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و  هایلهم یدتول یهبه عنوان ماده اول هایلتب یها، بازرسممم یمها و سممم یلهدر ت ام نقاط م یفیتک ینبه تضممم  یازن یشامروزه با توجه به افزا
سته به کاربرد آنها، ب یافته یشافزا یریبه طور چش گ ها،یمس 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 ماثر( ناشممینیشممنپوسممته مل  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 خام م کنندهاحاطه هاییلاسممتفاده از کو ه چنین

 .شکل ک ک کند یلی/مستطیمربع

شا یابیقابل رد یوبها و عترک وقتی شند، ک ک  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 یمتص 

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

س سطح مقطع گرد و رفع ا یلتب یبازر ستاندارد و اط  یمه  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، ع ل یدتول ینح یلتاست که سازندگان ب یاتیو ح

 EddyWise کندیمورد نظرتان ارائه م یش ا 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 

ستگاه تست 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 س اند  یبرا مگنتایزریدا حذف پ
 .است یضرور 
که توسمممن آنها  یماکرده یرا طراح یخاصممم یهایلکو ینه چن

 یمحصممول شمم ا را بررسمم یسممخت ی،حرارت یاتع ل یزسمماختار،ر 
ندیم با  هاییلکو ین. اک نال یکخام  به  (Optional) کا

 .شوندیوصل م  EddyLine II  دستگاه

 

 
کل  تایزر، EddyLine II ،EddyLine I. 1شممم تایزر و، مگن یل  دی گن 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 دی گنتایزر ،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 یت اس 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. بازرسمم6شممکل 

EddyLine II-Rسنسور ، FluxRoto ی گنتایزرو د 



 

 
 

 

امروزه با توجه به افزایش نیاز به تضممم ین کیفیت در ت ام نقاط 
ها به عنوان ماده اولیه تولید ها، بازرسمممی بیلتها و سمممیممیله
سیممیله سته ها و  ست. ب ش گیری 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 ماثر ینیشممنپوسممته مل  یقطعه، دوال شممدگ یرو یاثر کندگ
ش سرباره و چسب ینا س بهبه قطعه  یعاتضا یدگیاز  ست ت یلهو
 .است یابیکارنت قابل ردیاد

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

و برطرف شممدن باشممند، ک ک  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 تص  یبعد
 :کارنت یبا استفاده از اد یبا سطح مقطع مربع یلتب یبازرس

لت که بی به این های مربعی/مسمممتطیلی دارای گوشمممه با توجه 
سی این گونه راه حلEddyWise هستند،  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  یزمفتول و پس از آن محدود کردن نو یا یماشممم

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

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

که توسمممن آنها  یمکرده ا یرا طراح یخاصممم یهایلکو ه چنین
 یمحصممول شمم ا را بررسمم یسممخت ی،حرارت یاتع ل یزسمماختار،ر 
ندیم با  هاییلکو ین. اک نال یکخام  به  (Optional) کا

 .شوندیوصل م  EddyLine II  دستگاه

 
کل  تا، EddyLine II  ،EddyLine I.1شممم تایزر و د یزر،مگن  یلکوی گن

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، ی گنتایزرو د یزرمگنتا ،احاطه کننده یلکو 



 

 
 

 

 ینارد. بنابر د یادیز  یاربس یتسطح اه  یفیتک یو بررس یاز ج له 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. 1شکل 

 

 

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

EddyPlate 
 



 

 
 

 

 ینارد. بنابر د یادیز  یاربس یتسطح اه  یفیتک یو بررس یاز ج له 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 اه یت 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. 1شکل 

 

 

 
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 خام شکل

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

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

 بازرسی ریل:
بنابراین بازرسی ریل امری ضروری در جهت اتقاء امنیت سیستم ح ل و نقل ریلی  باشد.ها یکی از دالیل ع ده 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 ت اسی با سطح میالتراسونیک که نیازمند ت اس سنسور به سطح است، سنسور روش ادی

.را آشکار کند
 کارنتپراب ادییا  کویل سگ نتبا  EddyLine II دستگاه تست

ای قابلیت تشخیص عیوب نقطه چر کویل سگ نتفیکسه راه با 
 .ها داراستو عرضی را در ریل

 
 فیکسچر و پراب ،کویل سگ نت ،EddyLine II. 1 شکل

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

قاط ح یابییبع یبرا ینه چن 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 خام میدار، شش ضلعی، بیضوی، و شکلشکاف

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

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

 

 بازرسی میلگردهای پروفیلی:
ها و مبل ان مورد اسممتفاده قرار صممنایع خودرو، سمماخت پنجره شمموند و درها تولید میدهی به بیلتشممکلمیلگردهای پروفیلی مع واًل 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
یله چنین  داراسمممت. یلیپروف خامکو برای بررسمممی  های 

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

optional  بهEddyLine II .وصل خواهد شد 

 

 

 
 کننده پروفیلیو کویل احاطه EddyLine II ،EddyLine I. 1شکل 

 

 
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 دی گنتایزر ،پروفیلی کنندهاحاطهکویل 
 

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

سورها شدهرا  EddyArray یاهیآرا یسن ست.طراحی و تولید   ا
ای بدون هیچ گونه ت اسی 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 خام می

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

 
EddyWise کندبرای رسیدن ش ا به استانداردهای مورد نظرتان ارائه می شکال مختلف و خامها با ااز کویل پیشنهادات وسیعی. 

 

 های پروفیلی:بازرسی لوله
 ها و مبل ان 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 خامکویله چنین  داراسممت.
ش ا ارائه می صول  سنجی مح دهیم. این کویل با کانال سختی 

 وصل خواهد شد. EddyLine II( به optionalم
 

 
کویل احاطه کننده پروفیلی و EddyLine II ،EddyLine I .1شکل 

 
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 دی گنتایزر ،و کویل احاطه کننده پروفیلی 
های سمممطحی و طولی در بخشعیوب بازرسمممی برای ه چنین  

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

بدون هیچ گونه ت اسممی 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 خام میضلعی، بیضوی، و شکل

باشد، از اه یت زیادی برخوردار است. برای سازندگان پروفیل، رسیدن به استاندارد کیفیت که شامل سختی ساختار و شکل دقی  می
 بنابراین تست این محصوالت بسیار حائز اه یت 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 ج له  دارند یرهو غ zippersسوپاپ ، یفنر ها ی،شا و در ا

 مستطیلی، درزدار، بیضوی، نی ه گرد و ...هستند.
ارد. بنابرین د یادیز  یاربس یتاه  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 یخام برا هاییلکو ینداراسمممت. ه چن یلیپروف
ساختارر  سخت یز ش ا ارائه م یسنج یو  صول   ین. ادهیمیمح
وصمممل  EddyLine II( به Optionalم یبا کانال انتخاب یلکو

 شد. دخواه

 

 
 و کویل احاطه کننده پروفیلی EddyLine I ،EddyLine II. 1شکل 

 
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 دی گنتایزر ،و کویل احاطه کننده پروفیلی 
سمیم و مفتول سمطوح در  تشمخیص عیوب طولی یبرا نیه چن
سراهکار  پروفیل سورهایاد یبازر سن  (ECAم یاهیآرا یکارنت با 

ست. شده ا سیستم می ارائه  سیم تواند این  سی،  بدون هیچ ت ا
 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
باشد. برای ( و میلگردهای آستنیتی میFE( و مغناطیسی مNFEم

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 ک ی 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. 1شکل 

 
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  سیبرای تشخیص عیوب طولی و عیوب ریز، د  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 نه ت اسمممی  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 م، میلگرد نورد شده، میلگردشده یشپول یلاستانواع متفاوتی از میلگردها وجود دارد که اغلب شامل 
باشد. برای سازندگان میلگردها بسیار واجب و حیاتی است که استانداردهای کیفیت را رعایت کنند. شرکت ( و میلگردهای آستنیتی میFEم

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 دقی  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 خوام مکان با  کییقطعات مکان یددر تول یبه طور گ
سازی ستفاده قرار م صنایع خودرو ش هاتوان آن یم ینه چن .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 ت ام اجزاها، شفتیچها، پمهره یدتول ی،خودروساز  یعدر صنا
 EddyWise .یرهو غ یاتاقان ،هادندهسمماخت  ی،بخش کشمماورز  ،ینظام یعراه آهن، صممنا یو موتور، موتورها یکیالکتر  یهاپ پ ی،نسمماج

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

 

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

  ( برایoptionalشده داراست. ه چنین شامل کانال اختیاری م

 باشد.کنترل ع لیات حرارتی استیل پولیش شده می

 
 کویل احاطه کننده، مگنتایزر و دی گنتایزر، EddyLine II. 1شکل 

 
 ، مگنتایزر و دی گنتایزر 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 ت اسی 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
باشند. برای ( و میلگردهای آستنیتی میFE( و مغناطیسی مNFEم

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 دقی  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 دی گنتایزرکنندهاحاطه، کویل EddyLine II. 1شکل 

 
و کویل EddyLine II شده با استفاده از  نورد میلگردهای بازرسی. 2شکل 
 مگنتایزر و دی گنتایزر، 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 ت اسمممی  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 ع  ی  یدارابه ه ین دلیل و  نورد گرم قرار گرفته یاته

 .هستند یرنگ یاهسطح س
روز بمنجر به  یوبغلتک معوجود   ین. ه چنباشدمی 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  یت ا سطح لوله ندا با 

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

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

 
ی گنتایزرد و EddyLine II  ،FluxRoto.1شکل 

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

 



 

 
 

 

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

سیف گستردهطی EddyWiseشرکت  ستم تست ادیای از بازر سی ستفاده از  سطحی ها با ا کارنت را برای میلگردها جهت تشخیص عیوب 
 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. 1شکل 

 
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 ت اسی 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 دقی ، 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 ک ک های بازر
 ره کنید.ها را ذخیها شناسی کرده و ه چنین برای استفاده در آینده آنکند تا هرگونه نقصی را در آنمی
 ایهاسممتاندارد مطاب را  یبازرسمم یها یسممتمما سمم ین،بنابرا ؛داردبسممزایی  یتاه  یفیتک یاسممتانداردها یتلوله، رعا یدکنندگانتول یبرا
 .یمکنیم یدمحصول تول یال للینب

 

 :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 خوام 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. 1شکل 

 

 
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 ت اسی 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 دقی ، 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 ک ک های بازر
 یره کنید.ها پرداخته و ه چنین اطالعات بازرسی را برای استفاده در آینده ذخکند تا به بازرسی لولهمی
ستانداردها یتلوله، رعا یدکنندگانتول یبرا سزایی  یتاه  یفیتک یا س ین،بنابرا ؛داردب ستمما  س یها ی ستاندارد ب مطاب را  یبازر  یال للنیا

 .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، بخصوم بخش خودرو بسیار های هیدرولیکی خام 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 پسممم اند مغناطیسمممی حت ا باید 

 مگنتایزر استفاده گردد.دی
 

 ، کویل احاطه کننده، مگنتایزر و دی گنتایزر EddyLine II. 1شکل 
 

 
 مگنتایزر و دی گنتایزر، 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 ت اسی 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 دقی ، 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 ک ک های بازرسی به روش ادیبا سیستم  EddyWiseبا

 ها شناسی کرده و ه چنین اطالعات بازرسی را برای استفاده در آینده ذخیره کنید.کند تا هرگونه نقصی را در آنمی
 ایهاسممتاندارد مطاب را  یبازرسمم یهایسممتمما سمم ین،بنابرا ؛داردبسممزایی  یتاه  یفیتک یاسممتانداردها یتلوله، رعا یدکنندگانتول یبرا
 .ایمکرده یدتولطراحی و محصول  یال للینب

 

 :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 حری ،

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 ماختیاری(  EddyLine IIه چنین  داراسمممت. دارای یک کا
 باشد.های فرومغناطیسی میبرای تشخیص ناخالصی

 

 

 

 
 کنندهو کویل احاطه EddyLine II ،EddyLine I.1شکل 

 
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 ت ا
 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 دقی ، 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 شمم ا ک ک می
 د.یه چنین اطالعات بازرسی را برای استفاده در آینده ذخیره کن

 تیاه  یفیتک یاسمممتانداردها یتلوله، رعا یدکنندگانتول یبرا
اندارد است مطاب را  یبازرس یها یستمما س ین،بنابرا ؛داردبسزایی 

 .یمکنیم طراحی و تولیدمحصول  یال للینب
 
 

 

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

 شوند.ج له 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. مگنتایزردیپس اند مغناطیسی حت ا باید 

 
 ، کویل، کویل احاطه کننده، مگنتایزر و دی گنتایزرEddyLine II. 1شمممکل 

 سگ نت 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 دی گنتایزر، کنندهکویل احاطه
  

 

  



 

 
 

 

 کویل سمممگ نت ERWهای برای بازرسمممی درز جوش طولی لوله
ی برا درز جوشمخصمموم پراب طراحی شممده اسممت. ه چنین 

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 
 سگ نت

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

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 ت اسی 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. 6شکل 

 
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 دی گنتایزر



 

 
 

 

های های بدون درز، لولههای دقی ، لوله، لولهERWهای های آستنیتی، لولههای مسی، لولهها وجود دارند که شامل لولهانواع مختلفی از لوله
گونه کند تا هرکارنت به ش ا ک ک 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  یتاه  یفیتک یا س ین،بنابرا ؛داردب ستمما  س یهای ستاندارد ب مطاب را  یبازر  یال للنیا

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

ساز خصوصًا صنعت پتروشی ی 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 یهامع وال لوله
صورت  ست چون در غیر این  ضروری سیار مهم و  ستانداردهای مربوطه ب سیدن به ا ست در حر صب آن ینم کن ا شت منجر به ن و  شده ن

 .به بار آورد یبحران خسارات یحت یارا کاهش دهد  یستمع لکرد 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 ت ا
لوله نداشممته و ریزترین عیوب مخصمموصمما عیوب طولی را سممطح 

شکار می سم  .سازدآ سیت ستفاده از  ، برای FluxRotoبعد از ا
سی، باید ا س اند 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 .1شکل 

 
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  ری گنتایزو د



 

 
 

 

های های بدون درز، لولههای دقی ، لوله، لولهERWهای های آستنیتی، لولههای مسی، لولهها وجود دارند که شامل لولهانواع مختلفی از لوله
کند تا کارنت به شمم ا ک ک 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  یتاه  یفیتک یا س ین،بنابرا ؛داردب ستمما  س یهای ستاندارد ب مطاب را  یبازر  یال للنیا

 .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 اه یت 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. 1شکل 

 
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 ت اسمی 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 دقی ، لوله، لولهERWهای های آستنیتی، لولههای مسی، لولهها وجود دارند که شامل لولهانواع مختلفی از لوله
کند تا کارنت به شمم ا ک ک 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 یال للیناستاندارد ب مطاب را  یبازرس یهایستمما س ین،بنابرا ؛داردبسزایی  یتاه  یفیتک یاستانداردها

 :دقی های بازرسی لوله
 و خودرو یع، صممناصممنایع هوایی یقی،آالت موسممابزار یایی،در  ی،نظام یعصممنا ،یحرارت یها، مبدلبویلرها، موجبرهاع دتا در  ی دق یهالوله

های دقی  حاصل چندین مرحله ع لیات کشش سرد است؛ بنابراین برای سازندگان این لوله بازرسی لوله شود.یاستفاده م یپزشک یتکنولوژ 
 های زیر را طراحی و تولید کرده است:حلراه دقی های برای بازرسی لوله EddyWiseنیازهای کیفی از اه یت باالیی برخوردار است. 

 

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

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

  دقی 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 پسمم اند مغناطیسممی حت ا باید 

 استفاده گردد.
های دقی  از نظر سمممختی ه چنین قابل توجه اسمممت که لوله

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

 برای بازرسی این موارد است.
 

 
کل  طه یلکو، EddyLine II ،EddyLine I .1شممم حا ندها تایزر و ، کن مگن
دی گنتایزر

 
 

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

 
ستفاده از   یرمغناطیسیغ ی دق یهالوله ی. بازرس3شکل   EddyLineبا ا

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

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



 

 
 

 

ت اسمممی با سمممطح لوله دقی ، 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 دقی  هایلو

EddyRoto 
 

 



 

 
 

 

های های بدون درز، لولههای دقی ، لوله، لولهERWهای های آستنیتی، لولههای مسی، لولهها وجود دارند که شامل لولهانواع مختلفی از لوله
کند تا کارنت به شمم ا ک ک 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.کنیال للی محصول تولید میهای بازرسی را مطاب  استاندارد بین یت 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 پسممم اند 

 استفاده گردد. مگنتایزردیمغناطیسی حت ا باید 
 
 
 
  

، مگنتایزر و دی گنتایزراحاطه کننده یلکو، EddyLine II  .1شکل 

 
 ی گنتایزرو 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 ت اسی 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. تایزرمگندیپس اند مغناطیسی، باید از 

 

 FluxRoto سیستم و، دی گنتایزر EddyLine II-R.  3شکل 
 

 
FluxRoto و، دی گنتایزر EddyLine II-Rدقی  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 مع واًل 
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:
صوم 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
 ت رکز دارد.

 

 

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

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

 
 

 

 
 یلکو یکسچرکننده و فاحاطه یلکوو  EddyLine II ،EddyLine I. 1شکل 
 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 ت ا
بازرسمممی آن آلومینیومی به  به دور قطعه  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 مع واًل 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 ک ی 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. 1شکل 
 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 ت اسی 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 مع واًل 
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. ه چنین  نال انت کا مل  شممما

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

 

 

 

 
 

سچر کویل کننده کویل احاطه ،EddyLine II، EddyLine I .1 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 ت ا



 

 
 

 

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 مع واًل 
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. مگنتایزردیپس اند مغناطیسی حت ا باید 

 
سچر کویل کننده طهکویل احا ،EddyLine II ،EddyLine I .1شکل  و فیک
 کنندهاحاطه

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

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

تواند با حرکت مارپیچی سراسر . این سیستم میشودپیشنهاد می

  گونه ت اسی 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 مع واًل 
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.اط ینان 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. 1شکل  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 مع واًل 
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 تعلی سموپاپ 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 ینه چن
(. در این optionalم 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 حت ا باید  س اند مغناطی سی، برای حذف پ بعد از انجام بازر

 استفاده گردد. مگنتایزردی
 

 
 یکسچرکننده و فاحاطه یلکو، مگنتایزر، دی گنتایزر، EddyLine II .1شکل 

کنندهاحاطه یلکو
 

 
ی گنتایزرو 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 ت اسممی 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 مع واًل 
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 شکست، به طور گ 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 ینه چن دارا سا یتواند برایم، این د مواد و  ییشنا
 اسممتفاده شممود سممیم و مفتول اسممتیلدر  یحرارت یبررسمم یبرا
 (.  optionalم

 

 

 

 
 

 

 
و فیکسچر کویل  کنندهاحاطهو کویل  ,EddyLine I EddyLine II. 1شکل 
 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 ت ا
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 
 

 


