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ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM ULTRAZVUKOVÉHO P ÍSTROJE
MICROPLUS II P I PROVOZNÍCH KONTROLÁCH JE TYPU VVER 

EXPERIENCE WITH USAGE OF ULTRASONIC INSTRUMENT 
MICROPLUS II  BY IN-SERVICE INSPECTIONS NNP TYPE WWER 

Jan VÍT, Zden k SKÁLA, Lukáš STAINER 

ŠKODA JS a.s. 

1. ÚVOD 

V roce 2006 koupila ŠKODA JS a.s. dva ultrazvukové p ístroje MICROPLUS II 
(výrobce Veritec Sonomatic Ltd., UK). Odborná ve ejnost byla seznámena se 
základními parametry t chto p ístroj  na konferenci „Defektoskopie 2006“ v Tábo e.

ŠKODA JS a.s. za ala využívat p ístroj MICROPLUS II p i provozních kontrolách 
jaderných elektráren s reaktory typu VVER od roku 2007, a to nejen p i kontrolách 
tlakových nádob reaktor , ale také p i kontrolách obvodových svar  hlavního 
cirkula ního potrubí. 

P ísp vek popisuje dosavadní zkušenosti s ultrazvukovým p ístrojem
MICROPLUS II. Pro jeho nasazení p i provozních kontrolách bylo t eba provést také 
úpravy a zm ny jednotlivých zkušebních systém , zejména manipulátoru SKIN. 

2. ULTRAZVUKOVÝ P ÍSTROJ MICROPLUS II

V sou asné dob  vlastní ŠKODA JS a.s. celkem ty i ultrazvukové p ístroje
MICROPLUS II v provedení „Blue Box“, každý v šestnácti kanálovém provedení. 

Jeden tento „Blue Box“ je ve spojení s ídícím po íta em (laptopem) používán 
pro zkoušení tlakových nádob jaderných reaktor  typu VVER z vn jšího povrchu 
ve zkušebních systémech USK-213 a SK-187. Také se využívá pro zkoušení 
obvodového svaru víka JE typu VVER 440 a obvodových svar  hlavního cirkula ního
potrubí JE typu VVER 440 a VVER 1000. 

T i zbývající p ístroje „Blue Box“ jsou vzájemn  propojeny, takže tvo í složený 
ultrazvukový p ístroj s celkem 48 kanály, a jsou zabudovány ve zkušebním systému 
SKIN pro zkoušení tlakových nádob reaktor  typu VVER 440 a VVER 1000 
z vnit ního povrchu. Práv  propojení více p ístroj  do jednoho systému znamenalo 
i nutnost koncep ní úpravy zkušebního systému (manipulátoru) SKIN, proto je tato 
varianta v p ísp vku dále podrobn ji rozebírána. 

Snímek ultrazvukového p ístroje MICROPLUS II ve spojení s PC (laptopem) 
Dell Latitude D 510 je na následujícím obrázku. 

M
or

e 
in

fo
 a

bo
ut

 th
is

 a
rti

cl
e:

ht
tp

s:
//w

w
w

.n
dt

.n
et

/?
id

=7
56

3



236     DEFEKTOSKOPIE  2008    

Ultrazvukový p ístroj MICROPLUS II 
(provedení „Blue Box“ - šestnáct kanál )

3. ZKUŠEBNÍ SYSTÉM (MANIPULÁTOR) SKIN 

V souvislosti s použitím ultrazvukového p ístroje MICROPLUS II doznal manipulátor 
SKIN p i modernizaci koncem roku 2007 zcela zásadní zm nu koncepce. 

Manipulátor SKIN byl projektován pro použití ultrazvukového p ístroje SONOLOG 83 
(90) nizozemské firmy RTD. Tento ultrazvukový p ístroj se skládal ze dvou 
odd lených ástí – tzv. multiplexoru a vlastního ultrazvukového p ístroje. Multiplexor
byl umíst n ve speciálním vodot sném pouzd e na sloupu manipulátoru SKIN blízko 
konektorové sk ín  a byl propojený s vlastním ultrazvukovým p ístrojem triaxiálním
kabelem.

Obdobná koncepce byla zachována i p i použití ultrazvukového p ístroje
MICROPLUS I (Sonomatic, UK). Ultrazvukový p ístroj byl ve vodot sném pouzd e,
jeho propojení s ídícím pr myslovým po íta em v kontejneru SKIN bylo pomocí 
duplexního optického kabelu. 

Ultrazvukový p ístroj MICROPLUS II (t i „Blue Box“ v etn  napájecích zdroj ) je nyní 
umíst n na rota ním rámu manipulátoru SKIN nad vodou, takže není nikdy pono ený
pod hladinu vody v tlakové nádob  reaktoru. 
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S konektorovou sk íní ve sloupu je propojený triaxiálními ultrazvukovými trasami 
délky 23 m a s ídícím po íta em (laptopem) je propojen sí ovým (ethernetovým) 
kabelem délky 50 m. Širokopásmový zesilova  pro difrak ní techniku TOFD je 
u p ístroje MICROPLUS II zapojen tak, že ho lze nyní p ipojit k libovolnému 
ultrazvukovému kanálu. Není tedy jako d íve p ipojen pouze k pevn  ur enému
kanálu.

Nová koncepce p ináší následující výhody: 

 Žádná ást ultrazvukového p ístroje není pod hladinou vody v reaktoru. 

 Je mnohem snazší p ístup k „Blue Box m“.

 Výrazn  se zlepšilo chlazení ultrazvukového p ístroje.

Snazší p ístup ke všem t em „Blue Box m“ umož uje nejen v p ípad  eventuální 
poruchy n kterého z nich daleko rychlejší zásah, ale je d ležitý i s ohledem 
na nutnost periodických zkoušek a zkoušek po oprav  u výrobce. 

Nová koncepce chlazení p ístroje MICROPLUS II prošla opravdovou zkouškou p i
provozní kontrole tlakové nádoby reaktoru 2. bloku PAZRt (Ma arsko), protože 
na reaktorovém sále dosahovala teplota vzduchu celých 36°C.

Zde je nutné p ipomenout, že na manipulátoru SKIN nikdy nebylo pro chlazení 
ultrazvukových p ístroj  využito speciálního chladícího systému. Vždy se používal 
pouze tlakový vzduch. 

4. MNOŽSTVÍ DAT 

4.1. Odrazová technika (program SCAN-II)

Celkové množství zaznamenávaných dat se ve srovnání s p ístrojem MICROPLUS I 
zvýšilo cca desetkrát. Nap . p i provozní kontrole tlakové nádoby reaktoru 2. bloku 
ETE v roce 2005 byla ultrazvuková data uložena na ty i CD (p ístroj MICROPLUS I) 
a p i letošní kontrole 1. bloku ETE se ultrazvuková data vešla na p t DVD (p ístroj
MICROPLUS II). 

Na zvýšení množství dat má nejv tší vliv: 

 Jiný zp sob ukládání dat. 

 Vyšší použitá digitaliza ní frekvence. 

 Vyšší rozlišení detektoru špi ek.

MICROPLUS II ukládá každý záznam dvakrát. První záznam je p esn  podle 
zadaných parametr  (typ sondy, jmenovitý úhel, sm r vysílání, poloha v hlavici, atd.). 
Druhý záznam je záložní a p edpokládá, že každá použitá sonda je p ímá sonda 
podélných vln, která je umíst ná ve st edu hlavice. Tento záznam umož uje,
v p ípad  pot eby, korigovat p ípadné nesprávné nastavení parametr  zkoušení. 

P i použití p ístroje MICROPLUS II je nyní standardn  využívána digitaliza ní
frekvence 20 MHz, což je p i jmenovité frekvenci sond 1,5 ÷ 2,0 MHz více než 
požadovaná minimální doporu ená hodnota, která iní u odrazové techniky 
p tinásobek jmenovité frekvence sond. 
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Ultrazvukový p ístroj MICROPLUS I byl vybaven detektorem špi ek (ech), který 
umož oval zaznamenávat až 16 vadových ech v brán , p i jejich p edem volitelné 
vzdálenosti, p esahujících nastavenou prahovou úrove  záznamu s rozlišením 4 bity.

Ultrazvukový p ístroj MICROPLUS II je vybaven detektorem špi ek (ech), který 
umož uje zaznamenávat explicitn neomezený po et ech v brán  (implicitn
16 ech), p i jejich p edem volitelné vzdálenosti, p esahující nastavenou prahovou 
úrove  záznamu s rozlišením 8 bit . To umož uje m it výšku detekovaného echa 
s p esností 1 % výšky obrazovky a pro naše ú ely rozlišovat maximální amplitudu 
vadového echa s p esností ± 0,5 dB. 

P ístroj MICROPLUS II ur uje maximální amplitudu echa s p esností ± 0,5 dB 
v celém rozsahu obrazovky, kdežto p esnost ur ování amplitudy echa u p ístroje
MICROPLUS I není v celém rozsahu shodná v d sledku rozd lení vertikálního 
rozsahu obrazovky na 16 pásem (úrovní). To se negativn  projevuje hlavn  v oblasti 
malých amplitud, tj. zpravidla pod registra ní úrovní, kde jedno pásmo (cca 7% výšky 
obrazovky) odpovídá rozmezí kolem 3 dB. 

Program SCAN-II umož uje p ed záv re ným uložením nam ených dat upravit 
nastavení bran a také vybrat takty, které budou uloženy. Takto lze eliminovat 
nap . zabíhající koncové echo nebo jiná parazitní (rušivá) echa. 

4.2. Difrak ní technika TOFD (program TOFD-II)

Celkové množství zaznamenávaných dat se ve srovnání s p ístrojem MICROPLUS I 
zvýšilo také cca desetkrát.

Na zvýšení množství dat má nejv tší vliv: 

 Dvojnásobný po et bod  na A - zobrazení. 

 Vyšší použitá digitaliza ní frekvence. 

 V tší zobrazovaný úsek (delší brána). 

P ístroj MICROPLUS II umož uje zobrazovat 16384 bod  na kompletní A-zobrazení, 
což je dvojnásobné po et proti ultrazvukovému p ístroji MICROPLUS I. 

Pro aplikaci difrak ní techniky TOFD je pro p ístroj MICROPLUS II doporu ena
digitaliza ní frekvence 80 MHz, což je p i námi používané jmenovité frekvenci sond 
2,5 ÷ 5,0 MHz op t více n ž požadovaná minimální hodnota, která v p ípad
difrak ní techniky TOFD iní desetinásobek jmenovité frekvence. 

Software p ístroje MICROPLUS II umož uje snímat data p i nastavení, které 
zaznamenává u vzorku tlouš ky cca 150 mm nejen odraz podélné vlny 
od protilehlého povrchu, ale i odraz transformované vlny (podélná / p í ná vlna), 
a dokonce i odraz p í né vlny!!! 

Uvedený p íklad je uveden pro ilustraci možností p ístroje, protože v reálných 
podmínkách nep ináší zobrazení delší než po odraz podélné vlny od protilehlého 
povrchu (tzv. „první koncové echo“) p i b žn  používaných frekvencích 
(f = 2,5 ÷ 5,0 MHz) žádné pozitivní výsledky. 

Naopak p i malých tlouš kách a vysokých jmenovitých frekvencích zkoušení je 
zp sob zobrazení (v etn  „druhého koncového echa“) asto doporu ován.
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Názorný p íklad experimentálního zobrazení dokonce „t í koncových ech“ je 
na následujícím obrázku (ultrazvukové sondy firmy Phoenix (UK), D = 12 mm,
f = 5,0 MHz, P.S. = 190 mm, jeden záznam z každého milimetru m ícího pohybu). 

Blok ŠKODA o jmenovité tlouš ce 140 mm) 
(program TOFD – II)) 

5. PROGRAM SAUT - 3.0 

Obdobn  jako p i zpracování dat a vyhodnocování výsledk  dat zaznamenaných 
p ístrojem MICROPLUS  (programy SAUT – 2.0), je i p i stejné innosti u dat 
z p ístroje MICROPLUS II používán také nadstavbový program, který má nyní 
ozna ení SAUT - 3.0. Tento program byl vytvo en ve ŠKODA JS a.s. a je speciáln
upraven pro použití p i provozních (p edprovozních) kontrolách JE typu VVER. 

Na rozdíl od starší rodiny program  SAUT - 2.0, který je tvo en celou adou díl ích
podprogram  pro jednotlivé zkoušené ásti nebo komponenty primárního okruhu, je 
program SAUT – 3.0 zcela universální. Umož uje také íst data zaznamenaná 
p ístrojem MICROPLUS I a využívat všech možností opera ního systému Windows. 
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P íklady z porovnávacích m ení na zkušebním bloku ŠKODA, které byly sou ástí
experiment  p i p echodu z ultrazvukového p ístroje MICROPLUS I na ultrazvukový 
p ístroj MICROPLUS II, jsou na následujících dvou obrázcích. 

V obou p ípadech se jedná o prozvu ování zkušebního bloku ŠKODA jmenovité 
tlouš ky 150 mm. Blok je vyroben z oceli 15Ch2MFA a je opat en austenitickým 
návarem. P íklady prozvu ování jsou z povrchu austenitického návaru a ukazují 
detekci množství um lých necelistvostí r zných tvar  a velikostí, které komunikují 
s protilehlým (vn jším) povrchem bloku. 

MICROPLUS I (+ vyhodnocovací program SAUT – 2.0) 

Prozvu ování bloku ŠKODA úhlovou sondou 45°T ve sm ru +X 
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MICROPLUS II (+ vyhodnocovací program SAUT – 3.0) 

Prozvu ování bloku ŠKODA úhlovou sondou 45°T ve sm ru +X 

6. ZÁV R

Auto i se pokusili ve vymezeném rozsahu p ísp vku popsat zkušenosti 
z dosavadního využití ultrazvukového p ístroje MICROPLUS II p i provozních 
kontrolách JE typu VVER, která provád la v letech 2007 a 2008 firma ŠKODA 
JS a.s., odbor Provozní prohlídky a kontroly. 

P i prezentaci tohoto p ísp vku na konferenci Defektoskopie 2008 bude možné 
rozší it uvedené informace o výsledky další provozní kontroly JE typu VVER 440, 
a to konkrétn  2. bloku AAES (Metsamor, Arménie), která se uskute ní v termínu
od 20. zá í do 19. íjna letošního roku. 

Také všechny obrázky budou p edvedeny barevn , což ur it  zvýší jejich názornost 
a srozumitelnost. 
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