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Samostatný protokol „Manuální zkouška svarů ultrazvukem na podvozcích, 
rámech vozidla a nástavbách na výskyt objemových či vazebních vad v rámci 
údržby“ (IR-UT-S-01) 

Informace o zakázce / součásti: 

Číslo zakázky: Číslo vozu: Příp. číslo podvozku: 

Pravidla / svařovací postup/ zkušební návod: 

Zkušební návod: Rev. č.: Svařovací postup: Rev. č.: 

Pozor! Tento protokol je určen pro dokumentaci výsledků zkoušek na svarech. Také navíc dokumentuje zkušební podmínky a 
specifické údaje zkoušených svarů. 

Zkušební systém / zkušební zařízení: 

Ultrazvukový zkušební přístroj: Ident. č.: 

Pozice prozařování: Justovací 
oblast sB [mm] 

Zkoušená 
plocha FP 

[mm] 

Zkušební sonda 1: Ident. č.: 

Zkušební sonda 2: Ident. č.: 

Kontrolní / porovnávací tělesa: 

Označení kontrolního/porovnávacího tělesa 1: Ident. č.: 

Označení kontrolního/porovnávacího tělesa 2: Ident. č.: 

Označení kontrolního/porovnávacího tělesa 3: Ident. č.: 

Použité měřící prostředky: Ident. č.: 

Použité měřící prostředky: Ident. č.: 

Nastavení citlivosti: Metoda:  AVG  DAC (Prosím, zakřížkujte) 

Zkušební 
sonda 

Justovací 
reflektor 

Porovnávací 
těleso 

VJ 
při 80% BSH 

ΔVAVG ΔVK ΔVT VG na 
začátku 
zkoušky 

VG na 
konci 
zkoušky 

VB 

Justace zesílení VJ Dodatečné zesílení z diagramu AVG: ΔVAVG 
Korekční zesílení: ΔVK Korekce přenosu: ΔVT 
Základní zesílení: VG = VJ + ΔVAVG + ΔVK + ΔVT Údaje zesílení v dB 
Pozorovací zesílení: 

• Metoda AVG: VB = VG + 8dB

• Metoda DAC: VB = VG + 14dB
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Informace o svaru: 

 
Tvar svaru: 
 

 V svar: X svar: HV svar: K svar: Koutový svar: 

 

Příprava svaru  [°] 
 

  30°  45° 

  

 

 
Délka SN 
 

 
[mm] 

  
Délka zkušební části LW 

 
[mm] 

 

 
Tloušťka základního 
materiálu T1 
 

 
[mm] 

  
Tloušťka základního 
materiálu T2 

 
[mm] 

 

 
Výška H v SN 
 

 
[mm] 

    

Vyhodnocení ukazatele podle výšky ukazatele: 

č. Pozice 
prozařování 

č. 
LW 

x1 
[mm] 

x2 
[mm] 

y 
[mm] 

z 
[mm] 

L (x2-x1) 
[mm] 

L/T 
[-] 

HU 
[dB] 

 
splněno 

 
nesplněno 

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

Vyhodnocení ukazatele podle délky ukazatele: 

č. 
LW 

LC 
[mm] 

 
splněno 

 
nesplněno 

č. 
LW 

LC 
[mm] 

 
splněno 

 
nesplněno 

č. 
LW 

LC 
[mm] 

 
splněno 

 
nesplněno 
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Pozice zkušebních ukazatelů, jejichž velikost přesahuje registrační meze: 

Pozor: Nepotřebné znázornění vymazat! Použité zobrazení zvětšit! 

Poznámka: Náčrtek podvozku nepředstavuje žádný konkrétní typ podvozku. V náčrtku by se měla označit přibližná poloha zkušebních 
ukazatelů zadáním čísla z tabulky "Vyhodnocení zkušebních ukazatelů". 

Poznámky / další opatření (např. doplňující zkouška) 



VPI-EMG 09-4.1 příloha 19 | Stav: 08.07.2022 | strana 4 
Překlad: 09.08.2022 

Pozice zkušebních ukazatelů, jejichž velikost přesahuje registrační meze: 

Náčrtek 

 

 
Součást s nepřípustným nálezem zablokovat  
(prosím, zakřížkujte)  

Součást uvolnit v případě žádného nepřípustného nálezu  
(prosím, zakřížkujte) 

Poznámky / další opatření (např. doplňující zkouška) 

 

Dílna:  
 

Datum: 
 

Zkoušející:  
 

Dozor nad zkouškou:  
 

  Podpis: Podpis: 
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