
 

 
 
 

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 یابی. ارز 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 هایسو برر 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 یهنگام و زودتر از موعد گارانتشکست ناب

 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 یتاسب فر نامن ییراتو تغ

 
لنگیلم. 1شکل   

 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

از  یشپ (Trim) یریگیسهو پل ینپرا پس از شات یازسطح مورد ن
 شیکند. قطعات آزما یابیو ارز  یلو تحل یهتجز  یزنسنگ یاتعمل

خط تست  یکیمکان یستمس یک یاپراتور بر رو یکتوسط 
 و گیردیقرار م یسپس مورد بررسشود. یقرار داده م یستگاهیا

 یدستگاه نشان داده شده و برا یتورمان یآزمون بر رو یجنتا
تست شده، به دو گروه  ات. قطعشودیم یرهذخ یآت یهااستفاده

 ینا یساز یرهخواهند شد. ذخ ینقص جداساز  یو دارا ییدمورد تا
 دینبه فرآ یدنقطعه در بهبود بخش یناطالعات به سازندگان ا

ها را آن یرمس  EddyWise خواهد کرد و یانیکمک شا یدتول
شده  یینتع ppm محصول و یازمورد ن یفیتبه ک یدنرس یبرا

 .سازدیهموار م

 

 

 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 

 


