KAPILÁRNÍ ZKOUŠENÍ

PT

POPIS METODY
Kapilární zkoušení je jednou z nejrozšířenějších metod nedestruktivního zkoušení materiálu (NDT). Je vhodná pro zjišťování povrchových
vad. Její hlavní aplikace jsou v automobilovém, leteckém, petrochemickém a energetickém průmyslu. Značného rozsahu dosáhla metoda
PT zejména v oblasti zkoušení svarových spojů. Tato metoda je jednoduchá, nenáročná a v základních aplikacích finančně výhodná.
PT metodou jsou zjišťovány povrchové vady typu trhlin, prasklin, pórů, vměstků, přeložek, zavalenin a pod.

PRODUKTY A VÝROBA
Vyvíjíme a vyrábíme komplexní zařízení pro zkoušení metodou PT – standardizované i na míru. Dobře
vybavené pracoviště PT by mělo mít možnost provádět kontrolní zkoušky pro zajištění správné činnosti
zkušebního procesu, měřit osvětlení, měřit intenzitu UV světla, hodnotit indikace, kontrolovat
koncentrace emulgátorů, měřit citlivost zkušebních systémů atd. Pro všechny tyto činnosti dodáváme
následující zařízení a pomůcky:
| Penetrační linky – manuální i automatizované /s předčištěním a leptáním/
| Penetrační kabiny
| Čistící / dekolorizační jednotky s aktivním uhlím
| Vany pro suchou vývojku
| Vybavení pro elektrostatické nanášení vývojky a penetrantu
| UV lampy ruční i stacionární Měrky, luxmetry, UV metry
| Čističe, penetranty, vývojky, emulgátory, …

VYBRANÉ VÝROBKY ATG PRO MT ZKOUŠENÍ
PENETRAČNÍ LINKY
Pro velkosériovou kontrolu v letectví,
automobilovém průmyslu a strojírenství.
Vyrábíme manuální i automatické linky,
s ekologickým provozem a plnou
recyklací oplachové vody.

UNIVERZÁLNÍ PENETRAČNÍ KABINA
KPM 1000
Umožňuje provádět fluorescenční
metodu v jedné kabině v plném rozsahu.
Funkce: ostřik, sušení, ventilace, filtrace
oplachové vody, zastínění.

Měrky a příslušenství pro PT
| Al-měrka ASTM/ASME CODE V,6
| WTP-1 (Wash Test Panel)
| Měrka typ I, II podle EN ISO 3452-3
| Měrka velikosti vad TAM 135273 M
| PSM - 5 pětivtisková
| Ni-Cr měrka typ I/MIL-I-8963/JIS

PT – KAPILÁRNÍ ZKOUŠENÍ

PENETRANTY ARDROX
Barevné, flourescenční i duální, vysoká
kvalita, pro nejrůznější aplikace,
schváleno řadou významných výrobců.

UV LAMPY - ATG 400 DF

MĚŘENÍ INTENZITY SVĚTLA

| filtr pro UVA i UVB záření

| luxmetry
| UV metry
| analogové / digitální

SLUŽBY A ZKOUŠENÍ
Naše společnost ATG je plně vybavena linkami pro PT zkoušení a kvalifikovaným personálem,
který je Vám k dispozici. V sídle ATG v Praze můžete využít:.
kapilární linku fluorescenční emulgační a postemulgační
– vhodnou pro letecké aplikace
vysokokapacitní fluorescenční kapilární linku
– s možností zkoušet až 8000 výkovků denně!
Zařízení ATG vyhovují příslušným požadavkům firemních procedur např.: Volkswagen/AUDI,
General Electric, Boeing, Airbus, Embraer, Honeywell, Pratt & Whitney, Parker Hannifin, Rolls
Royce Aircraft Engines aj. Vyhovují také normám:
EN IS0 3452 - 2-3-4 (zařízení, prostředky, měrky)
EN 571-1
EN 1289 (svary)
EN 1371 - 1,2 (odlitky)
EN 10228 - 2 (výkovky)
ASTM E 1417, ASTM E 165, ASME Code, NAVSHIP

ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE
V našich školících střediscích poskytujeme školení pro pracovníky ve stupních I, II a III. Patříme
k nejvýznamnějším školitelům "speciálních procesů" v Evropě. Po absolvování našeho kurzu budete
připraveni pro činnosti při zkoušení výrobků a zařízení pomocí kapilární metody v nejrůznějších
průmyslových podmínkách. Součástí školení jsou praktická cvičení na profesionálních NDT
zařízeních.
Příprava a kvalifikace zkušebního personálu probíhá podle norem:
EN 473 - kvalifikace a certifikace pracovníků NDT
EN 4179/NAS 410 pro letecký průmysl - JAR 145.30
SNT-TC-1A zaměstnavatelská certifikace, zkoušení podle ASME Code, ASTM, MIL …
Každý účastník našeho školení získá Osvědčení o absolvovaném kurzu.
V případě kvalifikace podle SNT-TC-1A i příslušný Kvalifikační certifikát.
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