
 

 
 
 

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

از  یریجلوگ یبرا پلوسکلهاتصاالت  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 شدهعمق الیه سختکاری ی،مانند سخت یزساختارر 

 
 پلوسکله. 1شکل 

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. مقا1جدول 
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سیستم تست سختی 
  - 3 - رومیزی

دستگاه تمام اتوماتیک 
   4 - تست سختی

 

 :ی رومیزی ادی وایزتست سخت یستمس
و  EddyLine IIکارنت مدل از ترکیب، دستگاه ادی این دستگاه

شود. قطعات برای تست تشکیل میپلوس کله ماژولسنسور 
ای از آرایهتوسط پلوس کلهسپس  .شوندتوسط کاربر جاگذاری می

 یتموقع چنداز  پکیج و یکشود که در یم یبررس هاسنسور
 ینآزمون از ا یها یگنالس .یرندگیقرار م یشآزما درمو 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 سالم و معیوب جداسازی می

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

اری و تفکیک های بارگذبه 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 یتور دستگاهنتایج آن روی مان شود.یم

ی هاو برای استفادهشوند وه سالم و معیوب جداسازی میبه دو گر
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


