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„Forgóvázak és gépjárművázak, valamint felszerelt alkatrészek hegesztési 
varratainak karbantartás során elvégzett manuális ultrahangos vizsgálata 
térfogat- és élkötési hibák tekintetében“ című egyedi protokoll (IR-UT-S-01) 

Megbízásra / alkatrészre vonatkozó adatok:  
Megbízás száma: Járműszám: Adott esetben forgóváz-szám: 

Szabályzatok / hegesztési terv / Vizsgálati utasítás: 
Vizsgálati utasítás: Felülvizsgálat 

sz.: 
 Hegesztési terv: Felülvizsgálat 

sz.: 

Figyelem! Ez a jegyzőkönyv a hegesztési varratok vizsgálati eredményeinek dokumentálására szolgál. A vizsgálati feltételeket és 
az ellenőrzött hegesztési varratok alkatrész-specifikus adatait is ezen kell rögzíteni. 

Vizsgálati rendszer / Vizsgálókészülékek: 
Ultrahangos vizsgálókészülék: 
 
 

 
 

Azonosító sz.: 

Hangbesugárzási 
irány: 

Beállítási 
tartomány, sB 

[mm] 

Vizsgálati 
felület, FP 

[mm] 

 

Vizsgálófej 1:    Azonosító sz.: 

Vizsgálófej 2:    Azonosító sz.: 

Ellenőrző test / Összehasonlító test: 
Ellenőrző test / 1-es összehasonlító test megjelölése: Azonosító sz.: 

Ellenőrző test / 2-es összehasonlító test megjelölése: Azonosító sz.: 

Ellenőrző test / 3-as összehasonlító test megjelölése: Azonosító sz.: 

Alkalmazott mérőeszköz: Azonosító sz.: 

Alkalmazott mérőeszköz: Azonosító sz.: 

Érzékenység beállítás:   Módszer:  AVG    DAC (ikszelje be) 
Vizsgálófej Beállító 

reflektor 
Összehasonlító 
test 

VJ 
80% KEM 
esetén 

ΔVAVG ΔVK ΔVT VG a 
vizsgálat 
kezdetén 

VG a 
vizsgálat 
végén 

VB 

          

          

          

Szabályozási erősítés, VJ Kiegészítő erősítés az AVG-diagramból: ΔVAVG 
Korrekciós erősítés: ΔVK Transzfer-korrekció: ΔVT 
Alaperősítés: VG = VJ + ΔVAVG + ΔVK + ΔVT Erősítési adatok dB-ben 
Megfigyelési erősítés: 
• AVG-módszer: VB = VG + 8dB 
• DAC-módszer: VB = VG + 14dB 
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A hegesztési varrattal kapcsolatos információk: 
 
Varrat alakja: 
 

  V-varrat:   X-varrat:   HV-varrat:   K-varrat:   Sarokvarrat: 

 
Varratelőkészítés b [°] 
 

  30°   45° 
  

 
 
Hossz SN 
 

 
[mm] 

  
Vizsgálati szakasz hossza 
LW 

 
[mm] 

 

 
Alapanyag vastagsága T1 
 

 
[mm] 

  
Alapanyag vastagsága T2 

 
[mm] 

 

 
SN H magassága 
 

 
[mm] 

    

Kijelzés értékelése a kijelzés magassága alapján: 
Sz. Hangbesugárzási 

irány 
Sz. 
LW 

x1 
[mm] 

x2 
[mm] 

y 
[mm] 

z 
[mm] 

DL (x2-x1) 
[mm] 

DL/T 
[-] 

DHU 
[dB] 

 
teljesül 

nem 
teljesült 

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

Kijelzés értékelése a kijelzés hossza alapján: 
Sz. 
LW 

LC 
[mm] 

 
teljesül 

nem 
teljesült 

Sz. 
LW 

LC 
[mm] 

 
teljesül 

nem 
teljesült 

Sz. 
LW 

LC 
[mm] 

 
teljesül 

nem 
teljesült 
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Vizsgálati jellemzők helyzete, amelyek magassága a túllépi a regisztrálási határt: 
 

 

 
 
Figyelem: A nem szükséges ábrát törölni kell! Alkalmazott ábra nagyítása! 
 
Megjegyzés: A forgóváz-vázrajz nem konkrét forgóváz-típust ábrázol. A vázrajz a "vizsgálati jellemzők értékelése "táblázat számaival 
jelzi a vizsgálati jellemzők hozzávetőleges helyzetét. 

 

Megjegyzések / további intézkedések (pl. kiegészítő vizsgálat) 
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Vizsgálati jellemzők helyzete, amelyek magassága a túllépi a regisztrálási határt: 
Vázrajzok 

 

� 
A nem megfelelő leletes szerkezeti elem zárolva  
(ikszelje be) � 

Szerkezeti elem engedélyezve, nincs nem megengedett 
lelet  
(ikszelje be) 

Megjegyzések / további intézkedések (pl. kiegészítő vizsgálat) 

 
Műhely:  
 

Dátum: 
 

Vizsgáló:  
 

Ellenőrzést végző felügyelet:  
 

  Aláírás: Aláírás: 
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