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Samlingsprotokoll "Manuell ultraljudsprovning för att upptäcka tvärsprickor i 
sammanfogade homogena axlar inom ramen för underhållet” (CR-UT-A-01) 

Regelverk/Specifikationer/Provningsanvisning: 
Provning enligt: Rev.nr.:  Bedömning enligt: Rev.nr.: 

Obs! Det här protokollet används för att dokumentera provningsresultat för axlar som framkommit vid identiska 
provningsförhållanden och utan registreringspliktiga indikationer. Här dokumenteras provningsförhållanden och 
komponentspecifika data för de axlar som provas. 

Provningssystem/Provningsutrustning: 
Ultraljudsmätare: Id.nr.: 

Mäthuvud/Kil 1: Id.nr.: 

Mäthuvud/Kil 2: Id.nr.: 

Mäthuvud/Kil 3: Id.nr.: 

Mäthuvud/Kil 4: Id.nr.: 

Kontrollkropp/Referenskropp: 
Beteckning för kontrollkropp/referenskropp 1: Id.nr.: 

Beteckning för kontrollkropp/referenskropp 2: Id.nr.: 

Känslighetsjustering: 
Mäthuvud, kil Justeringsreflektor Referenskropp Ekohöjd 

justeringseko 
VG vid 
provningens 
början 

VG vid 
provningens slut 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
VG = Grundförstärkning 
 
Ekohöjd i % av bildskärmens höjd 
Förstärkningsangivelser i dB 
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Uppgifter om komponenten: 
Typ: Hjulparsnummer: individuella 

provningsförhållanden 
Datum för 
provningen 

Provarens namn Provarens underskrift 

ΔVT [dB]: 
Sökförstärkning + 6dB: 
45° ☐ja ☐nej
37° ☐ja ☐nej
54° ☐ja ☐nej

ΔVT [dB]: 
Sökförstärkning + 6dB: 
45° ☐ja ☐nej
37° ☐ja ☐nej
54° ☐ja ☐nej

ΔVT [dB]: 
Sökförstärkning + 6dB: 
45° ☐ja ☐nej
37° ☐ja ☐nej
54° ☐ja ☐nej

ΔVT [dB]: 
Sökförstärkning + 6dB: 
45° ☐ja ☐nej
37° ☐ja ☐nej
54° ☐ja ☐nej

ΔVT [dB]: 
Sökförstärkning + 6dB: 
45° ☐ja ☐nej
37° ☐ja ☐nej
54° ☐ja ☐nej

ΔVT [dB]: 
Sökförstärkning + 6dB: 
45° ☐ja ☐nej
37° ☐ja ☐nej
54° ☐ja ☐nej

ΔVT = Transferkorrektur 
VR = Registreringsförstärkning: VR = VG + ΔVT 

Anmärkningar: 

Verkstad: Datum: Provningsövervakare: 

Underskrift: 
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