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Protokół pojedynczy „Ręczne badanie ultradźwiękowe pełnych osi zestawów 
kołowych w stanie połączonym pod kątem pęknięć poprzecznych w ramach 
utrzymania” (IR-UT-A-01) 

Instrukcja badania / plan badań: 

Badanie według: Nr aktualizacji:  Ocena według: Nr aktualizacji: 

Uwaga! Niniejszy protokół służy do dokumentowania wymagających rejestracji wyników badań połączonych osi. 
Ponadto dokumentuje warunki badań i specyficzne dla elementów dane badanych osi. 

System badania / Urządzenia badawcze: 

Urządzenie do prowadzenia badań ultradźwiękowych: Nr ident.: 

Głowica badawcza / Nakładka klinowa 1: Nr ident.: 

Głowica badawcza / Nakładka klinowa 2: Nr ident.: 

Głowica badawcza / Nakładka klinowa 3: Nr ident.: 

Głowica badawcza / Nakładka klinowa 4: Nr ident.: 

Wzorzec kontrolny / Wzorzec porównawczy: 

Nazwa wzorca kontrolnego/wzorca porównawczego 1: Nr ident.: 

Nazwa wzorca kontrolnego/wzorca porównawczego 2: Nr ident.: 

Regulacja czułości: 

Głowica 
badawcza, 
Nakładka 
klinowa 

Reflektor 
regulacji 

Wzorzec 
porównawczy 

Wysokość 
echa regulacji 

VG na 
początku 
badania 

VS ΔVT VR VG na końcu 
badania 

         

         

         

         

         

 
VG = wzmocnienie początkowe 
ΔVT = korekta transferu 
VS = wzmocnienie poszukiwawcze 
VR = wzmocnienie rejestracji: VR = VG + ΔVT 
Wysokość echa w % wysokości ekranu 
Dane wzmocnienia w dB 
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Dane podzespołu: 

Typ: Numer zestawu kołowego: Numer osi: 

   

Ocena wskazań: 

Nr Wysokość 
echa wady 

Wzmocnienie przy 
tej wysokości wady 

Rozmiar wady w kierunku 
obwodowym 

Położenie wady (nie pozycja głowicy) - 
np. wewnętrzny/ zewnętrzny obszar 
powierzchni osadzenia koła 

Ocena 

      

      

      

      

      

Wzmocnienie:  w dB 
Wysokość echa:  w % wysokości ekranu 
Ocena:   dopuszczalne / niedopuszczalne 
Rozmiar wady:  (np. ustalono za pomocą metody połowicznej wartości) 

Szkic do przedstawienia położenia wskazań podlegających rejestracji – ewentualnie zaznaczyć pozycję strony A i B: 

 

 
Uwagi / dodatkowe działania (np. badanie uzupełniające) 

 

Warsztat:  
 

Data: 
 

Prowadzący badanie:  
 

Nadzór nad badaniem:  
 

  Podpis: Podpis: 
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