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Abstrakt 

V příspěvku jsou prezentovány výsledky praktické zkoušky provedené ultrazvukovou 
metodou Phased Array na obvodovém heterogenním svaru hrdla DN 250 tlakové nádoby. 
Zkouška byla provedena za účelem ověření schopnosti detekce a přesnosti vyhodnocení 
rozměrů defektů. Ultrazvukové zkoušení tohoto svaru je poměrně obtížné z důvodu 
omezeného přístupu, a tak je možné zkoušku provést pouze z austenitické strany svaru, 
která je kuželovitého tvaru. Pro ověření použité metody zkoušení bylo využito zkušební 
těleso, které odpovídalo  skutečné inspekční oblasti a obsahovalo umělé necelistvosti. 
Třebaže byla pro zkoušku použita pouze jednoduchá sonda příčných vln  ve spojení 
s manuálním provedením skenu, získané výsledky potvrdily, že metoda Phased Array 
poskytuje důležité údaje z hlediska určení rozměrů defektů iniciovaných z vnitřního povrhu, 
jejich pozice a orientace. 

Klíčová slova: ultrazvuk, Phased Array, heterogenní svar, příčné vlny 

Abstract
In the contribution results of Phased Array practical trial are being presented for the 
ultrasonic inspection of circumferential thick-walled dissimilar nozzle weld DN 250 of a 
pressure vessel. The test was carried-out to find detection ability and the accuracy of defects 
sizing. Ultrasonic testing of this type of welded joint is relatively difficult, because the access 
to the inspection area is limited so that ultrasonic scan is possible only from the austenitic 
conical side. For the inspection method verification was used a test block which was 
consistent with the real inspection area and contained artificial defects. Although only a 
single probe of transversal wave and manual inspection were used, gained results confirmed 
the Phased Array method as a useful examination providing important data about defects 
initiated from the inside surface especially defects sizing, position and orientation. 

Key words: ultrasound, Phased Array, dissimilar weld, transversal waves
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1. Úvod 

Ultrazvuková metoda Phased Array se v ČEZ, a.s. používá standardně od roku 2008 
zejména za účelem provádění nedestruktivních periodických provozních kontrol 
jaderných elektráren a ověřování indikací detekovaných konvenční impulsní 
odrazovou metodou. Na základě získaných zkušeností můžeme konstatovat, že 
použití této metody je výhodné pro zkoušení předmětů s komplikovanými tvary nebo 
výrobků s omezenou přístupností k oblasti zájmu. Takovým případem je také 
heterogenní svar hrdla DN 250 tlakové nádoby jaderné elektrárny typu VVER 440. 
Tento svar je pravidelně podrobován periodickým provozním prohlídkám konvenční 
ultrazvukovou metodou, prováděnou mechanizovaným způsobem. Pokud by byly 
v tomto svaru nalezeny indikace k hodnocení, je třeba disponovat další technikou 
zkoušení, která by byla schopna nalezené indikace potvrdit a získat další podpůrné 
informace o aktuálním stavu za účelem vyhodnocení zbytkové životnosti. 

2. Popis inspekční oblasti 

Předmětem zkoušky byl heterogenní obvodový svar nátrubku s maximálním φ 370 
mm a max. tloušťkou stěny 55 mm. Dispoziční uspořádání v technologii elektrárny 
však umožňuje provedení zkoušky pouze z jedné strany, a to ze strany s kuželovitým 
tvarem, kde dochází v axiálním směru ke změnám průměru a tloušťky stěny nátrubku 
viz obr. 2.1. Tato kuželová část je vyrobena z austenitické korozivzdorné oceli 
08Ch18N10T, kde je možné očekávat problémy způsobené útlumem ultrazvuku. 

Obr.2.1 Profil svarového spoje 
Fig.2.1 Welded joint profile
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Ověření spolehlivé detekce a správného určení rozměrů a polohy nebezpečných 
necelistvostí, bylo provedeno na umělých necelistvostech zkušebního tělesa 
reprezentujícího rozměrově a materiálově skutečnou inspekční oblast. Zkušební 
těleso obsahovalo především umělé defekty představující podélné (obvodové) trhliny 
iniciované z vnitřního povrchu svarového spoje nebo vnitřního povrchu návaru jak o 
větších rozměrech, které jsou kritické pro další provoz zařízení, tak i menších 
rozměrů, které bylo možné využít pro stanovení hranice detekce aplikované metody 
zkoušení a zjištění odchylky v určení rozměrů necelistvostí. Za účelem zjištění 
schopnosti detekce zkušební těleso obsahovalo umělé vady typu studeného spoje na 
svarovém úkosu, které jsou obtížně zjistitelné, obzvláště při zkoušení jen z jedné 
strany svaru. 

3. Parametry zkoušky 

Pro kontrolu metodou Phased Array bylo použito stávající vybavení. Jednalo se o 
ultrazvukový přístroj OMNISCAN PA, sondu typu A3 s 16-ti elementy a frekvencí 3,5 
MHz. Tato sonda byla osazena klínem SA3-N45S, který umožňuje použití příčných 
vln s rozsahem úhlů 40o – 60o. Pro odečítání polohy a stanovení délky případných 
defektů byl použit mini encoder OMNI-A-ENC1. Vyhodnocení záznamů bylo 
provedeno pomocí softwaru TomoView 2.7R10. 
Vzhledem ke změnám tloušťky stěny a průměru v axiálním směru potrubí bylo 
přistoupeno ke kontrole s konstantní vzdáleností sondy od osy svaru, tzn., že vlastní 
sken byl proveden pouze v obvodovém směru. S ohledem na rozsah využitelných 
úhlů ultrazvukového svazku bylo pro detekci všech necelistvostí ve zkušebním tělese 
provedeno snímání dat při poloze sondy na průměru 300 mm. Za účelem přesné 
interpretace nálezů bylo hodnocení dat prováděno při současném zobrazení profilu 
inspekční oblasti na obrazovce. 

4. Vyhodnocení výsledků včetně vizualizace dat 

Provedení zkoušky a její hodnocení odpovídalo běžné praxi a proběhlo za 
obdobných podmínek jako případě skutečného zkoušení v elektrárně.  
Vizualizace hodnocených defektů v sektorovém S zobrazení je uvedeno v tabulce 
4.1. 
Měřením bylo prokázáno, že pokud necelistvosti komunikuji s vnitřním povrchem 
potrubí (hrdla), není problém je detekovat a spolehlivě určit rozměry, a to i v případě, 
že se nachází v nepříznivé pozici. 
Dále lze konstatovat, že defekty typu studených spojů na svarové úkosové ploše jsou 
také zjistitelné. Pokud se tyto typy vad nacházely na bližší straně k sondě, byl 
detekován jejich horní a spodní okraj. V případě jejich umístění na vzdálenější straně
od sondy, byly identifikovány prostým odrazem od hlavní roviny necelistvosti. 
Problém však nastává v případě studených spojů umístěných na rozhraní mezi 
dvouvrstvým návarem a základním materiálem viz tab. 4.1, defekt č. 12, 13 a 14. 
Tyto typy vad nelze za stávajících podmínek spolehlivě detekovat, protože odstup 
užitečného signálu od šumu se pohyboval v rozmezí 3 – 5 dB. 
Konečné vyhodnocení a dosažené výsledky jsou uvedeny v tab. 4.2. 
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Tab. 4.1 S-zobrazení defektů / Tab. 4.1 S-scan of defects

Defect 1 – EDM notch PISC typ A (h = 5,8 mm, l = 21,3 mm) 

Defect 2 – EDM notch PISC typ A (h = 12,0 mm, l = 35,0 mm) 

Defect 3 – EDM notch PISC typ A (h = 6,2 mm, l = 21,5 mm) 

Defect 4 – EDM notch PISC typ A (h = 12,1 mm, l = 35,0 mm) 
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Defect 5 – EDM notch PISC typ A (h = 6,1 mm, l = 21,8 mm) 

Defect 6 – EDM notch PISC typ A (h = 12,0 mm, l = 35,2 mm) 

Defect 7 – EDM notch PISC typ A (h = 15,2 mm, l = 45,2 mm) 

Defect 8 – EDM notch LOF type (h = 6,0 mm, l = 15,0 mm) 
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Defect 9 – EDM notch LOF type (h = 12,0 mm, l = 30,0 mm) 

Defect 10 – EDM notch LOF type (h = 6,0 mm, l = 15,0 mm) 

Defect 11 – EDM notch LOF type (h = 12,0 mm, l = 30,0 mm) 

Defect 12 – EDM notch LOF type (h = 6,0 mm, l = 15,0 mm) 
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Defect 13 – EDM notch LOF type (h = 12,0 mm, l = 30,0 mm) 

Defect 14 – EDM notch LOF type (h = 15,0 mm, l = 45,0 mm) 

Defect 15 – EDM notch PISC typ A (h = 12,0 mm, l = 30,0 mm) 
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Tab. 4.2 Konečné vyhodnocení / Tab. 4.2 Final evaluation
Výška defektu h [mm] 

Defects height [mm] 
Délka defektu l [mm] 
Defects length l [mm] 

Defekt 
č. 

Defekt 
No. 

Skutečná 
Real 

Měřená 
Measured ∆∆∆∆h 

Reálná 
Real 

Měřená 
Measured ∆∆∆∆l 

1 5,8 5,9 0,1 21,3 31,0 9,7 

2 12,0 11,8 -0,2 35,0 45,0 10,0 

3 6,2 5,4 -0,8 21,5 26,0 4,5 

4 12,1 9,4 -2,7 35,0 37,0 2,0 

5 6,1 6,4 0,3 21,8 24,0 2,2 

6 12,0 9,3 -2,7 35,2 32,0 -3,2 

7 15,2 10,2 -5,0 45,2 32,0 -13,2 

8 6,0 6,7 0,7 15,0 16,0 1,0 

9 12,0 8,4 -3,6 30,0 34,0 4,0 

10 6,0 5,1 -0,9 15,0 16,0 1,0 

11 12,0 7,1 -4,9 30,0 23,0 -7,0 

12* 6,0 5,5 -0,5 15,0 16,0 1,0 

13* 12,0 7,5 -4,5 30,0 11,0 -19,0 

14* 15,0 6,9 -8,1 45,0 42,0 -3,0 

15 12,0 10,3 -1,7 30,0 36,0 6,0 

*) omezená schopností detekce z důvodu nízkého poměru signál/šum 
 limited detection ability caused by the low signal/noise ratio 

5. Závěry a doporučení 

Na základě výsledků provedených zkoušek lze konstatovat, že metoda Phased Array 
poskytuje dostatečně přesné údaje pro stanovení rozměrů necelistvostí otevřených 
na vnitřní povrch. Přínosem je také zjištění, že nepříznivě orientované vady typu 
studeného spoje na svarovém úkosu lze dobře identifikovat a vyhodnotit i při zkoušce 
přímým ultrazvukovým svazkem. 
V případě studených spojů na rozhraní mezi dvouvrstvým návarem a základním 
materiálem dochází k významnému podhodnocení jejich rozměrů, způsobené nízkou 
amplitudou signálu. Tato skutečnost však nemá zásadní vliv na případné využití této 
metody zkoušení i za stávajících parametrů, protože kontroly provozovaného 
zařízení jsou prováděny za účelem detekce vad způsobených provozním 
namáháním. Vada typu studeného spoje je prakticky vyloučena na základě kontrol 
prováděných v průběhu výroby. 
Pro získání dalších výsledků je možné doporučit provedení opakované zkoušky se 
sondou shodného typu, ale o frekvenci 1,5 MHz. Další zlepšení schopnosti detekce 
defektů č. 12, 13 a 14 by pak mohlo přinést použití podélných vln. 
Výsledky zkoušky metodou Phased Array budou, po ukončení všech testů, 
porovnány s hodnotami dosaženými impulsní odrazovou metodou, která je 
v současné době využívána pro periodické provozní kontroly. 


