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HỆ THỐNG SIÊU ÂM BÁNH XE TÀU HỎA

Đặc tính kỹ thuật:
 Sử dụng đầu dò phased array 256 biến tử, cho kết quả nhanh và rất chính  

chính xác.

 Bánh xe chỉ cần quay một chiều, đúng một vòng cho việc kiểm tra toàn bộ 

bánh xe. Thời gian kiểm tra một bánh xe chỉ có 1 phút, kể cả thời gian cài 

đặt.

 Dùng kỹ thuật kiểm tra nhúng, tăng khả năng phát hiện khuyết tật, giảm 

tín hiệu nhiễu, kết quả có độ tin cậy và độ lặp lại cao.

 Dải tần số: 0.025 - 12 MHz

 Hệ thống có thể kết nối với máy tính để truy xuất dữ liệu, quản lý và phân 

tích dữ liệu.

 Được ứng dụng trong các nhà máy sản suất mới hoặc định hình lại bánh 

xe lửa.

HỆ THỐNG SIÊU ÂM ĐẦU ỐNG - MODEL REP (Tube End Tester)

Đặc tính kỹ thuật:
 Hệ thống bao gồm các đầu dò lắp cố định chuyên kiểm tra đầu không được 

hàn để nối các ống hoặc dùng kiểm tra các ống hàn cao tần (ERW).

 Có thể kiểm tra theo chiều ngang, dọc, đo chiều dày thành ống và tính toán độ 

lệch tâm của ống

 Dùng kiểm tra các ống có đường kính từ 20 đến 200 mm

 Được ứng dụng phổ biến cho các ngàng công nghiệp sắt thép, nhà máy ống.

HỆ THỐNG SIÊU ÂM THÉP TẤM CỠ LỚN - MODEL PLATE TESTER

Đặc tính kỹ thuật:
 Hệ thống được thiết kế hoàn toàn tự động, chuyên dùng kiểm tra các tấm phẳng 

lớn và nặng. Nó có thể hoạt động ở dạng on-line hoặc off-line. 

 Hệ thống bao gồm cả hệ thống cơ khí, hệ thống điện, được diều khiển bởi phần 

mềm chuyên dụng.

 Dải kích thước tấm kiểm tra rộng, rộng từ 1.5 m đến 5 m và dày từ 6 mm đến 100 

mm, dài tối đa lên đến 55 m.

   Hệ thống có thể kiểm tra từ bề mặt trên hoặc bề mặt dưới của tấm cần kiểm tra 

tùy theo yêu cầu khách hàng.

 Tốc độ kiểm tra có thể được điều chỉnh từ 250 mm/s đến 1000 mm/s.

 Hệ thống có thể được tích hợp với hệ thống máy tính hay hệ thống quản lý chất 

lượng theo các tiêu chuẩn đã chọn.

HỆ THỐNG SIÊU ÂM TRỤC BÁNH XE TÀU HỎA - MODEL RWP

Đặc tính kỹ thuật:
 Sử dụng hệ đầu dò phased array 14 phần tử với 64 kênh, kiểm tra trục 

theo chiều ngang, mục đích chính là phát hiện nứt.

 Phần mềm hiển thị, hỗ trợ phân tích và đánh giá khuyết tật.

 Không cần tháo bánh xe và thắng đĩa trong quá trình kiểm tra.

 Mỗi chu trình kiểm tra thường khoảng 5 phút.

 Không cần sự điều chỉnh nào về cơ khí khi thay đổi các loại trục khác 

nhau.

 Được ứng dụng trong các xưởng bảo trì thiết bị.

www.ndt-vn.com




