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Индивидуален протокол „Ръчно ултразвуково изпитване на плътни оси на 
колооси с покритие за напречни пукнатини в рамките на техническата 
поддръжка“ (IR-UT-A-02) 

Инструкция за изпитване / план за изпитване: 

Проверка в съотв. с: Изд. №: Оценка в съотв. с: Изд. №: 

Внимание! Този протокол служи за документация на резултатите от изпитването на сглобени и с покритие 
оси. Освен това той документира условията на изпитването и специфичните данни за изпитваните оси. 

Система за изпитване / изпитвателни уреди: 

Ултразвуков изпитвателен уред: Идент. №: 

Осезател / пречупваща призма 1: Идент. №: 

Осезател / пречупваща призма 2: Идент. №: 

Осезател / пречупваща призма 3: Идент. №: 

Осезател / пречупваща призма 4: Идент. №: 

Контролни блокове / еталонни блокове: 

Означение на контролен блок/еталонен контролен блок 1: Идент. №: 

Означение на контролен блок/еталонен контролен блок 2: Идент. №: 

Трансферна корекция 

Предмет на изпитване, облъчване на двата външни ръба на подглавинните части 
изместени съответно на 3x120° 

VT1,1 VT1,2 VT1,3 VT1,4 VT1,5 VT1,6 Max(VT1) Трансферна корекция ΔVT 

ΔVT = Max(VT1) – Min(VT2) 
(да за използва за всички 
ъглови осезатели с ъгъл на 
въвеждане на звука 54°, 45°, 
37°) 

Референтна ос, облъчване на външния ръб на подглавинната част изместване 3x120° 

VT2,1 VT2,2 VT2,3 - - - Min(VT2) 

Настройка на чувствителност: 

Осезател, 
пречупваща 
призма 

Контролен 
отражател 

Еталонни 
блокове 

Височина на 
ехо-сигнал 
регулиращ 
ехо-сигнал 

VG при 
начало на 
проверка 

VS ΔVT VR VG при край на 
проверка 

VG = Основно усилване 
ΔVT = Трансферна корекция 
VS = Усилване на търсенето 

VR = Регистриращо усилване: VR = VG + ΔVT 
Височини на отразени сигнали в % височина на екран 
Данни за усилване в dB 
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Данни за детайла: 

Тип: Номер на колоос: Номер на ос: 

Оценка на показание: 

№ Размер на 
отразен 
импулс

Усилване при тази 
грешна височина

Разширение на грешка 
по посока на обхвата

Местоположение на грешка (не позиция 
на осезател) – напр. вътрешен/външен 
участък на подглавинната част

Оценка 

Усилване: в dB 
Височина на ехо-сигнал: в % височина на екран 
Оценка:  допустимо / недопустимо 
Разширение на грешка: в mm (напр. установено с метода за половин стойност) 

Скица за представяне на позиция на задължителни за регистрация сигнали - евент. маркиране на позиция на А- и Б-страна: 

Ос, спряна от експлоатация, поради недопустими 
показатели  
(моля, зачеркнете) 

Ос, пусната в експлоатация, без недопустими 
показатели  
(моля, зачеркнете) 

Забележки / други мерки (напр. допълнително изпитване) 

Ремонтно депо: Дата: Проверяващ: Надзорен орган: 

Подпис: Подпис: 
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