
                          HỆ THỐNG X-RAY CT KIỂM TRA KHUYẾT TẬT  

                                       CÁC CHI TIẾT KIM LOẠI, MODEL: Y.CT COMPACT  

Ứng dụng: 

-Hệ thống Y.CT COMPACT được thiết kế 

cho việc kiểm tra khuyết tật chi tiết đúc, cơ 

khí, các sản phẩm từ gia công cơ khí, vv. 

-Hệ thống thể đo lường kích thước của 

khuyết tật và kích thước của vật mẫu một 

cách chính xác, có khả năng tái tạo bản vẽ 

3D và xuất sang bản vẽ Cad phục vụ cho 

việc nghiên cứu chế tạo các chi tiết mới. 

-Hệ thống có thể giúp chúng ta nhìn được 

xuyên suốt bên trong, đo lường các sự khác 

biệt bên trong của vật mẫu (về thể khối hoặc 

kích thước), hỗ trợ cho việc nghiên cứu về 

khoáng sản, địa chất hoặc Kết cấu vật thể. 



Phát hiện những thông tin quan trọng 

Dễ dàng-sử dụng hệ thống Y.CT nhỏ gọn, 
cung cấp cho bạn với hình ảnh 3D, có độ 

phân giải cao - nền tảng hoàn hảo, đáng tin 

cậy cho việc kiểm tra chất lượng tại cơ sở 

của bạn. 

1- Đo kích thước các chi tiết 

2- kiểm tra khuyết tật và đo lường trên mẫu 

đúc (thép) 

3- Tự động mã hóa mầu cho các vùng có cấu 

trúc khác nhau 



Đăc tính kỹ thuật: 

Tính năng Model: Y.CT Compact Y.CT Compact XL Y.CT Compact XL – 
Mag 

1- Nguyên lý hệ thống 

- Chế độ kiểm tra Fan-beam CT 

- Dịch chuyển trục 2 Trục  3 Trục 

 

2- Các bộ phận X-ray 

- Ống phát tia Y.TU450-D11 

Điện áp phát Max 450 kV 

Công suất Max 0.7 kW / 1.5 kW 

- Màn thu  

Chiều dài hoạt động 598 mm 724 mm 

Điểm ảnh  254 μm 

Độ ổn định nhiệt Có 



Tính năng Model: Y.CT Compact Y.CT Compact XL Y.CT Compact XL – Mag 

3- Khả năng kiểm tra vật mẫu 

Kích thước mẫu tối đa 

(xh) 

450 mm x 500 mm 450 mm x 750 mm 600 mm x 750 mm 

Đường kính bàn xoay 450mm 300 mm (optional + 300 

mm extension) 

Trọng lượng tối đa của mẫu 50 kg 

4- Thông số cắt lớp (CT) 

Khoảng cách tiêu điểm màn 

thu (FDD) 

1,100 mm 1,355 mm 

Khoảng cách tiêu điểm vật 

mẫu (FOD) 

805 mm 1,012 mm / 687 mm / 537 

mm 

Độ phóng đại 1.37 1.3 / 2.0 / 2.5 

Kích thước voxel down to 110 μm down to 70 μm 

Trường nhìn Max (FOV) Tối ưu hóa cho tốc độ hoặc chế độ kích thước tối đa 

Chế độ tiêu chuẩn (Ø x h) 

 

360 mm x 500 mm 360 mm x 750 mm 370 mm x 750 mm @ Mag 1.3 

250 mm x 750 mm @ Mag 2.0 

195 mm x 750 mm @ Mag 2.5 

Chế độ mở rộng (Ø x h)  450 mm x 500 mm 450 mm x 750 mm 600 mm x 750 mm @ Mag 1.3 

465 mm x 750 mm @ Mag 2.0 

360 mm x 750 mm @ Mag 2.5 



Tính năng Model: Y.CT Compact Y.CT Compact XL Y.CT Compact XL – Mag 

Thời gian quét tối thiểu < 15 sec. per slice 

Thời gian xây dựng lại ảnh 

tối thiểu 

< 15 sec. per slice (computed in parallel to scan of next slice) 

5- Buồng chụp 

Kích thước buồng chụp 

(WxHxD) 

2,340 mm x 2,290 mm x 

1,690 mm 

2,340 mm x 2,480 mm x 

1,690 mm 

2,460 mm x 2,550 mm x 

1,860 mm 

Trọng lượng buồng chụp 10,000 kg 11,000 kg 13,000 kg 

Các giá trị được thiết kế cho hệ thống tiêu chuẩn và chỉ gần đúng. Xem Catalog kỹ thuật để biết chi tiết.  
Có thể thiết kế cấu hình khác theo yêu cầu. 


