
 

TECHNIQUE  TLL  (“TANDEM”) 

TECHNIKA  TLL  („TANDEM“) 
 

Jan VÍT, Zdeněk SKÁLA, Lukáš STAINER 

ŠKODA JS a.s. 

Contact e-mail: jan.vit@skoda-js.cz 

Abstract 

TLL („tandem“) technique is one of the possible ultrasonic testing techniques usable for the 
detection of discontinuities perpendicular to the tested surface. This technique was and still 
is used mainly by testing systems (manipulators) USK-213, SK-187 and SK-27, that were 
developed and produced by NIKIMT (Russia) and are used for the testing of WWER type 
reactor pressure vessels. It is a unique ultrasonic testing technique, which up to now has no 
equivalent counterpart in products and services offered by other manipulator manufacturers 
and in-service inspection suppliers. This paper presents the theoretical and practical 
possibilities of this technique, including comparison with LLT probes and tandem technique. 
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Abstrakt 

Jednou z možností ultrazvukového zkoušení zaměřeného na detekci necelistvostí kolmých 
ke zkušebnímu povrchu je technika TLL („tandem“). Tato technika byla a stále je používána 
hlavně ve zkušebních systémech (manipulátorech) USK-213, SK-187 a SK-27, které byly 
vyvinuty a vyrobeny v NIKIMT (Rusko) a jsou využívány pro zkoušení tlakových nádob 
reaktorů typu VVER. Jedná se o zcela ojedinělý způsob ultrazvukového zkoušení, který 
zatím nenalezl odpovídající protějšek u jiných výrobců manipulátorů nebo dodavatelů 
provozních (předprovozních) kontrol. Příspěvek popisuje teoretické i praktické možnosti této 
techniky včetně srovnání se sondami typu LLT a tandemovou technikou. 

Klíčová slova: ultrazvukové zkoušení, technika TLL, reaktor typu VVER, provozní kontroly 

1. ÚVOD 

Spolehlivá detekce necelistvostí planárního charakteru (zejména trhlin a studených 
spojů) ultrazvukem je v obvodových svarových spojích TNR možná pouze tehdy, 
bude-li standardní odrazová technika doplněna o některou speciální metodu 
(techniku), jako jsou například: 

 Tandemová technika. 

 Sondy LLT. 

 Technika TLL („tandem“). 

 Delta technika. 
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 Fokusující sondy. 

 Technika mozaikových PA sond. 

 Difrakční technika TOFD. 

Podrobný popis tandemové techniky i sond LLT je uveden např. ve výkladové normě 
ČSN EN 583-4:2003 / A1:2004. 

Dnes jsou obecně preferovány technika mozaikových PA sond a difrakční technika 
TOFD. Využití fokusujících sond i Delta technika jsou v literatuře podrobně popsány. 
Nejméně známou zkušební technikou z výše uvedených je technika (skupina sond) 
TLL i přes to, že její praktické využití je datováno již od začátku 80. let minulého 
století. 

2. PRINCIP TECHNIKY TLL 

Při ultrazvukovém zkoušení technikou (skupinou sond) TLL je jako vysílající sonda 
použita sonda příčných vln s jmenovitým úhlem lomu 59°T. Vysílaná příčná vlna se 
na necelistvosti kolmé ke zkušebnímu povrchu transformuje na podélnou vlnu 
s jmenovitým úhlem 23°L, která se zde také odrazí. Transformovaná podélná vlna 
23°L se dále odráží od protilehlého povrchu TNR (zde opět vzniká transformovaná 
příčná vlna) a následně je tato podélná vlna detekována přijímacím měničem. 
Výhodou techniky TLL je použití standardních úhlových sond příčných vln (vysílače) 
a vlastně jen mírně modifikovaných přímých sond podélných vln (přijímače). Přijímací 
sondy bylo možné vyrobit pomocí jednoduchého plastového klínu (úhel 8 ÷ 10°). 

Technika TLL potřebuje pro zkoušení hladké válcové části TNR typu VVER 440 
(VVER 1000) celkem čtyři přijímací sondy podélných vln (typ 23°L) a dvě sondy 
příčných vln, které slouží jako vysílače (typ 59°T). Princip techniky TLL je znázorněn 
na Obrázku 1 – zkoušení TNR typu VVER 1000 z vnějšího povrchu. 

 

 

Obrázek 1: Princip techniky (skupiny sond) TLL 
jmenovitá tloušťka stěny 199 mm (včetně návaru) 



V ruské (sovětské) a ukrajinské odborné literatuře se technika (skupina sond) TLL 
označuje jako „tandem“. Standardní tandemovou techniku lze nalézt pod označením 
„kořenový tandem“. 

V Tabulce 1 jsou uvedeny jmenovité tloušťky stěny (t [mm]) hladké válcové části 
TNR včetně antikorozního (austenitického) návaru. Hloubky teoretických středů 
jednotlivých zkoušených oblastí (zón) jsou odměřovány od vnějšího povrchu TNR 
(zkušební systémy USK-213 a SK-187). Pro zkušební systém SK-27 platí stejné 
hodnoty jako pro SK-187, jediným rozdílem je zkoušení z vnitřního povrchu TNR. 
U zkušebního systému (manipulátoru) USK-213 je hloubka středu 8. zóny větší než 
jmenovitá tloušťky stěny TNR. 

Tabulka 1: Rozdělení tloušťky TNR na zkušební oblasti 

Manipulátor 
t 

[mm] 

Hloubka středu zkoušené oblasti (zóny) h [mm] 

Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 

USK-213 149 8 24 42 75 91 107 128 (158) 

SK-187 (SK-27) 199 23 44 65 94 113 135 156 184 

3. RELATIVNÍ CITLIVOST TECHNIKY TLL 

Pro orientační určení relativní citlivosti techniky (skupiny sond) TLL postačí činitel 
odrazu echa, odraženého od relativně velké odrazové plochy (necelistvosti), kolmé 
ke zkušebnímu povrchu. Osové paprsky svazků příčných a podélných vln jsou 
naznačeny na Obrázku 1. 

Celkový činitel odrazu R v ideálním materiálu bez útlumu je součinem dílčích činitelů 
odrazu podle vztahu: 

R = RTL . RLL 

kde RTL je činitel odrazu na necelistvosti při transformaci příčné vlny na podélnou 
RLL je činitel odrazu podélné vlny na protilehlém povrchu zkoušeného materiálu 

Při teoretických úvahách pro úhly lomu 59°T (příčná vlna) a 23°L (podélná vlna) platí 

přibližné hodnoty RTL = 0,40 a RLL = 0,80; výsledný součin R je 0,32. Při odrazech 
dochází ke vzniku transformovaných vln, které se dále pro zkoušení nevyužívají, 
ale snižují výrazně citlivost této techniky. Výpočet je proveden pro případ zkoušení 
z vnějšího povrchu TNR typu VVER (zkušební systémy USK-213 a SK-187). 

Provedeme-li obdobný výpočet pro tandemovou techniku, potom při idealizovaných 
teoretických úvahách lze považovat interakci ultrazvukové vlny na necelistvosti 
i na protilehlém povrchu za dopad příčné vlny na volné rozhraní. Použijeme-li úhel 
45°T, potom součin obou součinitelů odrazu RTTN . RTTP (kde RTTN je činitel odrazu 
na necelistvosti a RTTP je činitel odrazu na protilehlém povrchu zkoušeného 

materiálu) nabývá teoreticky hodnoty R = 1 a nedochází k žádné transformaci 
příčných vln na jiných druh ultrazvukových vln. Naopak při použití úhlu 60°T dopadá 
příčná vlna na necelistvost kolmou k povrchu pod úhlem 30°T, takže součin 

RTTN . RTTP má výrazně nižší hodnotu R = 0,14. 



V tomto případě na necelistvosti vzniká transformací podélná vlna. Z toho vyplývá 

základní požadavek na volbu úhlu sond při zkoušení tandemovou technikou: nesmí 
dojít ke vzniku transformovaných vln. 

Při obdobných teoretických úvahách pro sondy LLT (úhly lomu 20°L pro podélné 
vlny a 59°T pro příčné vlny) platí přibližné hodnoty RLL = 0,83 a RLT = 0,45; výsledný 

součin R je 0,37. V obou případech dochází také ke vzniku transformovaných vln, 
které se dále pro zkoušení nevyužívají, ale citlivost zkoušení pochopitelně snižují. 
Princip sond LLT je zcela analogický jako u techniky (skupiny sond) TLL, ale 
„obráceně“ (vysílaná podélná vlna se po odrazu od protilehlého povrchu transformuje 
na necelistvosti na vlnu příčnou, která se zde odráží). 

Všechny údaje a hodnoty součinitelů odrazu (R), které byly použity ve všech výše 
uvedených výpočtech, jsou převzaty z grafů v přílohách knihy J. OBRAZE. 

4. KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ 

Příklady hlavních rozměrů skupiny sond (techniky) TLL, který byl součástí původního 
(nemodernizovaného) manipulátoru USK-213, jsou uvedeny v Tabulce 2. 

Tabulka 2: Rozdělení tloušťky TNR na zkušební oblasti 

Typ 

ultrazvukové 

sondy 

Jmenovitá 

frekvence 

[MHz] 

Jmenovitý úhel lomu 

[°] 

Rozměry měniče 

[mm] 
Rozměry 

pouzdra 

[mm] L vlna T vlna L vlna T vlna 

Kombinovaná 1,2 23 59 4x  18 12x14 140x28 

Sdružená 1,2 --- 59 --- 12x14 78x40 

Technika TLL u zkušebního systému (manipulátoru) USK-213 využívá dvou 
ultrazvukových sond: 

 Kombinovaná sonda obsahuje čtyři měniče pouze pro příjem podélných vln 
(jmenovitý úhel lomu 23°L), jednoho měniče pouze pro vysílání příčné vlny 
(jmenovitý úhel lomu 59°T) a dvou měničů pro kontrolu akustické vazby (0°L, 
rozměry 6x12 mm). Tato sonda zkouší druhou polovinu tloušťky stěny TNR 
(měřeno od vnějšího povrchu) a je využívána pouze pro techniku TLL. 

 Sdruţená sonda obsahuje celkem tři měniče, které pracují jako přijímače 
i vysílače (jmenovité úhly lomu 39°T, 59°T a 90°R, rozměry každého jsou 
12x14 mm) a jednoho měniče pro kontrolu akustické vazby (0°L, rozměry 
12x6 mm). Měnič s úhlem lomu 59°T je využíván jako standardní úhlová 
sonda příčných vln pro odrazovou techniku a současně také jako pouze 
vysílač příčných vln 59°T pro techniku TLL – zkoušení první poloviny tloušťky 
stěny TNR (opět měřeno od vnějšího povrchu). 

Měniče pro kontrolu akustické vazby jsou zde nutné, protože se využívá mezerový 
(předstřikovací) způsob akustické vazby. Jako vazební médium se používá voda 
s inhibitorem koroze (např. dusitan draselný KNO2 nebo chroman sodný Na2CrO4). 
Obě sondy jsou navíc vybaveny elektronickou signalizací dostatečného množství 
kontaktní kapaliny. 



Ultrazvukové sondy jsou v Rusku (v bývalém Sovětském svazu) někdy označovány 
podle jmenovitého úhlu šíření podélné vlny v lomovém klínu sondy. Z toho vyplývají 
poněkud neobvyklé jmenovité úhly lomu vln, které se šíří ve zkoušeném materiálu. 
Např. ultrazvuková sonda příčných vln s jmenovitým úhlem lomu 59°T (60°T) má 
podle výrobce úhel šíření podélné vlny v lomovém klínu (nástavci) 45°L. V některých 
případech se uvádějí jiné jmenovité úhly lomu (např. 40°T nebo 60°T), protože jejich 
velikost závisí na použitých rychlostech šíření ultrazvuku při výpočtu v jednotlivých 
materiálech. Symbolem 90°R je označena sonda povrchových (Rayleighových) vln. 

Tloušťka zkoušeného materiálu je rozdělena do osmi oblastí (zón), tím je dosažena 
kontrola celého objemu materiálu – viz Tabulka 1. Hloubková lokalizace necelistvosti 
je možná u ultrazvukového přístroje UDAR-16 pouze určením čísla kanálu přijímací 
sondy a postupným vypínáním vysílačů. Modernější přístroj MUFD 1 stanovuje 
hloubku indikace necelistvosti přímo z kombinace zvolených taktů vysílače (zde se 
uvádí 60°T) a přijímače (23°L). 

Systém TLL je také podle informací z JE Tianwan (Čína) používán na manipulátoru 
SK-27. Hlavním rozdílem je zde jiný způsob akustické vazby, a to kontaktní, protože 
zkoušení se manipulátorem SK-27 provádělo z vnitřního povrchu TNR. 

5. NASTAVENÍ VYHLEDÁVACÍ CITLIVOSTI PŘI ZKOUŠENÍ 

Vyhledávací citlivost při zkoušení technikou (skupinou sond) TLL lze nastavit dvojím 
způsobem (celá tato kapitola platí pro ultrazvukový přístroj UDAR-16): 

 Využitím speciálních vyhodnocovacích (ARD) diagramů. 

 Pomocí srovnávacích měrek. 

V obou případech je nezbytné, před zahájením nastavování vyhledávací citlivosti, 
srovnat výchozí zesílení všech kanálů ultrazvukového přístroje pomocí 
tzv. nekalibrovaného zesilovače. 

5.1. Speciální vyhodnocovací (ARD) diagram 

U všech používaných kanálů ultrazvukového přístroje se stanoví velikost koncového 
echa na základní (kontrolní) měrce č. 3 (SO-3 podle GOST 14782-86). Kanály 
vysílačů se střídavě propojují s kanály přijímajícími, takže pro každý přijímající kanál 
získáme dvě hodnoty zesílení (pro oba vysílače), pro kanály vysílačů vždy pouze 
jednu hodnotu. Z odpovídajících kombinací těchto hodnot se vypočtou aritmetické 
průměry pro každý z přijímajících kanálů. K těmto hodnotám se přičtou korekce 
ze speciálního vyhodnocovacího (ARD) diagramu pro odpovídající hloubku. Vyšší 
z obou hodnot zesílení se nastaví pomocí atenuátoru na přijímacích kanálech. 
Na kanálu vysílače kombinované sondy se nastavuje zesílení 0 dB, citlivost 
vysílajícího měniče sdružené sondy se dále určuje standardním způsobem 
pro zkoušení odrazovou technikou. 

Tento způsob nastavení vyhledávací citlivosti je používán téměř výhradně, přestože 
jeho slabinou se jeví různá akustická vazba; kontaktní při měření na základní 
(kontrolní) měrce č. 3 a mezerová (předstřikovací) při vlastním zkoušení TNR typu 
VVER. Speciální vyhodnocovací (ARD) diagram pro zkoušení hladké válcové části 
TNR typu VVER 440 je na Obrázku č. 2. Křivka I platí pro náhradní velikost 
Dn 10 mm, křivka 2 platí teoreticky pro Dn 7,0 mm. 



 

 

Obrázek 2: Speciální vyhodnocovací (ARD) diagram 
jmenovitá tloušťka stěny 149 mm (včetně návaru) 

5.2. Srovnávací měrky 

Rozměry srovnávacích měrek i skupiny sond (techniky) TLL jsou značné a komplikují 
praktické využité tohoto způsobu nastavování vyhledávací citlivosti, který se proto 
používá zcela výjimečně. Příklad srovnávací měrky pro zkoušení hladké válcové 
části TNR typu VVER 440 je na Obrázku 3. 

 

Obrázek 3: Srovnávací měrka pro techniku (skupinu sond) TLL 
jmenovitá tloušťka stěny 149 mm (včetně návaru) 



6. PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI 

Vyhledávací citlivost techniky (skupiny sond) TLL v nemodernizovaných 
manipulátorech USK-213 (SK-187) odpovídala náhradní velikosti Dn 10,0 mm 
(respektive Dn 7,0 mm). Hlavním důvodem byl omezený rozsah atenuátoru (pouze 
60 dB) u ultrazvukového přístroje UDAR-16. Modernizovaný zkušební systém 
(manipulátor) SK-187 (např. JE Jižní Ukrajina) a také zkušební systém SK-27 
dosahují citlivosti, která splňuje základní požadavky předpisu PN AE G-7-10-089 a je 
minimálně na úrovni náhradní velikosti Dn 5,1 mm v celé zkoušené tloušťce stěny 
TNR. Zvýšení citlivosti zkoušení umožnil, mimo jiné, modernější ultrazvukový přístroj 
MUFD 1. 

Na JE Dukovany (ČR) byla technika (skupina sond) TLL používána při provozních 
(předprovozních) kontrolách TNR více než deset let od roku 1986 do roku 1996. 
Při modernizaci zkušebního systému (manipulátoru) USK-213 byla technika TLL 
nahrazena difrakční technikou TOFD. 

Uživatelé zkušebních systémů (manipulátorů) USK-213 a SK-187 mimo území 
bývalého SSSR nahrazovali techniku TLL progresivnějšími technikami – např. 
difrakční technikou TOFD na EDU a ETE (ČR), EBO a EMO (Slovensko) nebo 
technikou mozaikových PA sond na PAZrt (Maďarsko). 

Zkoušení technikou TLL funguje na principu „signál nebo nic“. Hlavice 
s ultrazvukovými sondami je poměrně rozměrná, protože je nutné zkoušet TNR 
v obvodovém i v axiálním směru. To přináší problémy se spolehlivým zajištěním 
akustické vazby i s její kontrolou. Zakřivený zkušební povrch a antikorozní 
(austenitický) návar, včetně tolerance jeho jmenovité tloušťky, přinesl potřebu celé 
řady experimentů, protože teoretické výpočty bylo nutné ověřit v praxi. 

Technika (skupina sond) TLL je vhodná pro detekci necelistvostí kolmých 
ke zkušebnímu povrchu, ale neumožňuje přesnější určování rozměrů necelistvostí 
(tzv. sizing) zejména ve směru tloušťky stěny TNR. Jedním z důvodů je i skutečnost, 
že podle výpočtu odpovídá pokles amplitudy vadového echa o 6 dB sklonu 
necelistvosti o cca 6,5°od ideální kolmé roviny ke zkušebnímu povrchu. Tato 
hodnota platí pro zkoušení tandemovou technikou, pro techniku (skupinu sond) TLL 
lze očekávat ještě výraznější pokles amplitudy vzhledem k transformaci 
ultrazvukových vln. 

7. ZÁVĚR 

Autoři se pokusili ve vymezeném rozsahu příspěvku seznámit širší odbornou 
veřejnost s málo známou zkušební techniku (skupinou sond) TLL. 

V současné době je tato technika využívána pouze výjimečně, protože difrakční 
technika TOFD i technika mozaikových PA sond nabízejí daleko větší možnosti. 
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