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Lassen en
Solderen

Lassen/solderen aan Railinfra en Rollend Materieel
Las- en soldeerverbindingen van componenten en oplassingen voor reparatie of oppervlakteverbetering vormen vaak een
zwak punt. Deze verbindingen moeten daarom met extra zorg worden uitgevoerd conform wetgeving en normering. Onze
medewerkers (IWT/IWE) kunnen aangeven wat in specifieke situaties de juiste techniek is en of een gemaakte verbinding
aan de specificaties voldoet. DEKRA Rail levert al decennia onafhankelijk lastechnische gerelateerde diensten.

Rollend materieel

Belangrijke lasnormen voor rollend materieel

DEKRA Rail heeft klanten die het beheer hebben over tram,
metro, goederentreinen, werktreinen, conventionele- en
hogesnelheidtreinen en andere vormen van rollende constructies
zoals bagage afhandelingsystemen. Al deze systemen kennen een
levenscyclus vanaf nieuwbouw waarbij het lassen en solderen een
rol speelt bij de instandhouding.
DEKRA Rail levert in deze cyclus diensten binnen het kader van
de EN15085 (de oude DIN 6700).

Enkele belangrijke lasnormen voor het rollend materieel zijn
- EN 15085
- EN ISO 3834
- EN ISO 9606-1 / 9606-2
(met DEKRA Rail certificaat of DNV-certificaat onder licentie)
- EN ISO 15607, EN ISO 15610 tot en met 15614-4 en
- EN ISO 14732
- EN ISO 13585 / EN 13134 (solderen)

Railinfra

Belangrijke lasnormen voor de railinfra

Klanten zoals railinfrabeheerders, ingenieursbureaus,
spooraannemers, fabrikanten en leveranciers van railinfraproducten maken regelmatig gebruik van lastechnische diensten
van DEKRA Rail.
Lassen is gebonden aan normen, regels en richtlijnen zoals de
RLN00127-serie van Prorail en de gemeentelijke VILL-serie voor
lightrail. Deze normen geven voor zowel ontwerpers, beheerders
als uitvoerders (aannemers, lasbedrijven) een compleet kader
voor ontwerp, het certificeren van de lasorganisatie, certificeren
van lassers en bedieners, certificeren van lasmethodes en
uitvoeren van productie-laswerkzaamheden met alle
kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan.
DEKRA Rail heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd in het
opstellen van al deze regels en kan u als geen ander helpen bij het
toepassen van, of voldoen aan, de gestelde eisen. Ook voor de
lastechnische diensten volgens EN 1090-2 (staalconstructies) kunt
u bij DEKRA Rail terecht.

Enkele belangrijke lasnormen voor de railinfra zijn:
- RLN00127-serie
- VILL-serie
- EN 14587-1 / EN 14587-2 / EN 14587-3 EN ISO 14732
(afbrandstuiklassen)
- EN 14730-1 / EN 14730-2 (thermietlassen)
- EN 15594 / EN 16725 (oplassen)

DEKRA Rail lasexpertises

DEKRA Rail diensten

Het inspecteren van lassen/soldeerwerk
Het inspecteren en witnessen van lassen in spoorstaven en wissels
Certificeren van lassers, bedieners, soldeerders en las- soldeermethodes
Voorbereiden van lasorganisaties voor certificatie op: ISO 3834,
EN 1090-2, EN 15085
Las-audits op verschillende niveau‘s
Instructie/training geven op verschillende spoorlastechnieken
Opstellen van regelgeving
Testen en onderzoeken van las /soldeer verbindingen

• Schade onderzoek
• Lasinspectie
• Persoonscertificering
• Methodecertificering
• Spoor gerelateerde cursussen
• Lasadvies
• Opstellen regelgeving
• Audits
• Witnessing bij kwalificatie en productie
• Lascoördinatie (IWT/IWE)
• Proces/product ontwikkeling
• Productie testen

Meer services van DEKRA Rail

Contact
U kunt de experts van DEKRA Rail
bereiken via:

>> Onderhoudsadviezen: op basis van inzicht in

Telefoon:		
030 3005 100
Post:		
Postbus 8125		
		
3503 RC Utrecht
		
Bezoekadres:
Concordiastraat 67
		Utrecht

degradatiegedrag van spoorwegassets
>> Meettechniek: conditiemetingen van alle onderdelen
van materieel of infrastructuur
>> Productkeuring en productcertificering voor
spoorwegsystemen en –componenten
>> Schadeanalyse
>> NDO - Niet destructief onderzoek
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