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Afzonderlijk rapport - „Visueel onderzoek van lasnaden en draaistelframes 
als onderdeel van het onderhoud“ (IR-VT-S-02) 

Regelgevingen / specificaties / testinstructie: 
Test volgens: Rev.-nr.: Beoordeling conform: Rev.-nr.: 

Let op! Dit rapport wordt gebruikt om testresultaten aan draaistelframes en lasnaden te documenteren. Het documenteert ook de 
testomstandigheden en de componentspecifieke gegevens.  

Testsysteem / testapparaat: 
Gebruikt belichtingsmiddel: Ident-nr.: 

Gebruikt belichtingsmiddel: Ident-nr.: 

Gebruikt meetapparaat voor de belichting: Ident-nr.: 

Gebruikte lasnaadmeter: Ident-nr.: 

Gebruikte lasnaadmeter: Ident-nr.: 

Gebruikt meetapparaat: Ident-nr.: 

Gebruikt meetapparaat: Ident-nr.: 

Gebruikt meetapparaat: Ident-nr.: 

Testvoorwaarden: 
Belichtingssterkte, testbereik: Controle B: Controle E: 

Belichtingssterkte, omgeving: Controle B: Controle E: 

B: Controle voor het begin van de test / werkperiode    E: Controle aan het einde van de test / werkperiode 

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

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

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

(aankruisen a.u.b.) 
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Testkenmerken die moeten geregistreerd worden en niet-toegestane testkenmerken 
• Moeten geregistreerd worden aan de draaistelframes:

- scheuren en kerven, die met het blote oog detecteerbaar zijn
- Duidelijk detecteerbare vervormingen
- Sterk gecorrodeerde gebieden

• Lasnaden worden volgens ISO 5817, beoordelingsgroep B geëvalueerd. Dat betekent dat o.a. moeten 
worden geregistreerd:

- scheuren en eindkraterscheuren, die met het blote oog detecteerbaar zijn
- Oppervlakteporiën, die met het blote oog detecteerbaar zijn
- Naar het oppervlak open bindfouten, die met het blote oog detecteerbaar zijn
- Onvoldoende inbranding van de grondnaad van de las
- Doorlopende inbrandingskerven
- Niet-doorlopende inbrandingskerven met dieptes > 0,5 mm
- Vlamcontactpunten

• Andere testkenmerken zie tabel ISO 5817, beoordelingsgroep B, met inachtname van de respectieve 
plaatdiktes

Evaluatie uitlezing: 
Nr. Testkenmerk Positie van het testkenmerk Opmerking  

bv. eerste of herhalingstest 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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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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