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Abstract 

In the contribution substantial changes are being presented for the inspection of 
circumferential dissimilar welds of safety important piping systems at Temelin NPP. 
During the year 2007 was carried out the usability verification of ultrasonic testing by 
the Phased Array method. For the verification were used the test block with artificial 
defects for dissimilar welds of emergency core cooling piping which injects the boric 
acid solution to the main circuit pipeline. 

 All ultrasonic examinations were carried-out manually only with encoder for 
detection of defects' circumferential position and measurement of defects' length, 
because there is not possible to use any manipulator due to a bad accessibility to the 
inspection area. 

Results of the verification confirmed the Phased Array method of ultrasonic 
testing is suitable for chosen inspection areas and since this year were phased array 
applications permanently introduced to the in-service inspections program of Temelin 
NPP.

1.  ÚVOD 

Pro nedestruktivní kontrolu potrubních systémů a tlakových nádob v energetice je 
užíváno zejména ultrazvukového zkoušení, kde jsou oblastí zájmu především svary 
včetně jejich tepelně ovlivněných oblastí a cílem tohoto zkoušení je detekovat 
případné necelistvosti v celém objemu zkoušeného materiálu. 

Při výrobě a montáži technologie JE Temelín byly kritéria pro hodnocení výsledků
ultrazvukových zkoušek založeny na určení náhradní velikosti vady typu vývrtu s 
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plochým dnem. Tento přístup však není vhodný pro hodnocení zbytkové životnosti 
zařízení. 

V současné době jsou pro všechny bezpečnostně významné komponenty 
zpracovány výpočty kritických rozměrů plošných defektů (maximální přípustné výšky 
a délky necelistvostí) dle metodiky schválené Státním úřadem pro jadernou
bezpečnost a zapracované do Normativně technické dokumentace Asociace 
strojních inženýrů (NTD A.S.I.). Podle těchto kritérií pak musí být vyhodnocovány 
výsledky provozních kontrol ultrazvukovými metodami. 

Abychom mohli stanovit výšku a délku detekovaných necelistvostí, je zapotřebí 
využívat vícekanálového zkoušení impulsně odrazovou metodou s průběžným 
ukládání naměřených dat a následným hodnocením dle zobrazení typu B, C, D 
současně. Další možností je použití metody TOFD, kterou je možné dosáhnout velmi 
přesných výsledků v případě určení výšky defektu. 

Pro zkoušení svarů s omezenou přístupností je však TOFD metoda obtížně
použitelná a v některých případech je tento způsob zkoušení zcela vyloučen
z důvodu potřebné minimální vzdálenosti mezi sondami. Impulsně odrazová metoda 
je pro provozní kontroly výhodná pouze v případě skenování zkoušeného povrchu 
několika úhlovými sondami najednou, což je nutné provádět pomocí manipulátorů
nebo speciálních přípravků, které však také vyžadují určitý minimální volný prostor 
v okolí svaru. Pokud není možné takovou manipulační techniku použít, je nutné 
provádět jednotlivé skeny každým typem úhlové sondy samostatně, a to zvyšuje 
celkovou časovou náročnost pro provedení zkoušky. Pokud pomineme finanční 
aspekty, prodloužení doby kontroly v podmínkách jaderné elektrárny znamená i 
zvýšené čerpání dávek kontrolního personálu. 

Z výše uvedených důvodů bylo přistoupeno na vybraných inspekčních oblastech 
k odzkoušení metody Phased Array, kterou je možné provádět zkoušku v omezeném 
prostoru a zároveň je možné na základě nasnímaných dat stanovit pravděpodobné 
skutečné rozměry případných defektů.

2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ULTRAZVUKOVÉ KONTROLY 

Za účelem ověření spolehlivé detekce a správného určení rozměrů

nebezpečných necelistvostí, bylo vyrobeno zkušební těleso potrubí φ351 x 36 
s heterogenním svarem, který reprezentoval (rozměrově, materiálově i způsobem 
výroby) skutečný obvodový svar potrubí vstřiku roztoku kyseliny borité do hlavního 
cirkulačního potrubí jaderné elektrárny typu VVER 1000. 

Do zkušebního tělesa byly vyrobeny umělé defekty o takových rozměrech, které 
jsou kritické pro další provoz příslušného potrubního systému. Pro implementaci 
defektů do heterogenního svaru byla vybrána necelistvost typu podélné (obvodové) 
trhliny iniciované z vnitřního povrchu, a to buď přímo ve svarovém spoji nebo na 
rozhraní silového návaru a základního materiálu. Tyto defekty byly vyrobeny jako 
umělé vyjiskřované necelistvosti (PISC type A) dle ASTM C11000. Do zkušebního 
tělesa byly také implantovány realistické necelistvosti, představující skutečné 
únavové trhliny (FC), cyklované tříbodovým ohybem a následně zavařené do 
zkušebního tělesa. Příklady některých použitých defektů jsou uvedeny na obrázku 
2.1
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Pro kontrolu metodou Phased Array byl použit ultrazvukový přístroj OMNISCAN 
PA se sondou typu A1, 2,25 MHz s 16-ti elementy. Tato sonda byla osazena klínem 
SA1-N60S, který umožňuje použití příčných vln s rozsahem úhlů 45o – 70o.
Vyhodnocování záznamů bylo provedeno pomocí softwaru TomoView 2.7R6. Pro 
odečítání polohy a stanovení délky případných defektů byl použit encoder OMNI-A-
ENC1, jehož provedení minimalizuje požadavky na přístupnost ke svarovému spoji a 
limitním rozměrem je tak pouze velikost klínu Phased Array sondy.

 Za účelem objektivního posouzení použité metody zkoušení nebylo nastavení 
citlivosti provedeno na necelistvosti se známými rozměry, ale pouze na základním 
materiálu zkušebního tělesa s nastavením úrovně šumu na 5 ÷ 10% rozsahu. 

Kontrola zkušebního heterogenního svaru byla provedena jak ze feritické strany, 
tak i ze strany austenitické a pro určení konečných výsledků zkoušky byly 
konzervativně použity takové naměřené hodnoty, které vykazovaly největší rozměry 
výšky a délky hodnocených defektů.

       

Obr. 2.1a Detail defektu č. 2 (PISC) Obr. 2.1b Detail defektu č. 6 (FC) 

3. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ZKOUŠKY 

Na základě provedeného sběru dat byly z dalšího hodnocení vyloučeny takové 
indikace, jejichž intenzita odraženého signálu byla nižší než úroveň šumu 
v základním materiálu zvýšená o 6dB. Hodnocení skutečných rozměrů necelistvostí 
bylo provedeno podle poklesu intenzity o 6dB na okrajích defektu a v případě
detekce difrakčního signálu byla výška vady určena rozdílem mezi polohou tohoto 
signálu a nominální tloušťkou základního materiálu. 
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Dílčí vyhodnocení výsledků zkoušky provedené z austenitické a feritické strany je 
uvedeno v tabulce 3.1 a 3.2. Vyhodnocení odchylek měření je pak uvedeno v tabulce 
3.3. a 3.4. 

Tab. 3.1 Výsledky zkoušky z austenitické strany 

Defekt 
č.

Typ 
defektu 

Skutečné rozměry 
defektu [mm] 

Naměřené
rozměry defektu 

[mm] 

Technika stanovení 
výšky 

Výška Délka Výška Délka 

1 PISC 4,8 18,9 4,2 11,5 Difrakčním signálem 

2 PISC 4,6 18,0 4,4 26,3 Poklesem o 6dB 

3 PISC 7,6 27,9 7,9 31,9 Poklesem o 6dB 

4 PISC 8,3 28,5 6,0 27,8 Poklesem o 6dB 

5 PISC 9,4 30,7 6,1 23,4 Poklesem o 6dB 

6 FC 4,0 16,0 4,0 19,8 Difrakčním signálem 

7 PISC 9,7 37,3 6,7 32,1 Poklesem o 6dB 

8 PISC 13,5 42,0 15,2 36,5 Difrakčním signálem 

9 PISC 8,3 30,4 6,8 39,2 Poklesem o 6dB 

10 FC 6,0 20,0 Nesplněny podmínky detekce 

Tab. 3.2 Výsledky zkoušky z feritické strany 

Defekt 
č.

Typ 
defektu 

Skutečné rozměry 
defektu [mm] 

Naměřené
rozměry defektu 

[mm] 

Technika stanovení 
výšky 

Výška Délka Výška Délka 

1 PISC 4,8 18,9 4,4 18,1 Poklesem o 6dB 

2 PISC 4,6 18,0 2,2 27,3 Poklesem o 6dB 

3 PISC 7,6 27,9 6,7 28,8 Poklesem o 6dB 

4 PISC 8,3 28,5 Nesplněny podmínky detekce 

5 PISC 9,4 30,7 Nesplněny podmínky detekce 

6 FC 4,0 16,0 2,9 10,7 Difrakčním signálem 

7 PISC 9,7 37,3 6,0 31,4 Poklesem o 6dB 

8 PISC 13,5 42,0 6,6 3,1 Poklesem o 6dB 

9 PISC 8,3 30,4 4,2 44,2 Poklesem o 6dB 

10 FC 6,0 20,0 4,6 15,4 Poklesem o 6dB 
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Tab. 3.3 Vyhodnocení odchylek měření výšky defektu 

Defekt 
č.

Typ 
defektu 

Naměřená
max. výška 

defektu 
[mm] 

Skutečná
výška 

defektu 
[mm] 

Odchylka 
stanovení 

výšky [mm] 

Technika stanovení 
výšky 

1 PISC 4,2 4,8 -0,6 Difrakčním signálem 

2 PISC 4,4 4,6 -0,2 Poklesem o 6dB 

3 PISC 6,7 7,6 -0,9 Poklesem o 6dB 

4 PISC 6,0 8,3 -2,3 Poklesem o 6dB 

5 PISC 6,1 9,4 -3,3 Poklesem o 6dB 

6 FC 4,0 4,0 0,0 Difrakčním signálem 

7 PISC 6,7 9,7 -3,0 Poklesem o 6dB 

8 PISC 15,2 13,5 +1,7 Difrakčním signálem 

9 PISC 6,8 8,3 -1,5 Poklesem o 6dB 

10 FC 4,6 6,0 -1,4 Poklesem o 6dB 

Tab. 3.4 Vyhodnocení odchylek měření délky defektu 

Defekt 
č.

Typ 
defektu 

Naměřená
max. délka 

defektu 
[mm] 

Skutečná
délka 

defektu 
[mm] 

Odchylka 
stanovení 

délky [mm] 

Technika stanovení 
délky 

1 PISC 18,1 18,9 -0,8 Poklesem o 6dB 

2 PISC 26,3 18,0 +8,3 Poklesem o 6dB 

3 PISC 31,9 27,9 +4,0 Poklesem o 6dB 

4 PISC 27,8 28,5 -0,7 Poklesem o 6dB 

5 PISC 23,4 30,7 -7,3 Poklesem o 6dB 

6 FC 19,8 16,0 +3,8 Poklesem o 6dB 

7 PISC 32,1 37,3 -5,2 Poklesem o 6dB 

8 PISC 36,5 42,0 -5,5 Poklesem o 6dB 

9 PISC 44,2 30,4 +13,8 Poklesem o 6dB 

10 FC 15,4 20,0 -4,6 Poklesem o 6dB 

Pro určení konečné délky a výšky defektů byly požity maximální naměřené 
hodnoty. V případě měření výšky defektů byly upřednostněny výsledky založené na 
detekci difrakčního signálu. 
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Dle výše uvedených výsledků zkoušky lze konstatovat, že měření výšky defektů

vykazovalo odchylku v intervalu 〈-3,3 ; +1,7〉 a určení délky defektu bylo provedeno 

s odchylkou v intervalu 〈-7,3 ; +13,8〉. Vzhledem k tomu, že vypočítané kritérium 
maximální výšky trhliny iniciované z vnitřního povrchu začíná pro dotčené svary na 
hodnotě  8,9 mm, jsou výsledky provedených měření považovány za vyhovující.  

4. ZÁVĚR

Na základě výsledků provedených zkoušek lze konstatovat, že metoda Phased 
Array poskytuje dostatečně přesné údaje pro stanovení výšky předpokládaných 
necelistvostí v heterogenních svarových spojích. Další výhodou této metody je kratší 
čas potřebný pro vlastní provedení zkoušky. Taktéž hodnocení naměřených dat 
vykazuje přibližně poloviční časovou náročnost, protože v případě hodnocení 
záznamů z impulsně odrazové techniky zkoušení je nutné hodnotit data z každé 
úhlové sondy samostatně, což při aplikaci Phased Array odpadá díky pohyblivému 
ultrazvukovému svazku.  

Nevýhodou metody Phased Array mohou být vyšší pořizovací náklady na 
přístrojové vybavení a ultrazvukové sondy. V případě provozních kontrol 
energetických zařízení, jsou tyto pořizovací náklady zanedbatelné v porovnání 
s úsporami, které vzniknou provozovateli z důvodu zkrácení odstávky a tím zvýšení 
produkce. 

Od roku 2008 bylo zkoušení vybraných heterogenních svarů metodou Phased 
Array trvale zařazeno do programu provozních kontrol JE Temelín. 


