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OV OVÁNÍ POUŽITÍ UT PHASED ARRAY NA 
SVAROVÝCH SPOJÍCH POTRUBÍ DN200 

P. MAREŠ, V. PLAJT, J. PERGLER –
ÚJV EŽ, A.S., ESKÁ REPUBLIKA

Abstrakt 
P ísp vek popisuje možnosti nedestruktivní kontroly metodou ultrazvuku austenitických 

svarových spoj  na potrubí Dn200. Nedestruktivní kontrola je zde provád na pomocí 
ultrazvukového zkoušení phased array sondou. Tato metoda je jedna z nejnov jších a sou ástí
p ísp vku je ov ování možností jejího využití. Phased array metoda byla testována v rámci 
p ípravy NDT kvalifikace na zkušebních t lesech s homogenními austenitickými svarovými 
spoji, které se v provozu nacházejí na potrubí DN200 kompenzace objemu JE typu VVER 
440. Praktické zkoušky prob hly na 4 zkušebních t lesech typu trubka-trubka a trubka-koleno 
s um lými i realistickými necelistvostmi typu únavová trhlina a nepr var. P ínosem metody 
phased array u t chto svar , krom  kratší doby kontroly a menšího po tu sond, byla možnost 
stanovení výšky defektu bez odstran ní koruny svaru, které u použití konven ní metody 
m ení bylo nutné.

Sou asn  s m ením byly provedeny simulace v programu CIVA, které potvrdily 
výsledky dosažené p i m ení. Shodné výsledky i zobrazení odezev dává p edpoklad, že bude 
možné na základ  simulace s ur itými omezeními predikovat velikosti odezev. Dále byla 
simulace využívána p i návrhu inspek ních postup  k ov ení nastavení phased array sond a 
k ur ení polohy sondy, ve které by m la být dosažena nejlepší odezva od necelistvosti. Mezi 
další p ínosy simulace pat í ov ení polohy ech p i hodnocení velikosti defekt .

Klí ová slova 
Phased array, simulace 

1 Úvod 

 Phased array metoda je pokro ilá metoda v oblasti pr myslového nedestruktivního 
zkoušení. Phased array sonda je tvo ena z n kolika element , které jsou samostatn  buzeny a 
mohou fungovat jako samostatné sondy. UZ svazek je získán složením vln z jednotlivých 
element , kdy sm r je ovliv ován asovými rozdíly ve vyslání signálu z jednotlivých element
(obr. 4). Uspo ádání element  tudíž ovliv uje možnosti sondy. Podle nastavení a požadavk  UZ 
m ení je možné ur ité elementy vypnout nebo pouze ást jich aktivovat jako vysíla e a ást
jako p ijíma e. Pouze frekvence sondy, která je závislá na tlouš ce m ni , je nem nná.
 V rámci ov ování použití phased array sondy p i UZ m ení byla provedena ru ní
kontrola UZ odezvy phased array sondou 2.25L16-A1(je tvo ena 16 elementy, má frekvenci 
2,25MHz) na obvodových svarových spojích na potrubí DN200. P i m ení byl rovn ž p ipojen
enkodér pro ur ení polohy. Sou asn  s testováním phased array sondy byly v programu CIVA 
provedeny numerické simulace tohoto m ení. Výsledky získané sou asn  pomocí simulace a 
m ení je možné vzájemn  porovnat a pro jednotlivé zp soby stanovit velikosti necelistvostí 
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Obr. 1: Princip techniky Phased array 

2 Popis zkušebního t lesa ANPP/ZT1-KO

Zkušební t leso „ANPP/ZT-KO“ (obr. 2) je vyrobeno z ásti potrubí DN200 na
potrubní trase pod hrdly kompenzátoru objemu, které bylo používáno v ANPP (Metsamor).
Na potrubí se nachází 6 svarových spoj . 4 svary jsou obvodové, z nichž 3 jsou homogenní
austenitické a 1 heterogenní. Další 2 svary jsou podélné na vnit ním a vn jším rádiusu kolena.
.

Ht – dissimilar weld 
1Ho

2Ho

3Ho

Obr 1: Zkušební t leso potrubí ke kompenzátoru objemu

2.1 POPIS SVAROVÝCH SPOJ

Parametry pro všechny homogenní obvodové svarové spoje jsou totožné. 

Rozm ry svarového spoje: 
Jmenovitý vn jší pr m r: 245 mm
Jmenovitý vnit ní pr m r: 209 mm
Jmenovitá tlouš ka st ny: 18 mm
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2.2 Popis defekt
 Pro ú ely optimalizace inspek ních postup  a provád ní praktických zkoušek v rámci
kvalifikace mechanizovaného a ru ního zkoušení ultrazvukem byly ve svarových spojích 2Ho 
a 3Ho vyrobeny um lé defekty typu EDM SE, které simulují trhliny vznikající p edevším na 
rozhraní svaru a TOO. 
 M ení bylo rovn ž provád no na svarovém spoji Ho2003 (svar trubka k trubce), ve 
kterém jsou vyrobeny 3 defekty typu PISC-A, 2 defekty typu LOF a 3 defekty typu 3-PBF. 

3 Výsledky získané p i m ení a simulaci 

 M ení bylo provád no t sn  u koruny svaru, kdy se sonda pohybovalo pouze po 
obvodu svarového spoje. Na následujících obrázcích jsou zobrazeny Cscany získané p i
m ení. Simulace byly provád ny podle stejného postupu, který byl použitý p i m ení.

3.1 Svarový spoj 2Ho 
 M ení bylo provedeno jak ze strany potrubí tak ze strany kolena. Pro hodnocení 
velikosti defekt  jsou primární výsledky získané p i m ení ze strany potrubí. Výsledky ze 
strany kolena jsou pouze dopl kové.

strana mínus (potrubí) 

strana plus (koleno) 
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Phased array sonda 2L16-A1

M ení Simulace

Defekt Hm (mm) dH (mm) Sizing method Hm (mm) dH (mm) Sizing method

2Ho1 4,8 0,8 Tip Diffraction 3,9 -0,1 Tip Diffraction 

2Ho2 7,9 -0,1 Tip Diffraction 7,4 -0,6 Tip Diffraction 

2Ho7 7,1 1,1 Tip Diffraction 5,8 -0,2 Tip Diffraction 

2Ho8 6,2 -0,8 Tip Diffraction 6,8 -0,2 Tip Diffraction 

Tab. 1: Výsledky hodnocení velikosti získané p i m ení a simulaci

Porovnání velikosti defekt  získaných p i m ení a simulaci s reálnými velikostmi
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Graf 1: Porovnání hodnocení velikosti získané p i m ení a simulaci

3.2 Svarový spoj 3Ho 
 M ení bylo provedeno jak ze strany potrubí tak ze strany kolena. Pro hodnocení 
velikosti defekt  jsou primární výsledky získané p i m ení ze strany potrubí. Výsledky ze 
strany kolena jsou pouze dopl kové.

strana plus (potrubí) 
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strana mínus (koleno) 

Phased array sonda 2L16-A1

M ení Simulace

Defekt Hm (mm) dH (mm) Sizing method Hm (mm) dH (mm) Sizing method

2Ho1 4,0 -1,0 Tip Diffraction 4,6 -0,4 Tip Diffraction 

2Ho2 7,6 -0,4 Tip Diffraction 6,8 -1,2 Tip Diffraction 

2Ho7 7,1 -1,9 Tip Diffraction 8,0 -1,0 Tip Diffraction 

2Ho8 4,9 -2,1 6dB drop 6,9 -0,1 Tip Diffraction 

Tab. 2: Výsledky hodnocení velikosti získané p i m ení a simulaci

Porovnání velikosti defekt  získaných p i m ení a simulaci s reálnými velikostmi
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Graf 2: Porovnání hodnocení velikosti získané p i m ení a simulaci
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3.3 Svarový spoj Ho2003 

Strana mínus

Strana plus 
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Porovnání hodnocení velikosti defekt  ze strany -
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Porovnání hodnocení velikostidefekt  ze strany +
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Grafy 3 a 4: Porovnání hodnocení velikosti získané p i m ení a simulaci

3.3.1 Detekce defekt  typu LOF s pomocí s/w CIVA 

Jak je z p edchozí kapitoly patrné, detekce defekt  typu LOF (AR-4 a AR-5) je p i
umíst ní sondy t sn  ke korun  svaru obtížná. Proto byly provedeny analýzy v programu
CIVA. Z t chto analýz bylo možné ur it, která poloha sondy je nejvhodn jší pro detekci 
t chto defekt . Na následujících obrázcích je zobrazena detekce defekt  v t chto polohách p i
m ení a porovnána se simulací. 

Obr 13 :Detekce defektu AR-4 po odraze 
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Obr  14 :Detekce defektu AR-5 po odraze 

Z obrázk  je patrná velmi výrazná shoda mezi simulací a m ením. Bohužel nelze p esn
ur it výšku defektu díky „roztáhlosti“ echa. Toto je s nejv tší pravd podobností zp sobeno
použitím sektorového skenování v rozmezí úhl  60°-80° a díky odraženému signálu.

4 Záv r

Výsledky simulace i m ení, získané aplikací phased array sondy na svarech potrubí 
DN200, umožnily p esn jší stanovení velikosti defekt  než konve ními sondami. Sou asn
s hodnocením metody phased array byla provedeno i porovnání s výsledky  simulace
provedené v programu CIVA. Zjišt né výsledky ukázaly, že simulace umož uje s ur itými
omezeními predikovat intenzitu UZ odezvy. Výrazná shoda v zobrazení UZ odezvy p i
simulaci a m ení má významný p ínos p i vyhodnocování nam ených výsledk .

Další z hlavních p ínos  techniky Phased array je ur ení velikosti defekt  bez
odstran ní koruny. Tudíž lze o ekávat, že aplikace metody phased array bude p ínosem i p i
dalších m ení.

Dosažené výsledky hodnocení velikosti defekt  na svarovém spoji Ho2003 nebyly 
optimální, proto bude tento svar podroben dalšímu testování.


