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Индивидуален протокол „Ръчно ултразвуково изпитване на венци на 
дискови колела в рамките на техническата поддръжка“ (IR-UT-W-01) 

Правилници / спецификации / инструкция за изпитване: 
Проверка в съотв. с: Изд. №: Оценка в съотв. с: Изд. №: 

Внимание! Този протокол служи за документация на задължителните за регистрация резултати от 
изпитването на колела. Освен това той документира условията на изпитването и специфичните данни за 
изпитваните колела. 

Система за изпитване / изпитвателни уреди: 
Ултразвуков изпитвателен уред: Идент. №: 

Осезател / пречупваща призма 1: Идент. №: 

Осезател / пречупваща призма 2: Идент. №: 

Осезател / пречупваща призма 3: Идент. №: 

Контролни блокове / еталонни блокове: 
Означение на контролен блок/еталонен контролен блок 1: Идент. №: 

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

Настройка на чувствителност: 
Осезател, 
пречупваща 
призма 

Контролен 
отражател 

Еталонни 
блокове 

Височина на 
ехо-сигнал 
регулиращ ехо-
сигнал 

VG при 
начало на 
проверка 

ΔV VR = VG +ΔV VS VG при 
край на 
проверка 

VG = Основно усилване 
ΔV = Допълнително усилване 
VR = Регистриращо усилване: VR = VG + ΔV 
VS = Усилване на търсенето 

Височини на отразени сигнали в % височина на екран 
Данни за усилване в dB 
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Данни за детайла: 
Изпитвателни участъци съгласно Указание за изпитване I-UT-W-01: 

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 

Тип: Номер на колоос: Номер на колело или страна А / страна Б: 

Оценка на показание: 
№ Размер на 

отразен импулс 
Усилване при тази 
грешна височина 

Местоположение на грешка (не позиция на осезател) - 
напр. реборд, фаска, обтегателен елемент, ... 

Оценка 

Усилване: в dB 
Височина на ехо-сигнал: в % височина на екран 
Оценка:  допустимо / недопустимо 

Скица за представяне на позиция на задължителни за регистрация сигнали - евент. маркиране на позиция на щемпелуване / 
отвор за смазване: 

Забележки / други мерки (напр. допълнително изпитване) 

Ремонтно депо: Дата: Проверяващ: Надзорен орган: 

Подпис: Подпис: 
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