
 

 
 
 

ح نسبتا سط یاز فوالد کربن باال با مقاومت خستگ تایپیتاستکان
کند یم کمک تایپیتاستکانبه  یتقابل ینا شده است.باال ساخته

 وپاپسوپاپ و س یلم ،بادامک ینب هایو ضربهتا در برابر فشار باال 
 خوردگیاز  یریجلوگ یبرا ین،عالوه بر ا کند. مقاومت
 یختارائه س یبرا یددر طول استفاده از آن، قطعه با تایپیتاستکان

 .ردیقرار گ یحرارت یاتمتناسب، تحت عمل یزساختارو ر  یکنواخت
ود، انجام نش یبه درست استکان تایپیت یرو یحرارت یاتاگر عمل

  .یدخواهند د یبآس یریبه طور چشمگ آنمرتبط با  یگرد یاجزا

 
یپیتاستکان تا. 1شکل   

 یختسشامل ، تایپیتاستکانساختار  یزر  یهایژگیو یبررس یبرا
  باقیمانده، یتآستن درصد ، وکاری شدهسخت یالیهعمق  ،سطح

EddyWise استکان تایپیت به صورت  بازرسی هایراهکار
 ارائه نموده است.را  اتوماتیک و دستی

 

 دستگاه کنترل سختی به صورت دستی

سنسور و  EddyLine Iکارنت این دستگاه از یونیت ادی 
 تمیسس یناشود. تشکیل می تایپیتاستکانمخصوص تست 

و  یهرا تجز  یازسطح مورد ن ریزساختارتواند خواص یتست م
قطعات توسط ، یزنسنگ یاتپس از عمل کند. یابیو ارز  یلتحل

سپس در کسری  شود.یم فیکسچر تست قرار داده یبر رو اپراتور
 نمایش از ثانیه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن روی مانیتور

 گردند.میبه دو گروه سالم و معیوب جداسازی و قطعات  داده شده
سازی فرایند تست در حافظه ها به منظور مستندیج کلیه آزموننتا

های آماری و نیز بررسی نتایج گردد و برای کاربرددستگاه ذخیره می
 و پایش و بهبود فرایند تولید قابل استفاده است.

 
 EddyLine I کارنتیتست اد یستم. س2شکل 

 

 استکان تایپیت یتست سختدستگاه اتوماتیک 

این دستگاه به منظور تست تمام اتوماتیک قطعات بدون نیاز به  
در این  است.دخالت دست و با حذف اپراتور طراحی گردیده 

به لحاظ سختی و ساختار مورد  ٪111روش، کلیه قطعات به صورت 
به صورت خودکار  مورد آزمون. قطعات گیرندآزمایش قرار می

 و در گیرندبر روی فیکسچر تست قرار می و شوندیم یبارگذار 
 در ایجشوند. نتیم یمتقس معیوبو  سالم هایگروهبه  یتنها

 یابر ه و کلیه اطالعات بازرسیشد داده یشنما دستگاهمانیتور 
د نتوانیم یآمار  یهادادهاین . گرددمی های آتی ذخیرهاستفاده

ه به منظور برآورد قطعات یفیتک جهت بهبودکنندگان یدبه تول
 د.نکن کمک یمشتر  یازن ساختن

 

 یستمس ین. اشودتعیین می سازنده یازبه ن با توجه یسرعت بازرس
 یک به عنوان زنیسنگ یمرحله ینآخر  از بعد یمبه طور مستق

ابعاد این تجهیزات کوچک بوده . گرددمیصب مستقل ن یستگاها
 و نگهداری تجهیزات بسیار آسان است.


