
 
 

  

Y.MU2000-D 

Uniwersalny system kontroli rentgenowskiej, najlepiej 
sprzedających się na całym świecie teraz z opcją CT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu zapewnienia doskonałej jakości,  układ kontroli badanych przedmiotów 

działa szybko i precyzyjnie dokonując weryfikacji w sposób ciągły. 

Doświadczenie zdobyte przy realizacji ponad 500 systemów Y.MU2000-D 

występujących na całym świecie, pozwala oferować rozwiązania  wypróbowane 

i dopracowane. System badawczy wspiera Cię w wykonywaniu Twoich 

codziennych inspekcji, wyposażony w nowoczesny detektor płaski i  technologię 

Y.HDR gwarantują doskonałą jakość i genialny obraz przy wysokim kontraście.  

Co więcej, Y.MU2000-D pozwala szybko i łatwo korzystać z zalet przemysłowej 

tomografii komputerowej. Po podłączeniu modułów oprogramowania CT,  mamy 

możliwość analizy i pomiaru wewnętrznych struktur - indywidualnie 

dostosowanych do badanego przedmiotu. Oprogramowanie YXLON dla 

Y.MU2000-D umożliwia sprawdzenie jakości obrazu zgodnie z ASTM E2737-10 

pozwalająca spełnić specyfikacje NADCAP. Ponadto oprogramowanie oferuje 

również możliwość zapisywania obrazów zgodnie z formatem DICONDE (Digital 

Imaging and Communication in. Nondestructive Evaluation).  

Systemy Y.MU2000-D mogą być wykorzystywane zarówno do badań 

wyrywkowych lub kontroli w sposób ciągły. System  pozwala na badanie różnych 

materiałów m.in.:  stali, aluminium, ceramiki, tworzyw sztucznych lub gum.  

 

System firmy YXLON to technologia X-ray w najlepszym wydaniu. 

■ Sprawdzona technologia w ponad  500 systemach  w użyciu na 

całym świecie  

■ Wysoka dynamika obrazu (HDR) wraz z cyfrowym detektorem 

płaskim 

■ Funkcja  tomografii komputerowej za  pomocą naciśnięcia 

jednego przycisku  

■ CT dostępny jako uaktualnienie dla istniejących systemów        

MU2000-D 

Dystrybutor:               

Casp System Sp. z o.o 

43- 603 Jaworzno 

ul. Puszkina 2 

Telefon:    32 614 12 29 

Faks:        32 614 09 19 

E-mail:      ndt@casp.pl 

Internet:    www.ndt24.pl 
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Dane techniczne: 

 Y.MU2000- D Standard Y.MU2000- D Wersja XL 

 160kV 225kV 320kV 450kV 160kV 225kV 320kV 450kV 

Obszar kontroli:  

Wymiary przestrzeni roboczej: 600  mm x 900 mm 800 mm x 1,500 mm 

Wymiary obszaru CT:  170 mm x 150 mm 180 mm x 160 mm 

Waga przedmiotu badanego: 60kg ( Opcja 200kg) 60kg ( Opcja 200kg) 

Wymiary obszaru roboczego:   

Płyta obrotowa: 400 mm/600 mm 400 mm/ 600 mm 

3 szczękowy uchwyt: 160 mm/200 mm 160 mm/ 200 mm 

Przechył  ramienia U: ±30º( Opcja 45º)             ±20º ±30º( Opcja 45º)             ±20º 

Dane kabiny ochronnej: 

Szerokość [mm]: 2,200 2,250 2,400 2,900 2,650 2,700 3,000 3,500 

Wysokość [mm]: 2,700 2,750 2,750 2,800 3,300 3,350 3,500 3,550 

Głębokość [mm]: 1,800 1,850 1,950 2,500 2,050 2,100 2,200 2,750 

Waga [t]: 4 6,5 10 19 6 10 15 19 

Drzwi kabiny: 

Szerokość x wysokość:  Od 760  mm x 1,150 mm Od 1,100mm x 1,700mm 

Czas otwarcia, zamknięcia drzwi: ~2s ~3s ~4s ~5s ~2s ~3s ~5s ~6s 

Detektor: 

Obszar aktywny: 200 mm x 200 mm 200 mm x 200 mm 

Wymiar pikseli: 200 µm/ 400 µm 200 µm/ 400 µm 

Liczba klatek: 15 klatek/30 klatek 15 klatek/ 30 klatek 

Obszar lampa – detektor (FDD): 695 mm-995 mm 945 mm-1,245 mm 

Pulpit sterowniczy  

Szerokość x wysokość x głębokość: 1,200 mm x 1,800 mm x 1,300 mm 

Zasilanie: 1 x 230V, 50 Hz/60 Hz 

Moc wejścia: max. 5 kW 

Waga: 250 kg 

 

 

 

  
1. Manipulator osi 

2. Załadunek lub 

rozładunek na 

zewnątrz kabiny 

3. Widok wewnętrzny 

kabiny 



 
 

  

 

 

MU2000-D najpopularniejszy system 

badawczy  na świecie  

Uniwersalne rozwiązanie, dzięki trwałej i ciągle 
udoskonalanej konstrukcji zapewnia maksymalną 
stabilność działania. Duża przestrzeń załadunku 
i rozładunku przedmiotu, zapewnia bardzo krótki 
czas jego wymiany. Pozycje badania można 
zaobserwować bezpośrednio poprzez okienko  
inspekcyjne. Manipulator pozwala na załadunek 
przedmiotu w sposób ręczny  lub z   napędem 
silnikowym (opcja), aby umożliwić ładowanie za 
pośrednictwem dźwigu lub wózka widłowego.  
 
Różnorodne możliwości przemieszczania się osi 
gwarantują optymalne badanie dużych i małych 
przedmiotów. Źródło promieniowania 
rentgenowskiego oraz  detektor są zamontowane 
na jednym ramieniu  typu U, pozwalają na szybkie 
i precyzyjne prowadzenie inspekcji. Możliwość 
regulacji  odległości: lampa – detektor (FDD) 
pozwala na  prowadzenie badań wg różnych 
technik badawczych. Obiekt poddany  kontroli, 
może być przesuwany poziomo wzdłuż dwóch osi, 
oraz obracany 360º.  Prędkości i przyspieszenie  
osi manipulatora są regulowane przez operatora. 
Obiekt łącznie może być poddany badaniu 
w pięciu osiach (lub sześciu, kiedy oś 
powiększenia jest brana pod uwagę), 
z możliwością zaprogramowania powtarzalnych 
ruchów pracy.  

 

 
 
 
 
 
 
Płaski cyfrowy detektor z matrycą (DDA) wraz 
z Y.HDR Inspect zapewniają wspaniałe obrazy 
radioskopowe. Matryca DDA jest zdolna do 
obrazowania na żywo, posiada cechy i funkcje 
potrzebne do badań, potrzebne także 
w przemyśle lotniczym.   
 
Y.HDR – Inspect 
Technologia YXLON HDR jest integralnym 
elementem wszystkich systemów Y.MU2000-D. 
Układ charakteryzuje się : 
 

 Doskonałą wykrywalnością wad, nawet w 

obiektach o zmiennej grubości  

 Ocena głębokości wad odlewów 

 Niewrażliwością  na zmiany parametrów 

rentgenowskich, eliminując stałe 

dostosowywanie do grubości materiału 

 
Opcje sprzętowe Y.MU2000-D 

 Zmotoryzowane osie 

 Program sterowania kolimatorem lampy 

 Drugi  monitor 

   
    
   

    
 

 

 

  

 

1. Pompa oleju 

2. Pompa oleju przy 

użyciu Y.HDR 

3. Obudowa kierownicy 

przy użyciu Y.HDR  

4. Odlew aluminiowy 

przy użyciu Y.HDR 

 



 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

Y.MU2000-D Tomografia komputerowa 

(Opcja) 

Bardzo prosta obsługa obszaru roboczego CT 

dla Y.MU2000-D pozwala przeprowadzić 

szybką, powtarzalną tomografię komputerową 

nawet dla operatorów,  bez specjalistycznej  

wiedzy. Trzy różne tryby jakości gwarantują 

bezawaryjną pracę aplikacji tak, by spełnić 

szczegółowe wymagania normy lub Klientów.  

Tryb  Y.QuickScan  potrzebuje zaledwie 25 s  na 

wykonanie obrazu CT. Analiza jest 

przeprowadzana na oddzielnym stanowisku 

wyposażonym w  VGStudio -  lidera na rynku 

rozwiązań programowych w zakresie CT. 

Cechy: 

 Automatyczne otwieranie danych w 

oprogramowaniu 

 Wyniki CT  dostępne po 75 s  

 Import danych do analizy  

 Dostępny również jako uaktualnienie dla 

istniejących systemów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opcja CT Software VGStudio MAX 

Poszczególne pakiety oprogramowania 

dostosowane do rodzaju analizy: 

 Technologia pomiaru współrzędnych  

 Nominalne / aktualne  porównanie  

 Porowatość/wtrącenia analiza   

 Analiza włókien  w kompozytach. 

 

Dodatkowe oprogramowanie 

ASTM E2737 System sprawdzenia  

 Automatyczne sprawdzenie na zgodność 

systemu z normą  

 Zdefiniowane przez użytkownika testy 

systemu i procesy badawcze. 

ASTM E2339/E2699 DICONDE  

 Kompatybilność z systemami obrazu 

innych producentów przy zastosowaniu 

standardowej archiwizacji. 

Obrazy ASTM odniesienia  

 Baza obrazów to m.in.: Fe, Al, Mg, Ti.   

 

 1. Obraz CT  z porowatością 

i analizą poziomu 

nasilenia 

2. Analiza wad odlewu w 

VGStudio Max 

3. Obrazy referencyjne  dla 

Aluminium wg ASTM 

E2422 

4. Nominalne/ Aktualne 

porównanie w VGStudio 

MAX 

5. Przekrój poprzeczny 

obrazujący porowatość  


