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Протокол „Редовен контрол на състоянието на оборудването за магнитно-
прахово изпитване“ (R-MT-C-01) 

Дата на изпитването: _______________ 
Преносим индуктор: 

Наименование на преносимо намагнитващо устройство тип 
котва: 

Идент. №: 

Преносим индуктор, изпитан с: 
(моля, зачеркнете) 

o Референтно тегло
Идент.№ / тегло: ____________/____________

Издържан тест за повдигане? 

o Да
o Не

или 

o Измервателен уред за сила на поле
Измерена интензивност на полето: _____________________ с разстояние до полюса: ___________________

Измервателен уред за сила на поле: 
Означение: Идент. №: 

Референтен магнит - Идент. №: Измерена сила на поле, референтен магнит: 

Камера за нулево поле - Идент. №: Измерена сила на поле, камера за нулево поле: 

Система за изпитване: 
(магнетизиране, осветяване, облъчване) 

Тест блок: (напр. тест блок Berthold за определяне на 
посоката на магнитното поле - Идент. №.: 

Видими пукнатини според референтното изображение на 
производителя: 

Светлинен източник (лампа) - Идент. №: Осветеност на 30 cm от светлинния източник: 

Източник на лъчение (UV-лампа) - Идент. №: Сила на излъчване на 30 cm от източника на излъчване: 

Установени дефекти: 

Забележки: 

Ремонтно депо: Име на проверяващия: Подпис: 
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