
□ Evet

□ Yes

□ Hayır

□ No

□ Evet

□ Yes

□ Hayır

□ No

 □ Ölçüm belirsizlikleri katılarak elde edilmiş sonuçların olumlu değerlendirilmesini talep eder,   değerlendirme ile ilgili sorumluluğun tarafıma ait olduğunu taahhüt ederim.

We hereby demand that test results shall be evaluated as positive when measurement uncertainties included and we undertake the responsibility of the evaluation.

□ Ölçüm belirsizlikleri katılarak elde edilmiş sonuçların olumsuz değerlendirilmesini talep ederim.

We hereby demand that test results shall be evaluated as negative when measurement uncertainties included.

□ KURAL 3 : Ölçüm sonuçları olumsuz fakat ölçüm belirsizlikleri dahil edildiğinde,olumlu bölgeye   kayma olsa da deney sonucu olumsuzdur.

(RULE 3) If the measurement results are negative even though there is a bias to the positive zone when measurement uncertainties included, test result’s negative.

İsteniyorsa Standart/Şartname…....................................................................

If demand standard/specification…................................................................

KURAL 2 : Ölçüm sonuçları olumlu fakat ölçüm belirsizlikleri dahil edildiğinde, olumsuz  bölgeye kayma varsa uygunluk değerlendirmesi için müşteri onayı alınır.Bu durumda;

(RULE 2) If the measurement results are positive but there is a bias to the negative zone when measurement uncertainties included, customer approval’s received for conformity assessment. In this case;

KARAR KURALI (UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ) 

DECISION RULE (CONFORMITY ASSESSMENT)

□ KURAL 1: Ölçüm belirsizliği katılmadan önce ve katıldıktan sonra elde edilen değerler olumlu ise deney sonucu olumludur 

(RULE 1) If the values obtained before and after adding the measurement uncertainty’re positive, the test result’s positive.

3. Deney raporunda ölçüm belirsizliği isteniyormu?      

Measurement uncertainty requested in the test report?        

4. Deney raporunda uygunluk değerlendirmesi isteniyor mu? 

Conformity assessment requested in the test report?

PROBO Teklif No

PROBO Quatation No

PROBO Rapor No

PROBO Report No

Örneğin" EN 10025-2 S275JR" veya "ASTM A 106 Gr. B" vb. gibi

Talebi Alan

Reciepent of the form

Talep Alım Tarihi

Recieving Date

Örneğin Ekli çizime göre, Enine, Boyuna, Standarda göre vb.

Aşağıdaki kısım PROBO tarafından doldurulacaktır/ Following part'll be filled by PROBO

Talep edilmiyor/No demanded

Elden/delivered by hand

Tarih/İmza

Date/Sign

Kullanılacak Standart (Standard Code)

Malzeme/Material                                                                     

Testlere nezaret edilecek mi?

Any supervision to the tests?
Evet/Yes

Malzeme Cinsi-Kodu 

Material Type-Code

Parça Boyutları / Sample Dimensions

- Plaka-Boru /  Plate-Pipe

- Kalınlık /  Thickness

- Çap / Diameter

Numunenin Yeri ve Yönü

Location and Orientation of Specimen

Kaynak Yöntemi (Welding Process(es))

Dolgu Metali Cinsi (Type of Filler Metal(s)) 

 - Test Talep Formunun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulması gerekmektedir. Eksik ve hatalı bilgiler sebebi ile yaşanacak gecikme, hata ve zarar konusunda firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.

 - Aksi yazılı olarak belirtilmedikçe düzenlenecek raporlar aşağıda ismi bulunan kişi dışındaki şahıslara teslim edilmeyecek veya gönderilmeyecektir.

    Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu, teklifte ve bu formda belirtilen hizmet şartlarını kabul ettiğimizi beyan eder, testlerin gerçekleştirilmesini talep ederiz.

Firma Adı (Company's Name)

Diğer/Other                                                                     

Kaynakçı Vasıflandırma (WQT)/Welder Qualification Testing

Doküman/Document No: F.500

Yayın Tarihi/ Issue Date: 14.09.2020

Revizyon/ Revision No:00

Rev. Tarihi/Rev. Date:

Talep ediliyor/demanded

Parça Özgün Tanımı/Numarası

Unique Sample Definition/Number

Testler

Tests

İlgili Kişi (Contact Person)

Kaynak Yöntemi (PQR)/Procedure Qualification Record

Rapor Teslim Şekli                                                                     

Delivery of report

Çentikli Kırma/Ni ck Break                                                                    

….. Adet/Number

Eğme Testi/Bending Test                                                                                

….. Adet/Number

Alıcı Ödemeli Kargo/ Cargo (paid by buyer)

DENEY TALEP FORMU

TEST REQUEST FORM

Testin Amacı

Purpose of The Test

Kırma Testi/Fracture Test                                                                                

….. Adet/Number

Sertlik Testi/Hardness Test                                                                         

….. Adet/Number

Ad Soyad

Name Surname

Testler sonrası tahribatlı numuneler                          

Destructived samples after tests

Çentik Darbe Testi/Charpy Impact Test                                             Z-test (% kesit daralması)/Reduction of area %

….. Set/Set     …..Adet/Number   Test Sıcaklığı …….. °C            ….. Adet/Number    

Kimyasal Analiz* /Chemical analys (OES)                                                                          

….. Adet/Number

Mikro inceleme** / Micro Examination                                                   

….. Adet/Number 

Makro İnceleme/Macro Examination                                                               

….. Adet/Number

Hayır/No

Diğer testler/ Other tests                                                                      

….. Adet/Number

Notlar (Notes)

Özel Şartlar (Special conditions )- İsteğe Bağlı Doldurulacaktır (Optional To Be Filled )  : 

1. Tüm özel şartlar sözleşmede tanımlanmıştır.

All special conditions’re defined in the contract.

2. Ölçüm Belirsizlikleri k=2 ve % 95 güven aralığında verilecektir.

Measurement Uncertainties shall be given in the range of k=2 and 95% confidence.

Talep ediliyor/demanded Talep edilmiyor/No demanded

Numune hazırlama sonrası artan parçalar                           

Remained pieces after preparing sample

Kaynak Pozisyonu (Welding Position(s))

(*)    Kimyasal analizler için numune hazırlama işlemi PROBO tarafından, analizler dış laboratuvarda yaptırılmaktadır.

The sample machining process for chemical analysis's carried out by PROBO, analyses's carried out by external laboratory.

(**)  Mikro inceleme akreditasyon kapsamı dışındadır.

Micro examination's out of accreditation scope.  

Polietilen Sıyırma Testi / PE Peel Test                                                                          

….. Adet/Number

Polietilen Çekme Testi / PE Tensile Test                                              

….. Adet/Number

Çekme Testi/Tensile Test                                                                                

….. Adet/Number


