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SAMMANFATTNING
AB Statens Anläggningsprovning, Kärnkraftavdelningen,
Sektionen för återkommande provning, har ined anslag
från Statens Kärnkraftinspektion utfört fältprov med
P-scanutrustning.
Syftet var att använda P-scanutrustningen i fältmiljö
samt lära teknologin och problematiken kring mekaniserad
provning av rör och komponenter.
Fältprov genomfördes i samband med ordinarie återkommande
provningar av rör och komponenter i Ringhals 2 och Barsebäck 1
Provbara objekt valdes ur det ordinarie objekturvalet.
Åtta besiktningsområden provades vid respektive fältprov.
Erfarenheterna från fältproven kan sammanfattas så att
P-scan erbjuder fördelar när det gäller dokumentation, utvärdering och analysering av provningsdata. Dagens utformning av avsökningsenheterna behöver dock avsevärt förbättras.
Erfarenheter och synpunkter från fältproven har kontinuerligt
noterats och bl a diskuterats vid två uppföljningsmöten hos
Svejsecentralen.
Utgående från våra erfarenheter idag av P-scan samt mot
bakgrund av våra studier av på marknaden befintliga system
eller system under utveckling har generella krav på ett
framtida mekaniserat rör- och komponentprovningssystem
sammanställts. Sammanställningen anger också vilka av dessa
krav som P-scan uppfyller idag.

9

Ett mekaniserat provningssystem som P-scan har stor användbarhet vid provning av många, likformiga objekt, objekt med
"rymlig" omgivning, lätt åtkomliga objekt osv. Som exempel
kan nämnas pipelines.
P-scansystemet kan för närvarande ej användas för rationell
och ekonomisk försvarbar provning av rör- och komponenter.
För detta krävs en vidare utveckling av avsökningsenheterna.
Användbarheten inom den närmaste framtiden kommer att begränsas till speciella insatser där P-scansystemets dokumentationsprincip kommer att utnyttjas.
Under provningssäsongen 1981 planeras användning av P-scan
med fokuserade sökare. Målet är att kombinera en förfinad
ultraljudteknik med P-scansystemets registreringsteknik och
att därigenom erhålla bättre information om verklig defektstorlek.
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INLEDNING
AB Statens Anläggningsprovning, Kärnkraftavdelningen,
Sektionen för återkommande provning (SA/KA), har med
anslag från Statens Kärnkraftinspektion utfört fältprov
med P-scanutrustning i syfte att
- samla erfarenheter att återföra till Svejsecentralen för
framtida modifieringar/anpassningar av systemet till fältmiljö.
- utröna behovet av kringutrustning, hjälpmedel m m till
dagens P-scanutrustning, för att öka dess användbarhet.
- lära teknologin och problematiken kring mekaniserad provning
av rör och komponenter.
- samla erfarenheter för bedömning av andra utrustningar befintliga eller under utveckling.
Bakgrund
SA/KA inköpte 1979 en P-scanutrustning med medel från SKI
(SKI-projekt B 42/77). Det fortsatta arbetet (SKI-projekt
B66/80) innefattade två fältprov under provningssäsongen
1980. Fältproven omfattade provning av rör och komponenter
i Ringhals 2 och Barsebäck 1.
Enligt tidigare överenskommelse medverkade Svejsecentralen i
fältproven, på egen bekostnad.
I vår ansökan av den 1980-06-13 ansöktes om medel för studium
av RTDs och SwRIs rörprovningsutrustningar. Syftet var att
skaffa kunskap om andra utrustningar för mekaniserad röroch komponentprovning.
RTD utvecklar, finansierat med tyska forskningspengar, en
kombination av P-scan med RTDs Rotoscan som använts för
automatisk provning av pipelines. Syftet med projektet är
att utveckla ett system för rörprovning i kärnkraftverk.
SwRI har vidareutvecklat och väsentligt förändrat sitt
SUTAR-system. SUTAR har dessutom använts vid fältprov.
Insikt i SwRIs erfarenheter från fältproven skulle ge värdefulla kunskaper vid en framtida bedömning/utvärdering av
mekaniserade rör- och komponentprovningsutrustninaar.
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Under projektets gång ändrades förutsättningarna för att
utföra de arbetsmoment som innebar utvärdering av SUTAR
och ROTOSCAN. Statens Anläggningsprovning träffade under
våren 1981 en överenskommelse med de svenska reaktorägarna
om att inbjuda Svejsecentralen (P-scan), South West Reaserch
Institute (SUTAR) och Röntgen Technische Dienst (ROTOSCAN)
att i samband med återkommande provningar utföra mekaniserad
provning av rör och komponenter med egen personal och under
övervakning/granskning av SA.
Kostnaderna skall finansieras av reaktorägarna. Provningarna
kommer att utföras under provningssäsongen 1981 och 1982.
En granskning av fältarbetet med de olika provningsutrustningarna - status, användbarhet, totalekonomi etc - ger värdefull information inför framtida utrustnincsval for mekaniserad
rör- och komponentprovning-.
Tidplan
Fältproven genomfördes under två perioder:
tidsperiod
Ringhals 2
Barsebäck 1

W017 - W020
W037 - W040

resursåtgång (tim)
ord.tid
övertid
610
70
540
40

restid
140
100

Proj ektgenomförande
Vid arbetsplaneringen utgick vi från de objekt som ingick i
1980 års återkommande provningar vid respektive aggregat.
Den provning som utfördes med P-scan tillgodoräknades dock ej
den ordinarie återkommande provningen med ultraljud, p.g.a.
att det var första gången P-scan användes för rör- och komponentprovning, utan samtliga P-scanprovade objekt provades också
med konventionell, manuell ultraljudprovning. Provningstekniskt erhölls god överensstämmelse mellan de två
provningarna.
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Ringhals 2
Vid det första fältprovet begränsades urvalet till att omfatta icke kontaminerade objekt i syfte att minimera dosbelastningen.
Av totalurvalet, 320 besiktningsområden, för 1980 års återkommande provning skulle 170 besiktningsområden ultraljudprovas. Av dessa var ca 100 besiktningsområden kontaminerade.
Av återstående 70 besiktningsområden valdes besiktningsområden
lämpliga att prova, med .P-scan. En första gallring utfördes
utgående från ritningar och isometrier. På detta stadium
bortföll objekt såsom:
- rörgenomföringar
- objekt med klena dimensioner, dvs T < 8-10 mm, 0
- rörböjar

< 250 mm.

Objekt som ansågs provbara efter den första gallringen inspekterades därefter på plats. Ytterligare objekt bortföll vid
denna syning p g a:
- objektet placerat nära annat objekt, vägg eller räcke
- objektet placerat högt över golvet (utrustningskablage
för kort)
- objektets ytor fasade på båda sidor om svetsen.
Slutligen återstod åtta lämpliga besiktningsområden provbara
med P-scan - MWS- eller AWS-enhet.

Objekturval
för 1980 års
återkommande
provning
Antal objekt
att UT-prova
Icke-kontaminerade
objekt
Objekt provbara med
P-scan (dåvarande utformning)
Figur 1

Antal objekt
som ej skulle
UT-provas
Kontaminerade
objekt
Objekt icke
provbara med
P-scan

Urval av lämpliga P-scanobjekt i Rinahals 2
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Provningstekniska förberedelser genomfördes tillsammans med
SVC och omfattade bl a:
- definition av avsökningsområden med hänsyn till gällande
specifikation och procedur
- val av sökare
- framtagande av ljudvägsskisser
- bestämning av sökarparametrar (vinkel, 1judutträdespunkt,
index delay (avstånd sökarkristall/sökarsula))
- definition av avsökningsparametrar (se bilaga 1)
- bestämning av referensförstärkning
- intrimning av avsökningsenheterna, MWS resp AWS.
Provningen utfördes på åtta besiktningsområden:
Använd_avsökningsenhet
Värmeväxlare 22EI05/13

AWS

22EI08/5

MWS

21E107/10

AWS

21E107/2

MWS

21E107/5

MWS

21E108/10

AWS

Rör

MRB 37/35

AWS

Loop 2

B23

MWS (Ringhals 4)

(Foto 1-4)
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Barsebäck 1
Objekturvalet inför fältprov nummer två omfattade svarta
och rostfria material, kontaminerade och icke kontaminerade
objekt.
Urvalet av P-scanobjekt utfördes på motsvarande sätt som
inför Ringhalsprovningen.
Av totalurvalet, 441 besiktningsområden, för 1980 års återkommande provning skulle 215 besiktningsområden ultraljudprovas.
Efter genomgång av ritningsmaterial och efterföljande inspektion av objekten i kärnkraftverket, återstod 20 besiktningsområden som kunde provas med P-scan.
Objekturval
för u.980 års
återkommande
provning
Antal objekt
att UT-prova
Objekt provbara med
P-scan (dåvarande utformning)

Figur 2

Antal objekt
som ej skulle
UT-provas
Objekt icke
provbara med
P-scan

Urval av lämpliga P-scanobjekt i Barsebäck 1.

AB Slntf.-ns Antäggningr.pi övning
1981-08-28

6(11)

Förutsättningarna inför detta fältprov skiljde sig något
jämfört ined det första:
- ett flertal förbättringar i AWS-enheten var utförda
- längre kablar mellan avsökningsenhet (MWS eller AWS) och
interfaceenhet hade anskaffats. Utrustningsenheterna kunde
då placeras upp till 25 meter från själva provningsobjektet.
Dosbelastningen på provningspersonalen minskade därmed,
likaså ökade tillgängligheten av objekt.
- diverse kringutrustning och hjälpmedel t ex head-set,
lastramp och hållare för kablar hade anskaffats.
Erfarenheterna från första fältprovet inedförde att förberedelsearbetet kunde rationaliseras. Av de 20 provbara
besiktningsområdena kunde av tidsmässiga skäl provning utföras
på 8 under den period som avsatts för provningsgenomförande.
§§!iil$tDi22S2m£åde/ob^ek^tYp_

^GY§D^_§Y§2?S0iQ3§§n!}St

Tank

354/T15 omr 2

AWS

Dränagetank

311/T5

omr 2

AWS

Rör

323/10

W3

AWS

Tank

354/T35 omr 4

MWS

Tank

354/T36 omr 4

MWS

Tank

354/T37 omr 4

MWS

Värmeväxlare

4 62/E8

omr 4

MWS

Tank

4 62/T4

omr 5

MWS

(Foto 5,6)
Olika provningstekniker provades:
-

avsökning
avsökning
avsökning
avsökning
avsökning

av svart och rostfritt material
från två sidor med två sökare
från en sida med en sökare
från en sida med två olika sökare
av tunt gods (T = 8 mm)

feiäu
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ERFARENHETER
Generellt kan erfarenheterna sammanfattas så att P-scan
erbjuder fördelar när det gäller dokumentation, utvärdering och analysering av provningsdata.
Dagens utformning av avsökningsenheterna, dvs MWS- och
AWS-enheterna, behöver förbättras avsevärt.
•

De olika utrustningsenheternas (processor, interfaceenhet,
kopieringsapparat mm) funktion tycks vara relativt känslig
för fältmiljön. Smärre, men dock tidskrävande, funktionsstopp förekom.
Erfarenhetsuppföljning
Kontinuerligt under provningens gång noterades synpunkter/
problem/fördelar/nackdelar. Dessa synpunkter samt övriga
erfarenheter har diskuterats vid två uppföljningsmöten på
Svejsecentralen.
Erfarenheterna kan sammanfattas'enligt följande:
Manuell_avsökning

(MWS)

- avsökningsarmens styvhet och utformning omöjliggör rationell provning av icke-plana objekt
- positioneringsförfärandet är tidskrävande och kräver stor
noggrannhet
- applicering av avsökningsenheten med magnetfot är olämpligt,
då flera objekt är omagnetiska eller har ytan målad med
rostskyddsfärg.
•

Fältproven visar allt tydligare behovet av en manuell avsökningsenhet för rörprovning. Enheten skall vara minimalt liten,
eventuellt enbart för miniatyrsökare, appliceras på objektet
med hjälp av en enkel styrskena, medge ett avsöknings- och
inspelningsförfarande som dagens MWS-enhet men med ett positioneringsförf ärande som dagens AWS-enhet.
Svejsecentralen har för avsikt att utveckla en manuell avsökningsenhet för rörprovning. Inledande arbete har påbörjats.

s
s
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- hantering av styrkedjor - uppmätning, kapning och ihopsättning - är tidskrävande
- funktionssäkra start-/stoppaktivatorer krävs
- mindre och smidigare sökarhållare behövs
- sökarhållare för miniatyrsökare behövs
- sökaranliggningstrycket är mycket stort, vilket innebär
att kontaktmedlet skrapas bort
- kalibrering av systemet vid avsökning av horisontella
svetsar försvåras p g a att skenan, på vilken sökarna
är monterade, "glider nedåt". Ändlägena för scanningsavsökningsområdet blir därigenom svårinställt (Foto 6)
- vid användning av enbart en sökare, hänger- ej använda
sökarkablar i vägen vid pågående avsökning eftersom de ,
ej är avmonterbara (Foto 7)
- den s k "encodern" (positionsgivaren) är placerad alltför nära objektytan (Foto 8)
Svejsecentralen har idag konstruerat en modifierad AWSenhet där utformningen till stor del baserats på erfarenheter från fältproven i Ringhals och Barsebäck. Den nya
enheten är kompakt och lätt, samt tillåter en mer flexibel
användning (Foto 9 ) .
Vid demonstrationer med en prototyp av den nya AWS-enheten,
framgår att ett flertal av våra synpunkter ar tillgodosedda.
Dock krävs att vissa detaljförbättringar genomförs samt att
avsökningsenhet/kontrollbox justeras så att de förekommande
driftstoppen förebyggs.
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Tillämpning av praktiska erfarenheter
Två års a.i"bete med P-scan har gett god insikt i komplexiteten då rör- och komponentprovning skall mekaniseras i
viss utsträckning. Utgående från våra erfarenheter idag
har vi sammanställt generella krav på ett framtida mekaniserat rör- och komponentprovningssystem. Sammanställningen
anger också vilka krav som P-scan uppfyller idag (bilaga 2 ) .
Ett mekaniserat provningssystem som P-scan har stor användbarhet vid provning av många, likformiga objekt, objekt med
"rymlig" omgivning, lätt åtkomliga objekt osv. Som exempel
kan nämnas pipelines.
I ett kärnkraftverk är antalet objekttyper mycket stort.
Geometrier, lokalisering i kärnkraftverket samt.åtkomlighet
varierar mycket och omständigheterna för automatiserad provning är ofta ogynnsamm.
De praktiska erfarenheterna från de genomförda fältproven
ger en god grund för framtida fältarbeten med P-scan och
för bedömning av och jämförelser med motsvarande typer av
utrustningar av ändra fabrikat.
Följande kan nämnas:
Underlag
En mekaniserad och direktregistrerad provning .av ett besiktningsområde kräver utförligt och komplett dataunderlag.
Exempelvis behövs:
- objekt-/isometriritning
- as-builtritning
- uppmätningsprotokoll: godstjocklek, profiluppmätning,
svetsutformning
- objektfotografi som ger överblick av objekt samt omgivning
I!°-!ik§£§dels^arbete
Ett flertal parametrar skall definieras innan P-scanavsöknin
av ett objekt kan påbörjas. Av dessa kan några bestämmas i
förväg - exempelvis typ av referensreflektor, val av sökare,
bestämning av sökarparametrar (vinkel, 1judutträdespunkt,
inr.ex delay) . Likaså kan preliminära 1 judvägsskisser tagas
fram. Övriga, definitiva parametrar fastlägges efter en utprovning på objektet.
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Hantering^uggmontering_av_utrustning
P-sc'anutrustningen är monterad på två transportvagnar.
Vagnarna behöver ej placeras i direkt anslutning till
provningsobjekten. Kablagelängden mellan provningsområde
och vagn med interfaceenhet (bl a "ultraljudapparat") är
25 m. Inbördes avstånd mellan vagnarna kan uppgå till 50 m.
(Foto 10) .
Användning av head-set underlättar samarbete och kommunikation
operatör emellan då avståndet mellan provningsobjekt och utrustning är stort eller arbetsmiljön bullrig.
&

Dokumentation
Ritningar, tidigare provningsprotokoll, objektsfotografier,
uppmätningsprotokoll, 1judvägsritningar, parameterprotokoll
(bilaga 1) mm skall dokumenteras tillsammans med provningsresultatet. Detta dokumentationsförfarande underlättas av
användandet av ett kontventionellt provningsprotokoll för
den mekaniserade ultraljudprovningen. De parametrar som skall
fastställas för rapporterbara indikationer, enligt nu gällande
specifikation, sammanställs enklast i tabellform. Baserat på
erfarenheter från fältproven har ett "P-scanprotokoll" utarbetats (bilaga 3 ) .
Vidare användning av P-scan vid rör- och komponentprovningar
Idag kan inte en rättvis jämförelse av total avsökningstid
mellan manuell ultraljudprovning och P-scanprovning göras,
eftersom rutin saknas vid P-scanprovn.ing. Vid de arbeten som
hittills utförts har dock inga tidsbesparingar gjorts. Det
kan dock konstateras att objekt med flera rapporterbara indikationer har provats och utvärderats snabbare med P-scan
jämfört med manuell ultraljudproyning. En väsentlig .fördel
är också att själva analyseringsarbetet inte behöver utföras
vid objektet, som kan hålla en hög strälningsnivå.
P-scan har med framgång använts i samband med utökad provning
av speciella indikationer. Med P-scansystemets registrering
och dokumentation kan en överskådlig bild av ett större indikationsområde erhållas.

Ib-JUU
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Under 1981 planeras att använda P-scan med fokuserade sökare.
Målet är att kombinera en förfinad ultraljudteknik med P-scansystemets registreringsteknik och att därigenom erhålla bättre
information om verklig defektstorlek.
P-scansystemet kan för närvarande ej användas vid rör- och
komponentprovningar i någon större omfattning. Användbarheten
inom den närmaste framtiden kommer att begränsas till speciell
xnsatser, där P-scansystemets dokumentationsprincip kan utnyttjas .
För en rationell och ekonomiskt försvarbar användning av
P-scan krävs den tidigare nämnda vidareutvecklingen av avsökningsenheterna.
Med förbättrade avsökningsenheter, rätt utbud av kablar samt
rutinerade operatörer kan i framtiden uppskattningsvis 50 %
av de objekt som skall ultraljudprovas, i samband med återkommande provning, provas med P-scan. Det är däremot tveksamt
om tidsbesparing, genom P-scanprovning, jämfört med konventionell manuell ultraljudprovning kan uppnås i 50 % av fallen.

AB STATENS ANLÄGGNINGSPROVNING
Kärnkraftavdelningen
Sektionen för återkommande provning

Eva-Britt Pers-Anderson
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PROVNINGSDATA

OBJEKT:

MATERIAL
Velocity
/attenuation
Thickness

m/s

REFERENCES
Cyl.dia (CBH)

dB/rn

Disc.dia(FBH)

mm

mm

Ref.level

dB

Main zone

nun

R < level

dB

Bead

mm

R >level

dB

SCANNER

i

3

£
mm

ALIGNMENT

Scale

Upper

mm

Sides

Lower

mm

Eff.probes

Offset

mm

I< channel

Q-diameter

mm

I > channel

Velocity

m/s

PROBE
Trobe angel

Q

? >-

<^
ddeg

ddeg

Index

dus

dus

Nearfield
Freguency

mm

mm

Hz

Hz

Journal
MISCELLANEOUS
Zone divGate start

% ^>

6 <L
%

%

Width gate

%

%

Delay
Rep.rate

Hz

Hz

/WELD SCANNER

9

/PROBES

N . « ) end

.dmm
probe Offs
ram/s probe offs
mm

F. (>) end

mm

eff. rate

Hz

X-step
Y-step

Anmärkning:

IQ
mm J
mm
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Generella ki-av på ett mekaniserat
rör- och komponentprovningssystem
(anger även vilka krav som uppfylls
av P-scan)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

m
7.

8.

9.

<

"Idealsystemet"

P-scansystemet

Få utrustningsenheter transporteras till provningsobjektet

Ja

Delvis

Stora utrustningsenheter, ex.vis
datorenhet, placeras i lämplig
kontorslokal

Ja

Nej

Provning utförs med små "satellitenheter"

Ja

Nej

Flera satellitenheter arbetar oberoende av varandra

Ja

Nej

Manuell och mekaniserad avsökningsenhet ingår

Ja

Delvis

Mekaniserad enhet är kompakt, lätthanterlig, lätt att omkalibrera,
enkel att byta sökare på och montera på provningsobjektet

Ja

Delvis

Manuell avsökningsenhet medger
flexibel applicering på objektet,
samt medger provning av objekt med
små dimensioner, begränsad åtkomlighet samt ogynnsam geometri

Ja

Nej

Kopplingskontroll ingår, speciellt
vid mekaniserad avsökning

Ja

Ja

Snabb, .lätt montering.mellan olika
objektgeometrier och avsökningsvinklar

Ja ,

Delvis

AB Stålens Anläggningsprovning
2(3)

1981-08-28

Genex"ella krav på ett mekaniserat
rör- och komponentprovningssystem
(anger även vilka krav som uppfylls
av P-scan)
10. Dataregistrering/resultatrapportering enkelt enligt gällande regler och specifikationer

"Idealsystemet"

P-scansystemot

Ja

Ja

Ja

Ja

12. Provningsresultatet och definierade parametrar presenteras på
ett sätt som möjliggör utvärdering

Ja

Ja

13. Förkortad avsökningstid/objekt jämfört med vanlig, manuell ultraljudprovning

Ja

Delvis

14. Minskat totalt resursbehov/objekt
(förberedelser, genomförande,
rapportering) jämfört med vanlig
manuell ultraljudprovning

Ja
(helst)

Nej

15. Personalstyrka: max 2 personer/
provningsgrupp

Ja

Delvis

16. Samtliga operatörer specialutbildade på aktuellt provningssystem

Nej

Ja

17. Enkel "kommunikationsprincip"
operatör/dator

Ja

Delvis

18. Hög driftsäkerhet

Ja

Delvis

19. Känsligt för yttre störningar

Nej

Delvis

11. Provningsresultat och provningskvalitet bedömbart under provningsgenomförandet

koj
AB Statens Anläggningsprovning
(3)

1981-08-28

Generella krav på ett mekaniserat
rör-, och komponentprovningssystem
(anger även vilka krav som uppfylls
av P-scan)

"Idealsystemet"

P-scansystemet

20. Kompenserar för varierande
godstjocklek

Ja

Nej

21. Ändra referensnivå efter
avslutad provning

Ja

Ja

22. Hög reproducerbarhet

Ja

Delvis

AnUyjiiing

1'J

Bil;<gn nr

AB Statens Anläggningsprovning
PROVNINGSPROTOKOLL

Bind nr

P i i i m nr

!

P-SCAN ULTRALJUDPROVNING Kontaktteknik

AWS ;
MWS

Objekt
Komp nr

S y s t e m nr

Bes omr nr

O b j e k t e t s n a m n , d.m. material

Ritning nr

Rum nr

Fogtyp

Provytans tillstand

Provningsdata
Sökare

Procedur n r

Sca'e/mm

Uppmätt
brytningsvinkel 0

Referensförstärkning

TransferVorreMion

dB

dB

Avsökning
referens "

AvsbVning
display niva

<R

dB

dB

Kalibreringsprotokoll nr

i

1 •

Ljudvägsritning n r

1

1

!
Referenskropp n r

Referensfel

Typ/storlek

Fastställd provningsomfattning ( % / m m )

A-sida:

%

mm

B-sida:

%

mm

Dokumentation/ Identifiering
Band nr

Band identifiering

#

File nr

i Sektion nr

Anmärkning

l

1
i

Provningsresultat
Upp fyller e j krav e r 1 spcc avseende

Provnings acceptans

—»Uppfyller
'krav on! spec

j Bilaga nr

Omfattning |

Efter slipning o c h / e l l e r reparation (Provningsacc)

. Uppfyller krav
1 enl spec

| Teknik

Inc likering vid m ax amplitud
Sökarpos

Sökare

Avsökningstyp

Amplitud
dB/% DAC

Lage frän
startpunkt
mm

Analys

in

Ind
nr

Bilaga nr

, — , Uppfyller ej krav
|
| enl spec

Avstånd från
svetscentrum m m

Läng d m m
12dB

GdB

Höjd m m

Band File
nr

6dB

nr

Bilaga
nr

Sekt
nr

i
—

1

i

J
Provat omräde I X / m m )

A-sida:

%

B-sida:

Anmärkningar

%

Uppmätt minimi godstjocklek

A-sida:

mm

B-sida:

Använd tjocklek
P-scan ( m m )

mm

Uppmätt maximi godstjocklek

.
A-sida:

Provningen u t f ö r d av

B-sida:

mm

O r t och datum

Avsökningstid

Provningsledare

Erhållen mandos

tim
Tryckrodittn * B Solr\*

mm

mSv

Besiktningsman

AB St.ilcns Anläggningspi övning

Ringhals 2 P-scanprovning
av värmeväxlare
med AWS-enhet

9

Foto 2

Ringhals 2 - P-scanprovning av värmeväxlare
med AWS-enhet

kxJ]
AB Statens Anläf^nin^pr övning

Foto 3

Foto 4

Ringhals 2
AWS-enhet.

Ringhals 2 P-scanprovning
av värmeväxlare
med MWS-cnhet

P-scanprovning av rör med

AB Stalr-ns Anl^.ynin^pr övning

Foto 5

Barsebäck l P-scanprovninq
av rör med
AWS-enhet

-< "s..^

b^t£*
: ^ & & &

m
Foto 6

Barsebäck 1 - P-scanprovning av tank med
AWS-enhet.

AG Sl.iH ns Anlii^ninc^piovning

g
o

s

Foto 7

Vid AWS-provning med endast en sökare hänger ej
använda kablar ivägen.

Foto 3

Encoderns placering tillåter
inga fasningar på objektet.

Encoder

AB Stfltt-iis Anläggningsprovning

Foto 9

SVCs nya AWS-enhet.

Foto 10

SAsP-scanutrustning är placerad på två
transportvagnar.

