
HỆ THỐNG SIÊU ÂM ỐNG HÀN ĐIỆN TRỞ - MODEL ERW 

Đặc tính kỹ thuật:
 Máy có hệ thống kiểm tra với các đầu dò nằm dọc theo chiều dài của ống

 Đưa vật liệu vào hệ thống kiểm tra bằng hệ thống nâng hạ khí nén

 Phương pháp kiểm tra của máy là sử dụng xung phản hồi

 Các đầu dò sử dụng theo nhu cầu thực tế của người sử dụng

Sự lựa chọn đầu dò dựa trên các đặc điểm sau :

 Đặc tính cần kiểm tra của khuyết tật (ví dụ như kích thước của khuyết tật)

 Tốc độ tối đa của máy khi kiểm tra (tốc độ quay và tốc độ dịch chuyển)

 Hình dạng của ống cần kiểm tra

 Chu kỳ thời gian hoặc thời gian kiểm tra cho một ống

Kiểm tra đường hàn ERW: 

 Bao gồm hệ thống cơ khí có phần nâng hạ vật liệu lên và đưa vào kiểm tra

 Có các con lăn để dẫn hướng cho vật cần kiểm tra, các con lăn được sắp xếp bố 

trí trước và sau đầu dò dọc theo thân ống

Kiểm tra thân ống GKP/REP

 Đây là thiết bị kiểm tra hết toàn bộ ống và vẫn đảm bảo được cấu trúc kim loại của 

vật liệu.

 Thiết bị có cổng đưa vật liệu vào và có khả năng điều chỉnh được độ cao kiểm tra 

của đầu dò tuỳ theo cụm giữ đầu dò, vị trí của từng đầu dò theo hàng ngang.

HỆ THỐNG SIÊU ÂM ỐNG CÓ ĐƯỜNG KÍNH NHỎ - MODEL ROWA 40/60 PAT 

Đặc tính kỹ thuật:

 Kiểm tra vật liệu tròn có đường kính từ 12  40mm (model Rowa 40)

 Hoặc kiểm tra vật liệu tròn có đường kính từ 12  60mm (model Rowa 60)

 Tốc độ kiểm tra từ 20  60m/phút (tùy thuộc vào hướng đi của mẫu, kích 

thước của vật kiểm tra và vị trí của khuyết tật)

 Bộ 2 đầu dò Phased Array 128 biến tử, tần số 2  5 MHz

 Tốc độ kiểm tra bên trong là 6500  12800 vòng/phút

 Tốc độ kiểm tra bề mặt và dưới bề mặt là 2100  4300 vòng/phút

 Sử dụng giao diện window NT

 Độ lặp xung tối đa là 20kHz

 Bộ điều khiển với đường truyền VME

 Khả năng Lưu trữ dữ liệu kiểm tra

 Có khả năng tích hợp thêm chức năng tự kiểm tra và hỗ trợ đánh giá tự động

 Hệ thống cấp nước tuần hoàn

Đặc tính kỹ thuật
 Kiểm tra khuyết tật trên ống với các dạng 

đường hàn xoắn ốc, vùng hàn bị ảnh hưởng 

nhiệt (HAZ) và phần cuối của ống

 Các dạng khuyết tật nằm ngang được kiểm tra 

bằng các đầu dò góc

 6 đầu dò được sử dụng đồng thời trong hệ 

thống, 4 đầu dò góc sẽ phát hiện các khuyết tật 

nằm dọc theo chiều dài đường ống, 2 đầu dò 

thằng phát hiện khuyết tật dạng tách lớp

 Tuỳ theo từng loại đường kính ống mà người 

sử dụng có thể sử dụng thêm một hoặc nhiều 

đầu dò

HỆ THỐNG KIỂM TRA ỐNG HÀN HỒ QUANG NHÚNG - MODEL SAW

 Để kiểm tra mối hàn dạng xoắn ốc SNUP: 

người ta gắn thêm vào hệ thống trục 

nâng và hệ trục để di chuyển ống theo 

chiều dọc và chiều ngang.

 Hệ thống này được hỗ trợ bằng hệ thống 

khí nén và có khả năng tự động hoá quá 

trình kiểm tra

 Thiết bị kiểm tra khuyết tật tức thời ngay 

sau công đoạn hàn kết thúc
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