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Общ протокол „Магнитно-прахово изпитване на колела моноблок в 
рамките на техническата поддръжка“ (CR-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 резултатите от изпитването на колела, които са изпитани при 
идентични условия на изпитване и без задължителни за регистрация данни. Той служи за документация на 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: 

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: Идентификационен 

номер: 
Остатъчен 

магнетизъм [kA/m]: 
Дата на 
изпитването 

Име на проверяващия Подпис на 
проверяващия 

A B 

Забележки: 

Ремонтно депо: Дата: Надзорен орган: 

Подпис: 
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