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Индивидуален протокол „Магнитно-прахово изпитване на колела 
моноблок в рамките на техническа поддръжка“ (IR-MT-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 
сглобени колела (проверка в колооста). Освен това той документира условията на изпитването и специфичните данни за 
изпитваните колела. 

Система за изпитване / изпитвателни уреди: 
Оборудване за магнитно-прахово изпитване - означение / партида: Производител / партида: 

Генератор на високо напрежение - тип: Идент. №: 

Намотка - тип: Идент. №: 

UV излъчвател - тип: Идент. №: 

Измервателни и контролни уреди: 
Еталонен блок - означение: Идент. №: 

Измервателен уред за осветеност - означение: Идент. №: 

Измервателен уред за интензивност на облъчване - означение: Идент. №: 

Измервателен уред за сила на поле - означение: Идент. №: 

Измервателен уред за остатъчна сила на поле - означение: Идент. №: 

Измервателни средства за измерване на дължина - означение: Идент. №: 

Условия на изпитване: 
Концентрация на изпитващите средства: Проверка B: 

Остатъчна сила на полето след 
размагнитване: 

Проверка E: 

Чувствителност на изпитващите 
средства: 

Проверка B: Проверка E: 

Осветеност: Проверка B: Проверка E: 

Сила на облъчване: Проверка B: Проверка E: 

Сила на магнитно поле на мястото с 
очаквана най-ниска сила на магнитно 
поле: 

Проверка B: Проверка E: 

Сила на магнитно поле на мястото с 
очаквана най-висока сила на магнитно 
поле: 

Проверка B: Проверка E: 

B: Проверка преди изпитване/смяна      E: Проверка в края на изпитване/смяна 
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Данни за детайла: 
Тип: Номер на колоос: Номер на колело или страна А / страна Б: 

Оценка на показание: 

№ Изпитвателен 
участък Вид показание Размер Оценка 

Вид показание: линейни / нелинейни, взаимовръзки 
Размер:  в mm 
Оценка:  допустимо / недопустимо 

Скица за представяне на позицията на задължителните за регистрация показания - ако е необходимо да се 
маркира А- и Б-страна: 

Забележки / други мерки (напр. допълнително изпитване) 

Ремонтно депо: Дата: Проверяващ: Надзорен орган: 

Подпис: Подпис: 
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