
CAT#18.  DIGITAL WELDING GAGE
 Đo kích thước  mối hàn đấu 
đầu, mối hàn góc. 

 Màn hình hiển thị LCD, tự 
động tắt nguồn sau 4 phút 
không sử dụng, tự động mở 
nguồn khi thao tác đo hoặc 
nhấn nút ON

 Đơn vị đo hệ inch và hệ mét, 
cài đặt giá trị 0 hoặt giá trị 
được đo ở bất kỳ vị trí cần đo

CAT#17.  PIPE PIT GAGE
 Đo kích thước và độ thẳng của 
ống, cần đo có thể khóa lại

 Dải đo từ 0 đến 1/2”, độ chia 
1/64” và 0.020”

 Được làm bằng thép không gỉ
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 Đo góc vát mép từ 0° đến 60°
 Đo đỉnh và chân, độ sâu 

cháy chân và hố của mối hàn
 Đo độ lệch (High-Low)
 Đo theo hệ mét hoặc hệ inch

CAT#4. BRIDGE CAM GAGE

 Đo độ cao đỉnh mối hàn đấu 
đầu và mối hàn góc

 Đo độ lớn chân mối hàn góc

CAT#6. AUTOMATIC WELD SIZE WELD 
GAGE

 Đo chiều cao mối hàn đấu 
đầu

 Đo độ cao đỉnh mối hàn góc 
 Đo góc vát mép, khe hở của 

CAT18#. COMBO-WELDING GAGE

  Đo kích thước mối hàn góc 
nhọn và góc tù. Kiểm tra góc 
tạo bởi 2 tấm hàn.

 Đo theo hệ inch và hệ mét

CAT#9A. SKEW-T FILLET WELD GAGE

 Thước đo sử dụng cùng với 
Cat#9A

CAT#9B. SKEW-T FILLET WELD 
CALCULATOR

 Bộ thước đo mối hàn bao 
gồm Cat#9A và Cat#9B

CAT#9C. SKEW-T FILLET WELD GAGE   
WITH CALCULATOR

 Đo kích thước đỉnh, chiều 
dài chân đường hàn trên các 
các loại ống

 Làm bằng thép không gỉ.

CAT#14. “MINI SUB” SOCKET WELD 
GAGE

 Dưỡng và khối chuẩn đo độ 
sâu cháy chân của mối hàn. 
Dải đo 0.01” (0.25mm)

CAT#7. WTPS GAGE WITH 
CALIBRATION BLOCK

 Đo kích thước chân và chiều 
cao mối hàn, độ nghiêng của 
các tấm hàn từ 1/8” đến 1”

 Bộ gồm 11 thước nhỏ gọn và 
được làm từ thép không gỉ. 

CAT#16. MINI FILLET WELD KEYS

 Đo kích thước chân và đỉnh 
mối hàn góc từ 1/8” đến 1”

 Bộ gồm 7 thước nhỏ gọn và 
được làm từ thép không gỉ

CAT#8. 7PIECE FILLET WELD SET

CAT#3. ADJUSTABLE FILLET WELD 
GAGE

 Đo độ rộng, độ cân xứng 
cạnh mối hàn góc

 Đo độ cao đỉnh mối hàn góc

 Đo kích thước chân và đỉnh 
mối hàn góc từ 2 1/8” đến 3”

 Bộ gồm 8 thước nhỏ gọn và 
được làm từ thép không gỉ 

CAT#82. 8PIECE FILLET WELD SET

CAT#2. ECONOMY SINGLE PURPOSE 
HI-LO WELDING GAGE

 Thước đo độ lệch cao thấp 
(High-Low) của mối ghép mép 
chi tiết chuẩn bị hàn

 Đo khoản cách chân mối hàn

CAT#1. HI-LO WELDING GAGE INTERNAL 
ALIGNMENT

 Đo độ lệch cao thấp mối ghép 
đấu đầu bên trong ống trước 
và sau khi định vị chuẩn bị hàn

 Đo độ cao mối hàn đấu đầu

CAT#28A. TAPER GAGES
 Đo khe hở mối ghép mép, mối 

ghép bẻ gờ của chi tiết chuẩn 
bị hàn

 Dải đo từ 1/32” (0.8mm) đến 
5/8” (15.8mm)

CAT#28B. TAPER GAGES
 Đo khe hở mối ghép mép, mối 

ghép bẻ gờ của chi tiết chuẩn 
bị hàn

 Dải đo từ 5/8” (15.8mm) đến  
1 3/16” (30mm)

CAT#28C. TAPER GAGES

 Đo khe hở mối ghép mép, mối 
ghép bẻ gờ của chi tiết chuẩn 
bị hàn

 Dải đo từ 1 3/16” (30mm) đến 
2” (50.8mm)

CAT#10. PRE INSPECTION POCKET 
FILLET WELD GAGE 

  Dưỡng đo kích thước chân và 
độ cao mối hàn góc, đo được 
8 kích cỡ khác nhau

 Kích thước nhỏ gọn

CAT#5. “V-WAC” WELD GAGE
 Đo độ cao đỉnh mối hàn
 Đo kích thước cháy chân, hố, 

rỗ khí của mối hàn
 Đo đến 1/4”, độ chia 1/64”
 Được làm bằng thép không gỉ

CAT#5D. “V-WAC” WELD GAGE
 Đo độ cao đỉnh mối hàn
 Đo kích thước cháy chân, hố, 

rỗ khí của mối hàn
 Đo đến 0.240”, độ chia 0.020”
 Được làm bằng thép không gỉ

CAT#5M. “V-WAC” WELD GAGE
 Đo độ cao đỉnh mối hàn, 
 Đo kích thước cháy chân, hố, 

rỗ khí của mối hàn. Dải đo đến 
6 mm, độ chia 0.5mm

 Được làm bằng thép không gỉ

CAT#5G. PIT GAGE
 Đo độ cao đỉnh mối hàn
 Đo kích thước cháy chân, hố 

của mối hàn. Đo đến 0.08mm, 
độ chia 0.005mm

 Được làm bằng thép không gỉ

CAT#13. COMBINATION 0"- 10" DIAL/PIT 
DEPTH GAGE

 Đo kích thước cháy chân, độ 
cao mối hàn đấu đầu ống, 
hoặc mối hàn đấu đầu socket

 Phạm vi đo từ 0 đến 10 inch
 Độ chia: 0.001 inch

CAT#12-2. WELDS, CWI INSPECTORS, 
INSTRUCTORS

 Hộp thước đo gồm 7 dụng cụ 
cần thiết để kiểm tra mối hàn:
V-WAC Gage, Magnifiler, AWS 
Type Gauge, Hi-Lo Gage, 
Micrometer w/ Ball, 6” Starrett 
Scale, & Telescoping Mirror

CAT#12-1. WELDS, CWI INSPECTORS, 
INSTRUCTORS

 Hộp thước đo gồm 13 dụng cụ 
cần thiết để kiểm tra mối hàn: 
V-WAC Gage, Fillet Weld, 
WTPS Gage, Bridge Cam, 
Single Purpose, 6” Starrett 
Scale, Telescoping Mirror, 
Micrometer w/ Ball, Hi-Lo 
Gage, Skew-T Fillet Weld w/ 
Calc, AWS Type gage, ADJ 
Fillet Weld, & Magnifiler

CAT#12-3. WELDS, CWI INSPECTORS, 
INSTRUCTORS

 Bộ thước đo gồm 5 dụng cụ 
cần thiết để kiểm tra mối hàn:
Economy Single, V-WAC/ Fillet 
Weld Comp, 6”General Scale, 
Telescoping Mirror, & Penlite

CAT#12-4.  WELDS, CWI INSPECTORS, 
INSTRUCTORS

 Hộp thước đo gồm 7 dụng cụ 
cần thiết để kiểm tra mối hàn: 
6'' Scale w/ Clip, V-WAC 
Gage, 0-1” Micrometer, 2” 
Reading Glass, 0-150 Dial 
Caliper, AWS Gage, & 7 Piece 
Fillet Weld Set

PIPE GAP – CLAMPS
 Bộ kẹp gá định vị và cân chỉnh 
độ thẳng hàng của mối ghép 
đấu đầu của ống hoặc của co 
trước khi hàn, và giữ cố định vị 
trí định vị khi hàn điểm

 Kẹp làm bằng thép không gỉ, và 
thân ren làm bằng đồng. 

 Đo góc vát mép từ 0° đến 
60°

 Đo đỉnh và chân, độ sâu 
cháy chân và hố của mối hàn

 Đo độ lệch (High-Low)

CAT#4A. POCKET BRIDGE CAM GAGE

 Đo kích thước chân và đỉnh 
mối hàn góc từ 1 1/8” đến 2”

 Bộ gồm 8 thước nhỏ gọn và 
được làm từ thép không gỉ

CAT#81. 8PIECE FILLET WELD SET

CAT#5F. PIT GAGE
 Đo độ cao đỉnh mối hàn,
 Đo kích thước cháy chân, hố 

của mối hàn. Dải đo từ 0 đến 
2mm, độ chia 0.2mm

 Được làm bằng thép không gỉ

 

CAT#5A. PIT DEPTH GAGE
 Đo kích thước cháy chân, hố, 

rỗ khí của mối hàn
 Đo đến 1/2”, độ chia 1/32”
 Được làm bằng thép không gỉ
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KHỐI CHUẨN

Mẫu chuẩn IIW type 2
 Vật liệu: Nhôm, thép carbon, thép hợp 

kim hoặc titan.
 Lỗ 1.5mm. Có thêm đường cong 

50mm và 100mm.
 Kích thước: 25mmx100mmx300mm
 Cấp kèm hộp đựng.

Mẫu chuẩn 8 bậc VW (8-Step Block)
 Vật liệu: Nhôm, thép carbon, thép hợp 

kim hoặc titan.
 Với độ dày các bậc:
 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 và 8.0mm

Mẫu chuẩn No.2 (K2)
 Vật liệu: Nhôm, thép carbon, thép hợp 

kim hoặc titan.
 Lỗ 5mm, thép cácbon.
 Kích thước:12.5mm x 43mm x 75mm
       20mm x 43mm x 75mm
       25mm x 43mm x 75mm
 Cấp kèm hộp đựng.

Khối chuẩn biên độ khoảng cách/diện tích 
ASTM
 Dùng để kiểm tra độ phân giải hoặc dùng cài 

đặt các đường chuẩn biên độ khoảng cách... 
 Bao gồm các khối trụ có các lỗ khoan có độ 

sâu hoặc đường kính khác nhau.
 Số lượng và vật liệu tùy theo và ứng dụng của 

khách hàng.

Mẫu chuẩn 4 bậc (Thin Step Block)
 Vật liệu: Nhôm, thép carbon, thép hợp 

kim hoặc titan.
 Theo hệ metric/inch với độ dày bậc:
     - 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm và 2.5mm
     - 0.040", 0.060", 0.080" và 0.100"

Mẫu chuẩn  IIW type 1
 Vật liệu: Nhôm, thép carbon, thép hợp 

kim hoặc titan
 Lỗ 1.5mm. Có thêm đường cong 25mm
 Kích thước: 25mmx100mmx300mm
 Cấp kèm hộp đựng.

Mẫu chuẩn 4 bậc (4-Step Block)
 Vật liệu: Nhôm, thép carbon, thép hợp kim 
hoặc titan.
 Hệ metric/inch với độ dày bậc:
    - 6.25, 12.5, 18.75 và 25mm.
    - 0.25”, 0.50”, 0.75” và 1.00”.

Mẫu chuẩn No.1 (K1)
 Vật liệu: Nhôm, thép carbon, thép 

hợp kim hoặc titan.
 Lỗ 3mm, thép cácbon.
 Kích thước: 25mmx100mmx300mm
 Cấp kèm hộp đựng.

Mẫu chuẩn ASME Sec V Basic Cal. Block
 Vật liệu: Nhôm, thép carbon, thép hợp kim
 Có nhiều độ dày khác nhau: 1/2",3/4", 1 

½", 3".
 Bao gồm 3 lỗ khoan ở mặt bên, 2 rãnh khía 

với kích thước theo tiêu chuẩn ASME 
Section V, Article 5. 

Mẫu chuẩn 10 bậc (10 Step Block)
 Vật liệu: Nhôm, thép carbon, thép hợp 

kim hoặc titan.
 Theo hệ metric/inch với độ dày bậc:
    - Từ 2.5mm đến 25.0mm (bước 2.5mm)
    - Từ 0.100" đến 1.000" (bước 0.100")

Mẫu chuẩn 5 bậc (5-Step Block)
 Vật liệu: Nhôm, thép carbon, thép hợp 

kim hoặc titan.
 Hệ metric/inch với độ dày bậc:
     - 2.5, 5, 7.5, 10 và 12.5 mm
     - 0.1", 0.2", 0.3", 0.4" và 0.5"

Mẫu chuẩn V 2
 Vật liệu: Nhôm, thép carbon, thép hợp 

kim hoặc titan.
 Lỗ 1.5mm, thép cácbon.
 Kích thước: 12.5mm x 43mm x 75mm
        20mm x 43mm x 75mm
        25mm x 43mm x 75mm
 Cấp kèm hộp đựng.

Khối chuẩn DC ( AWS type)
 Dùng hiệu chuẩn khoảng cách cho 
sóng ngang. Gồm nửa khối trụ tròn 
bán kính 1” , bề dày 1” nằm trên khối 
bán kính 2”, bề dày 0.5”.

Mẫu chuẩn Tipsy (Tipsy Step Block)
 Vật liệu: Nhôm, thép carbon, thép hợp kim hoặc 

titan.
 Theo hệ metric/inch với độ dày bậc:
    - 25.0, 37.5, 50.0, 62.5, 75.0, 87.5, 100 và 112.5mm

- 1.0, 1.5, 2.0,2.5, 3.0, 3.5, 4.0 và 4.5"

Mẫu chuẩn V1
 Vật liệu: Nhôm, thép carbon, thép hợp 

kim hoặc titan.
 Lỗ 1.5mm.
 Kích thước: 25mmx100mmx300mm
 Cấp kèm hộp đựng.
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(tiếp theo)

Khối chuẩn dùng trong kiểm tra dòng 
xoáy

 Bao gồm các rãnh khía sâu 0.2mm, 
0.5mm, 1.0mm.

 Cung cấp đầy đủ các loại vật liệu.

Khối chuẩn cong dùng trong kiểm tra 
dòng xoáy.

 Gồm nhiều rãnh khía trên mẫu tấm cong.

Các ống và thanh chuẩn dùng trong 
kiểm tra dòng xoáy.

 Gồm nhiều rãnh khía ngang và dọc ở bề 
mặt bên trong và bên ngoài.

Mẫu khuyết tật mối hàn tấm, ống

 Gồm các mối hàn V đơn, V kép với các khuyết tật khác nhau 

được chế tạo sẵn.

 Có nhiều kích thước khác nhau tùy theo nhu cầu khách hàng.

Mẫu khuyết tật mối hàn T, Y, K

 Gồm các mối hàn Tee, Y, K với các khuyết tật khác nhau được chế tạo 

sẵn.

 Có nhiều kích thước khác nhau tùy theo nhu cầu khách hàng.

Mẫu khuyết tật mối hàn Nozzle, Node

 Gồm các mối hàn nozzle, node với các khuyết tật khác nhau 

được chế tạo sẵn.

 Có nhiều kích thước khác nhau tùy theo nhu cầu khách hàng.

MẪU KHUYẾT TẬT

Khối chuẩn DS ( AWS type)

 Dùng hiệu chuẩn khoảng cách và độ nhạy 
cho sóng dọc. Gồm một phần chiều cao 2” và 
2 phần chiều cao 4”.

 Kích thước: 6.0" x 4.0" x 2.0"

Khối đánh giá Phase array ASTM E2491

 Xây dựng đường cong DAC và đánh giá thiết 
bị phase array

 Kích thước: 150mm x 100mm x 25mm

 Vật liệu: theo yêu cầu

Khối kiểm tra độ phân giải AWS

 Dùng kiểm tra độ phân giải của đầu 
dò góc. Gồm 3 chùm lỗ đường kính 
0.062” cho 3 góc 45°,60°, và 70°.

 Kích thước:6" x 3" x 1"




