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Souhrnný protokol „Magnetická defektoskopická zkouška náprav dvojkolí na 
výskyt příčných trhlin v rámci údržby“ (CR-MT-A-01) 

Pravidla / specifikace / zkušební návod: 

Zkouška podle: 
 

Rev. č.:  Vyhodnocení podle: Rev. č.: 

Pozor! Tento protokol je určen pro zadokumentování výsledků zkoušek na nápravách, které byly zkoušeny za 
stejných zkušebních podmínek a bez ukazatelů podléhajících registraci. Slouží k dokumentaci zkušebních podmínek 
a specifických údajů zkoušených náprav. 

Důvod zkoušky / rozsah zkoušky: 

IS 2 – Kontrola celého povrchu opláštění 
kromě sedel kol na výskyt příčných vad ☐ 

 IS 3 – Kontrola celého povrchu opláštění na 
výskyt příčných a podélných vad ☐ 

Zkušební systém / zkušební zařízení: 

Magnetický práškový zkušební prostředek - označení / šarže: Výrobce / šarže: 

Typ magnetizace 1 (např. průtok pole): Ident. č.: 

Typ magnetizace 2 (např. průtok proudu): Ident. č.: 

Typ UV zářiče: Ident. č.: 

Měřící a kontrolní přístroje: 

Označení porovnávacího tělesa: Ident. č.: 

Označení přístroje na měření intenzity osvětlení: Ident. č.: 

Označení přístroje na měření intenzity ozáření: Ident. č.: 

Označení přístroje na měření tangenciální intenzity pole: Ident. č.: 

Označení měřícího přístroje pro měření zbytkové intenzity pole: Ident. č.: 

Označení měřícího prostředku na měření délky: Ident. č.: 

Zkušební podmínky: 

Koncentrace zkušebního prostředku: Kontrola B: 

 

Citlivost zkušebního prostředku: Kontrola B: Kontrola E: 

Intenzita osvětlení: Kontrola B: Kontrola E: 

Intenzita ozáření: Kontrola B: Kontrola E: 

Síla magnetického pole na místě očekávané 
nejnižší síly pole: 

Kontrola B: Kontrola E: 

Síla magnetického pole na místě očekávané 
nejvyšší síly pole: 

Kontrola B: Kontrola E: 

 

B: Kontrola na začátku zkoušky/směny   E: Kontrola na konci zkoušky/směny 
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Informace o součásti: 

Konstrukční 
typ: 

Identifikační číslo: Zbytkový magnetismus 
[kA/m]: 

Datum zkoušky Jméno 
zkoušejícího 

Podpis zkoušejícího 

Poznámky: 

Dílna: Datum: Dozor nad zkouškou: 

Podpis: 
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