
 

 
 
 

 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 

 د.نباشیره می، و غعمق الیه سختکاری شده ی،از جمله سخت

 
 پینگژن. 1شکل 

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

 EddyWise  پینهای گژن. مقایسه بازرسی1جدول 
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  - - 1 سیستم تست رومیزی
    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 عیبهر 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 222متر تا یلیم 5از  یخارج
و پس از انجام آزمون،  شدهتست قطعات توسط اپراتور بارگذاری 

شود و قطعات به دو گروه نتایج بر روی مانیتور نمایش داده می
گردند. همچنین به منظور سالم و معیوب دسته بندی می

ریزی برای ارتقای کیفیت و اصالح نتایج و برنامهسازی مستند
 شود.فرایند تولید، کلیه نتایج بر روی حافظه دستگاه ذخیره می
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EddyAuto 

ی برای بازرسی قطعات یستگاها یکاتوماتتمام دستگاه  یک 
های سطحی به روش بازرسی ترک یصتشخ متقارن به منطور

. این دستگاه از ترکیب یونیت است ٪122 روتاری و به صورت
EddyLine II   سیستمو Rotary Solution  .تشکیل شده است 

ت را با حرک قطعات یکل پوسته خارج کاملبه طور  بازرسی روتاری
 ی،عرض عیوب یدر این روش بازرسی، کلیه کند.یاسکن م یچیمارپ
 یااستوانه یهر ش یا پینگژن یرا در پوسته خارج یاو نقطه یطول

 .قابل شناسایی استمتر  یلیم 222تا  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
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 (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

 ینا .دشوتعیین 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

 


