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"Monoblokk kerekek mágnesporos vizsgálata karbantartás keretében" 
gyűjtőjegyzőkönyv (CR-MT-W-01) 

Szabályzatok / Specifikációk / Vizsgálati utasítás: 
Vizsgálat az alábbi szerint: Felülvizsgálat sz.: Értékelés az alábbi szerint: Felülvizsgálat sz.: 

Figyelem! Ez a jegyzőkönyv azon kerekek vizsgálata során kapott vizsgálati eredmények dokumentálására szolgál, amelyeknél 
azonos vizsgálati feltételek mellett végeztek vizsgálatok, és amelyeknél nem találtak regisztrálás-köteles hibajelet. A vizsgálati 
feltételeket és az ellenőrzött kerekek alkatrész-specifikus adatait is ebben kell dokumentálni. 

Vizsgálati rendszer / Vizsgálókészülékek: 
Mágnesporos vizsgálószer - Megjelölés / Gyártási sorozat: Gyártó / Gyártási sorozat: 

Nagyáramú generátor - típus: Azonosító sz.: 

Tekercs - típus: Azonosító sz.: 

UV-sugárzó - típus: Azonosító sz.: 

Mérő- és ellenőrző készülékek: 
Összehasonlító test - Megjelölés: Azonosító sz.: 

Megvilágítás-mérő készülék - Megjelölés: Azonosító sz.: 

Besugárzás-mérő készülék - Megjelölés: Azonosító sz.: 

Térerő mérő készülék - Megjelölés: Azonosító sz.: 

Maradék térerő mérő készülék - Megjelölés: Azonosító sz.: 

Hosszmérésre szolgáló mérőeszköz - megjelölés: Azonosító sz.: 

Vizsgálati feltételek: 
Vizsgálószer koncentráció: B ellenőrzés: 

Vizsgálószer érzékenység: B ellenőrzés: E ellenőrzés: 

Megvilágítás erősség: B ellenőrzés: E ellenőrzés: 

Besugárzás erősség: B ellenőrzés: E ellenőrzés: 

Mágnesmező-erősség az elvárt 
legalacsonyabb térerő helyén: 

B ellenőrzés: E ellenőrzés: 

Mágnesmező-erősség az elvárt 
legmagasabb térerő helyén: 

B ellenőrzés: E ellenőrzés: 

B: Ellenőrzés a vizsgálat/műszak kezdetén    E: Ellenőrzés a vizsgálat/műszak végén 
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Alkatrészre vonatkozó adatok: 
Típus: Azonosítószám: Fennmaradó 

mágnesezettség 
[kA/m]: 

A vizsgálat 
dátuma 

A vizsgáló neve A vizsgáló aláírása 

A B 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Megjegyzések: 

 
Műhely:  
 

Dátum: 
 

Ellenőrzést végző felügyelet:  
 

  Aláírás: 
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