممازد. در این راه حل، طولی و ریز را آشمممکار می
 کند.میکار  EddyLine II-Rکارنت دستگاه ادی

 
EddyRotoیستم و س EddyLine II-R .3شکل 

 

 
 EddyRotoو  EddyLine II-Rاستفاده از  ی با. بازرسی مفتول فنر 4شکل 

 

 



 

 
 

 

سیم ستنیتی، ها و مفتولانواع مختلفی از  سیم و مفتول آ سیم و مفتول آلومینیومی،  سی،  سیم و مفتول م شامل  ها وجود دارند که معمواًل 
سیم و مفتول فنری می ستیل،  سیم و مفتول ا سی،  ستمسیم و مفتول مغناطی سی شد که  شخیص  EddyWiseکارنت های ادیبا قابلیت ت

ستند ستفاده در آینده را دارد.ی آنساز هرگونه عیب و م ستم ها جهت ا سی شدن به در اغلب موارد  سیم و مفتول قبل از وارد  سی  های بازر
 گیرند.ی کشش سرد قرار میمرحله

 

 سیم و مفتول استیل:
سترده یمقاوم بودن در برابر خوردگ یلبه دل یفوالد یمس ست، به طور گ شک ساختد یاو  شک یلتر،ف یچ،پ ر  ستگاه پز و  یساجن یعصنا ی،د
 شود.یاستفاده م یمس

 ارائه داده است. استیلهای محصوالتی را برای بازرسی عیوب سطوح سیم و مفتول EddyWiseشرکت 
 

 یتقابل کنندهاحاطه یلکوبا  EddyLine IIدسمممتگاه تسمممت 
 سممیم و مفتول اسممتیلرا در  یو عرضمم یانقطه یوبع یصتشممخ

ست. ستگاه ینهمچن دارا سا یتواند برایم، این د مواد و  ییشنا
 اسممتفاده شممود سممیم و مفتول اسممتیلدر  یحرارت یبررسمم یبرا
(optional  .) 

 

 

 

 
 

 

 
و فیکسچر کویل  کنندهاحاطهو کویل  ,EddyLine I EddyLine II. 0شکل 
 کنندهاحاطه

 
و کویل  EddyLine II با استفاده از  یلاست مفتول و سیم. بازرسی 2شکل 
 کنندهاحاطه

 

 
کویل  و EddyLine I با استفاده از  یلاست مفتول و سیم. بازرسی 3شکل 
 کنندهاحاطه



 

 
 

 

ما برای تشممخیص عیوب طولی سممیم و مفتول اسممتیل، دسممتگاه 
EddyRoto ستم میرا نیز ارائه می سی تواند با حرکت دهیم. این 

سر مارپیچی  سور سرا سن سی کند.  ستیل را برر سیم و مفتول ا
سی روتاری بدون هیچتعبیه ستگاه بازر سی با شده در د گونه تما

شکار می سازد. در این راه حل سطح قطعه عیوب طولی و ریز را آ
EddyRoto   با دستگاهEddyLine II-R  کنند.میکار 

 
 EddyRoto سیستم و EddyLine II-R. 4 شکل

 

 
سی 5شکل  ست مفتول و سیم. بازر ستفاده از با  یلا و  EddyLine II-Rا

EddyRoto 
 

 


