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"Bakım çerçevesinde yüksek performans tamponları üzerindeki kaynak 
dikişlerinin görsel muayenesi” tekli tutanağı (IR-VT-S-01) 

Düzenlemeler / Özellikler / Kontrol talimatı: 

Test dayanağı: Rev. No.: Değerlendirme yöntemi: Rev. No.: 

Dikkat! Bu tutanak, kaynak dikişi olan yüksek performans tamponlarının kayıt gerektiren muayene sonuçlarının dokümantasyonu 
içindir. Ayrıca muayene koşullarını ve muayene edilen tamponların bileşene özgü verilerini de belgelemektedir. 

Test sistemi / Test cihazları: 

Kullanılan aydınlatma ekipmanları: Tanım No.: 

Kullanılan aydınlatma ekipmanları: Tanım No.: 

Kullanılan aydınlatma ölçer: Tanım No.: 

Kullanılan ölçüm gereçleri: Tanım No.: 

Kullanılan ölçüm gereçleri: Tanım No.: 

Kullanılan ölçüm gereçleri: Tanım No.: 

Muayene koşulları: 

Aydınlatma şiddeti: Kontrol B: Kontrol E: 

B: Muayene/vardiya başında kontrol  E: Muayene/vardiya sonunda kontrol 

Bileşenle ilgili veriler: 

Vagon numarası: Yapı türü: 

Kabul edilemez bulgulu bileşen bloke edilmiştir 
(lütfen işaretleyiniz) 

bileşenin kullanımına izin verilmiştir, kabul edilemez bulgu 
yoktur  
(lütfen işaretleyiniz) 

Kayda tabi ve kabul edilemez kontrol hususları: 

• Bir çatlağa (R) işaret eden doğrusal gösterge

• Kaynaklı birleşmelerde yetersiz erime hataları (F)

• Işleme çentiği (K)

• Yanma çentiği (E)

• Tek gözenek (P)

• Tüp şeklinde gözenek (S)

• Gözenek yuvası (PN)

• İçbükey dikiş (NU)

• Sıkça ortaya çıkan kaynak sıçramaları (SP)

Açıklamalar: I-VT-S-01 
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Gösterge değerlendirmesi: 

No. Tampon 
konumu 

Kontrol 
hususu 

Kontrol hususunun konumu Değerlendirme Not  
örn. ilk veya yinelenen muayene 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Değerlemesi: Kabul edilir / Kabul edilemez 

 
Kayıt gerektiren kontrol hususlarının konumunu gösteren çizim. Kaynak dikişli, yüksek performanslı tamponları (= HS) bir çarpı işareti 
ile işaretleyin: 

 

 

Açıklamalar / başka önlemler (örn. tamamlayıcı kontrol) 

 

Atölye:  
 

Tarih: 
 

Denetçi:  
 

Denetim gözetmeni:  
 

  İmza: İmza: 

  

Muayene levhası 
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Gösterge değerlendirmesi: 

No. Tampon 
konumu 

Kontrol 
hususu 

Kontrol hususunun konumu Değerlendirme Not  
örn. ilk veya yinelenen muayene 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Değerlemesi: Kabul edilir / Kabul edilemez 

 

Kayıt gerektiren kontrol hususlarının konumunu gösteren çizim. Kaynak dikişli, yüksek performanslı tamponları (HS) bir çarpı işareti 
ile işaretleyin: 

 
 

Açıklamalar / başka önlemler (örn. tamamlayıcı kontrol) 

 

Atölye:  
 

Tarih: 
 

Denetçi:  
 

Denetim gözetmeni:  
 

  İmza: İmza: 

 

Muayene levhası 
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