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"Bakım çerçevesinde kaynak dikişleri ve boji karkaslarının görsel muayenesi” 
tekli tutanağı (IR-VT-S-02) 

Düzenlemeler / Özellikler / Kontrol talimatı: 

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

Dikkat! Bu tutanak, boji karkasları ve kaynak dikişlerinin test sonuçlarının dokümantasyonu içindir. Ayrıca muayene koşullarını ve 
bileşene özgü verileri de kayıt altına alır.  

Test sistemi / Test cihazları: 

Kullanılan aydınlatma ekipmanları: Tanım No.: 

Kullanılan aydınlatma ekipmanları: Tanım No.: 

Kullanılan aydınlatma ölçer: Tanım No.: 

Kullanılan kaynak dikişi mastarı: Tanım No.: 

Kullanılan kaynak dikişi mastarı: Tanım No.: 

Kullanılan ölçüm gereçleri: Tanım No.: 

Kullanılan ölçüm gereçleri: Tanım No.: 

Kullanılan ölçüm gereçleri: Tanım No.: 

Muayene koşulları: 

Aydınlatma şiddeti, kontrol alanı: Kontrol B: Kontrol E: 

Aydınlatma şiddeti, ortam: Kontrol B: Kontrol E: 

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

Sipariş / bileşen hakkında bilgiler: 

Sipariş numarası: Araç numarası: Bileşen/boji numarası: 

Düzenleme / Kaynak planı / Kontrol talimatı: 

Kontrol talimatı: Rev. No.: Kaynak planı: Rev. No.: 

Kabul edilemez bulgulu bileşen bloke edilmiştir 
(lütfen işaretleyiniz) 

Bileşenin kullanımına izin verilmiştir, kabul edilemez bulgu 
yoktur  
(lütfen işaretleyiniz) 
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Kayda tabi ve kabul edilemez kontrol hususları: 

• Boji çerçevesi üzerinde kaydedilmesi gerekenler:

- Çıplak gözle görülür çatlaklar ve çentikler

- Açıkça görülebilir deformasyonlar

- Ağır korozyona uğramış alanlar

• Kaynak dikişleri; değerlendirme grubu B, ISO 5817 uyarınca değerlendirilir. Bu demektir ki, diğerlerinin
yanı sıra kaydedilmesi gerekenler şunlardır:

- Çıplak gözle görülür çatlaklar ve krater çatlak uçları

- Çıplak gözle görülür yüzey gözenekleri

- Çıplak gözle görülür, yüzeye doğru açık yetersiz erime hataları

- Yetersiznüfuziyet

- Kesintisiz yanık çentikleri

- > 0,5 mm derinliğinde kesintili yanık çentikleri

- Ateşleme noktaları

• Diğer kontrol hususları için ilgili sac kalınlıkları dikkate alınarak Tablo ISO 5817, Değerlendirme Grubu
B'ye bakınız

Gösterge değerlendirmesi: 

No. Kontrol hususu Kontrol hususunun konumu Not  
örn. ilk veya yinelenen muayene 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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Boyutları kabul edilebilirlik sınırını aşan kontrol hususlarının konumu: 

Dikkat: Kullanılmayan gösterimi silin! Kullanılan gösterimi büyütün! 

Açıklama: Boji çizimi belirli bir boji tipini temsil etmemektedir. Çizimde, kontrol hususlarının yaklaşık konumu, "Test özelliklerinin 
değerlendirilmesi" tablosundaki numara belirtilerek işaretlenmelidir.
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Boyutları kabul edilebilirlik sınırını aşan kontrol hususlarının konumu: 

Çizim 

Açıklamalar / diğer önlemler (örn. tamamlayıcı kontrol): 

Atölye: Tarih: Denetçi: Denetim gözetmeni: 

İmza: İmza: 
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