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AVISO LEGAL - Muito Importante! 

Inerente a medição ultrassónica da espessura, é a possibilidade de que o instrumento irá usar a 

segunda vez do que o primeiro eco da parte traseira da superfície do material a ser medido, 

enquanto no modo de pulso-eco padrão. Isso pode resultar em uma leitura de espessura que é o 

dobro do que deveria ser. Além disso, as medições através de pintura ou revestimento muito 

grosso enquanto usando o modo de eco-eco, podem resultar na tinta ou revestimento a ser 

medido em vez de o próprio material que se destina. A responsabilidade pela utilização adequada 

do instrumento e o reconhecimento destes tipos de fenômenos repousa unicamente com o 

utilizador do instrumento. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

O modelo Ultrasonics Dakota MMX-6 é uma multi-modo ultra-sónico medidor de espessura. Com 

base nos mesmos princípios de funcionamento como SONAR, o MMX-6 é capaz de medir a 

espessura de vários materiais com precisão tão elevado quanto ± 0,001 polegadas, ou ± 0,01 

milímetros. o princípio da vantagem de medição de ultra-sons em relação aos métodos 

tradicionais é que medições ultra-sons pode ser realizada, com acesso a apenas um lado do o 

material a ser medido. O recurso de multi-modo da MMX-6 permite ao usuário alternar entre o 

modo pulso-eco (falha e detecção do poço) e Modo de eco-eco (eliminar a pintura ou a espessura 

de revestimento). 

Este manual é apresentado em três seções. A primeira seção envolve a operação do MMX-6, e 

explica os controles do teclado e display. 

A segunda seção fornece orientações na escolha de um transdutor para uma aplicação 

específica. A última seção fornece notas de aplicação e um índice de valores de velocidade de 

som para vários materiais. 

Dakota Ultrasonics mantém um recurso de apoio ao cliente, a fim de auxiliar os usuários com 

dúvidas ou dificuldades não previstas no presente manual. Suporte ao cliente pode ser alcançado 

em qualquer um dos seguintes: 



Dakota Ultrasonics, 1500 Green Hills Road, #107 

Scotts Valley, CA 95066 USA 

Telephone: (831) 431-9722 

Facsimile: (831) 431-9723 

www.dakotaultrasonics.com 

 

 

OPERAÇÃO 

A MMX-6 interage com o operador através do teclado de membrana eo visor LCD. As funções das 

várias teclas do teclado são detalhadas abaixo, seguido por uma explicação do visor e os seus 

diversos símbolos. 

The Keypad (teclado) 
 

 
 
 
 

 
 
Essa chave é usada para mudar o MMX-6 em ligado e desligado. Quando o indicador é ON 

(LIGADO), ele irá primeiro realizar um breve teste do display, iluminando todos os segmentos no 

visor. Depois de um segundo, o medidor irá exibir o número da versão do software interno. Depois 

de exibir o número da versão, o display mostrará "0.000" (ou "0.00" se estiver usando unidades 

métricas), indicando a medidor está pronto para uso. 

A MMX-6 é OFF (desligado) pressionando a tecla ON / OFF. O medidor tem uma memória 

especial que mantém todas as suas configurações mesmo quando a energia é OFF(desligado). O 



medidor também possui um modo de auto-desligar projetado para conservar a vida útil da bateria. 

Se o medidor estiver ocioso por 5 minutos, ele se desligará. 

 

 

 

A chave PRB-0 é usada para o MMX-6 da mesma maneira "zero" que um micrômetro mecânico é 

zerado. Se o medidor não é zerado corretamente, todas as medidas que o calibre marca pode 

estar em erro por algum valor fixo. Consulte a página 12 para uma explicação sobre este 

procedimento importante. 

 

 

 

A chave CAL é usada para entrar e sair do modo de calibração do MMX-6. Este modo é usado 

para ajustar o valor de som de velocidade que o MMX-6 vai ser usado ao calcular a espessura. O 

medidor vai ou calcular a velocidade do som a partir de uma amostra do material a ser medido, ou 

permitir que um valor conhecido de velocidade seja introduzido diretamente. Consulte a página 13 

para uma explicação sobre as duas funções CAL disponíveis. 

 

 

 

A chave IN / MM é usada para alternar entre Inglês e unidades métricas. Esta chave pode ser 

utilizada em qualquer momento, se o calibre está exibindo uma espessura (IN ou MM) ou um valor 

de velocidade (IN / MS ou M / s). 

 

 

 

A seta para cima tem duas funções. Quando o MMX-6 está no modo calibração, esta tecla é 

usada para aumentar valores numéricos no visor. Uma função repetição automática é construída, 

de modo que quando a tecla for pressionada, valores numéricos irão incrementar a uma taxa 

crescente. Quando o MMX-6 não está em modo de calibração, a tecla de seta UP muda a 



medição SCAN modo de ligado e desligado. Consulte a página 18 para obter uma explicação do 

modo SCAN de medição. 

 

 

 

A seta para baixo tem duas funções. Quando o MMX-6 está no modo CAL, esta tecla é usada 

para diminuir os valores numéricos no visor. Uma função de repetição automática está integrada, 

de modo que quando a tecla for pressionada, valores numéricos irão diminuir a uma taxa 

crescente. Quando o MMX-6 não está no modo de calibração, a seta para baixo muda a luz de 

fundo entre três configurações disponíveis. OFF será exibido quando a luz de fundo estiver 

desligada. AUTO será exibido quando a luz de fundo está definida para modo automático, e ON 

será exibido quando a luz de fundo está definida para ficar ON. Na configuração AUTO, a luz de 

fundo acende enquanto a MMX-6 está fazendo uma medição e desliga-se após alguns segundos 

para conservar vida útil da bateria. 

 

 

 

A chave ALARME tem duas funções. Ao manter pressionada a tecla ALARME quando ligar o 

MMX-6, o sinal sonoro audível será ligado ou desligado em conformidade. Depois de o aparelho 

ter sido ligado, pressionando a tecla ALRM vai alternar o modo de alarme para ON / OFF 

posições e permitir que o usuário digite um valor de espessura nominal. Consulte a página 19 

para obter detalhes sobre como usar a função de alarme. 

 

 

 

A chave DUAL-MULTI é usada para alternar pulso-eco (falha & poço detecção), e eco-eco 

(eliminar a pintura & espessura do revestimento). Este permite ao usuário alternar 

convenientemente entre os modos, dependendo dos requisitos da aplicação. Consulte a página 

20 para obter uma explicação completa deste recurso. 

 



 

 

A chave SEND é usada para enviar a medição da espessura atualmente exibida para um 

dispositivo de armazenamento externo através da porta RS232 da MMX-6. Consulte a página 22 

para uma explicação de como usar este recurso. 

 

 

The Display (a exibição) 
 
 
 

 

 

A parte numérica do visor consiste em 4 dígitos completos precedido por um líder "1", e é utilizado 

para apresentar os valores numéricos, bem como palavras simples ocasionais, para indicar o 

estado das várias configurações. Quando o MMX-6 está exibindo medições de espessura, o ecrã 

segura o último valor medido, até que uma nova medição é feita. Além disso, quando a tensão da 

bateria é baixa, todo o visor vai começar a piscar. Quando isto ocorre, as pilhas devem ser 

substituídas. 

 

 

 

 



Estas oito barras verticais formar o indicador de estabilidade. Quando o MMX-6 está ocioso, 

somente a barra mais à esquerda e o sublinhado estará ligado. Enquanto o indicador está 

fazendo uma medição, seis ou sete das barras deve estar ligadas. Se menos de cinco barras 

estão ON, o MMX-6 está tendo dificuldade em conseguir uma medida estável, e o valor de 

espessura exibido mais provável será errôneo. 

 

 

  

 

Quando o símbolo IN está ligado, no MMX-6 é exibindo um valor de espessura em polegadas. A 

espessura máxima que pode ser exibida é 19.999 polegadas. 

Quando o símbolo MM está ligado, no MMX-6 é exibindo um valor de espessura em milímetros. 

Se a espessura for superior a 199,99, exibida em milímetros, o ponto decimal mudará 

automaticamente para a direita, permitindo valores de até 1999.9 milímetros a serem exibidos. 

 

  

 

Quando o símbolo IN está ligado, em conjunto com o símbolo /MS, o MMX- 6 está exibindo um 

valor de som de velocidade em polegadas-por-microssegundo. Quando o símbolo M está ligado, 

em conjunto com o símbolo /s, o MMX-6 está exibindo um valor de som de velocidade em metros 

por segundo. 

 

 

 

 

Quando o símbolo + está aceso e piscando, isso indica que o MMX-6 está atualmente operando 

em modo eco-eco (através - pintura / revestimento). 

 



 

The Transducer (o transdutor) 
 
 

O transdutor é o "fim do negócio" do MMX-6. Ele transmite e recebe ondas de ultra-som que o 

MMX-6 utiliza para calcular a espessura do material a ser medido. O transdutor se conecta ao 

MMX-6 via cabo ligado e dois conectores coaxiais. Quando se utiliza transdutores fabricados por 

Dakota Ultrasonics, a orientação dos conectores coaxiais de duas vias não é fundamental: 

qualquer encaixe pode ser montado em qualquer tomada no MMX-6. 

O transdutor deve ser usado corretamente para que o MMX-6 apresentar medições precisas e 

confiáveis. Abaixo está uma breve descrição do transdutor, seguido por instruções para a sua 

utilização. 

 

 

 

 

Esta é uma vista de baixo de um transdutor típico. Os dois semicírculos do wearface são visíveis, 

como está a barreira separando-os. Um dos semicírculos é responsável pela realização de ultra-

som no material a ser medido, e o outro semicírculo é responsável pela condução do eco de som 

de volta para o transdutor. Quando o transdutor é colocado contra o material a ser medido, é a 

área diretamente por baixo do centro do wearface que está sendo medida. 

 

 

 

 

Esta é uma vista de topo de um transdutor típico. Pressionar contra a parte superior com o 

polegar ou dedo indicador para segurar o transdutor no lugar. Pressão moderada é suficiente, 

uma vez que só é necessário para manter o transdutor estacionário, e o wearface assentado fixo 

contra a superfície do material a ser medido. 

 



Making Measurements (Como fazer medições) 
 

Para que o transdutor faça o seu trabalho, não deve haver lacunas de ar entre o desgaste-face e 

a superfície do material a ser medido. Isto é conseguido com o uso de um fluido "de 

acoplamento", vulgarmente chamada "acoplante". Esse fluido serve para "ligar", ou transferir, as 

ondas de som de ultra-som do transdutor, no material, e vice-versa. Antes da tentativa de fazer 

uma medição, uma pequena quantidade de líquido de arrefecimento deve ser aplicada sobre a 

superfície do material a ser medido. Tipicamente, uma única gota de meio de acoplamento é 

suficiente. 

Depois de aplicar acoplador, pressione o transdutor (wearface baixo) firmemente contra a área a 

ser medida. O indicador de estabilidade deve ter seis ou sete barras escurecidas, e um número 

deve aparecer no visor. Se o MMX-6 tem sido adequadamente "zerado" (ver página 12) e 

ajustado para a correta velocidade do som (ver página 13), o número no visor indicará a 

espessura real do material diretamente por baixo do transdutor. 

Se o indicador de estabilidade tem menos de cinco barras escurecidas, ou os números no visor 

parecem erráticos, primeiro cheque para se certificar de que não há uma película adequada de 

ligante abaixo do transdutor, e que o transdutor está assentado plano contra o material. Se a 

condição persistir, pode ser necessário selecionar um transdutor diferente (tamanho ou 

frequência) para o material a ser medido. Consulte a página 24. 

Enquanto o transdutor está em contato com o material que está sendo medido, o MMX-6 irá 

realizar quatro medições a cada segundo, atualizando seu display enquanto faz isso. Quando o 

transdutor é removido da superfície, o visor deterá a última medição feita. 

 

IMPORTANTE 

 

Ocasionalmente, um pequeno filme de ligante será tirado entre o transdutor e a superfície 

conforme o transdutor é removido. Quando isso acontece, o MMX-6 pode realizar uma medição 

através desta película de ligante, resultando em uma medida que é maior ou menor do que 

deveria ser. Este fenômeno é óbvio quando um valor de espessura é observado enquanto o 

transdutor está no lugar, e um outro valor é observada após a transdutor ser removido. 

Além disso, as medições através de pintura muito grossa ou revestimentos podem resultar na 

tinta ou revestimento a ser medido, em vez do material real pretendido. A responsabilidade para o 

uso adequado do instrumento, e reconhecimento destes tipos de fenômenos, é exclusiva do 

usuário do instrumento. 

 

 

 



Condition and Preparation of Surfaces (Condição e Preparação de Superfícies) 
 
Em qualquer cenário de medição de ultra-som, a forma e a rugosidade da superfície de ensaio 

são de suma importância. Superfícies ásperas desiguais podem limitar a penetração de ultra-sons 

através do material, e resultar em medições instáveis e, portanto, não confiáveis. Ao ser medida  

a superfície deve estar limpa e livre de qualquer pequena partícula, ferrugem, ou escala. A 

presença de tais obstruções irá impedir o transdutor de estar adequadamente contra a superfície. 

Muitas vezes, uma escova de aço ou um raspador será útil na limpeza de superfícies. Em casos 

mais extremos, Rotary, lixadeiras ou rebolos podem ser utilizado, embora cuidado deve ser 

tomado para evitar cinzelamento de superfície, o que irá inibir o acoplamento do transdutor 

adequado. 

Superfícies extremamente difíceis, tais como o acabamento a pedra - como de algum ferro 

fundido, provará ser mais difícil de medir. Estes tipos de superfícies atuam sobre o feixe de som 

como o vidro fosco na luz: o feixe torna-se difuso e disperso em todas as direções. 

Além de constituir obstáculos à medição, superfícies ásperas contribuem para um desgaste 

excessivo do transdutor, em particular em situações em que o transdutor é "esfregado" ao longo 

da superfície. Os transdutores devem ser inspecionados periodicamente, para detectar sinais de 

desgaste desigual do wearface. Se o wearface é usado de um lado mais do que o outro, o feixe 

de som penetrando o material de teste pode já não ser perpendicular ao material de superfície. 

Neste caso, será difícil localizar exatamente pequenas irregularidades no material a ser medido, 

conforme a focagem do feixe de som reside não mais diretamente abaixo do transdutor. 

 

Probe Zero 

 

Definir o ponto de Zero do MMX-6 é importante pela mesma razão que a fixação do zero num 

micrômetro mecânico é importante. Se o medidor não é "zerado" corretamente, todas as marcas 

de medidas do calibre estarão em erro por algum fixo número. Quando a MMX-6 é "zerado", este 

valor de erro fixo é medido e corrigido automaticamente para todas as posteriores medições. O 

MMX-6 pode ser "zerado", executando os seguintes procedimentos: 

 

Executando uma Sonda-Zero 

 

1) Verifique se o MMX-6 está ligado. 

2) Conecte o transdutor no MMX-6. Certifique-se de que os conectores estão totalmente 

encaixados. Verifique se o wearface do transdutor está limpo e livre de quaisquer detritos. 

3) O metal da sonda de disco está na extremidade superior do MMX-6. Aplique uma única gota de 

ligante de ultra-som na face deste disco. 



4) Certifique-se de que o MMX-6 está em P-E (modo pulso-eco) pressionando a tecla Dual-multi 

para alternar os modos. 

Nota: O recurso Probe-Zero não é usado em Echo Echo Thru modo de pintura, e foi desativado. 

Se a tecla de PRB-0 é pressionada, enquanto neste modo, "nO" seguido de "Prb0" será exibido. 

5) Pressione o transdutor contra a sonda de disco, certificando-se de que o transdutor fica plano 

contra a superfície. O display deve mostrar algum valor de espessura, e o indicador de 

estabilidade deve ter quase todos as seus barras iluminadas. 

6) Quando o transdutor está firmemente acoplado à sonda de disco, pressione a tecla PRB-0 no 

teclado. O MMX-6 irá exibir "Prb0" enquanto ele está calculando o seu ponto zero. 

7) Remover o transdutor da sonda de disco. 

 

Neste ponto, o MMX-6 calculou com sucesso o fator erro interno, e irá compensar este valor em 

quaisquer posteriores medições. Ao realizar uma "sonda-zero", o MMX-6 será sempre usará o 

valor de velocidade de som da sonda de disco embutido, mesmo que algum outro valor de 

velocidade tenha sido introduzido para fazer medições reais. Embora o MMX-6 vá se lembrar da 

última "sonda-zero" realizada, é geralmente uma boa idéia executar uma "sonda-zero" sempre 

que o medidor for ligado, como assim a qualquer momento que for utilizado um transdutor 

diferente. Isto irá assegurar que o instrumento é sempre corretamente colocado no zero. 

 

 

Calibragem 

 

Para o MMX-6 realizar medições precisas, ele deve ser configurado ao som da velocidade correta 

para o material a ser medido. Diferentes tipos de materiais têm diferentes velocidades sonoras 

inerentes. Por exemplo, a velocidade de som através de aço é de cerca de 0,233 polegadas-por-

microssegundo, versus a do alumínio, que é de cerca de 0,248 polegadas, por microssegundo. E 

se o medidor não está definido para o som da velocidade correta, todas as marcas das medidas 

de calibre estarão errôneas por alguma percentagem fixa. O um ponto de calibração é o 

procedimento mais simples e mais comumente usado de calibragem - otimização linearidade ao 

longo de grandes distâncias. O dois pontos de calibração permite uma maior precisão sobre 

pequenos intervalos através do cálculo da sonda zero e velocidade. O MMX-6 fornece três 

métodos simples para definindo de velocidade do som, descrito nas páginas seguintes. 

 

Nota: Embora o MMX-6 tenha um recurso através-de pintura /revestimento, um e dois pontos de 

calibração devem ser executados em material com a pintura ou revestimento removido. Se não 



remover a pintura ou revestimento antes da calibração, resultados de um cálculo da velocidade de 

multi material podem ser diferentes da velocidade do material real destinado a ser medido. 

 

Calibração de uma espessura conhecida 

 

Nota: Este procedimento requer uma peça de amostra do material específico para ser medida, a 

espessura exata do que é conhecido, por exemplo de ter sido medido por outros meios. 

1) Verifique se o MMX-6 está ligado e ligado ao modo P-E (pulso-eco). Pressione a tecla Dual-

multi para alternar os modos. 

Nota: A função de calibração foi desativada no modo E-E (eco-eco). Se a tecla CAL for 

pressionada enquanto estiver no modo E-E: "nO", seguido por "CAL" será exibida. 

2) Realize uma Sonda-Zero (consulte a página 12). 

3) Aplique ligante para a peça de amostra. 

4) Pressione o transdutor contra a peça de amostra, certificando-se de que o transdutor fica plano 

contra a superfície da amostra.O display deve mostrar algum valor de espessura (provavelmente 

incorreta),e o indicador de estabilidade deve ter quase todos as suas barras ON. 

5) Tendo alcançado uma leitura estável, remova o transdutor. Se apresentadas as alterações de 

espessura a partir do valor mostrado enquanto o transdutor foi acoplado, repita o passo 4. 

6) Pressione a tecla CAL. O símbolo IN (ou MM) deve começar a piscar. 

7) Use as setas para cima e para baixo para ajustar a espessura exibida para cima ou para baixo, 

até que ela corresponda à espessura da peça de amostra. 

8) Pressione a tecla CAL novamente. EM / MS (ou m / s) Os símbolos devem começará a piscar. 

O MMX-6 está agora exibindo o valor da velocidade do som que ele tenha calculado com base no 

valor de espessura que foi digitado na etapa 7. 

9) Pressione a tecla CAL mais uma vez para sair do modo de calibração. O MMX-6 está agora 

pronto para realizar medições. 

 

Calibração a uma velocidade conhecida 

 

NOTA: Este procedimento requer que o operador saiba a velocidade do som do material a ser 

medido. Uma tabela de materiais comuns e suas velocidades sonoras podem ser encontradas no 

Apêndice C. 

1) Verifique se o MMX-6 está ligado e alternado ao modo P-E (pulso-eco). Pressione a tecla Dual-

multi para alternar os modos. 

Nota: A função de calibração foi desativada no modo E-E (eco-eco). Se a tecla CAL for 

pressionada enquanto estiver no modo E-E, "nO" seguido por "CAL" será exibida. 



2) Pressione a tecla CAL para entrar no modo de calibração. Se o símbolo IN (ou MM) estiver 

piscando, pressione a tecla CAL novamente, de modo que os símbolos EM / MS (ou M / s) 

estejam piscando. 

3) Use as setas para cima e para baixo para ajustar a velocidade de exibição para cima ou para 

baixo, até que ela corresponda a velocidade do som do material a ser medido. 

4) Pressione a tecla CAL mais uma vez para sair do modo de calibração. O MMX-6 está agora 

pronto para realizar medições. 

 

NOTA: A qualquer momento durante o processo de calibração (IN, MM, IN / ms, ou piscando M / 

s no visor), pressionando a tecla PRB-0 irá restaurar o medidor para o padrão de fábrica de 

velocidade do som para o aço (0,233 IN / ms). 

 

Para alcançar as medições mais precisas possível, é geralmente sempre aconselhável calibrar o 

MMX-6 com uma peça de amostra de espessura conhecida. Composição do material (e, portanto, 

a sua velocidade de som) por vezes, varia de lote para lote e de fabricante para fabricante. 

Calibração de uma amostra de espessura conhecida irá garantir que o medidor está definido tão 

perto quanto possível para a velocidade do som do material a ser medido. 

 

 

Calibração de dois pontos 

 

NOTA: Este procedimento requer que o operador tenha dois pontos de espessura conhecidos 

sobre a peça de teste que sejam representativos do intervalo a ser medido. 

 

1) Verifique se o MMX-6 está ligado e alternado ao modo P-E (pulso-eco). Pressione a tecla Dual-

multi para alternar os modos. 

Nota: A função de calibração foi desativado no modo E-E (eco-eco). Se a tecla CAL for 

pressionada enquanto estiver no modo E-E, "nO" seguido por "CAL" será exibida. 

2) Realize uma Sonda-Zero (consulte a página 12). 

3) Aplique meio de acoplamento na peça de amostra. 

4) Pressione o transdutor contra a peça de amostra, no primeiro/segundo ponto de calibração, 

certificando-se de que o transdutor fica plano contra a superfície da amostra. O display deve 

mostrar algum (provavelmente incorreto) valor de espessura, e o indicador de estabilidade deve 

ter quase todas as suas barras ON. 

5) Tendo alcançado uma leitura estável, remova o transdutor. Se apresentadas as alterações de 

espessura a partir do valor mostrado enquanto o transdutor foi acoplado, repita o passo 4. 



6) Pressione a tecla CAL. O símbolo IN (ou MM) deve começar a piscar. 

7) Use as setas para cima e para baixo para ajustar a espessura exibida para cima ou para baixo, 

até que ela corresponde com a espessura da peça de amostra. 

8) Pressione a tecla PROBE. O visor pisca 1OF2. Repita os passos 3 a 8 no segundo ponto de 

calibração. O MMX-6 irá agora mostrar o valor da velocidade do som que tenha calculado com 

base nos valores de espessura que foram inseridos na etapa 7. 

9) O MMX-6 está agora pronto para executar as medições dentro deste intervalo. 

 

Modo de digitalização 

 

Enquanto o MMX-6 é excelente em fazer medições de ponto único, é por vezes desejável para 

examinar uma região maior, procurando o ponto mais fino. O MMX-6 inclui um recurso, chamado 

Modo de digitalização, o que lhe permite fazer exatamente isso. 

Em operação normal, o MMX-6 executa e exibe quatro medições por segundo, o que é bastante 

adequado para medições individuais. No modo de digitalização, no entanto, o indicador realiza 

dezesseis medições a cada segundo, e exibe as leituras durante a digitalização. 

Enquanto o transdutor está em contato com o material a ser medido, o MMX-6  mantém o controle 

da mais baixa medida que encontra. O transdutor pode ser "esfregado" através de uma superfície, 

e quaisquer interrupções breves no sinal serão ignoradas. Quando o transdutor perde contato 

com a superfície por mais de um segundo, o MMX-6 irá apresentar a menor medida que 

encontrou. 

Quando o MMX-6 não está no modo de calibração, pressione a tecla seta para cima para 

transformar Scan Mode ligado e desligado. Uma breve mensagem aparecerá no visor 

confirmando a operação. Quando o transdutor é removido do material a ser digitalizado, o MMX-6 

irá (após uma breve pausa) exibir a menor medida que encontrou. 

 

Modo de alarme 

 

O recurso Modo Alarme do MMX-6 permite ao usuário configurar um parâmetro sonoro e visual 

quando tomando as medições. Quando o Modo Alarme estiver ligado, o LED verde é aceso. Se a 

medida for inferior a um valor nominal, definido pelo usuário, o LED vermelho acende e o aviso 

sonoro emite é emitido, se habilitado. Isto melhora a velocidade e a eficiência do processo  de 

inspeção eliminando a visualização constante das leituras reais apresentadas. 

As páginas a seguir descrevem como habilitar e configurar esse recurso: 

 

 



Usando o Beeper 

 

1) Enquanto a unidade estiver desligada, pressione e segure a tecla ALRM. 

2) Pressione a tecla ON / OFF para ligar a unidade. 

3) Solte a tecla ALRM  -  BEEP ON ou BEEP OFF será exibido: ativar ou desativar o sinal sonoro. 

4) Repita os passos 1 a 3 para alternar entre BEEP ON ou BEEP OFF. 

 

Modo de alarme 

 

1) Pressione a tecla ON / OFF para ligar o MMX-6. 

2) Pressione a tecla ALRM. ALAr OFF, ou ALAr seguido por um valor de espessura e símbolo 

piscando IN (ou MM) será apresentado – indicando o modo de alarme está ativado. 

3) Repita o passo 2 para alternar entre ALAr OFF ou o valor ALAr e símbolo piscando IN / MM 

(On). 

4) Supondo que valor ALAr piscando é exibido, use o PARA CIMA e teclas de seta para baixo 

para rolar até o valor de alarme nominal desejado. 

5) Pressione a tecla ALRM uma vez para selecionar o valor nominal digitado. 

6) O MMX-6 está agora pronto para realizar medições usando a função de alarme. 

 

Modo Dual-multi 

 

Muitas vezes os usuários e os inspetores da área são confrontados com materiais revestidos tais 

como tubos e tanques. Geralmente os inspetores terão de remover a tinta ou o revestimento antes 

da medição, ou permitir que uma fixa quantidade de erro de espessura e velocidade, introduzida 

pela tinta ou revestimento. Um âmbito A-Scan com um modo especial de eco-eco é geralmente 

usado em ordem para executar com precisão as medições por meio de tintas e revestimentos. 

 

No entanto, para inspecionar corrosão parede cega e falhas internas, tanto modos eco-eco 

(através de pintura/revestimentos) e pulso-eco (localizar falhas e poços) são necessários. 

Transdutores especiais de elemento duplo altamente amortecidos, especiais também são um 

imperativo ao realizar inspeções usando ambos os modos, sem um âmbito de A-SCAN para 

verificação. Uns anéis de transdutores extremamente amortecidos durante um tempo muito mais 

curto, permitindo ao MMX-6 medir espessuras de material mais fino no modo de eco-eco. Este 

mesmo transdutor é igualmente eficaz quando usado no modo de pulso-eco, eliminando a 

necessidade de utilização de diferentes transdutores para cada modo. O novo MMX-6 dá-lhe 



todas estas características em um simples usar, um botão de alternância, medidor de espessura 

digital. As seguintes etapas descrevem o procedimento para configurar esse recurso: 

 

Modo Dual-multi 

 

1) Pressione a tecla ON / OFF para ligar o MMX-6. 

2) Pressione a tecla DUAL-MULTI para alternar entre E-E (eco-eco) através do modo de pintura / 

revestimentos e modo de falha e pit P-E (pulso-eco). 

3) A MMX-6 está agora pronto para executar medições na atual configuração de modo. 

 

Porta serial RS232 

 

O MMX-6 é equipado com uma porta serial RS232. Usando o cabo acessório (parte # N-306-

0010), o MMX-6 tem a capacidade de se conectar a um computador ou dispositivo de 

armazenamento externo. A seção que se segue descreve o processo para a ligação do MMX-6 a 

um computador, e como recolher dados usando qualquer programa de comunicação padrão: 

 

Ligar a um computador 

 

1) Ligue o cabo acessório (parte # N-306-0010) à tomada de 2 pinos localizado na parte inferior 

da MMX-6, e a ligação 9 a um pino porta serial no computador. 

2) Iniciar o software de comunicação que vai ser utilizado para recolher as medições (i.e. 

Microsoft WindowsÂ 3,1-terminal, ou 95, 98, Me, XP - HyperTerminal). 

3) A instalação do software de comunicação utilizando a seguintes Parâmetros: Data Bits - 8, 

Parity - None, Stop Bits - 1, Baud Rate 1200. 

4) Definir a porta COMM software de comunicações para o número da porta que o MMX-6 está 

ligado. 

5) Depois de tomar uma medida, pressione a tecla Enviar para enviar a medição ao computador. 

A medição será exibida no ecrã do computador. 

 

Nota: Os pacotes de software de comunicações em geral têm a capacidade para capturar os 

dados da tela para um arquivo de texto comum. Este arquivo de texto, contendo as medições, 

podem então ser importados para qualquer programa de planilha eletrônica comum (ou seja, 

Excel, Quattro Pro, Lotus 123) para maiores requisitos de informação. 

 

 



SELEÇÃO DE TRANSDUTOR 

 

 

O MMX-6 é inerentemente capaz de medições de desempenho em uma vasta gama de materiais, 

de diversos metais ao vidro e plásticos. 

Diferentes tipos de material, no entanto, irão requerer o uso de diferentes transdutores. A escolha 

do transdutor correto para um trabalho é fundamental para ser capaz de executar facilmente 

medições precisas e confiáveis. Os seguintes parágrafos irão destacar as propriedades 

importantes de transdutores, e o que deve ser considerado ao selecionar um transdutor para um 

trabalho específico. 

 

De um modo geral, o melhor transdutor para um trabalho é aquele que envia energia ultra-sónica 

suficiente para o material a ser medido de tal forma que um eco forte, estável é recebido pelo 

MMX-6. Vários fatores afetam a força do ultra-som enquanto viaja. Estes são descritos abaixo: 

 

 Força do sinal inicial 

Quanto mais forte o sinal está para começar, mais forte o seu eco de retorno será. A intensidade 

do sinal inicial é em grande parte um fator do tamanho do emissor de ultra-som no transdutor. 

Uma grande área de emissão enviará mais energia para o material a ser medido de uma pequena 

área de emissão. Assim, o chamado transdutor "1/2 polegada" irá emitir um sinal mais forte do 

que um transdutor de "1/4 polegada". 

 

 Absorção e espalhamento 

Como ultra-sons se deslocam através de todo o material, ele é parcialmente absorvido. E se o 

material através do qual as viagens de som têm qualquer estrutura de granulação, as ondas 

sonoras vão experimentar dispersão. Ambos estes efeitos reduzem a força das ondas, e, assim, a 

capacidade do MMX-6 a detectar o eco de retorno. 

 

Ultra-som de frequência mais elevada é absorvido e espalhado mais do que ultra-som de uma 

frequência mais baixa. Embora possa parecer que a utilização de um transdutor de frequência 

mais baixa pode ser melhor em todos os casos, baixas freqüências são menos direccionais que 

altas frequências. Assim, um transdutor de frequência mais elevada seria uma escolha melhor 

para detectar a localização exata de pequenos buracos ou falhas no material a ser medido. 

 

 Geometria do transdutor 



As limitações físicas do ambiente de medição, por vezes, determinar a adequação de um 

transdutor para um determinado trabalho. Alguns transdutores podem ser simplesmente 

demasiado grandes para ser utilizados em áreas confinadas. Também a área superficial 

disponível para o contato com o transdutor pode ser limitada, exigindo a utilização de um 

transdutor com um pequeno wearface. Medição em uma superfície curva, tal como uma parede 

do cilindro do motor, pode exigir a utilização de um transdutor com um wearface curvo 

correspondente. 

 

 Temperatura do Material 

Quando é necessário medir em superfícies que são excessivamente quentes, devem ser 

utilizados transdutores de alta temperatura. Estes transdutores são construídos com materiais 

especiais e técnicas que tornam possível resistir a altas temperaturas sem danos. Além disso, os 

cuidados devem ser tomados ao realizar uma "Sonda-Zero" ou "Calibração a espessura 

conhecida" com um transdutor de alta temperatura. Veja o Apêndice B para mais informação 

sobre a medição de materiais com um transdutor de alta temperatura. 

 

A seleção do transdutor adequado é muitas vezes uma questão de compensações entre várias 

características. Pode ser necessário experimentar uma variedade de transdutores de modo a 

encontrar um que funcione bem para um determinado trabalho. Dakota Ultrasonics pode fornecer 

assistência na escolha de um transdutor, e oferecer uma ampla seleção de transdutores para 

avaliação em aplicações especializadas. 

 

 Através de Tintas e Revestimentos 

O MMX-6 tem a capacidade de medir através e eliminar a espessura de tinta ou revestimentos na 

superfície dos metais. Embora esta seja uma característica muito conveniente, ela deve ser 

utilizada com os transdutores apropriados de modo a produzir resultados favoráveis. Transdutores 

estilo alfa amortecidos alto especiais devem ser utilizados, a fim de alcançar os melhores 

resultados. Consultar a assistência Dakota Ultrasonics diretamente para escolher um bom 

transdutor para o uso com o recurso Multi-Mode. 

 

 

 

 

 

 

 



APPENDIX A 

 

 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 

Físico 

Peso: 10 onças. 

Tamanho: 2.5W x 4.75H x 1.25D polegadas. 

(63.5W x x 120.7H 31.8D mm). 

Temperatura operacional: -20 a 120 ° F (-20 a 50 ° C). 

Caso: corpo / niquelado final de alumínio alumínio extrudado. 

 

teclado 

membrana selada, resistente à água e produtos petrolíferos. 

 

Fonte de energia 

Dois Tamanho "AA", alcalinas de 1,5 volts ou NiCad de 1,2 volts células. 200 horas típico 

tempo operacional no alcalina, 120 horas em NiCd. 

 

Exibição 

Painel de Cristal Líquido-Display, 4,5 dígitos, 0.500 i NCH altos números. retroiluminação LED. 

Piscando tela indica baixa tensão da bateria. 

 

Medindo 

Faixa: Modo Pulso-Eco 0,025 para 19,999 polegadas (0,63 a 500 milímetros). 

Modo de eco-eco 0,100 a 1,0 polegadas (2,54 a 25,4 milímetros). 

Resolução: 0,001 polegadas (0,01 milímetros). 

Precisão: ± 0,001 polegadas (0,01 milímetros), depende do material e condições. 

Som Velocity Range: 0,0492-0,3930 in / ms (1250 a 10000m / s). 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPENDIX B 

 

NOTAS DE APLICAÇÃO 

 

Tubo de medição e tubos 

 

Quando se mede um pedaço de tubo para determinar a espessura da parede do tubo, a 

orientação dos transdutores é importante. Se o diâmetro do tubo é maior do que 

aproximadamente 4 polegadas, as medições devem ser feitas com o transdutor orientado de 

modo que a abertura na wearface é perpendicular (em ângulo reto) ao longo do eixo do tubo. Para 

diâmetros de tubos mais pequenos, duas medições devem ser realizadas, uma com a distância 

perpendicular wearface, outro com a abertura paralela ao eixo longitudinal do tubo. 

O menor dos dois valores indicados em seguida, deve ser tomado como a espessura naquele 

ponto. 

 

 

 

Medição de superfícies quentes 

A velocidade de som através de uma substância é dependente da sua temperatura. Como 

materiais de aquecer, a velocidade do som através deles diminui. Na maioria das aplicações com 

temperaturas de superfície inferior a cerca de 200 ° F (100 ° C),  não devem ser observados 

quaisquer procedimentos especiais. Em temperaturas acima deste ponto, a mudança na 

velocidade do som do material a ser medido começa a ter um efeito perceptível sobre medição de 

ultra-sons. 

A tais temperaturas elevadas, é recomendado que o utilizador execute um procedimento de 

calibração (consultar a página 13) sobre uma peça de amostra de espessura conhecida, a qual é 

igual ou próxima da temperatura do material a ser medido. Isto irá permitir ao MMX-6 o cálculo 

correto da velocidade de som através do material quente. 

 



Ao realizar medições em superfícies quentes, pode também ser necessária a utilização de um 

transdutor de alta temperatura especialmente construída. Estes transdutores são construídos com 

materiais que podem suportar altas temperaturas. Mesmo assim, recomenda-se que a sonda seja 

deixada em contato com a superfície durante o menor tempo necessário para adquirir uma 

medição estável. Enquanto o transdutor está em contato com uma superfície quente, ele começa 

a aquecer, e através de expansão térmica e outros efeitos, pode começar a afetar negativamente 

a precisão das medições. 

 

Materiais de medição laminados 

Materiais laminados são únicos naqueles a sua densidade (e, por conseguinte, a velocidade de 

som) pode variar consideravelmente de uma peça para outra. Alguns materiais laminados podem 

até apresentar alterações perceptíveis na velocidade do som de através de uma única superfície. 

A única maneira de medir de forma confiável tais materiais é através da realização de um 

procedimento de calibração em uma peça de amostra de espessura conhecida. Idealmente, este 

material da amostra deve ser uma parte da mesma peça a ser medida, ou, pelo menos, a partir do 

mesmo lote de laminação. Ao calibrar para cada peça de teste, individualmente, os efeitos da 

variação da velocidade de som irá ser minimizado. 

 

Uma consideração adicional importante quando se mede laminados, é de que incluído algum 

intervalo de ar ou bolsa irá causar uma reflexão antecipada do feixe de ultra-som. Este efeito será 

percebido como uma diminuição repentina na espessura na superfície de uma outra forma 

regular. Embora isso possa impedir a medição precisa da espessura do material total, ele fornece 

ao usuário indicação positiva de lacunas de ar no laminado. 

 

Medição Por meio de Tintas e Revestimentos 

Medição através de tintas e revestimentos também é única, em que o velocidade da tinta / 

revestimento irá ser significativamente diferente da do próprio material a ser medido. Um exemplo 

perfeito disto seria um tubo de aço-carbono com cerca de 0,025" de revestimento sobre a 

superfície. Sempre que a velocidade do tubo é em 0,2330/ms, e a velocidade da tinta é em 

0,0900/ms. Se o usuário estiver calibrado para tubos de aço leve e medidas através de ambos os 

materiais, a espessura do revestimento real vai aparecer para ser de 2,5 vezes mais espessa do 

que realmente é, como resultado das diferenças de velocidade. 

Este erro pode ser eliminado pela utilização de um modo especial de eco-eco para realizar 

medições para aplicações tais como estas. No modo de eco-eco, a espessura da tinta / 

revestimento será inteiramente eliminada e o aço será o único material medido. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


