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"Bakım çerçevesinde monoblok tekerlerin bandajlı ispitlerinin manuel girdap 
akım kontrolü" tekli tutanağı (IR-ET-W-01) 

Kurallar/Özellikler/Kontrol talimatları 

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

Dikkat! Bu tutanak, bandajlı ispitlerin kayıt gerektiren test sonuçlarının dokümantasyonu içindir. Ayrıca muayene koşullarını ve 
muayene edilen tekerlerin bileşene özgü verilerini de belgelemektedir. 

Muayene sistemi 

Girdap akımları muayene gereci: Tanım No.: 

Sensör 1: Tanım No.: 

Sensör 2: Tanım No.: 

Referans bloku: Tanım No.: 

Kılavuz yardımı 1: Tanım No.: 

Kılavuz yardımı 2: Tanım No.: 

Hassasiyet ayarı 

Sensör Referans 
oluğu 

Referans 
bloku 

Referans 
oluğu sinyal 
yüksekliği 

Kontrol 
başlangıcındaki 

VG/VV/VH 

ΔV VS VR Kontrol 
sonundaki 
VG/VV/VH 

1 

2 

VG = Temel güçlendirme, aks aralığı ile: VV'nin VG göstergesi yerine (dikey güçlendirme) ve VH (yatay güçlendirme) 
ΔV = ek güçlendirme, VS = Arama güçlendirmesi 

VR = Kayıt güçlendirmesi: VR = VG + ΔV, eksen dağılımı tipik olarak VR = VV + ΔV  
Ekran yüksekliğinin % değeri olarak yansıma yükseklikleri dB cinsinden güçlendirme bilgileri 

Cihaz ayarları 

Prob Ön 
güçlendirme 

Test 
frekansı 

Faz açısı Filtre tipi Filtre frekansı 

1 

2 

Bileşenle ilgili veriler 

Yapı türü: Teker takımı numarası: 
Teker numarası veya A tarafı / B 
tarafı 
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Gösterge değerlendirmesi 

No. Hata 
yansıma 

yüksekliği

Bu hata 
miktarındaki 
güçlendirme

Hata 
sinyalinin faz 

açısı 

Hata genişliği Hata konumu – PB1, 
PB2

Değerlendirme 

Güçlendirme: dB cinsinden 
Sinyal yüksekliği ekran yüksekliğinin % olarak 
Değerlemesi: Kabul edilir / Kabul edilemez 
Hata genişliği: mm cinsinden (örn.: yarı-değer yöntemi ile belirlenen) 

Kayıt gerektiren göstergelerin konumunu gösteren çizim – varsa damgalamayı / yağ deliğini işaretleyin: 

Açıklamalar / başka önlemler (örn. tamamlayıcı kontrol) 

Atölye: Tarih: Denetçi: Denetim gözetmeni: 

İmza: İmza: 
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