BỘ TẠO NGUỒN DÒNG XÁCH TAY P-Series & GIÁ THỬ MAG KIT
Bộ tạo nguồn dòng xách tay:
Đặc tính:
 Tạo dòng cảm ứng xoay chiều để phát hiện các khuyết tật bề mặt, có thể đổi cáp kết nối
sang dòng một chiều chỉnh lưu nửa chu kỳ (HWDC) cho việc kiểm tra các khuyết tật dưới
lớp bề mặt.
 xác định khuyết tật theo mọi hướng sử dụng prod, thanh dẫn trung tâm, hoặc cuộn dây.
 Có thể khử từ dư trong chế độ xoay chiều bằng cách giảm từ từ dòng điện cảm ứng về 0.
 Tích hợp bộ ngắt mạch tự động.
 Bộ tạo nguồn dạng cầm tay P-Series được ứng dụng rộng rải và rất thuận tiện trong
phương pháp kiểm tra từ tính. Nó có thể kiểm tra được các chi tiết lớn, nặng; có thể sử
dụng như thiết bị di động hoặc gắn vào bộ cố định.
Mã số:
Model P-70: 190575-1
Model P-1500:198500

Thông số kỹ thuật:
Kích thước:
Dòng đầu ra:
Điện áp cấp:
Dòng đường dây:
Chu trình làm việc tối đa:
Khối lượng:

Model P-70
44.5 x 23 x 19.1 (cm)
750 amps, AC or HWDC
230 VAC, 50/60 hz
13 amps @ 230 VAC
2 phút ON
2 phút OFF
35 lbs (15.9 kg)

Model P-1500
55.8 x 24.3 x 24.3 (cm)
1500 amps, AC or HWDC
230 VAC, 50/60 hz
42 amps @ 230 VAC
2 phút ON
2 phút OFF
93 lbs (42.2 kg)

Bộ thiết bị kiểm tra từ tính-Standard Mag Kit
Bao gồm:
Bàn dài 39", cuộn dây từ hóa 11" ( mã số 69420) và bộ tạo nguồn P-70 hoặc P-1500.
Mã số: 69360-11

PHỤ KIỆN KIỂM TRA TỪ TÍNH
Prod sets

Dây cáp cuốn

Thanh dẫn trung tâm

Thanh dẫn trung tâm
Là các thanh đồng, gắn vào 2 cực bộ nguồn từ
tạo từ trường vòng. Các kích thước tiêu chuẩn:
Mã số: 111203 3/4" x 24"
111204 1" x 18"
111202 1/2" x 12"

Dây cáp cuốn, có vỏ bọc, chiều dài
chuẩn 15' đến 20'. Dùng để từ hóa
bằng cách quấn quanh vật kiểm tra
và 2 đầu cáp được nối vào 2 cực của
bộ tạo nguồn từ.
 Prod sets là điện cực cầm tay có thể cho dòng cảm
ứng từ xuyên qua mối hàn, vật đúc, rèn...
 Prod sets bao gồm đầu cố định và dây cáp điều
khiển 20' cùng với nút nhấn đóng ngắt dòng điện
cảm ứng.
 Prod sets để hoạt động phải gắn với bộ tạo nguồn.
 Các prod độc lập,linh hoạt, tùy ý thay đổi khoảng
cách các prod và rất thuận tiện cho việc từ hóa các
vật có hình dạng phức tạp.
 Loại prod sets có phích cắm 3 chân dùng với bộ
tạo nguồn P-Series.
 Loại prod sets có phích cắm 4 chân dùng với bộ
tạo nguồn M-Series và CSV-Series .
 Mã số: 157662 , dùng với P-Series
157660 , dùng với M-Series và CSV-Series

Cuộn dây từ hóa di động (L-10)
Là thiết bị từ hóa cầm tay, tạo từ trường dọc, dùng cho kiểm tra các
vết nứt bề mặt.
Được bao bọc bởi lớp vỏ cao su cách điện và chống ăn mòn.
Kích thước: Đường kính trong 10", đường kính ngoài 15".
Được trang bị con tắc đạp chân để đóng ngắt dòng cảm ứng.
Chiều dài dây cáp: 10'
Nguồn cung cấp: 230V, 50 hz.
Tạo dòng lớn 2,800 ampe vòng
Mã số: 50651

Cuộn dây từ hóa cho thiết bị cố định:
Cuộn dây từ hóa cho thiết bị cố định
Mã số: 28501
12" ID
28511
16" ID
28531
20" ID
28541
25" ID
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(tiếp theo)
Mẫu chuẩn và các dụng cụ đo
Khối chuẩn thử lực nâng
Kèm chứng chỉ
Mã số: WT-10

Đồng hồ từ dư
 Chỉ thị lượng từ dư sau khi khử từ.
 Không có chứng chỉ.
 Mã số: 2480

Pie Gauge
Dụng cụ giúp xác định hướng từ trường
Mã số: 169799

Thanh kiểm tra
 Gồm các khuyết tật trên bề mặt và dưới
lớp bề mặt theo cả 2 hướng
 Mẫu được chế tạo theo tiêu chuẩn MILSTD-271
 Mã số: 189838

Vòng kiểm tra
 Gồm các bất liên tục bề mặt và dưới bề
mặt, ở các mức dòng cảm ứng từ khác
nhau cho nhiều dạng chỉ thị.
 Chế tạo theo tiêu chuẩn ASTM E 1444
và chứng chỉ AS 5282
 Mã số: 159999

Mẫu kiểm tra chất lượng (QQI)

a

b

c

Chỉ thị hướng của từ trường và thông qua
các chỉ thị của các đường vuông góc và
cung tròn ta biết được hướng thực sự của
từ trường và độ lớn từ trường có đủ để từ
hóa vật hay không
a. Mẫu QQI chuẩn: (# 519630)
 Bề dày 0.02", độ sâu khuyết tật 30%.
b. Mẫu QQI chuẩn: (# 519631)
 Bề dày 0.02", độ sâu khuyết tật 30%.
c. Mẫu QQI chuẩn: (# 519632)
 Bề dày 0.02", độ sâu khuyết tật
20%,30%,40%.

Đồng hồ từ dư chuẩn
20 Gauss





Độ chính xác: ± 0.5 gauss.
Thang đo: 20-0-20
Cung cấp chứng chỉ.
Mã số: 105645

Đồng hồ từ dư chuẩn
10 Gauss





Độ chính xác: ± 0.3 gauss.
Thang đo: 10-0-10
Cung cấp chứng chỉ.
Mã số: 505056

Đèn UV- Model FC-150/F
(Hãng Spectroline)
 365nm, 100W kèm bóng đèn và kính bảo
vệ tia UV liệu hướng dẫn, và vali đựng.

Thiết bị đo cường độ sáng
Visual-UV AccuMax XRP-3000
(Hãng Spectroline)
 Màn hình số hiển thị kết quả XR-1000,

Chỉ thị từ vật liệu đồng loại 1
Mã số: 008M004

LCD 2.8", 128 x 64 pixel
 Cảm biến kép ánh sáng cực tím và ánh

sáng thường XDS-1000
 Dải đo:
 Cảm biến UV-A Sensor:0-100 mW/cm2
 Cảm biến ánh sáng thường:0-5300 lux

(0-500 fc)
 Bộ bao gồm: Máy chính, cáp nối USB và

vali đựng, hướng dẫn sử dụng.
 Bộ đếm: 1 đến 9,999,000 lần

Phụ kiện cho vật liệu từ
Bộ bình phun mực từ
 Dung tích: 30 Gallon
 Bao gồm súng phun
 Bộ phân khuấy liên tục bên trong đảm

bảo mật độ mực từ luôn đồng nhất
 Mã số: 621778

 Dễ sử dụng, phù hợp cho việc phun mực từ ở
các điểm nhỏ.
 Vỏ cấu tạo chắc chắn, bằng đồng thau.
 Áp lực nén tối đa 200 psi
 Mã số: 195260

Bộ phun bột từ cầm tay

Bóng phun bột từ
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Bình phun áp suất lớn dạng cầm
tay

Điều chỉnh được lượng bột từ
Bình chứa 2 pound
Phun bột từ ra bằng không khí
Mã số:620936

Khối lượng nhẹ, dễ sử dụng.
Nắp đậy mở dễ dàng, thuận lợi cho việc cho bột
từ vào bình.
Mã số: 501232

Bộ bơm mực từ

Dụng cụ thử lắng

 Được sử dụng cho bộ bàn kiểm tra từ
tính MAG Kit (bộ tạo nguồn từ P-series)
 Dung tích 5 gallon, bao gồm dây dẫn và
vòi phun
 Mã số: 69390

 Được sử dụng để xác định nồng độ bột từ
trong mực từ.
 Thể tích 100 ml
 Ống thử lắng 14A được sử dụng cho các vật
liệu từ 14A,14AM và 20B.(# 8493)
 Ống thử lắng 7C/9C được sử dụng cho các
vật liệu từ 7C, 9C và 9CM.(# 2461)
 Ống thử lắng MG-410 được sử dụng cho vật
liệu từ MG-410.(# 507923)
 Giá đỡ: bảo vệ và giữ thăng bằng cho ống thử
lắng. (# 1837A)
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Thiết bị khử từ
Cuộn dây khử từ AC S-66

Cuộn dây khử từ AC S-1212

 Thiết bị khử từ nhanh, hiệu quả, an
toàn và độ tin cậy cao.
 Kích thước: 6" x 6" (15 cm x 15 cm)
 Dòng điện: 4,600 amps
 Điện áp: 230V
 Mã số: 197251

 Thiết bị khử từ nhanh, hiệu quả, an
toàn và độ tin cậy cao.
 Kích thước: 12" x 12" (30 cm x 30 cm)
 Dòng điện: 7500 amps
 Điện áp: 230V
 Mã số: 197260

Các phụ kiện khác

Cáp điều khiển từ xa 15'

Công tắc đạp chân

Tấm lót chì mềm

Tấm lót chì cứng

Cho phép điều khiển từ xa nguồn đầu
ra của bộ tạo nguồn từ P-series
Mã số: 157657

Dùng đóng ngắt dòng cảm ứng
của bộ tạo nguồn từ P-series
Mã số: 169621

Sử dụng cho các hệ thống
kiểm tra từ tính.
Mã số: 605647

Sử dụng cho các hệ thống
kiểm tra từ tính.
Mã số: 605657

Khối tiếp xúc
Sử dụng cho các hệ thống
kiểm tra từ tính các chi tiết
nặng và lớn.
Mã số: 1830

Tấm lót bằng đồng
chữ V

Tấm lót bằng đồng với
gá kẹp

Sử dụng cho các hệ thống
kiểm tra từ tính.
Mã số: 18948

Sử dụng cho các hệ thống
kiểm tra từ tính.
Mã số: 18949

Tấm lót bằng đồng
Sử dụng cho thay cho 2 dạng
tấm lót 18948 và 18949
Mã số: 1848

Đầu nối cáp 4/0

Đầu cuối cáp 4/0

Đầu nối chuyển đổi cáp

Đầu nối chuyển đổi cáp,90°

Mã số: 1238

Mã số: 2590

Mã số: 1574

Mã số: 18948

Split Coil
Là dây cáp 2 đầu nối được quấn
thành 3 vòng, được cắt đôi và dễ
dàng gắn lại với nhau để tạo
thành cuộn dây từ hóa
Có 3 đường kính 12", 18", 24"
với 3 mã số tương ứng 14725,
14726, 147227

Kiềm kẹp

Miếng đỡ các chi tiết
nhỏ

Kẹp từ

Mã số: 1865A

Mã số: 28470-28471

Mã số: 54975

Giá đỡ di động dạng
bánh lăn

Giá đỡ di động dạng
bánh lăn

Giá đỡ di động dạng
bánh lăn

Cuộn dây từ hóa dạng
phẳng

Được gắn trên đường ray của
các hệ thống kiểm tra từ tính
Mã số: 1857

Được gắn trên đường ray của
các hệ thống kiểm tra từ tính
Mã số: 605750

Được gắn trên đường ray của
các hệ thống kiểm tra từ tính
Mã số: 621658

Được gắn trên đường ray của
các hệ thống kiểm tra từ tính
Mã số: 611700
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VẬT LIỆU KIỂM TRA TỪ TÍNH
Mực từ
Mực từ chưa pha 7C Black

Mực từ pha sẵn 7HF Black (Aerosol)

Ở dạng bột từ khô, màu đen, dùng pha với nước hoặc dầu.
Có thể dùng sơn lót phản quang trắng để dễ quan sát.
Nồng độ pha: 1.25 oz./gallon (9.36 grams/liter).
Mã số:
Quy cách:
 01-1116-66
thùng 8 lbs

 Dạng pha sẵn của bột từ 7C Black với dầu Carrier II.
 Được đóng dạng bình phun 16 oz (450ml), khối lượng 300g

Sơn phản quang WCP-2 (Aerosol)
 Sơn trắng, được đóng dạng bình phun 16 oz (450ml), khối lượng 345g

Mực từ chưa pha 9C Red

Mực từ pha sẵn 9CM (Aerosol)

Ở dạng bột từ khô, màu đỏ, dùng pha với nước hoặc dầu.
Dùng sơn lót phản quang màu tối hoặc sử dụng cho bề mặt
tối để dễ quan sát.
Nồng độ pha: 1.25 oz./gallon (9.36 grams/liter).
Mã số:
Quy cách:
 01-1132-66
thùng 8 lbs

 Dạng pha sẵn của bột từ 9C Red với dầu Carrier II.
 Được đóng dạng bình phun 16 oz (450ml), khối lượng 345g

Mực từ huỳnh quang
Mực từ huỳnh quang chưa pha 14A

Mực từ huỳnh quang pha sẵn 14AM (Aerosol)

Ở dạng bột từ khô, màu nâu, được dùng để pha với nước
(thêm chất phụ gia WA-2B hoặc WA-4) hoặc dầu carrier II.
Có màu vàng nếu được ánh sáng huỳnh quang chiếu vào.
Nồng độ pha: 1.25 g/lit
Mã số:
Quy cách:
 01-0130-57
1 lbs
 01-0130-71
6 hộp 1 lbs
 01-0130-69
10 lbs
 01-0130-75
20 lbs

Mực từ đã được pha sẵn của 14A với dầu Carrier II.
Dạng bình phun thể tích 16 oz (450ml), khối lượng 300g
Dạng bình lớn 5 gallon (# 01-0145-40).

Mực từ huỳnh quang dạng hỗn hợp 14A RediBath
Hỗn hợp của 14A với nước, chất phụ gia làm ướt và chất chống
ăn mòn.
Chỉ cần pha với nước khi sử dụng theo nồng độ 2.7oz/gallon (21
ml/lit)
Mã số:
Quy cách:
 01-9130-41
6 chai 27 oz.
 01-9130-20
bình 1 gallon

Mực từ huỳnh quang pha sẵn 14A Aqua-Glo
Mực từ đã được pha sẵn của 14A với dầu Carrier II, dạng bình
phun có thể sử dụng được ngay.
Mã số:
Quy cách:
 01-1725-38
Thùng 12 bình phun

Mực từ huỳnh quang dạng hỗn hợp khô 20B
Hỗn hợp của 14A trộn với chất chống oxi hóa và chất chống ăn
mòn (WA-2B).
Chỉ cần pha với nước với nồng độ 1.5 oz./gallon (11.25 g/l)
Mã số:
Quy cách:
 01 -0179-71
6 hộp 1 lbs
 01-0179-70
Thùng 15 lbs
 01-0179-84
Thùng 30 lbs

Mực từ chưa pha MG-410
Dạng bột, màu xanh lá cây dưới ánh sáng huỳnh quang.
Có thể dùng pha với dầu hoặc nước theo nồng độ
0.1oz./gallon (0.75 g/l)
Mã số:
Quy cách:
 01-0191-33
Thùng 2lbs (hộp 6 thùng)
 01-0191-69
Thùng 10lbs.
 01-0191-81
Thùng 25 lbs.
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Mực từ huỳnh quang chưa pha MG-3410 (mực
từ chưa pha MG410 & chất phụ gia)
Dạng bột từ, có khả năng di chuyển linh động, nâng cao khả
năng phát hiện các khuyết tật bề mặt.
Chỉ cần pha với nước với nồng độ 0.1 oz./gallon (0.75 g/l)
Mã số:
Quy cách:
 01-0199-84
Thùng 30 lbs
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Từ tính - Thiết bị từ hóa

(tiếp theo)

Bột từ khô
Bột từ khô màu xám - 1 Gray
Mã số:
 01-1716-72
 01-1716-69
 01-1716-81
 01-1716-87

Quy cách:
bình 1 lb (hộp 12 bình).
thùng 10 lb.
thùng 25 lb.
thùng 45 lb.

Bột từ khô màu đen - 3A Black
Mã số:
 01-1748-72
 01-1748-69
 01-1748-81
 01-1748-87

Quy cách:
bình 1 lb (hộp 12 bình).
thùng 10 lb.
thùng 25 lb.
thùng 45 lb.

Bột từ khô màu vàng - 2 Yellow
Mã số:
 01-1732-69
 01-1716-81
 01-1716-87

Quy cách:
thùng 10 lb.
thùng 25 lb.
thùng 45 lb.

Bột từ khô màu đỏ - 8A Red
Mã số:
 01-1780-72
 01-1780-69
 01-1780-81
 01-1780-87

Quy cách:
bình 1 lb (hộp 12 bình).
thùng 10 lb.
thùng 25 lb.
thùng 45 lb.

Chất phụ gia
Chất chống ăn mòn AX-52

Chất phụ gia tổng hợp WA-2B

Dạng dung dịch màu vàng, dùng để pha vào nước với bột từ khô
tạo thành mực từ sử dụng trong kiểm tra từ tính. Nó giúp chống
ăn mòn bề mặt chi tiết trong quá trình kiểm tra từ tính.
Chất phụ gia AX-52 không có tác dụng chống ăn mòn trong thời
gian dài trên bề mặt chi tiết sau khi kiểm tra. Do đó, cần dùng
dầu xe hoặc chất chống ăn mòn riêng biệt khi cần lưu trữ lâu.
Tỉ lệ pha: 1% - 5% thể tích
Mã số:
Quy cách:
 01-2190-40
thùng 5 Gallon
 01-2190-45
thùng 55 Gallon

Dạng bột màu trắng, dùng để pha vào nước với bột từ khô tạo
thành mực từ sử dụng trong kiểm tra từ tính.
Bao gồm chất thấm ướt,chống ăn mòn và chống bọt khí.
Tỉ lệ pha: 1.33 oz./gallon (10 grams/liter)
Mã số:
Quy cách:
 01-2148-63
thùng 5 lb.
 01-2148-84
thùng 30 lb.

Chất chống tạo bọt khí ZAF-2

Chất phụ gia tổng hợp WA-4

Dạng chất lỏng không màu, dùng để pha vào nước với bột từ
khô tạo thành mực từ sử dụng trong kiểm tra từ tính.
Có tác dụng chống tạo bọt khí.
Tỉ lệ pha: 3 – 5 giọt /15 gallons
Mã số:
Quy cách:
 01-9410-20
bình 1 Gallon

Dạng dung dịch màu hổ phách (vàng nhạt), dùng để pha vào
nước với bột từ khô tạo thành mực từ sử dụng trong kiểm tra từ
tính.
Nó bao gồm chất thấm ướt và chất chống ăn mòn
Tỉ lệ pha: 1% thể tích
Mã số:
Quy cách:
 01-21 72-20
bình 1 Gallon
 01-2172-40
thùng 5 Gallon

Dầu Carier II
Dùng để pha với bột từ khô tạo thành mực từ .
Mã số:
Quy cách:
 01-2122-40
thùng 5 Gallon
 01-2122-30
thùng 20 Gallon
 01-2122-45
thùng 55 Gallon
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HỆ THỐNG KIỂM TRA THẨM THẤU
Model: ZA-1633
 Hệ thống có thể sử dụng cho kiểm tra thẩm thấu theo nhiều phương pháp:
 Phương pháp A sử dụng chất thấm rửa được bằng nước
 Phương pháp B sử dụng chất thấm Emulsified Lipophilic
 Phương pháp D sử dụng chất thấm Emulsified Hydrophilic
 Điện áp: 220V - 50 Hz
 Thường có 5 bộ phận chính: (có thể nhiều hơn tùy phương pháp sử dụng)
 Bộ phận phun chất thẩm thấu, thiết kế tiện dụng, dễ bảo trì.
 Bộ phận rửa bán tự động, có khay đặt chi tiết trong thời gian thẩm thấu.
 Bộ phận làm khô, công suất 4000w, với bộ ổn định nhiệt, làm khô
nhanh chóng
 Bộ phận phun thuốc hiện
 Bộ phận hiển thị, có màng che, bộ phận hút bụi, đèn cực tím ZB-100F.
 Có thể được thiết kế theo nhiều yêu cầu khác nhau của khách hàng, tùy
thuộc vào vật liệu và phương pháp sử dụng.

Model: ZA-1227
 Hệ thống có thể sử dụng cho kiểm tra thẩm thấu theo nhiều phương pháp:
 Phương pháp A sử dụng chất thấm rửa được bằng nước
 Phương pháp B sử dụng chất thấm Emulsified Lipophilic
 Phương pháp D sử dụng chất thấm Emulsified Hydrophilic
 Điện áp: 220V - 50 Hz
 Thường có 5 bộ phận chính: (có thể nhiều hơn tùy phương pháp sử dụng)
 Bộ phận phun chất thẩm thấu, thiết kế tiện dụng, dễ bảo trì.
 Bộ phận rửa, có khay đặt chi tiết trong thời gian thẩm thấu.
 Bộ phận làm khô, công suất 1500w, bộ ổn định nhiệt.
 Bộ phận phun thuốc hiện, thiết kế cho cả thuốc hiện khô và ướt.
 Bộ phận hiển thị, có màng che, bộ phận hút bụi, đèn cực tím ZB-100F.
 Có thể được thiết kế theo nhiều yêu cầu khác nhau của khách hàng, tùy
thuộc vào vật liệu và phương pháp sử dụng.
 Kích thước mỗi buồng:12.5" W x 27" L x 17" D, trừ buồng kiểm tra có kích
thước 16.75" W x 27" L x 14" H.

Thiết bị xử lý nước thải - Magnapure
 Thiết bị xử lý nước thải, làm giảm lượng FOG (flats, oils, greases) xuống
nhỏ hơn 100 ppm.
 Điện áp: 220V/ 50Hz.
 Kích thước: 20”W x 40L”.
 Xử lý hoàn toàn tự động.
 Năng suất: 100/300/600 gallons nước thải/ngày, tùy thuộc vào model
Magnapure 100/300/600.
 Khử vi khuẩn và mùi nước thải.
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PHỤ KIỆN THẨM THẤU
Súng phun nước

Súng phun nước rửa Hydro

Dùng để phun nước rửa hoặc chất thấm
PE
Mã số: 520090

Dùng để phun nước rửa. Có chức năng
điều chỉnh tốc độ và lượng nước phun.
Mã số: 518992

Súng phun thuốc hiện khô

Bình phun áp suất lớn dạng
cầm tay

Khối lượng nhẹ, sử dụng nén không khí,
chức năng trộn đều, điều khiển độ mở
rộng và tốc độ của luồng phun ra.
Mã số: 521339

Dễ sử dụng, phù hợp cho việc phun mực từ
ở các điểm nhỏ.
Vỏ cấu tạo chắc chắn, bằng đồng thau.
Áp lực nén tối đa 200 psi
Mã số: 195260

Đồng hồ đo áp suất nước
Mã số:

513759

Khối nhôm kiểm tra độ nhạy
Theo tiêu chuẩn ASTM E165; ASME
Mã số: 14755

Bộ điều tiết áp lực nước

Bộ bơm phun Hydrophilic Emulsifier

Điều chỉnh từ 2 psig đến 125 psig
Mã số: 513756 1/2” I.P.S
513757 3/4" I.P.S
513758 1" I.P.S

Tự động trộn ZR-10B với nước rửa dùng trong giai đoạn rửa cuối
cùng trong hệ thống kiểm tra thẩm thấu.
Khoảng cách phun lên đến 4', lưu lượng điều chỉnh được, tối đa lên
đến 11 GPM.
Bộ điều chỉnh vân tốc rất chình xác, sai số 1 5%
609032

Tấm hợp kim TAM kiểm tra độ
nhạy và khả năng tẩy rửa

Bộ tấm NiCr kiểm tra độ nhạy
506251 tấm độ sâu vết nứt 10 micron
506252 tấm độ sâu vết nứt 20 micron
506253 tấm độ sâu vết nứt 30 micron
506254 tấm độ sâu vết nứt 50 micron
184400 bộ gồm 4 tấm trên.

Kích thước 4" x 6". Bao gồm bề mặt thô để
kiểm tra khả năng tẩy rửa và khuyết tật hình
ngôi sao 5 cánh đê kiểm tra độ nhạy.
Mã số: 198055

Khối thép không rỉ kiểm tra
khả năng tẩy rửa
Theo tiêu chuẩn ASTM E165
Mã số: 154400

Dụng cụ so sánh kích thước vết nứt

Tỷ trọng kế
Sử dụng để kiểm tra nồng độ của thuốc hiện
trong nước.
Mã số: 5857

514048

dải kích thước 0.005"  0.125"

514049

dải kích thước 0.2mm 3mm

Khúc xạ kế

Dụng cụ so sánh kích thước vết nứt TAM

Sử dụng để đo nồng độ của thuốc hiện tẩy
rửa ZR-10B hydrophilic trong nước.
Mã số: 513829

Dải kích thước 0.010"  0.180"
Mã số: 514050
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VẬT LIỆU KIỂM TRA THẨM THẤU
Vật liệu thẩm thấu- ánh sáng thường
Thuốc thấm SKL-SP2

Thuốc thấm SKL-WP

Sử dụng tốt cho các bề mặt gồ ghề và các chi tiết lớn
Dùng kèm với thuốc hiện SKD-S2 & ZP-5B và thuốc làm sạch SKC-S
 01-5150-35
thùng 4 bình 1 gallon
 01-5150-40
thùng 5 gallon
 01-5150-45
thùng 55 Gallon
 Dạng bình phun dung tích 16oz (450ml), khối lượng 300g

Thuốc thấm có thể tẩy rửa bằng nước, không cần thuốc làm sạch.
Dùng kèm với thuốc hiện SKD-S2 & ZP-5B
 01-5182-35
thùng 4 bình 1 gallon
 01-5182-40
thùng 5 gallon
 01-5182-45
thùng 55 Gallon
 Dạng bình phun dung tích 16oz.

Thuốc hiện SKD-S2

Bút thuốc thấm

 01-5352-35
thùng 4 bình 1 gallon
 01-5352-40
thùng 5 gallon
 01-5352-45
thùng 55 gallon
 Dạng bình phun dung tích 16 oz (450ml), khối lượng 330g

Bút được sử dụng cho các vùng hoặc các chi tiết nhỏ.
Chứa thuốc thấm SKL-SP1

Thuốc làm sạch SKC-S

Thuốc thấm SKL-4C

Không có clo, dễ cháy.
 01-5750-35
thùng 4 bình 1 gallon
 01-5750-40
thùng 5 gallon
 01-5750-45
thùng 55 gallon
 Dạng bình phun dung tích 16 oz (450ml), khối lượng 300g

Thuốc thấm có thể tẩy rửa bằng nước, không cần thuốc làm sạch.
Màu đỏ dưới ánh sáng thường và màu vàng dưới ánh sáng UV
Dùng kèm với thuốc hiện SKD-S2.
 01-5125-40
thùng 5 gallon
 01-5125-45
thùng 55 Gallon

 01-5150-30

hộp 12 bút

Thuốc hiện ZP-5B
 01-3341-81

thùng 25 lb.

Thuốc làm sạch SKC-HF
 01-5725-40
thùng 5 gallon
 Dạng bình phun dung tích 16 oz.

Bộ bình kiểm tra thẩm thấu thông dụng

Vật liệu thẩm thấu huỳnh quang
Thuốc thấm rửa bằng nước ZL-15B (phương pháp A)
Mức 1/2: Độ nhạy thấp nhất.
Thường sử dụng kiểm tra các vật đúc hoặc các vật có bề mặt thô.
Dùng cùng thuốc hiện: ZP-4B, ZP-9F, ZP-5B & SKD-S2
 01-3159-40
thùng 5 Gallon
 01-3159-30
thùng 20 Gallon
 01-3159-45
thùng 55 Gallon

Thuốc thấm rửa bằng nước ZL-19 (phương pháp A)
Mức 1: Độ nhạy thấp.
Sáng hơn và nhạy hơn ZL-15B
Dùng cùng thuốc hiện: ZP-4B, ZP-9F, ZP-5B & SKD-S2
 01-3263-40
thùng 5 Gallon
 01-3263-30
thùng 20 Gallon
 01-3263-45
thùng 55 Gallon
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Thuốc thấm rửa bằng nước ZL-60D (phương pháp A)
Mức 2: Độ nhạy trung bình.
Thường sử dụng kiểm tra nứt, tách lớp, co rút các vật đúc, rèn, cán,
các mối hàn...
Dùng cùng thuốc hiện: ZP-4B, ZP-9F, ZP-5B & SKD-S2
 01-3272-35
thùng 4 bình 1 gallon
 01-3272-40
thùng 5 Gallon
 01-3272-30
thùng 20 Gallon
 01-3272-45
thùng 55 Gallon
 Dạng bình phun dung tích 16 oz.

www.ndt-vn.com

(tiếp theo)
Thuốc thấm rửa bằng nước ZL-67 (phương pháp A)
Mức 3: Độ nhạy cao.
Thường sử dụng kiểm tra nứt, tách lớp, co rút, rỗ khí các vật đúc, rèn,
cán, các mối hàn yêu cầu cao về kỹ thuật
Dùng cùng thuốc hiện: ZP-4B, ZP-9F, ZP-5B & SKD-S2
Mã số:  01-3274-35
thùng 4 bình 1 gallon
 01-3274-40
thùng 5 Gallon
 01-3274-30
thùng 20 Gallon
 01-3274-45
thùng 55 Gallon

Thuốc thấm rửa bằng nước ZL-56 (phương pháp A)
Mức 4: Độ nhạy cao nhất.
Thường dùng cho các ứng dụng đòi hỏi khắc khe về kỹ thuật.
Dùng cùng thuốc hiện: ZP-4B, ZP-9F, ZP-5B & SKD-S2
Mã số:  01-3267-40
thùng 5 Gallon
 01-3267-30
thùng 20 Gallon
 01-3267-45
thùng 55 Gallon

Thuốc thấm PE ZL-27A (phương pháp B, C, D)
Mức 3: Độ nhạy cao.
Dùng cùng thuốc hiện: ZP-4B, ZP-9F, ZP-5B, ZP-14A & SKD-S2 và
thuốc làm sạch ZR-10B, ZE-4B, SKC-S & SKC-HF
Mã số:  01-3187-35
thùng 4 bình 1 gallon
 01-3187-40
thùng 5 Gallon
 01-3187-30
thùng 20 Gallon
 01-3187-45
thùng 55 Gallon
 Dạng bình phun dung tích 16 oz.

Thuốc thấm PE ZL-2C (phương pháp B, C, D)
Mức 2: Độ nhạy trung bình.
Dùng cùng thuốc hiện: ZP-4B, ZP-9F, ZP-5B, ZP-14A & SKD-S2 và
thuốc làm sạch ZR-10B, ZE-4B, SKC-S & SKC-HF
Mã số:  01-3123-40
thùng 5 Gallon
 01-3123-30
thùng 20 Gallon
 01-3123-45
thùng 55 Gallon

Thuốc thấm PE ZL-37 (phương pháp B, C, D)
Mức 4: Độ nhạy cao nhất.
Dùng cùng thuốc hiện: ZP-4B, ZP-9F, ZP-5B, ZP-14A & SKD-S2 và
thuốc làm sạch ZR-10B, ZE-4B, SKC-S & SKC-HF
Mã số:  01-3188-35
thùng 4 bình 1 gallon
 01-3188-40
thùng 5 Gallon
 01-3188-30
thùng 20 Gallon
 01-3188-45
thùng 55 Gallon
 Dạng bình phun dung tích 16 oz.

Bút thuốc thấm
Bút được sử dụng cho các vùng hoặc các chi tiết nhỏ.
Chứa thuốc thấm ZL-37
Mã số:
 01-3188-75
hộp 12 bút

Thuốc hiện dạng bột ZP-4B

Thuốc thấm nền nước ZL-4C

Dạng bột, màu trắng, sử dụng ngay không cần pha trộn, dùng được cho
tất cả các thuốc thấm ZYGLO.
Mã số:  01-3328-25
12 can – 1 pt
 01-3328-69
thùng 10 lb.
 01-3328-75
thùng 20 lb.

Thường được dùng để phát hiện các vết nứt hay rò rỉ của các vật
bẳng plastic và ceramic.
Có màu vàng dưới ánh sáng huỳnh quang bước sóng 365 nm. Pha
với nước theo tỉ lệ 1:1 đến 1:2 khi sử dụng.
Mã số:  01-3137-40
thùng 5 Gallon
 01-3137-45
thùng 55 Gallon

Thuốc hiện khô ZP-9F

Thuốc hiện dạng bột ZP-5B

Dạng bột, màu trắng, sẵn sàng sử dụng, độ tương
phản cao, hàm lượng lưu huỳnh và halogen thấp,
không có chlorinated hydrocarbon. Dùng được cho
tất cả các thuốc thấm ZYGLO và SPOTCHECK .
Mã số:  01-3354-40
thùng 5 Gallon
 Dạng bình phun dung tích 16 oz.

Dạng bột, màu trắng, pha với nước trước khi sử dụng, dùng được
cho tất cả các thuốc thấm ZYGLO và SPOTCHECK .
Mã số:  01-3341-81
thùng 25 lb.

Thuốc hiện tan trong nước ZP-14A

Chất phụ gia ZL-5

Dạng bột, màu trắng, pha với nước tạo dung dịch không màu, dễ dàng
làm sạch bằng nước. Dùng được cho tất cả các thuốc thấm ZYGLO.
Mã số:  01-3381-75
thùng 20 lb.
 01-3381-89
thùng 50 lb.

Chất phụ gia hữu cơ, dạng bột, tan trong nước, được sử dụng làm
chất phụ gia cho thuốc thấm khi cho vào các bình xịt áp suất, các
bình chứa lưu trữ hay các bình chứa trong các hệ thống kiểm tra
thẩm thấu. Giúp tăng khả năng phát hiện các vết rò rỉ.
Mã số:  01-3141-57
bình 1 lb.
 01-3141-63
bình 5 lb.

Chất nhũ hóa Lipophilic ZE-4B (phương pháp B)
ZE-4B là chất lỏng nhờn, màu đỏ nhạt, được sử dụng làm chất nhũ tạo
nhờn cho các thuốc thấm ZYGLO PE. Nó có tác dụng làm giảm tốc độ
của chất thấm.
Mã số:  01-3546-40
thùng 5 Gallon
 01-3546-30
thùng 20 Gallon
 01-3546-45
thùng 55 Gallon

Chất nhũ hóa Hydrophilic ZR-10B (phương pháp D)
ZE-10B là chất lỏng nhờn, màu hồng nhạt, đậm đặc 100%, pha với
nước trước khi sử dụng. Được sử dụng làm chất nhũ tạo nhờn cho
các thuốc thấm ZYGLO PE. Chứa một lượng rất nhỏ lưu huỳnh, clo
và natri.
Mã số:  01-3620-40
thùng 5 Gallon
 01-3620-30
thùng 20 Gallon
 01-3620-45
thùng 55 Gallon
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