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 ، راهکاری برای کنترل بهای تمام شدههای غیرمخرب آنالين و آزمون هایسیستم
 

 سید محسن حسیني9و  وحید وزيری2  سید جواد طباطبايي7*
استادیار  2،کنترل کیفیت شرکت صنعت چوب شمال،دانشگاه گنبد کاووس،کارشناس دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فراورده های چند سازه چوبی7

دانشجوی دکتری فراورده های چندسازه چوب 9گروه صنایع چوب و کاغذ دانشگاه گنبد کاووس، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،

  شرکت صنعت چوب شمال )نئوپان و مالمینه گنبد(کنترل کیفیت و  R&Dدانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گرگان؛ مدیر 

 

 

 
 

 چکیده

 کاالها قیمت تمام شده کنترل گردد،می هایش افزودهبر پیچیدگیمحیط کسب وکار که لحظه به لحظه  امروزه در

ارائه و انجام این امور از طریق کارهای  رود.به شمار میهای اقتصادی نگاهبجهت حفظ منافع  راهبردی مهم در

حال رقابتی بازار  در شرایطها این شرکتهای تولیدی و حفظ جایگاه وری بیشتر شرکتبهرهباعث  خالقانه و پویا

های غیرمخرب بر کاهش بهای تمام شده تخته خرده چوب در ذاری آزموندر این تحقیق اثرگباشد. حاضر می

تخته خرده  کنترل گسیختگیهای آنالین کنترل ضخامت و نصب سیستم سی شد.شرکت صنعت چوب شمال برر

ها های تولید از طریق باالبردن کیفیت محصول تولیدی و جلوگیری از دوباره کاریچوب باعث شد تا هزینه

عالوه بر افزایش کیفیت محصول تولیدی، تولید محصوالت معیوب را به ها استفاده از این سیستم کاهش یابد.

نتیجه نهایی استفاده از  های ناشی از تولید محصول بدون کیفیت را کاهش داده است.دوباره کاریحداقل رسانده و 

 این سیستم، کاهش بهای تمام شده محصول بود.

 ،تجهیزات آنالین، بهای تمام شدهآزمون غیر مخرب ،کیفیت ،تخته خرده چوب  :کلمات کلیدی
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 مقدمه
پژوهش  یند تولید آن از طریقآیکی از انواع مختلف اوراق فشرده چوبی است که تحقیقات زیادی در مورد فر تخته خرده چوب

رابطه تنگاتنگی با علوم روز و تکنولوژی  هاکه برخی از این فعالیتهای آزمایشگاهی و مطالعات خطوط پایلوت شکل گرفته 

، تحقیقاتی و نظارتی بر روی محصول ساخته شده و از مجموعه فعالیتهای آزمایشگاهی عبارت است محصولکنترل کیفیت  د.ندار

رودی به کنترل مواد اولیه و  نهایی شده و در سه بخش مجزا انجام می گیرد: محصولیند تولید که منجر به باال رفتن کیفیت آفر

 (.6891)شینگو، کنترل و درجه بندی محصول نهایی ؛کنترل محصول در جریان ساخت ؛واحد تولید

های تولید و ارائه محصوالتی با ویژگی، کنترل کیفیت جهت تضمین یکنواختی شرایط تولید صفحات فشرده چوبیدر فرایند 

و خواص کاربردی آن  ، دانسیته کیک خرده چوبفرایند کنترل مداوم مقدار رطوبت در این مطلوب، ضرورتی انکارناپذیر است.

 برداری شود.های قدیمی نمونهجایگزین روش غیر مخرب بهتر استهای پیوسته و از طریق آزمون های بوسیله سیستم

ا در نقاط بحرانی خط تولید نصب امروزه گرایش صنایع تولید کننده پانل های چوبی بر این است که دستگاه های ثبت پیوسته ر

بعضی باشند.تیک یا سیستم های هوشمند مجهز میاتوما کنترلهای آیندها به دستگاهبسیاری از فر کرده تا کنترل مداوم انجام گیرد.

ا، اشعه گام ای، کنترل دانسیته از طریق اشعه ایکس یابت مواد اولیه از طریق سنجش هستهها، شامل اندازه گیری رطواز این سیستم

( ، مدول MORبرای تعیین مدول گسیختگی )غیر مخرب های های پیوسته آزمونها و یا سیستمثبت میزان تغییرات ضخامت تخته

ارای سرعت و دقت باشند که در اساس کاربرد امواج تنش طولی می( بIB( و مقاومت کششی عمود به سطح )MOEاالستیسیته )

)دوست  کار روندهیند تولید بآجهت کنترل اتوماتیک فر"بازخورد"عات بدست آمده در یک حلقه  با اطال توانزیادی بوده و می

 .(6891 حسینی،

 کاهش و مشتری رضایت از طریق اصالح مستمر فرآیندها پیوسته سعی در تامین تولید بدون عیب های کنترل و  استفاده از تکنیک

یابد. در روش شناسی مدیریت کیفیت،  د و کیفیت محصول افزایش مییابنمی کاهش هاهزینه ترتیب است، بدین تغییرات دامنه

ورتر شدن و  هایی جهت بهرهراه .قرار داده شده است حذف اتالف و خطا جان مایه فرآیند بهبود مستمر در سازمان بر پایه تفکر

این نگرش ناشی  شوند.می تولید ونقص عیب بدون ومحصوالتی رفته ازبین ودستگاه انسان خطای درآن که تر کارهاانجام راحت

های معیوب، باید از ورود نمودن آن و سپس رد کردن فرآورده جای پذیرفتن خطا و کنترلهاز کیفیت فراگیر است که معتقد است ب

 .(6891)صرامی فروشانی، خطا و نقص در کار جلوگیری به عمل آورد

، شرکت باید تماد مشتری از شرکت، کافی است. برای حفظ شرایط رقابتیامروزه ، حتی یک محصول معیوب نیز برای سلب اع 

ها و صدها هزار تولید و عرضه کند. بهترین روش برای نیل به این مهم آن ات خود را بدون نقص در نرخهای دهمحصوالت وخدم

بهره  نترلی آنالین باال بردنهدف استقرار سیستم های ک محصوالت سازماندهی شود. صد در صداست که تولید با هدف بازرسی 

مانی ز اقداماتباشد. اثر بخشی این می های تولیدیهای برتر در جهت رشد و افزایش منابع مالی شرکتوری و استفاده از تکنولوژی

. یمافزایش سودآوری و کاهش بهای تمام شده را شاهد باشهای مالی نشان دهد در راستای اجرای آن خواهد بود که نتایج ارزیابی
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تصمیم گیری  مدیران سازمان می   سیستم های کنترلی آنالین برای افزایش دانش مالی و ابزاری برایکاربردهای بهینهء شناسایی 

 .باشد

 بیان مسئله-1

د تولید و کاهش ضایعات تولیدی ینآهای کنترل کیفیت راهکاری برای حذف عیوب موجود در فررعایت عناصر موجود در سیستم

 روش، این در یند می شود.آمیزان ضایعات تولید شده در فردرصدی  11باعث کاهش منبع یا علت بروز ضایعات  بررسیباشد. می

طور هب یوب و ضایعات به وجودآمده.ع ونرخ میزان نه بروزخطاهاهستند علت گیردکهمی صورت عواملی روی بر الزم هایبررسی

کنترل و نظارت بر مواد اولیه چوبی، بهترین راهکار جهت رفع این عیب در صورت باال رفتن رطوبت کیک خرده چوب، مثال 

 است.

، تجهیزات ارزان در این حالت ی بر کاهش خطاها دارد.درصد 81گویند اثر نیز میخطاناپذیرسازی که به آن  صد در بازرسی صد

استفاده از  مورد استفاده قرار می گیرند.قیمت خطاناپذیرسازی برای بازرسی خودکار خطاها یا عیوب موجود در شرایط عملیاتی 

 .(6891، )امیران هایی که بازرسی را به بیشترین حد ممکن رسانده و کمترین هزینه را در برداردروش

ها مدن خطا، بالفاصله عملیات و فعالیتآ وجوده ب از بعد حالت، درایندرصد اثر گذار است. 61سریع حدود  تغذیهیا  اقدام فوری

چوب یند تولید تخته خرده آدر فرشود. اجازه آغاز دوباره آنها داده نمیشوند و تا زمانی که اشکال برطرف نشود، متوقف می

نرمال شدن کیفیت گیرد که به این ترتیب تا زمان آیند تولید صورت میهای تولیدی در حین فربسیاری اوقات، رفع عیوب تخته

یند تولید و راه آود که برای جلوگیری از تکرار این روند بهترین کار توقف فرشیداد زیادی با نقص مذکور تولید ممحصوالت تع

 باشد.ندازی آن پس از رفع عیوب تخته میا

دهند که منجر به رسیدن با دقت به کار گرفته شوند؛ باهم، سیستمی را تشکیل می ، درصورتی کههر سه عنصر اصلی کنترل کیفیت

 .(6896 ،محبی)شود.به هدف تولید بی نقص می

ده شده که در این سه مرحله نشان دا برنامه ریزی، انجام کار و بررسی نهاییطراحی و  در چرخه بهبود کیفیت سنتی غالبا چرخه

شود و نهایتا انجام می انجام کار شود. فعالیتهای طرح ریزی شده در مرحله تشخیص داده می طرح ریزی ، فرایند در مرحله بهینه

طرح اعالم و در مرحله  بازخورد . در این روش اگر خرابی اتفاق افتد بوسیله بازرسی صورت می گیردپایش کیفیت در مرحله 

های برخی از سیستماقدام اصالحی انجام می شود البته این روش مناسب است ولی هیچگاه به نقص صفر نخواهیم رسید.  ریزی

خرابی شوند جلوگیری از ایجاد اشتباه قبل از اینکه منجر به  دیگردر کنار یک بازرسی و انجام کارمراحل  با قرار دادنکنترل کیفیت 

، یک صد در صداز چهار عنصر اساسی تشکیل شده است، بازرسی در منشاء ، بازرسی  های کنترل کیفیتاین نوع سیستم .کندمی

. یوکه مورد بررسی قرار می گیرد، که در این جهت سیستم پوکا کایوکهپوهای خطاناپذیر کننده کوتاه و سیستم بازخوردحلقه 

بوده که سیستم های کنترل کیفیت بدون عیب را  شی جی یو شینگو به نام آقای مهندس ژاپنیسیستم های پوکایوکه برگرفته از نام 

 (.6899)شیمبون،  طراحی و پایه گذاری کرده است.

از ها کند. دراین سیستمنیز به آن اشاره مییوکه سیستمهای پوکاهایی است که از راههای غیر مخرب یکی از آزموناستفاده 

فی بماند را کنند تا اشتباهاتی که ممکن است از دید اپراتور یا مونتاژکاران مخیند استفاده میآسنسورها یا ابزار کنترلی در فر

میزان تاثیر این  .سریع جهت انجام اقدام اصالحی کاربرد دارد بازخوردو  صد در صدیوکه معموال در بازرسی شناسایی کنند . پوکا
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شود یند استفاده میآدر حین فردر منشاء سیستم در جلوگیری از بروز عیب بستگی به مورد استفاده آن دارد که آیا جهت بازرسی 

ز بروز اشتباه چنانچه سیستم نتیجه برای جلوگیری اشود در ه پس از انجام فرایند استفاده مییا اینکه جهت بازرسی آموزند

 .(6881)هیرانا، گیرد د قطعه معیوبی تولید کند را میاینیوکه در بازرسیهای منشائی استفاده شود جلوی اشتباه را قبل از اینکه فرپوکا

امعه آماری تولید نبوده و یا های قدیمی نمونه برداری همچون مقدار کم نمونه که معرف کل جمشکالت ناشی از روشبه دلیل  

 شد. و دقت انجام دهد به شدت احساس میدریافت پاسخ آزمون با تاخیر نیاز به تجهیزاتی که بتواند کنترل فرایند را با سرعت 

کنند . استفاده می JITو روشهای حل مساله  ZQCهای خطاناپذیرسازی های پیشتاز غربی نیز از تکنیکامروزه بسیاری از شرکت

ها را حذف های دستگاهها و خرابی، ازکارافتادگیها، ضایعاتهای مربوط به کیفیت مانند دوباره کاریتوانند اتالفها میاین روش

گوید، که در این حالت یک عیب می ZQCپیشگیری از تمامی خطاهاست که کاهش آنها را  سیستم کنترل کیفیت صفر. هدف کنند

خرابی شود تشخیص داد و از یک عملیات کنترلی جهت اطمینان از ایجاد شرایط مورد نیاز برای تولید  را باید قبل از آنکه منجر به

 محصوالت سالم استفاده کرد .

های مختلف فرایند تولید های آنالین در ایستگاهکیفیت محصوالت تولیدی نصب سیستم های موجود برای کنترلیکی از روش

چوب پس از خروج از فرایند ، کنترل رطوبت ذرات خرده هاپس از عبور از خشک کن ت خرده چوباست. کنترل رطوبت ذرا

افزایش یا کاهش رطوبت  با یکدیگر متفاوت است کهمیزان رطوبت ذرات نرم و درشت  است.چسب زنی که بسیاز حائز اهمیت 

 شود.عث ایجاد نقص در کیک خرده چوب میبا ،ذرات

ت آنالین تعیین رطوبت به خرید و نصب  سیستم های کنترلی هوشمند از جمله تجهیزااقدام  6899شرکت صنعت چوب در سال 

 ، تراکم محصول و سنجش سختی از طریق آزمون غیر مخرب نمود.مواد اولیه، ضخامت سنجی

و همچنین کنترل برخی از خصوصیات مواد اولیه و مواد درجریان ساخت و  در فرایند تولید با توجه به وجود محصوالت نامنطبق 

ها در همچنین لزوم صرفه جویی در زمان انجام آزمون شد.ها در شرکت احساس میلزوم استفاده از این سیستممحصول نهایی 

تحقیق حاضر به باشد. ت میمیبسیار حائز اهکیفیت در شرکت صنعت چوب شمال  های مختلف کیفی و اهمیت ارتقاءایستگاه

و به تبع آن کاهش بهای کیقیت محصول  بر های غیر مخربآنالین و نهایتاً بکارگیری آزمونهای کنترل استفاده از سیستمتاثیر 

 پرداخته است. تمام شده
 

 بحث و نتایج -2
یکی از  آن جلب رضایت مشتری کیفیت محصول و به تبعکاهش بهای تمام شده با  در شرکت صنعت چوب شمال )نئوپان گنبد(

 باشد، های پیشرفته در این صنعت، جز برنامه های اصلی شرکت میهمگام بودن با فناوری و تکنولوژیاهداف عالیه شرکت بوده و 

مواد اولیه،  تعیین رطوبتهای کنترلی آنالین از جمله تجهیزات آنالین نصب و راه اندازی سیستمرای رسیدن به این هدف ب

برخی از  دادنتایج حاصله نشان  .انجام گردید، تراکم محصول و سنجش سختی از طریق آزمون غیر مخرب مواد ضخامت سنجی

با محصول  نقائص تخته منجر به افزایش درصدکاهش  .داشتندداری یکاهش معن بودندها قائص تخته که مرتبط با این سیستمن

ری در راستای اقدامات انجام شده به دست آمده و طبیعتاً کاهش بهای تمام شده در پی داشته است. کیفیت باال شد. افزایش سودآو
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جهت بررسی بیشتر اقدامات انجام شده و نتایج حاصله از این اقدامات به ذکر تعدادی از نقائص تخته و ارتباط آنها با این سیستم 

 ها خواهیم پرداخت:

 

 

 مواد اولیهتعیین رطوبت مرتبط با  تجهیزات آنالین  موارد -2-1

 2سفنجی بودن کناره هاا -2-1-1

شود به تحکام و خلل و فرج در آن قسمت میهر گونه ضعف در اتصال ذرات در پروفیل ضخامت لبه تخته که منجر به ضعف اس

در  شوند،از حد مجاز وارد پروسه تولید می وقتی ذرات خرده چوب با رطوبت بیش شود.نوان اسفنجی لبه در نظر گرفته میع

عدم دریافت چسب کافی  ،دارای سطوح پرزدار شده و به چسب بیشتری نیاز دارند ،بودن رطوبت باال به علت مرحله چسب زنی 

نقص در  که این حالت تخلخل و اسفنجی پیدا کردهدر مرحله اندازه بری و کناره بری های محصول تولیدی کناره شود تاباعث می

موارد . شودمیدر سطح تخته  ، سفیدکزمان روکش کردن سطوح تخته با کاغذهای مالمینه نیز باعث بروز مشکالتی از قبیل شوره

طوبت اولیه دهد. کنترل مواد اولیه چوبی از لحاظ رای برطرف شدن این نقص را نشان میی بریذکر شده اهمیت دستیابی به راهکار

استفاده از سیستمی که بتواند  باشد.ی بیشتری بوده که توجیه پذیر نمیهای چوبی نیاز به زمان و نیروی انسانبا توجه به تنوع گونه

پس  باشد.بهترین روش برای کنترل رطوبت میرطوبت اولیه ذرات خرده چوب را بطور آنالین بر روی صفحه نمایش نشان دهد 

به محض ورود ذرات با رطوبت باال، سیستم هوشمند  ،در خط تولیدهای کنترل رطوبت در نقاط تعیین شده از نصب سیستم

 کند.د ذرات با رطوبت باال جلوگیری میاز ورو  درصد 611طوره خشک کن اقدام به افزایش حرارت کرده و ب

 مرتبط با  تجهیزات آنالین ضخامت سنجی موارد -2-2
 لکه سنباده نخورده -2-2-1

گیرد سطوح تخته از لحاظ ضخامت به یکنواختی رسیده هایی بر روی تخته تولیدی صورت میکه پرداخت ن سنباده زنیدر مرحله 

تا  1/61با توجه به اینکه حدود ضخامت نهایی تخته سنباده خورده بین  میلیمتر خواهد شد. 2/1لرانس نهایی ضخامت کمتر از وو ت

تر از ت نقاطی از تخته که ضخامتی پاییندر نظر گرفته شده اسبرای اوراق فشرده چوبی(  8199میلیمتر)مطابق استاندارد ملی  8/61

لکه سنباده  ،به این نقص ت نگرفته باقی مانده که اصطالحاًای که پرداخت بر روی آن صورمیلیمتر داشته باشند بصورت لکه 1/61

تخته خروجی از پرس، ضخامت تمامی نقاط نمایش  ،های سیستم آنالین ضخامت سنجییکی از ویژگی گویند.نخورده می

ضخامت پایین سریعاً قسمتی از تخته با شود تا در صورت مشاهده باشد که همین امر باعث میمیانگین، نقاط مینیمم و ماکزیمم می

 صورت گرفته و از بروز نقص مذکور جلوگیری شود. )فرمینگ(اقدامات اصالحی در بخش ریزش 

 ) بعد از نصب سیستم( 1831سال )قبل از نصب سیستم( و  1831تم آنالین و مقایسه آن در سال تعدادی از نقائص تخته مرتبط با سیس-1جدول 

 6898 6891 پارامتر                                     سال

 ورق 1121 ورق 69128 لکه سنباده نخورده

                                                           
2
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 ورق 921 ورق 6911 گسیختگی در الیه میانی

 ورق 11 ورق 611 باال بودن ضخامت

 ورق 11 ورق 811 پایین بودن ضخامت

شکل 

1- 

مقایسه 

تعداد 

نقائص 

تخته 

قبل و 

بعد از 

نصب 

سیس

 تم

 8همسان سازی ضخامت 2-2-2

باشد که در خصوص نقطه مینیمم و موارد نقاط مینیمم و ماکزیمم ضخامت می های سیستم آنالین ضخامتی نمایشیکی از قابلیت

بررسی و سریعاً  در تخته تولیدی نقاطی با ضخامت باال مشاهده شود، چنانچه در خصوص نقطه ماکزیمم ناشی از آن بحث شد.

لیه چوبی و شیمیایی اوگیرد، این امر یعنی همسان سازی ضخامت که عالوه بر اینکه درمصرف مواد اقدامات اصالحی صورت می

های دستگاه سنباده وارد شده و عمر ها و رولفشار کمتری به والسه سنباده زنی تا در مرحل شودباعث می شودصرفه جویی می

 را افزایش می دهد.های سنباده مفید کاغذ

 باال یا پایین بودن ضخامت نهایی 2-2-3

پرس تاثیر گذاشته و ضخامت  ر،فشااعمال کاهش یابد در زمان  رطوبت ذرات خرده چوب بیش از حد مجاز  افزایش یا وقتی

ها لوب نرسیده و فشار زیادی به والسمرحله سنباده زنی نیز به مقدار مطدو ای باال رفته که حتی در  ناخالص کیک گاهی به اندازه

شود و یا گاهی عکس این مورد رخ داده و افزایش زمان فشار پرس باعث پایین آمدن ضخامت کیک به و کاغذ سنباده وارد می

تنها راه جلوگیری از این نقائص ردیابی لحظه به  باشد.تاندارد تعریف شده قابل قبول نمیمیلیمتر شده که طبق اس 1/61تر از کم

 باشد.از طریق سیستم ضخامتی آنالین می لحظه ضخامت کیک
 سال مذکور دوسنباده در  کاغذمقایسه مصرف   -2جدول 

    پارامتر                                 

 سال
6891 6898 

مصرف کاغذ 

 سنباده
 رول 619 رول 291
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 مقایسه مصرف کاغذ سنباده  قبل و بعد از نصب سیستم -2شکل 

 

 موارد مرتبط با  تجهیزات آنالین تراکم محصول -2-8

 خواص فیزیکی و مکانیکی -2-8-1

صدی از تراکم محصول بصورت در در صفحه نمایشگرمیزان فشردگی ذرات در تخته تولیدی از طریق عبور امواج، ثبت شده و 

چنانچه  از این روارد دفشردگی بین ذرات ارتباط مستقیمی با دانسیته و خواص فیزیکی و مکانیکی تخته  شود.نشان داده می

تنظیمات در زمان تر باشد از طریق تغییرات در کیفیت مواد اولیه چوبی و یا ذرات از مقادیر تعریف شده پایین فشردگی بین

 هد شد.افشارسازی پرس نسبت به بهبود آن اقدام خو

 

 رضایت مشتری -2-9-2

هم واحد بازرگانی در هر اهداف م با توجه به شرایط خاص بازار رقابتی فروش محصوالت، همواره جلب رضایت مشتری یکی از

هایی با نقص گسیختگی در الیه تخته ، خروجکنترلیهای آنالین ز مشکالت موجود قبل از نصب سیستمیکی ا .باشدشرکتی می

 صورت ظاهری قابل تشخیص نبوده و پس از فروش و در زمان برش در واحدهای درودگری مشخص می شد.همیانی بوده که ب

از  تم هوشمندسمیانی ایجاد شده باشد این سی های کنترلی جدید دارای قابلیتی است که چنانچه نقص گسیختگی در الیهسیستم

طریق  میزان سرعت عبور امواج بین ذرات مقدار و محل نقص را شناسایی و کناره محصول معیوب را رنگ آمیزی کرده که به 

 رسد.امکان خروج آن از شرکت به صفر میراحتی قابل تشخیص و تفکیک بوده و 

 سال مذکور دومقایسه پارامتر اعتراض مشتری در   -8جدول 

                      پارامتر               

 سال
6891 6898 

 مورد 6 مورد 9 اعتراض مشتری
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 مقایسه تعداد اعتراض مشتری  قبل و بعد از نصب سیستم -8 شکل

 

 گیرینتیجه

فرایند تولید فراورده های چند سازه چوب از جمله شرکت  در و کنترل آنالین های غیر مخربگیری از آزمونبهرهتکنیک  تاثیر

سریع  تغذیهتضمینی، عنصر بازرسی منشایی، بازرسی  9شان داد که نتایج حاصله ن. چوب شمال مورد بررسی قرار گرفتت صنع

 مشتری مندیدرافزایش کیفیت و ارتقاءرضایتتواند به نیروی انسانی در این تکنیک میو استفاده از سنسور و ابزار بجای اتکا 

نصب تجهیزات آنالین رطوبت سنجی مواد اولیه، ضخامت سنجی، تراکم محصول و  ها نشان دادنتایج بررسی موثر واقع شود.

سزایی هتاثیرب ،افزایش کیفیت محصول و سنجش سختی از طریق آزمون غیر مخرب مواد  در خصوص کاهش محصوالت نامنطبق

اعتراضات مشتری، کاهش های فوق، از طریق افزایش کیفیت محصول، کاهش پس از نصب و راه اندازی سیستم داشته است.

محصول و پایین آمدن هزینه استهالک برخی از وسایل مصرفی باعث کاهش بهای  های ناشی از پایین بودن کیفیتدوباره کاری

 تمام شده محصول گردید.

در  کتهای کنترل دستی، استراتژی بلند مدت شرای بازرسی اتوماتیک به جای سیستمهتوجه به مزایای استفاده از سیستمبا 

، عبارت از تهیه طیف کاملی از محصوالت است که بطور اتوماتیک خصوص تفکیک و درجه بندی محصول سنباده زنی شده نیز

ی تخته سنباده خورده را انجام تمام تستهای کیفی مورد نیاز برا کند وهای ناقص را بدون نیاز به ناظر، مشخص و تفکیک میتخته

ها و عالئم صادره از دوربین وربین و تجهیزات الکترونیکی و نوری است که با استفاده از سیگنالشامل چند د این سیستم دهد.می

مزایای این سیستم شامل صرفه جویی در هزینه  شود.رمان مربوط برای جداسازی صادر میها به یک کامپیوتر شخصی منتقل و ف

های مشتری اپراتورها، امکان مطابقت کیفیت با نیازمندی های نیروی انسانی، حذف نوسانات کیفیتی ناشی از اختالف سلیقه

 باشد. می
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