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Afzonderlijk rapport: „Penetrant onderzoek aan draaistelframe en 
lasnaden“ (IR-PT-S-01) 

Specificaties voor de opdracht / component: 
Opdrachtnummer: Voertuignummer: Component- / draaistelnummer: 

regelgevingen / specificaties / testinstructie: 
Testinstructie: Rev.-nr.: Lasplan: Rev.-nr.: 

Beoordeling van de testkenmerken: 

Nr. Testkenmerk Positie, niveau en grootte van het testkenmerk Beoordeling (toegestaan / 
niet toegestaan) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Registratiegrenzen: 
• alle scherpe kerven moeten geregistreerd worden
• alle lineaire uitlezingen met een lengte van ≥ 2 mm moeten geregistreerd worden
• alle niet-lineaire uitlezingen met een diameter (resp. langste van beide belangrijkste metingen)

van ≥ 6 mm moeten geregistreerd worden

Aanvaardbaarheidsniveaus: 
• alle scherpe kerven zijn niet toegestaan
• alle geregistreerde lineaire uitlezingen met een lengte van ≥ 3 mm zijn niet toegestaan
• alle geregistreerde niet-lineaire uitlezingen met een diameter van ≥ 6 mm zijn niet toegestaan

Component met niet-toegestane vaststelling geblokkeerd 
(aankruisen a.u.b.) 

Component vrijgegeven, geen niet-toegestane vaststelling 
(aankruisen a.u.b.) 
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Testsysteem / testapparaat: 
Testmediumsysteem - reinigingsmiddel: Fabrikant / partij: 

Testmediumsysteem - penetratiemiddel: Fabrikant / partij: 

Testmediumsysteem - ontwikkelaar: Fabrikant / partij: 

Lamp / belichtingsbron - type: Ident-nr.: 

Uv-straler - type: Ident-nr.: 

Meet- en controleapparatuur: 
Vergelijkingslichaam - benaming: Ident-nr.: 

Meetapparaat belichtingssterkte - benaming: Ident-nr.: 

Meetapparaat bestralingssterkte - benaming: Ident-nr.: 

Thermometer voor de meting van de omgevingstemperatuur: Ident-nr.: 

Thermometer voor de meting van de componenttemperatuur: Ident-nr.: 

Meetmedium voor de lengtemeting: Ident-nr.: 

Testvoorwaarden: 
Componenttemperatuur: Controle B: 

Omgevingstemperatuur: Controle B: 

Testmediumgevoeligheid: Controle B: Controle E: 

Belichtingssterkte: Controle B: Controle E: 

Bestralingssterkte: Controle B: Controle E: 

Penetratieduur: 

Ontwikkelingsduur: 

B: Controle voor het begin van de test / werkperiode    E: Controle aan het einde van de test / werkperiode 
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Positie van de testkenmerken waarvan de grootte het 
aanvaardbaarheidsniveau overschrijdt: 

Let op: Niet nodige afbeelding verwijderen! Gebruikte voorstelling vergroten! 

Opmerking: De draaistelschets vertegenwoordigt geen concreet draaistelmodel. In de schets moet de benaderde positie van 
de testmarkeringen door opgaaf van het nummer uit de tabel „Beoordeling van de testmarkering“ gemarkeerd worden. 
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Positie van de testkenmerken waarvan de grootte het aanvaardbaarheidsniveau overschrijdt: 

Schets 

Opmerkingen / verdere maatregelen (bv. aanvullende test): 

Werkplaats: Datum: Onderzoeker: Testtoezichthouder: 

Handtekening: Handtekening: 
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