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GIỚI THIỆU CHUNG
Công ty Quốc Huy với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị Đo lường- Thử nghiệm- 
Hiệu chuẩn (từ năm 1999), chúng tôi đang phát triển sâu hơn về mảng dịch vụ kỹ thuật nhằm hỗ trợ khách 
hàng tốt hơn trong việc sử dụng các thiết bị mà chúng tôi đã cung cấp và đồng thời cũng nhằm giới thiệu 
các ứng dụng mới mà thiết bị có thể được sử dụng cho thực tế công việc tại thị trường Việt Nam.

Bên cạnh 5 mảng dịch vụ kỹ thuật đang triển khai: 

Dịch vụ sửa chữa thiết bị:
Ÿ Thiết bị hiệu chuẩn- đo lường các loại.
Ÿ Thiết bị kiểm tra không phá hủy NDT (Thiết bị siêu âm, Thiết bị 

nội soi, Thiết bị dòng xoáy, Thiết  bị chụp ảnh X-quang…)

Dịch vụ kiểm định/ hiệu chuẩn theo ISO17025:
Ÿ Dịch vụ kiểm định & hiệu chuẩn thiết bị NDT được công nhận 

phù hợp tiêu chuẩn ISO-17025.

Dịch vụ cho thuê thiết bị:
Ÿ Thiết bị nội soi đo lường, nội soi đường ống.
Ÿ Thiết bị Phân tích vật liệu.
Ÿ Thiết bị siêu âm khuyết tật, siêu âm đo độ dày.

Dịch vụ bảo dưỡng:
Ÿ Bảo dưỡng Thiết bị quang phổ phân tích hợp kim.
Ÿ Bảo dưỡng Thiết bị X-ray 2D/ 3D (CT).

Dịch vụ đào tạo:
Ÿ Đào tạo cấp chứng chỉ theo ISO-9712.
Ÿ Đào tạo Cấp chứng chỉ theo ASNT-TC-1A.
Ÿ Đào tạo Cấp chứng chỉ đào 

Chúng tôi xin giới thiệu mảng dịch vụ kỹ thuật mới liên quan tới việc phân tích vật liệu 
với chi tiết được trình bày dưới đây:
Ÿ
Ÿ Phân tích hợp kim độ chính xác cao tại phòng thí nghiệm.
Ÿ Phân tích hợp kim KHÔNG cắt mẫu tại phòng thí nghiệm hoặc tại hiện trường.
Ÿ Phân tích kim loại nặng trong hàng tiêu dùng.
Ÿ Phân tích quặng mỏ, phân tích mức độ ô nhiễm trong môi trường (đất, đá…).
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THÔNG TIN VỀ CÁC DỊCH VỤ 

DỊCH VỤ PHÂN TÍCH HỢP KIM  CHÍNH XÁC CAO TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM

Thiết bị sử dụng: Thiết bị quang phổ phát xạ - Model Foundry Master Pro (hãng Oxford 
Instrument-Đức)

Khả năng phân tích với độ chính xác cực cao nhờ vào hệ quang 
học Multi-CCD với buồng quang học chân không và tính năng 
bảo vệ “dịch chuyển” phổ nhờ chức năng auto-proling (thuật 
toán on-peak, độ chính xác 0.1 pixel) cho phép tự điều chỉnh 
theo sự thay đổi nhiệt độ của môi trường.

Tích hợp phần mềm phân tích 5 nền hợp kim khác nhau: 
Ÿ Hợp kim sắt thép (thuộc nền - Fe), 
Ÿ Hợp kim đồng (thuộc nền Cu), 
Ÿ Hợp kim nhôm (thuộc nền Al), 
Ÿ Hợp kim kẽm (thuộc nền Zn) và 
Ÿ Hợp kim Niken (thuộc nền Ni).

Phân tích chính xác thành phần của hơn 30 nguyên tố khác 
nhau có trong hợp kim các nền, bao gồm Fe, C, Si, Mn, P, S, Cr, 
Mo, Ni, Cu, Al, As, B, Bi, Ce, Co, Mg, Nb, Pb, Sb, Sn, Ta, La, Ti, V, 
W, Zn, Zr, Se, Ca…

Phân tích được một số nguyên tố thành phần cực thấp như C: 
5ppm, Si: 5ppm, P: 2ppm, S: 5ppm, Mg: 1ppm, N: 20ppm

Các ứng dụng phân tích cơ bản:

Phân tích hợp kim nền sắt: 

Là hợp kim được sử dụng phổ biến nhất trong công 
nghiệp, khi kết hợp các nguyên tố khác mang lại nhiều 
đặc tính cho các ứng dụng khác nhau như: 

Ÿ Thép hợp kim thấp (low alloy steel).
Ÿ Gang (cast iron).
Ÿ Thép Mangan cao (High Mn steel).
Ÿ Thép không gỉ (Stainless steel Fe-Cr, Cr/Ni Steel).
Ÿ Thép gió (free-cutting steel).

Phân tích hợp kim nền nhôm: 

Hợp kim nhôm được sử dụng phổ biến thứ 2 sau hợp 
kim sắt thép vì đặc tính bền, khối lượng riêng thấp, 
chống ăn mòn cao và gia công dễ dàng.Thường gặp: 

Ÿ Nhôm hợp kim thấp (Low alloys Al).
Ÿ Hợp kim nhôm silic (Al-Si).
Ÿ Hợp kim nhôm đồng (Al-Cu). 
Ÿ Hợp kim nhôm magie (Al-Mg). 
Ÿ Hợp kim nhôm kẽm (Al-Zn).
Ÿ Nhôm –silic –đồng (Al-Si-Cu). 
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Phân tích hợp kim nền đồng: 

Hợp kim Đồng có tính năng chịu được ăn mòn cao và 
chống mài mòn tốt sử dụng nhiều trong môi trường hóa 
chất, thường gặp ở một số dạng như: 

Ÿ Đồng hợp kim thấp (Low alloys copper).
Ÿ Đồng thau (Brass/Cu-Zn).
Ÿ Đồng thanh (bronze/Cu-Sn-Pb).
Ÿ Đồng nhôm (Cu-Al).
Ÿ Đồng-kẽm-niken (Cu-Zn-Ni).
Ÿ Hợp kim đồng trắng (White copper alloys /Cu-Zn-

Ni).

Phân tích hợp kim nền Niken: 

Hợp kim Niken là vật liệu có tính năng chịu nhiệt độ và 
chống ăn mòn rất cao thường gặp ở các chi tiết máy 
móc, vật tư sử dụng trong môi trường khắc nghiệt. 
Thường gặp như: 

Ÿ Hợp kim Niken thấp (low alloys Nickel).
Ÿ Hợp kim Monel, Hợp kim Nimonic, Hợp kim Incoloy.
Ÿ Hợp kim Inconel.
Ÿ Hastelloy.
Ÿ Marm Alloy.

Phân tích hợp kim nền Kẽm: 

Kẽm được sử dụng nhiều trong lớp mạ, phủ để chống 
ăn mòn và với các chi tiết đúc nhỏ, phức tạp do đặc tính 
điểm nóng chảy và độ nhớt thấp của hợp kim kẽm. Một 
số hợp kim:

Ÿ  Hợp kim kẽm – nhôm –đồng (Zn-Al-Cu) với nhiều tỉ 
lệ khác nhau.

Ÿ Hợp kim nhôm kẽm (Zn-Al).
Ÿ Kẽm Remelt (Zn-Remelt).

Tiêu chuẩn phân tích:

Ÿ ASTM E 415
Ÿ ASTM E 1316
Ÿ ASTM E 3047
Ÿ ASTM E 634
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DỊCH VỤ PHÂN TÍCH HỢP KIM KHÔNG ĐÒI HỎI CẮT MẪU - THỰC HIỆN TẠI 
PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ HIỆN TRƯỜNG 

Thiết bị sử dụng và phạm vi phân tích 

Thiết bị quang phổ phát xạ: Model PMI Master Smart (hãng Oxford Instrument-Đức).

Thiết bị phân tích quang phổ di động có độ chính 
xác cao nhờ vào tính năng bảo vệ “dịch chuyển” 
phổ bằng chức năng auto-proling (thuật toán 
on-peak, độ chính xác 0.1 pixel) cho phép tự 
điều chỉnh theo sự thay đổi nhiệt độ của môi 
trường.

Được cài đặt sẵn chương trình phân tích cho 3 
nền hợp kim: 
Ÿ Hợp kim sắt( nền sắt- Fe).
Ÿ Hợp kim đồng (nền đồng – Cu).
Ÿ Hợp kim nhôm (nền nhôm –Al).

Các ứng dụng phân tích cơ bản:

Phân tích hợp kim nền sắt:

Ÿ Thép hợp kim thấp (low alloy steel).
Ÿ Gang (cast iron).
Ÿ Thép Mang155.447 mm155.447 mman cao 

(High Mn steel).
Ÿ Thép không gỉ (Stainless steel Fe-Cr, Cr/Ni 

Steel). 
Ÿ Thép gió (free-cutting steel).
Ÿ Thép công cụ (tool steel)…

Phân tích hợp kim nền nhôm: 

Ÿ Chương trình Al-Global.

Phân tích hợp kim nền đồng: 

Ÿ Chương trình Cu-Global.
Ÿ Hợp kim Cu-Be/Co/Ag.

Thiết bị có khả năng phân tích hơn 30 nguyên tố phổ biến có trong mẫu kim loại và hợp kim như: Fe, C, Si, 
Mn, P, S, Cr, Mo, Ni, Cu, Al, As, B, Bi, Ce, Co, Mg, Nb, Pb, Sb, Sn, Ta, La, Ti, V, W, Zn, Zr, Se, Ca…
Phân tích chính xác các thành phần với giới hạn phân tích rất thấp như C: 30ppm, Si: 50ppm, P: 
20ppm, S: 20ppm, Mg: 5ppm,…
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Với ống phát tia X công suất 4W điện áp 50KV, 
dòng điện 200 uA và detector SDD độ phân giải 
150 eV cho phép máy phân tích thành phần 
nguyên tố từ Magiê (Mg) đến Uranium (U) trong 
bảng tuần hoàn.

Thiết bị có thể sử dụng để phân tích hợp kim 
theo mọi nền hợp kim với tổng số lượng nguyên 
tố tới 35 nguyên tố.

Thời gian phân tích trung bình từ 2s -> 10s sẽ 
cho kết quả mác kim loại và thành phần đi kèm.

Phân tích trên các loại hình dạng, cấu trúc kim 
loại, hợp kim…bất kỳ mà không làm hư hỏng và 
không làm thay đổi hình dạng, kết cấu mẫu.

Sử dụng công nghệ Laser Induced Breakdown 
Spectrometry (LIBS) cho phép phân tích vật liệu 
trong vòng 1s và không cần sử dụng năng lượng 
bức xạ. 

Thiết bị tích hợp sẵn 1500 mác vật liệu (có bổ 
sung thư viện mác theo các tiêu chuẩn khác 
nhau- nếu cần).

Thiết bị có thể sử dụng để phân tích hợp kim 
theo mọi nền hợp kim với tổng số lượng nguyên 
tố khoảng 20 nguyên tố chính, bao gồm: Be, Al, 
Si, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ag, Nb, Mo, 
Sn, Pb, Bi…

Thiết bị huỳnh quang tia X: Model XMET8000 
Expert (hãng Oxford Instruments)

Thiết bị quang phổ laser: model Vulcan 
Expert (hãng Oxford Instrument - Đức)

DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN KIM LOẠI NẶNG TRONG MẪU HÀNG 

Để được phép sản xuất hoặc nhập khẩu vào Cộng đồng Châu Âu và 
các thị trường khác, các nhà sản xuất phải có trách nhiệm cung cấp các 
tài liệu kiểm tra phù hợp theo chỉ dẫn về tiêu chuẩn RoHS- WEEE- 
CPSC của Cộng đồng Châu Âu (2011/65/EU): 

Giới hạn nồng độ cho phép đối với các chất gồm: chì (Pb), catmi (Cd), 
thủy ngân (Hg), Crom (Cr6+), PBB và các chất gây cháy khác (PBDE) 
tối đa là 0.1% hoặc 1000ppm (riêng đối với catmi là 0.01% hoặc 
100ppm) trên khối lượng vật liệu đồng nhất trong sản phẩm điện và 
điện tử. 

Các tiêu chuẩn an toàn áp dụng:

Ÿ CPSIA (Consumer Product Safety Improvement Act) of 2008
Ÿ RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
Ÿ WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
Ÿ ELV (End of Life Vehicles)
Ÿ Packaging
Ÿ Halogen-free
Ÿ Proposition 65
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DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG MẪU ĐẤT ĐÁ, QUẶNG MỎ VÀ 
KIỂM TRA MÔI TRƯỜNG

Quốc Huy cũng cung cấp dịch vụ xác định nhanh thành 
phần kim loại nặng trong các mẫu đất, đá tại hiện 
trường hầm mỏ, mà không phải mất thời gian gửi mẫu 
đến phòng thí nghiệm, giúp cho việc phân loại thô các 
thành phần hiệu quả hơn. 

Việc kiểm tra kết quả bằng thiết bị huỳnh quang tia X 
cầm tay, cho kết quả trong vòng 20s -> 30 s và có thể 
thực hiện nhiều lần trên mẫu.

Ngoài ra với tình trạng môi trường đất và nguồn nước 
bị ô nhiễm bởi chất thải độc hại từ quá trình sản xuất 
công nghiệp, các chất bảo vệ thực vật trong nông 
nghiệp đang là vấn đề phổ biến ở nhiều địa phương ở 

Thiết bị sử dụng: Thiết bị huỳnh quang tia 
X- Model XMET8000 Expert (hãng Oxford 
Instruments)

Đây là thiết bị được tích hợp phần mềm phần 
tích quặng mỏ và kiểm tra ô nhiễm môi trường 
đất, sử dụng nguyên lý huỳnh quang tia X. 

Với điện áp 50KV, công suất 4W và dòng điện 
200uA và detector SDD (Sil icon-Drift 
Detector) độ phân giải cao.

Máy xác định chính xác trên 30 thành phần 
bao gồm V, Cr, Co,  Cu, Ni, As, Se, Mo, Ag, Cd, 
Pb, Hg, Sb…

Giới hạn phân tích của hầu hết các nguyên tố 
có thể xuống thấp hơn 10 ppm.

Máy tích hợp định vị GPS để lập bản đồ vị trí ô 
nhiễm.

THÔNG TIN PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH

Phòng Dịch vụ kỹ thuật- Công ty TNHH TM & DV Quốc Huy
Địa chỉ: 23 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 08. 38940623 (5 lines)   
Fax: 08.39853579  
Email: info@quochuy.com
Website: www.quochuy.com; www.doluong.com.vn
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nước ta hiện nay. Để giúp cho các đơn vị có nhu cầu kiểm tra tình trạng ô nhiễm và đặc biệt là kim loại 
nặng như chì, thủy ngân…trong đất. Quốc Huy cũng triển khai mảng dịch vụ kiểm tra nhanh bằng thiết bị 
huỳnh quang tia X cầm tay, cho kết quả chính xác và nhanh chóng tại hiện trường. 
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