EDDYCHEK® 5
Examinarea inovativă cu curenţi turbionari pentru
controlul calităţii şi a proceselor de fabricaţie

• Toate aplicatiile
• Două canale de control
• Touchscreen
• Protocoale
• Reţea

Controlul cu curenţi turbionari pentru

Controlul circomferenţial și al sudurii
cu bobine segmentate

Controlul sudurii cu bobine segmentate şi unitate de magentizare

Producătorii de ţevi, bare şi sârme,
pentru a satisface cerinţele continue ale beneficiarilor de creşterea
calităţii produselor lor, necesită
sisteme de asigurarea calităţii care
pot realiza aceste cerinţe. Pentru
a rămâne în vârf în aceste condiţii,
producătorii de produse metalurgice utilizează metode de control
nedistructiv complet automate,
care în baza unor rezoluţii sigure,
certi-fică calitatea produselor controlate. Preocuparea dominantă
a producătorilor este optimizarea
procesului de producţie pentru a reduce opririle şi rebuturile în timpul
fabricaţiei.
Controlul cu curenţi turbionari este
pentru industria de semifabricate
una dintre cele mai importante
metode de control. Indiferent de
viteza de control, materiale reci sau
fierbinţi, se poate integra complet
în linia de control. Sesizări imediate
despre calitatea produselor, asigură
posibilitatea recunoaşterii imediate
a înrăutăţirii producţiei şi luarea
măsurilor de remediere. Controlul
cu curenţi turbionari se instalează
rapid, este uşor de deservit şi furnizează oricând informaţii pe care te
poţi baza.

Avantajele sistemului
EDDYCHEK® 5
• Instalare și deservire simplă
• Rezultate sigure și reproductibile
• Marcarea automată a defectelor
• Sortarea automată a produselor
controlate în trei clase: bune,
rele și medii
• Documentarea completă a controlului pentru certificarea cali
tăţii produselor
• Memorarea parametrilor și a
rezultatelor controlului
• Integrarea completă în reţeaua
de calcul pentru comanda cen
tralizată a controlului de la un
calculator supraordonat
• Corespunde normelor inter
naţionale ASTM, API, BS,
JIS, ETTC, ENEL, DIN, SEP
1925/1917/1914 ș.a.m.d.

EDDYCHEK® 5
Aparat de control cu CT

Semnale de
la defecte

Controlul sârmelor în linia de tragere

Bobina de control produce un semnal electromagnetic

Controlul sudurii la ţevi de răcire din
Aluminiu

Curenţii turbionari se formează în jurul defectului şi sunt
recunoscute de bobina de
control

u asigurarea calităţii
Aplicaţii tipice a EDDYCHEK® 5
Controlul în linie a ţevilor
sudate longitudinal

EDDYCHEK 5

Formarea

Rãcirea

Sudura
Rulou de band

Controlul offline
a ţevilor şi barelor

Tren de role
de intrare

Marcare

Generator
Contrulul cu impulsuri
magnetizare
longitudinalã

Tãiere
Sortare

Controlul offline a barelor prelu crate cu un sistem rotativ RS 130

EDDYCHEK 5

Marcare
Generator Traductor de
impulsuri proximitate Bobinã sau
system rotativ

Sortare

Controlul sudurii la tevi din otel
Controlul sărmei în
bancul de tras

EDDYCHEK 5

Bancul
de tras
Generator
impulsuri

Derulator

Marcare
Sistem rotativ

Înfãşurãtor

Controlul sărmelor calde
Controlul sărmei
online

EDDYCHEK 5

Demagnetizãri

Derulator

Generator
impulsuri

Marcare
Bobinã de control cu unitate
de magnetizare

Înfãşurãtor

Controlul online a sârmelor pentru
arcuri

Prietenos cu utilizatorul !
Touchscreen
practic
Buton rotitor
Parametrul selectat din meniu
se reglează cu butonul rotitor.

Toushscreen
Suprafeţele de comandă de pe
Toushscreen se ating, pentru a
selecta parametrii şi pentru comanda controlului.

Indicarea informativă
a semnalului
Semnale în timp real furnizează
imediat o informaţie asupra calităţii
materilului controlat. Pentru separ
area canalelor semnalele apar în
culoare verde şi roşie.

Indicarea amplitudine/timp:
Redarea reglabilă a semnalelor
pe lungimea materialului controlat.

Indicare XY: Amplitudinea semnalului se poate evalua până la 3
praguri circulare (imaginea cea mai
de sus). Dacă unghiul defectului
este important, de ex. pentru a
deosebi diferite tipuri de defecte,
se pot utiliza măşti pe sectoare,
pentru a deosebii semnalele cu unghiuri diferite (imaginea din mijloc).
Indicarea de rotire: Acestă indicare se utilizează la sisteme rotative.
Ea arată poziţia unui defect în
lungimea circumferinţei controlate.
Axa orizontală a indicaţiei arată
impărţirea în grade a materialului
controlat.
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Ajutor online
Filtru automat
EDDYCHEK® 5 oferă o simplifi
care reală a reglării filtrului.
Dacă filtrul „trece sus“ înalt sa
reglat odată pentru un anumit
domeniu de viteze, se adap
tează automat în timpul con
trolului la modificările de viteze.
Acestă funcţie este opţională.

La fiecare meniu se pot deschide
paginI de HELP, în care funcţiile sunt
descrise detailat. Online-HELP se
poate obţine în orice limbă.

Se atinge suprafaţa de
comandă pentru a deschide un meniu

Ne înzăvorât

Înzăvorât

Protecţie
cu parolă

Limbaj de
comunicare

Reglaje de bază care trbuiesc
modificate rar, se pot selecta numai cu ajutorul unei parole. Toţi
parametri se pot înzăvorâ, astfel
încât să poată fi citiţi dar nu pot fi
modificaţi.

Textul meniului şi
textul de online-HELP
se pot obţine în multe
limbi. Limba se select
ează în acest meniu.

EDDYCHEK® 5: Sistemul complet de control
Intrări

Senzori

Generator de impulsuri

Bobine rotunde

Traductori

Bobine segmentate
şi sonde

Sisteme rotative

Unitate de magnetizare longitudinală

Comandă centralizată prin intermediul unei reţele
Confortabil
Şeful producţiei poate supraveghea
producţia din biroul său.

Program de producţie

Pregătirea reglării parametrilor.
Fâră întreruperea controlului se pot
stabili parametri pentru comenzi
ulterioare. Se pot memora seturi
uzuale de parametri.

Server şi bancă
de date

Rezultatele controlului specificate pe beneficiari.
Rezultatele controlului, cu ajutorul
reţelei, pot fi specificate pe beneficiari şi prezentate ulterior.

Software EDDYTREND
Cu EDDYTREND puteţi lucra pe un
PC în biroul dumneavoastră, sau în
cabina de comandă,
• să supravegheaţi producţia cu
semnale de control reale
• să recunoaşteţi trendul calităţii cu
ultimile patru produse controlate
• să supravegheaţi concomitent mai
multe linii de producţie
• să rulaţi din nou procesele de
contro
• să evaluaţi rezultatele pentru a
optimiza reglajele de control

Cabina de comandă

Ieşiri

Unităţi de avertizare

de control

Unitate de saturare
electromagnetică

Documentarea

Traductor de control
răcit cu apă
DATA LOGGER
Cu DATA LOGGER puteţi
rula şi evalua din nou semnalele de control de la produsele controlate anterior.
Astfel puteţi adapta parametrii de control, pentru a
asigura, că EDDYCHEK® 5
evidenţiază defectele, pe
care le doriţi.
Editarea datelor de pe
ecran
Semnalele şi reglajele în
timpul derulării controlului
le puteţi tipării color direct
pe hârtie pentru certificare.

Poziţia defectelor şi
statistici
Software-Viver indică pozi
ţiile cu defecte şi statistica
defectelor pentru întreaga
comandă.

Sistem de marcare

Sortarea

Date tehnice
Aplicaţii
Domenii de alicare
• Fabricarea ţevilor, barelor, sârmelor, cablurilor placate, profile
extrudate (linii de laminare, linii de fabricarea ţevilor, bancuri
de tras)
• Controlul calităţii (control final, controlul sârmelor în colac
timpul înfăşurării în alt colac)
• Orice metal (feritic şi neferitic)
Moduri de lucru şi viteze de control
• Linii continuue de producţie cu echipament de tăiere în flux.
(de ex. linii de ţevi sudate)
• Linii continuue de producţie fâră echipament de tăiere în flux.
(de ex. linii de tragerea sârmelor)
• Control bucată cu bucată
• Controlul la prese de ambutizare la rece (control Stop-and-Go)
• 0,1 – 12.000 m/min. (0,002 – 200 m/s) în funcţie de modul
de producţie şi bobina de control
• Max. offline viteza: 20 m/s, max. 2 buc./s
Rezoluţia semnalelor
• 10 mm la v < 1200 m/min (20 m/s)
• 100 mm la v ≥ 1200 m/min (20 m/s)
Procedeul de control
• Cu mai multe canale, multifrecvenţă (sistem diferenţial)
• 1 sau 2 canale de control: combinaţii între canale pentru
sisteme rotative, diferenţiale, absolute şi FEROCHEK; opţional,
evaluarea vectorului semnalului

Parametri

Racord la reţea
• 85–265 V; 47/63 Hz
• Putere absorbită: ≤ 150 VA

Software
Panoul de deservire
• Deservire – Touchscreen cu pictograme
• Sistem de deservire multitasking în timp real
• Arhivarea parametrilor de sistem pe placa de bază
• Controlul de referinţă: efectuarea şi verificarea reglării echipamentelor cu etaloane din materialul de controlat
• Software în engleză, germană şi alte limbi
• HELP–online pentru fiecare meniu în limba ţării de utilizare
• Planul sistemului este protejat cu parolă, relizată în reglajele de
Bază, iar parametrii de pe planul de deservire se pot înzăvorâ
Software pentru protocolare
• DATA LOGGER (opţional): înregistrarea şi indicarea semnalelor
şi a altor date de control
• EDDYTREND (opţional): înregistrarea, indicarea şi analiza semnalelor de control şi vizualizarea trendului calităţii
• EDDYCHEK® 5 Viewer: prezentarea grafică a poziţiei şi a statisticii defectelor
Transferul datelor
• Standard LAN: Ethernet (TCP/IP)

Frecvenţa şi filtrarea
• Frecvenţa de control: 2,0 – 1000 kHz
• Fiecare canal are propriul lui oscilator
• Opţional filtrul „trece sus”, cuplat rapid, automat, reglabil

Hardware EDDYCHEK® 5

Rotirea fazelor 0 – 359° + n trepte de 1°
Amplificarea
• 0–48 dB în trepte de 0,2 dB pentru canalul absolut
• 40–100 dB în trepte de 0,2 dB ptr. canale dif. şi rotative
Supravegherea bobinei
• Supravegherea înfăşurării de emisie şi recepţie la rupere şi
legătură la pământ
• Setarea si preluarea automata a informatiilor bobinei, la utilizarea senzorului Smart
Suprimarea semnalului de la capete
• Suprimarea semnalului de la capetele materialului controlat

Prelucrarea datelor

Ecranul şi carcasa
• Indicare color, diagonala de 12.1“ (30.7 cm)
• Protecţia carcasei IP54, protejat la stropi de apă şi la praf
• Carcasă ecranată, inclusiv filtru de reţea contra deranjamentelor, după VDE843 CE EN 50081-2 şi IEC 801, 1-4 EN 50082-2
• Dimensiuni (H x L x A): 355 x 440 x 606 (8HE)
• Greutatea: ca. 34 kg
• Condiţii de exploatare
• Domeniul de temperaturi: 0 ... +40° C
Echipament intern de răcire
• Întroducerea comenzilor
• Touchscreen şi roată manuală, este posibil tastatură

Intrări şi ieşiri

Prelucrarea semnalelor şi evaluarea defectelor
• Evaluarea semnalelor cu măşti şi 3 praguri de alarmare
––mască circulară
––măşti pe sectoare simetrice, 2 perechi / canal (opţional)
––măşti pe sectoare simetrice, cu rest sector (opţional)
––la canalul absolut şi FEROCHEK numai măşti circulare
• Materiale controlate se sortează în 3 clase, după tipul defectelor găsite, frecvenţa defectelor şi lungimea zonelor fâră
defecte
Reprezentanţa în România:
S.C. SOLUŢII CND S.R.L.
Aleea Arubium 61 – 63,
022944 Bucureşti 2
www.solutiicnd.ro
Telefon: +40 21 2412325
Telefax: +40 21 2412320
eMail: office@solutiicnd.ro

• Rezultatele controlului
• Prezentare în trei moduri: pe bucată (sau secţiuni la aplicaţii pe
produse continuue), pe loturi, pe schimb.
• Numărul max. de bucăţi pe lot: 50000 Numărul maxim de
loturi pe schimb: 100

• 4 ieşiri şi 4 intrări modulate, configurabile liber de poteţial sau
24 V; opţional: suplimentar 4 intrări / 4 ieşiri
• Max. 6 ieşiri libere de poteţial, cu sau fâră întârziere şi max 3
ieşiri pentru sortare; 1 ieşire pentru deranjamente în sistem
• 1 generator de impulsuri rotativ de pe linie, cu două canale
• Interfaţă – Centronics; 4 racorduri USB
• 1 interfaţă VGA pentru monitor extern
• Reţea: Ethernet (TCP/IP)
• Ieşire analogica f. înregistrator cu 2 canale
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Pentru succese măsurabile în asigurarea calităţii

