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Individuellt protokoll "Magnetpulverprovning av (gaffel)dragstänger och 
dragkrokar inom ramen för underhållet” (IR-MT-M-01) 

Regelverk/Specifikationer/Provningsanvisning: 
Provning enligt: 
 

Rev.nr.:  Bedömning enligt: Rev.nr.: 

Obs! Det här protokollet ska användas för att dokumentera resultat vid provning av demonterade (gaffel)dragstänger.  
Här dokumenteras även provningsförhållanden och komponentspecifika data för de (gaffel)dragstänger som provas. 

Provningssystem/Provningsutrustning: 
Magnetpulvermedel - beteckning/charge: Tillverkare/Charge: 

Starkströmsaggregat/Provbänk - typ: Id.nr.: 

Spole/handmagnet - typ: Id.nr.: 

UV-strålare - typ: Id.nr.: 

Mät- och kontrollutrustning: 
Referenskropp - beteckning: Id.nr.: 

Belysningsmätare - beteckning: Id.nr.: 

Bestrålningsmätare - beteckning: Id.nr.: 

Tangentialfältsmätare - beteckning: Id.nr.: 

Mätare för resterande fältstyrka - beteckning: Id.nr.: 

Hjälpmedel för längdmätning - beteckning: Id.nr.: 

Provningsförhållanden: 
Koncentration av provningsmedel: Kontroll B: 

Resterande fältstyrka efter avmagnetisering: Kontroll E: 

 
Provningsmedlets känslighet: Kontroll B: Kontroll E: 

Belysningsstyrka: Kontroll B: Kontroll E: 

Bestrålningsstyrka: Kontroll B: Kontroll E: 

Magnetfältstyrka där lägsta fältstyrka förväntas: Kontroll B: Kontroll E: 

Magnetfältstyrka där högsta fältstyrka 
förväntas: 

Kontroll B: Kontroll E: 

 
B: Kontroll vid början av provningen/skiftet  E: Kontroll vid slutet av provningen/skiftet  
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Uppgifter om komponenten: 
Typ: Hjulparsnummer: Axelnummer: 
   

Bedömning av indikationer: 
Nr. (se skissen) Indikationstyp Storlek Bedömning 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Indikationstyp: linjär/ icke linjär, sammanhängande 
Storlek:  i mm 
Utvärdering: tillåtet/otillåtet 

 
Skissen visar de registreringspliktiga indikationernas position 
 

 

 

q 
Komponent med otillåtna defekter har spärrats  
(kryssa för) q Komponenten är godkänd, inget otillåtet hittades  

(kryssa för) 
Anmärkningar: 

 
Verkstad:  
 

Datum: 
 

Provare:  
 

Provningsövervakare:  
 

  Underskrift: Underskrift: 
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