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(57) Sammendrag 

En fremgangsmåte og en anordning for å best e m m e material-

mengder som går tapt på grunn av korrosjon og/eller erosjon i 

løpet av et visst tidsrom utnytter et materialstykke (1) sou 

på forhånd er gjort radioaktivt, samt en strålingsintensi-

tetsmåler (2) som er anordnet på et målested i fast avstand 

fra materialstykket for å måle den radioaktive stråling fra 

stykket såvel ved begynnelsen som ved slutten av nevnte tids-

rom. Hver av nevnte målinger kalibreres ved hjelp av en 

ytterligere strålingskilde (6) som er anordnet for under 

styring alternativt å innta enten en mer eller en mindre 

strålingsskjermet relativ posisjon i forhold til en strål-

ingsskjerm (2), samt for å gi forut kjent strålingsintensitet 

på målestedet i begge posisjoner. Den minst skjermede rela-

tive posisjon gir da hensiktsmessig full uskjermet, kjent 

strålingsintensitet på målestedet, mens den mest skjermede 

relative posisjon gir ubetydelig strålingsintensitet på måle-

stedet. Måleresultatene i de to posisjoner sammenl.ignes inn-

byrdes for å utlede materialstykkets bidrag til den kombi-

nerte strålingsintensitet i forhold til strålingskildens 

kjente bidrag. Den ytterligere s t r å l i n g s k i l d e utgjøres her-

under helst av et kalibreringslegeme (6) av samme material 

som det mate r i a l s t y k k e (1) som er utsatt for korrosjon og/ 

eller erosjon, og som er gjort radioaktivt samtidig med og 

ved samme aktiveringsprosess som dette. Kalibreringslegemet 

er da fortrinnsvis dimensjonert for til enhver tid å gi samme 

strålingsintensitet på målestedet som et forut fastlagt 

m a t e r i a l t a p fra materialstykket (1), f.eks. en bestemt tykk-

elsesreduksjon av dette. 

(56) Anførte publikasjonar Ingen. 
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Foreliggende oppfinnelse gjelder en fremgangsmåte og en 

anordning for å måle korrosjons- og/eller erosjonsangreps 

omfang under forskjellige ytre forhold og således bestemme 

vedkommende materialers nedbrytningshastighet under påvirk-

ning fra de foreliggende ytre faktorer. Oppfinnelsen gjelder 

spesielt korrosjonsmåling på lite tilgjengelige steder, 

f.eks. innvendige angrep på undersjøiske olje- og gass-

ledninger ved nøyaktige målinger over meget lang tid. Opp-

finnelsen bygger her på det måleprinsipp at en representativ 

del av vedkommende material gjøres radioaktivt og korro-

sjonens og/eller erosjonens forløp måles ved hjelp av utstyr 

som er i stand til å bestemme og registrere det radioaktive 

strålingsnivå i nærheten av det aktiverte material, idet 

materialtapet på grunn av korrosjon eller erosjon fører til 

en tilsvarende reduksjon av strålingsintensiteten. Dette 

prinsipp er i og for seg velkjent og er blitt benyttet i 

praksis i flere år. 

Sådan måling av strålingsintensitet er imidlertid beheftet 

med to grunnleggende usikkerheter. Den ene av disse skyldes 

at radioaktiv nedbrytning av atomkjerner er en prosess som 

bare kan fastlegges statistisk, idet strålingsintensiteten 

vil ha tilfeldige variasjoner. Denne usikkerhet kan redu-

seres ved å telle et stort antall av de energipulser som av-

gis under nedbrytningsprosessen. Den annen type usikkerhet 

skyldes utilsiktede forandringer i måleutstyrets egenskaper, 

f.eks. på grunn av temperaturvariasjoner og elde. Man har 

erfart at denne sistnevnte type usikkerhet i høy grad kan 

begrense målingenes nøyaktighet. Denne ulempe kan til en 

viss grad overvinnes ved å holde måleutstyret på konstant 

temperatur og ved å bringe utstyret til kalibrering med 

passende mellomrom. Ingen av disse tiltak kan imidlertid 

gjennomføres i praksis hvis utstyret er utilgjengelig plass-

ert. Seiv i de tilfeller måleutstyret i rimelig grad er til-

gjengelig, vil det imidlertid være en stor fordel å kunne 

unngå inngrep utenfra i utstyret, da små forandringer i 

utstyrets oppbygning vil kunne gi store feil. 
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På denne bakgrunn av kjent teknikk er det da et formål for 

foreliggende oppfinnelse å muliggjøre lett kalibrering av 

måleutstyr av ovenfor angitt art for radioaktiv stråling uten 

at det er nødvendig med tilgang til og inngrep i utstyret 

samt med minimale indre forandringer i utstyret under kali-

breringsprosessen. 

Oppfinnelsen gjelder således en fremgangsmåte for å bestemme 

den materialmengde som går tapt på grunn av korrosjon 

og/eller erosjon i løpet av et visst tidsrom fra et gitt 

materialstykke som på forhånd gjøres radioaktivt, idet den 

tapte materialmengde bestemmes ved å måle intensiteten av den 

radioaktive stråling fra materialstykket ved hjelp av en 

strålingsintensitetsmåler på et målested i fast avstand fra 

stykket såvel ved begynnelsen som ved slutten av nevnte 

tidsrom. 

Denne fremgangsmåte har da som særtrekk i henhold til opp-

finnelsen at hver av nevnte målinger kalibreres ved at en 

ytterligere strålingskilde anordnes for under styring alter-

nativt å innta enten en mer eller en mindre strålingsskjermet 

relativ posisjon i forhold til en strålingsskjerm, samt for å 

gi forut kjent strålingsintensitet på målestedet i begge 

posisjoner, og den kombinerte strålingsintensitet fra nevnte 

materialstykke og strålingskilden måles ved hjelp av 

intensitetsmåleren på målestedet i de to posisjoner, hvorpå 

måleresultatene sammenlignes innbyrdes for å utlede material-

stykkets bidrag til den kombinerte strålingsintensitet i for-

hold til strålingskildens kjente bidrag. 

Som ytterligere strålingskilde ved kalibreringen anvendes 

fortrinnsvis et kalibreringslegeme av samme material som det 

undersøkte materialstykke og som gjøres radioaktivt samtidig 

med og ved samme aktiveringsprosess som dette. Nevnte kali-

breringslegeme dimensjoneres da helst for til enhver tid å gi 

samme strålingsintensitet på målestedet som et forut fastlagt 

materialmengde av det undersøkte materialstykke, f.eks. et 

sjikt av dette med bestemt tykkelse. 
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Ved praktisk utførelse av oppfinnelsens fremgangsmåte anord-

nes gjerne den ytterligere strålingskilde hensiktsmessig slik 

i forhold til strålingsskjermen at den nevnte minst skjermede 

relative posisjon gir full uskjermet, kjent strålingsinten-

sitet på målestedet, mens den mest skjermede relative 

posisjon gir ubetydelig strålingsintensitet på målestedet. 

Ved passende valg av strålingsnivå for såvel det radioaktive 

materialstykke som den ytterligere strålingskilde kan den 

statistiske usikkerhet bringes ned til meget lave verdier. 

Ved telling av IO 8 energipulser pr. time vil den statistiske 

usikkerhet være ca. 0,01% med en telleperiode på 1 time. 

Hvis den påviste tykkelsesreduksjon av det radioaktive 

materialstykke på grunn av korrosjon og/eller erosjon f.eks. 

beløper seg til 1 mm, vil den tilsvarende statistiske 

usikkerhet være 0,0001 mm. 

Oppfinnelsen gjelder også en anordning for å bestemme den 

materialmengde som går tapt på grunn av korrosjon og/eller 

erosjon i løpet av et visst tidsrom fra et gitt material-

stykke som på forhånd er gjort radioaktivt, idet anordningen 

omfatter en strålingsintensitetsmåler anordnet på et målested 

i fast avstand fra materialstykket for å måle den radioaktive 

stråling fra stykket såvel ved begynnelsen som ved slutten av 

nevnte tidsrom. 

Anordningen i henhold til oppfinnelsen har da som særtrekk at 

den for kalibrering av målingene videre omfatter en ytterlig-

ere strålingskilde og en strålingsskjerm, idet strålings-

kilden er anordnet for under styring alternativt å innta 

enten en mer eller en mindre strålingsskjermet, relativ posi-

sjon i forhold til strålingsskjermen og herunder å gi kjent 

stråling på målestedet i begge posisjoner, samt komparator-

utstyr innrettet for å sammenligne den kombinerte stråling 

som registreres av intensitetsmåleren på målestedet fra 

materialstykket og den ytterligere strålingskilde i de to 

posisjoner, med det formål å utlede materialstykkets bidrag 
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til den kombinerte strålingsintensitet i forhold til 

strålingskildens kjente bidrag. 

Den ytterligere strålingskilde er da fortrinnsvis anordnet 

for å forflyttes mellom mer og mindre strålingsskjermende 

posisjon i forhold til strålingsskjermen, som er stillestå-

ende, ved hjelp av en manuelt styrt eller fjernstyrt førings-

innretning. 

Videre er anordningen i henhold til oppfinnelsen fortrinnsvis 

utført slik at strålingsskjermen omgir målestedet bortsett 

fra en åpen strålingsbane mot materialstykket som utsettes 

for korrosjon og/eller erosjon, mens den ytterligere 

strålingskilde er anordnet for å forflyttes av føringsinnret-

ningen mellom uskjermet posisjon i føringsbanen og en skjer-

met posisjon i en uttagning i strålingsskjermen. 

Som nevnt ovenfor vil seiv små forandringer i anordningens 

oppbygning gi vesentlige forandringer i måleresultatet, og 

anordningen må derfor i sin helhet ha meget høy grad av mek-

anisk stabilitet og begge kalibreringskildens posisjoner må 

være veldefinert i hele anordningens levetid. Moderne måle-

utstyr gjør det realistisk å sikte på tilstrekkelig nøyaktige 

målinger i løpet av en lang funksjonsperiode, f.eks. 30 år. 

Med hensyn til radioaktiveringen av det materialstykke hvis 

korrosjon og/eller erosjon skal måles, finnes det mange 

muligheter. Man har således erfart at vanlige stål, nikkel-

og kobberlegeringer inneholder tilstrekkelig forurensning av 

kobolt til at nøytronbestråling gir isotopen kobolt 60 med 

ca. 5 års halveringstid i tilstrekkelig grad til 30 års mål-

inger . 

Oppfinnelsen vil nå bli nærmere beskrevet ved hjelp av et 

utførelseseksempel og under henvisning til de vedføyde 

tegninger, hvorpå: 
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Fig.l viser en rørledning for transport av gass eller 

olje og forsynt med en anordning i henhold til 

oppfinnelsen for måling av rørmaterialets korro-

sjonshastighet. 

Fig. 2 viser forstørret et snitt gjennom måle- og 

kalibreringsutstyret for den viste anordning i fig. 

1. 

Fig. 3 viser et snitt langs linjen A-A i fig. 2. 

Fig. 4 er et blokkskjerna som skjematisk viser oppbygningen 

av måle- og kalibreringsanordningen i henhold til 

oppfinnelsen. 

I. fig. 1 er det vist en rørledning R for transport av gass 

og kondensat fra et utvinningsfelt. Et stålstykke 1 av samme 

kvalitet som materialet i rørledningen er på forhånd bestrålt 

med nøytroner i en kjernereaktor og derpå sveiset inn i flukt 

med rørets innside i rørveggen V av en rørseksjon av 

rørledningen R, slik som vist i det utskårne utsnitt av 

rørveggen, i fig. 1. Den radioaktive isotop som utnyttes i 

det foreliggende tilfelle er Co 6 0 med en halveringstid på 5,7 

år og en gammastrålingsenergi på 1,17 MeV. 

Man har erfart at stål inneholder nok forurensning av kobolt 

til at man ved nøytronbestråling får tilstrekkelig Co 6 0 

aktivert til å kunne benyttes for målinger av foreliggende 

art. Umiddelbart etter at det bestrålte stålstykke 1 er tatt 

ut av reaktoren vil Fe 5 9 med 40 dagers halveringstid og 

gammaenergier på 1,10 og 1,29 MeV være den dominerende 

radioaktive isotop. For korrosjonsmålinger over kort tid er 

da Fe 5^ velegnet, men i foreliggende utførelseseksempel er 

hensikten å måle tapt materiale på grunn av korrosjon over en 

årrekke, og det er da mer hensiktsmessig å bruke Co®®. For å 

få en passende isotopaktivitet for dette formål må ved-

kommende stålstykke 1 bestråles i lang tid før det skal 

anvendes (f. eks) 12 måneder), således at størstedelen av 

radioaktiviteten fra F e ^ og andre isotoper med kort levetid 

er forsvunnet. 
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Ut i fra laboratorieforsøk og teoretiske beregninger 

forventes det at stålet i rørledningen i foreliggende 

tilfelle vil korrosjonsnedbrytes i en takt av størrelsesorden 

0,2 mm/år, hvilket vil si 4 mm i løpet av 20 år. Et stål-

stykke av tykkelse 6 mm og med indusert radioaktivitet Co®® 

anses da som passende målestykker i dette tilfellet. Et 

sådant aktivert materialstykke 1 sveises da inn i rørveggen 

V, slik som antydet i fig. 1. Rørveggen er i foreliggende 

utførelseseksempel 18 mm tykk. Da det er mulig at selve 

sveisen ikke korroderer på samme måte som stålrøret, er 

vedkommende stålstykke 1 som danner grunnlag for korrosjons-

målinger ikke gjort radioaktivt helt ut til kanten, hvilket 

oppnås ved å avskjerme stålstykkets kant under nøytron-

bestrålingen i reaktoren. 

Målenøyaktigheten ved måling av radioaktiv stråling avhenger 

av strålingen intensitet. Den statistiske usikkerhet som 

skriver seg fra det forhold at man ikke kan forutsi når en 

radioaktiv atomkjerne vil spaltes, avtar med kvadratroten av 

de opptelte strålingspulser. Telles f. eks 10® pulser, vil 

den statistiske usikkerhet være 10~4 eller 0,01 %. Hvis man 

således i foreliggende tilfelle tar sikte på å måle korro-

sjonshastigheten på grunnlag av ti-timers telleperioder og 

den foreliggende radioaktivitet gir IO8 pulser i denne 

periode, vil den statistiske usikkerhet på 0,01 % ved et 5 mm 

tykt stålstykke tilsvare 0,005 mm, hvilket synes å være 

tilstrekkelig nøyaktighet for foreliggende formål. Det 

aktivitetsnivå man må ha på prøvestykket avhenger av 

telleutstyrets telleeffektivitet. Man må dessuten ta hensyn 

til at rørveggen skjermer for gammastråling og strålings-

nivået avtar således på utsiden av rørledningen. 

Oppbygningen av måle- og kalibreringsutstyret er nærmere vist 

i figurene 2 og 3. Som det vil fremgå av fig. 2, er det 

rett ut for det innsveisede radioaktive stålstykke 1 i 

rørveggen V anbragt en strålingsskjerm 2 av bly som omslutter 

et scintillasjonskrystall 3 og er fotomultiplikator 4, som 

begge bare er vist skjematisk, da sådanne komponenter er 
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velkjent innenfor foreliggende fagområde. Mellom detektor-

krystallet 3 og rørveggen V er det innenfor blyskjermen 2 

anordnet et bevegelig radioaktivt kalibreringslegeme 6 som 

ved hjelp av en elektromagnet 5 som er innfeit i blyskjermen, 

kan forflyttes mellom en skjermet stilling i en uttagning i 

strålingsskjermen og en uskjermet, fremskutt stilling 

innenfor skjermen, i strålingsbanen mellom prøvestykket 1 og 

scintillasjonskrystallet 3. Selve kalibreringsprosessen som 

utføres ved hjelp av det radioaktive kalibreringslegeme 6, 

vil bli nærmere beskrevet. 

Som scintillasjonskrystall foretrekkes i foreliggende 

tilfelle Bi 4 Ge3C>i2 (BGO) . Grunnen til at man her velger BGO 

istedet for Nal som vanligvis brukes, er at BGO ventes å gi 

mere stabile målinger over lengre tidsrom og påvirkes mindre 

av temperaturvariasjoner. Måleutstyret M innenfor strålings-

skjermen 2 omfatter videre en fotomultiplikator 4 som 

forsterker energipulsenen fra detektorkrystallet. Foto-

multiplikatoren avgir i sin tur tellepulser til en telleinn-

retning T på utsiden av strålingsskjermen, slik det nærmere 

vil fremgå av blokkskjemaet i fig. 4. Såvel fotomultipli-

katoren 4 som telleinnretningen T drives av stabiliserte 

spenningskilder (ikke vist). Da det kan forekomme radioaktive 

produkter i produktstrømmen inne i rørledningen R, men neppe 

Co 6 0, og også omgivelsene kan gi en viss stråling som 

eventuelt kan trenge igjennom strålingsskjermen, vil man ha 

behov for å kunne skille mellom strålingen fra C o ^ i 

prøvestykket og annen radioaktiv stråling. Telleinnretningen 

T er derfor utført som pulshøydeselektiv teller og har et 

pulsenergivindu mellom 0,95 og 1,3 MeV, som således er 

tilpasset strålingen fra C o ^ med gammaenergi på 1,17 MeV. 

Ved foreliggende oppfinnelse tar man sikte på og kunne 

kalibrere hver måling av strålingsintensiteten under lang 

tids drift (opp til 30 år) uten tilgang til måleutstyret 

innenfor strålingsskjermen. For dette formål anvendes et 

kalibreringslegeme 6 av samme material som det stålstykke 1 

som er innsveiset på innsiden av rørledningen R og utsettes 
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for samme korrosjon som rørledningen forøvrig. Dette kalibre-

ringslegeme er gjort radioaktivt samtidig med og ved samme 

aktiveringsprosess som stålstykket. 

Videre er kalibreringslegemet dimensjonert for til enhver tid 

å gi samme strålingsintensitet på målestedet for en forut 

fastlagt materialmengde av materialstykket, f. eks til-

svarende et materialsjikt av tykkelese 0,1 mm. Da stålstykket 

1 og kalibreringslegemet 6 er gjort radioaktivt samtidig og 

samme isotop (Co60) med samme halveringstid anvendes både for 

måling og kalibrering, vil strålingen fra kalibreringslegemet 

til enhver tid under driftsperioden tilsvare samme material-

mengde av det korrosjonsutsatte stålstykke 1. 

Ved hver bestemmelse av prøvestykkets tykkelse måles først 

utstrålingen fra prøvestykket 1 alene, mens kalibrerings-

legemet 6 befinner seg nedsenket i sin uttagning i strålings-

skj ermen 2. Ved hjelp av elektromagneten 5 vippes så 

kalibreringslegemet 6 opp av uttagningen til uskjermet 

stilling foran detektorkrystallet 3, som sammen med foto-

multiplikatoren 4 da vil måle den kombinerte stråling fra 

prøvestykket 1 og kalibreringslegemet 6. Den økning av 

strålingsintensiteten som da foreligger tilsvarer nettopp det 

ovenfor angitte materialsjikt på 0,1 mm, og ved sammenligning 

av denne intensitetsøkning med den målte strålingsintensitet 

fra prøvestykket 1 alene, f. eks i komparatorutstyret K i 

fig. 4, kan den foreliggende materialtykkelse av stålstykket 

1 lett utledes. Resultatet av sammenligningen overføres da 

hensiktsmessig til en anvisningsenhet A for avlesning 

og/eller registrering. 

Den beskrevne kalibreringsprosess i henhold til oppfinnelsen 

kan lett utføres til enhver tid uten tilgang til måleutstyret 

3, 4 innenfor blyskjermen 2 og ved fjernstyring av elektro-

magneten 5, idet kalibreringslegemet 6 trekkes opp og ut av 

sin uttagning i blyskjermen 2 til anlegg mot elektromagnetens 

anker når magneten eksiteres, samt faller tilbake i ut-
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tagningen når strømmen brytes. Dette er anskueliggjort i fig. 

3. Fjernstyringen kan også skje på andre måter, f. eks 

pneumatisk eller hydraulisk ved hjelp av passende utstyr for 

dette formål montert på strålingsskjermen 2. Ved sådan 

fjernstyrt og vedlikeholdsfri måling og kalibrering i henhold 

til oppfinnelsen kan pålitelige måleresultater med hensyn til 

tapt materialmengde på rørledningens innside oppnås under 

lang driftstid, som angitt ovenfor. Korrosjonshastigheten 

over et visst tidsrom kan lett utledes fra nøyaktig kali-

brerte målinger tatt henholdsvis ved begynnelsen og slutten 

av vedkommende tidsrom. 

PATENTKRAV 

1. Fremgangsmåte for å bestemme den materialmengde som går 

tapt på grunn av korrosjon og/eller erosjon i løpet av et 

visst tidsrom fra et gitt materialstykke (1) som på forhånd 

gjøres radioaktivt, idet den tapte materialmengde bestemmes 

ved å måle intensiteten av den radioaktive stråling fra mate-

rialstykket (1) ved hjelp av en strålingsintensitetsmåler (3, 

4) på et målested i fast avstand fra stykket såvel ved begyn-

nelsen som ved slutten av nevnte tidsrom, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at hver av nevnte måling-

er kalibreres ved at en ytterligere strålingskilde (6) anord-

nes for under styring alternativt å innta enten en mer eller 

mindre strålingsskjermet relativ posisjon i forhold til en 

strålingsskjerm (2), samt for å gi forut kjent strålings-

intensitet på målestedet i begge posisjoner, og den kombi-

nerte strålingsintensitet fra nevnte materialstykke (1) og 

strålingskilden (6) måles ved hjelp av intensitetsmåleren 

(3, 4) på målestedet i de to posisjoner, hvorpå måleresul-

tatene sammenli,gnes innbyrdes for å utlede materialstykkets 

bidrag til den kombinerte strålingsintensitet i forhold til 

strålingskildens kjente bidrag. 

2. Fremgangsmåte som angitt i krav 1, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at det som ytterligere 

strålingskilde ved kalibreringen anvendes et kalibrerings-
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legeme (6) av samme material som det materialstykke (1) som 

utsettes for korrosjon og/eller erosjon, og som gjøres radio-

aktivt samtidig med og ved samme aktiveringsprosess som 

dette. 

3. Fremgangsmåte som angitt i krav 2, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at nevnte kalibrerings-

legeme (6) dimensjoneres for til enhver tid å gi samme 

strålingsintensitet på målestedet som en forut fastlagt mate-

rialmengde av nevnte materialstykke (1), f.eks. et sjikt av 

dette med bestemt tykkelse. 

4. Fremgangsmåte som angitt i krav 1 - 3 , 

k a r a k t e r i s e r t v e d at den ytterligere 

strålingskilde (6) anordnes slik at den minst skjermede 

posisjon gir full uskjermet strålingsintensitet på målested-

et, og den mest skjermede posisjon gir ubetydelig strålings-

intensitet på målestedet. 

5. Fremgangsmåte som angitt i krav 1 - 4 , 

k a r a k t e r i s e r t v e d at den ytterligere 

strålingskilde (6) forflyttes mellom den mer og den mindre 

strålingsskjermede posisjon i forhold til en stillestående 

strålingsskjerm (2) ved hjelp av en en manuelt styrt eller 

fjernstyrt føringsinnretning (5). 

6. Anordning for å bestemme den materialmengde som går tapt 

på grunn av korrosjon og/eller erosjon i løpet av et visst 

tidsrom fra et gitt materialstykke (1) som på'forhånd er 

gjort radioaktivt, idet anordningen omfatter en strålings-

intensitetsmåler (3, 4) anordnet på et målested i fast av-

stand fra materialstykket for å måle den radioaktive stråling 

fra stykket såvel ved begynnelsen som ved slutten av nevnte 

tidsrom, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at anordningen for kali-

brering av målingene videre omfatter en ytterligere strå-

lingskilde (6) og en strålingsskjerm (2), idet strålings-

kilden er anordnet for under styring alternativt å innta 
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enten en mer eller en mindre strålingsskjermet relativ posi-

sjon i forhold til strålingsskjermen og herunder å gi kjent 

stråling på målestedet i begge posisjoner, samt komparator-

utstyr (K) innrettet for å sammenligne den kombinerte strål-

ing som registreres av intensitetsmåleren (3, 4) på målested-

et fra materialstykket (1) og den ytterligere strålingss-

kilde (6) i de to posisjoner, med det formål å utlede 

materialstykkets bidrag til den kombinerte strålingsintensi-

tet i forhold til strålingskildens kjente bidrag. 

7. Anordning som angitt i krav 6, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at den ytterligere 

strålingskilde utgjøres av et kalibreringslegeme (6) av samme 

material som det materialstykke (1) som er utsatt for 

korrosjon og/eller erosjon, og som er gjort radioaktivt sam-

tidig med og ved samme aktiveringsprosess som dette. 

8. Anordning som angitt i krav 7, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at kalibreringslegemet 

(6) er dimensjonert for til enhver tid å gi samme strålings-

intensitet på målestedet som en forut fastlagt materialmengde 

av materialstykket (1), f.eks. et sjikt av dette med bestemt 

tykkelse. 

9. Anordning som angitt i krav 6 - 8 , 

k a r a k t e r i s e r t v e d at den ytterligere strål-

ingskilde (6) er anordnet slik i forhold til strålingsskjerm-

en (2) at den nevnte minst skjermede posisjon gir full 

uskjermet, kjent strålingsintensitet på målestedet, og den 

mest skjermede relative posisjon gir ubetydelig strålings-

intensitet på målestedet. 

10. Anordning som angitt i krav 6 - 9 , 

k a r a k t e r i s e r t v e d at den ytterligere strål-

ingskilde (6) er anordnet for å forflyttes mellom mer og 

mindre strålingsskjermende posisjon i forhold til strålings-

skjermen (2), som er stillestående, ved hjelp av en manuelt 

styrt eller fjernstyrt føringsinnretning (5). 
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11. Anordning som angitt i krav 10, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at strålingsskjermen (2) 

omgir målestedet bortsett fra en åpen strålingsbane mot 

materialstykket (1) som utsettes for korrosjon og/eller 

erosjon, mens den ytterligere strålingskilde (6) er anordnet 

for å forflyttes av føringsinnretningen (5) mellom en 

uskjermet posisjon i strålingsbanen og en skjermet posisjon i 

en uttagning i strålingsskjermen (2). 
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Fig.1. 
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Fig A. 


