
 

 
 
 

 ها،یمو س هایلهم یدتول یهبه عنوان ماده اول هایلتب یها، بازرس یمها و س یلهدر تمام نقاط م یفیتک ینبه تضم یازن یشامروزه با توجه به افزا
 یوبع نیبه حداقل رساندن نواقص دارند. ا یبرا یسطح یبه بازرس یازن هایلتاست. بسته به کاربرد آنها، ب یافته یشافزا یریبه طور چشمگ

 .شوند یم یعالمت گذار  یصپس از تشخ

 یصرا بطور قطع تشخ pinhole یوبمتد ع ینمختلف است. ا ینورد شده در دماها هاییلتب یبرا یکتکن ینبهتر  کارنتیبه روش اد بازرسی
 .داد خواهد

 EddyWise ر . ددهدیم یشنهادپ یو طول یعرض یوبع یصتشخ یبرا یبرا به ترت یروتار  یکننده و بازرساحاطه یلدو روش تست با کو
 یدگیچسب از سرباره و ی(، رد )اثر( ناشینیشنپوسته )لم یقطعه، دوال شدگ یرو یاثر کندگ یزو ن یو عرض یطول یوستگیهر دو نوع ناپ یجه،نت

 .است یابیکارنت قابل رد یتست اد یلهوس بهبه قطعه  یعاتضا

با مقطع  یلتب یبرا یژهکنج به و یعرض یهاترک یصتواند به ما در تشخیبا شکل خاص م کنندهاحاطه هاییلاستفاده از کو همچنین
 .شکل کمک کند ییلمستط/یمربع

با روش  ییهاحلراه  EddyWise.خواهد کرد یاقتصاد یور ه بهرهب یانیو برطرف شدن باشند، کمک شا یابیقابل رد یوبها و عترک وقتی
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

چون  یمد نظر محصوالت یفیتاز داشتن ک یناندر داشتن استاندارد و اطم یمهم یهاها نقشآن یرادبا سطح مقطع گرد و رفع ا یلتب یبازرس
شد. واهندخ یلو گسترده تبد یلطو یوبشدن به ع یدهها در اثر کش یلتکوچک در ب یرادا ینا یراو مفتول خواهند داشت، ز  یمو س یلگردانواع م

ست ا یاتیمهم و ح یاربس یناست. بنابرا یازن یادیز  هایینهبردن و اصالح آن هز  یناز ب یدر طول محصول پخش شده و برا هاییقصن ینچن
 .خود را بهبود ببخشند یابییبع یاتخود، عمل یدتول ینح یلتکه سازندگان ب
 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
با سطح مقطع گرد داراست.  یلترا در ب یو عرض یانقطه یوبع

 مناسب است و NFE هاییلتب یبرا EddyLine I دستگاه تست

EddyLine II هاییلتب یبرا FE گیرندیمورد استفاده قرار م. 

 یکارنت برایاد یزرمگنتااستفاده از  ی،گرد فوالد هاییلتب برای
 ریینفوذپذ یزمفتول و پس از آن محدود کردن نو یا یماشباع س

 .است یازمورد ن کارنتیهنگام انجام تست آن با روش اد
حذف پسماند  یبرا مگنتایزریداستفاده از  یاز انجام بازرس بعد

 .است یضرور 
که توسط آنها  یماکرده یرا طراح یخاص یهایلکو ینهمچن

. کندیم یمحصول شما را بررس یسخت ی،حرارت یاتعمل یزساختار،ر 
  به دستگاه (Optional) کانال یکخاص با  هاییلکو ینا

EddyLine II  شوندیوصل م. 

 

 

کویل  و دیمگنتایزر، مگنتایزر، EddyLine II ،EddyLine I. 1شکل 
کنندهاحاطه



 

 
 
 

 

 با استفاده از یرمغناطیسیبا سطح مقطع گرد غ یلتب ی. بازرس2شکل 

EddyLine I احاطه کننده یلو کو 

 

 از  استفاده با گرد مغناطیسی مقطع سطح با بیلت . بازرسی3شکل 

EddyLine II مگنتایزر و دیمگنتایزر ،احاطه کننده یلکو 

 

 

 یروتار  یبازرس یستمگرد، س یهایلتب یطول یوبع یصتشخ یراب
 از یسیمغناطیرگرد غ یهایلتب یکه برا دهیمیارائه م یزرا ن

FluxRoto از یسیگرد مغناط یهایلتب یو براEddyRoto 

بدون  و یچیبا حرکت مارپ تواندیم یستمس ین. اشودیاستفاده م
 ینو کوچکتر  ردهک یآن را بررس یلت،با سطح ب یتماس یچه
 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 

 

 

 زا استفاده با گرد غیرمغناطیسی مقطع سطح با بیلت . بازرسی5شکل 
EddyLine II-R  و سنسورEddyRoto 

 

 

 

 

  با استفاده از یسیبا سطح مقطع گرد مغناط یلتب ی. بازرس6شکل 
EddyLine II-Rسنسور ، FluxRoto یمگنتایزرو د 


