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Doamnelor, Domnilor, Stimaţi colegi,
Comitetul Director şi Biroul Executiv al Asociaţiei Române de Examinări Nedistructive ARoENd se adresează tuturor celor care sunt membri ai asociaţiei, persoane fizice şi juridice,
managerilor, agenţilor economici cu capital de stat şi privat, precum şi tuturor persoanelor sau firmelor
interesate de problematica examinărilor nedistructive
Asociaţia Română de Examinări Nedistructive - ARoENd s-a înfiinţat în anul 1990, ca asociaţie
profesională, ştiinţifică, neguvernamentală şi independentă, având ca scop principal promovarea şi
protecţia activităţii de control nedistructiv în România, precum şi promovarea de către toţi membrii săi
a normelor naţionale şi internaţionale de protecţia muncii, igienei şi de protecţia mediului înconjurător.
Circa 200 de specialişti români s-au înscris în asociaţie, iar în anul 1994 am organizat cu
sprijinul SC SIDERURGICA SA, la Hunedoara în perioada 11-13 mai, primul Simpozion Naţional, cu
participare internaţională. Au urmat Simpozioanele de la Călimăneşti - Căciulata din anul 1995 cu
sprijinul S.C.VILMAR S.A., Mamaia 1996 cu sprijinul S.C. PETROMIDIA S.A., Poiana Braşov 1997 şi
1998 etc.
În anul 2013 în perioada 12.06-14.06. s-a desfăşurat la Mamaia, staţiune pe litoralul Mării
Negre, ediţia a XX-a a Simpozionului Internaţional al asociaţiei.

La festivitatea de deschidere a

Simpozionului un număr de 27 de specialişti români şi străini şi firme au primit Diplome de Exce-lenţă
pentru activitatea în domeniul examinărilor nedistructive, instruire de personal, sprijin în activitatea
ARoENd: Peter Trampus - Vicepreşedintele EFNDT, Pavel Mazal - Preşedintele Asociaţiei NDT din
Cehia, Natanael Riess - Preşedintele HELLING, Wolfram Deutsch - Preşedinte KARL DEUTSCH,
SOLUŢII CND, TOTAL CONTROL, KIMET, TEST TRADING, GRIMAS, NAMICON, CNCAN, Anton
Coroianu, Iulia Chiruţă, Andrei Mioara, Alexandrina Mihai, Camelia Avădanei, Cristian Jivu, Silviu
Bărbulescu, Emil Năstase, Lucian Rentea, Niculae Doniga, Mihaela Kant, Paul Jurău, Iulian
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Panaitescu, Nicolae Virgil Ştefănescu, Vasile Popa, Stănică Vasiliu.
Vrem să mulţumim pe această cale tuturor celor care ne-au sprijinit fizic, moral, material şi mai
ales sufleteşte să ajungem la al XX-lea Simpozion al ARoENd şi suntem convinşi că vom putea încă
mulţi ani să ne bucurăm de astfel de aniversări.
Să nu uităm că anul 2015 va însemna un alt moment important al ARoENd: XXV de ani de la
înfiinţare.
Făcând un bilanţ al acestor ani, putem aprecia că în fiecare an au participat la Simpozioanele
ARoENd peste 100 de specialişti români şi străini, ocazie favorabilă pentru prezentarea unor
comunicări tehnice de mare interes şi un bun prilej pentru firmele expozante de a-şi prezenta ultimele
noutăţi în domeniul aparaturii, materialelor şi accesoriilor utilizate în examinările nedistructive.
S-a reuşit în mare parte să se realizeze o îmbinare între noutatea ştiinţifică şi progresul
realizat în domeniul examinărilor nedistructive, cu realitatea practică. În aceşti ani ne-am preocupat de
o mai bună informare a specialiştilor asupra noutăţilor din domeniu şi am reuşit în cadrul unor ediţii ale
Simpozionului ARoENd să lansăm traduceri ale unor specialişti recunoscuţi din străinătate, dar şi
lucrări în domeniul examinărilor nedistructive ale unor autori români.
În anul 1998 am reuşit să creăm în cadrul ARoENd un Departament de Certificare, ca
organism independent de certificare a personalului, care are structura administrativă şi organizatorică
ce respecta cerinţele SR EN ISO/CEI 17024:2012 şi care certifică personal în examinări nedistructive
în conformitate cu prevederile SR EN ISO 9712:2013.
În data de 07.02.2011 ARoENd a primit un nou certificat de acreditare nr.012/6 PS, prin care
Asociaţia de Acreditare din România - RENAR, recunoscută ca Organism Naţional de Acreditare prin
OG 23/2009, atestă că ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE- ARoENd prin
DEPARTAMENTUL DE CERTIFICARE - D.C. - ARoENd satisface cerinţele SR EN ISO-CEI 17024:
2005 şi este competentă să efectueze activităţi de CERTIFICAREA PERSOANELOR în conformitate
cu SR EN ISO 9712:2013 (Certificat actualizat la data de 26.06.2013). Până la data de 10.04.2014 au
fost certificate un număr de 939 persoane în domeniile ultrasunete, radiaţii penetrante, lichide
penetrante, particule magnetice, curenţi turbionari, control vizual pentru nivelul 1, 2 şi 3, in termen de
valabilitate fiind 443 certificate.
Un număr important de persoane certificate de ARoENd îşi desfăşoară în prezent activitatea
în străinătate dovedind prin calitatea muncii desfăşurate competenţă şi profesionalism. Avem colegi
care lucrează în Norvegia, China, Egipt, Olanda, Austria etc şi vă rog să credeţi că sunt apreciaţi ca
foarte buni specialişti în examinări nedistructive.
O altă preocupare a ARoENd este instruirea unor specialişti români în domeniul radioprotecţiei
în desfăşurarea practicii în controlul nedistructiv cu radiaţii ionizante, pentru obţinerea permiselor de
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exercitare emise de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare. Sprijinim cu specialişti
centrele de formare profesională în domeniul examinărilor nedistructive în pregătirea şi atragerea unui
număr mare de studenţi în domeniul examinărilor nedistructive, ca viitori tineri specialişti.
În perioada 06-07.03.2014 s-a desfăşurat la Căciulata, Adunarea Generală de Dare de Seamă
şi alegeri a Comitetului Director al Asociaţiei, fiind ales noul Comitet Director, Comisia de Cenzori,
Comisia de Apel. Anul 2014 va fi un nou moment important pentru ARoENd prin organizarea celei dea XXI-a ediţii a Simpozionului Internaţional, care se va desfăşura in perioada 11.06 - 13.06.2014 la
Mamaia, la Complexul Amiral - Comandor - Orfeu.
Invităm specialiştii în domeniul examinărilor nedistructive, din România şi din străinătate,
managerii şi toate persoanele interesate să participe la această manifestare tehnico-ştiinţifică a
asociaţiei noastre.
In perioada 06 -10.10.2014 ARoENd va participa cu stand la a XI-a Conferinţa Europeană
organizată de EFNDT la Praga.
Iar acum vrem să mai facem un pas important şi anume reluarea apariţiei revistei asociaţiei
EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE.
Ştim că nu este uşor, înţelegeţi că este vorba de multă muncă şi mulţi bani, dar în acelaşi timp
revista noastră trebuie să nu se oprească la acest număr 1/ 2014! Avem mulţi specialişti în ţară şi
buni prieteni în străinătate care suntem convinşi că ne vor sprijini.
Vrem să oferim spaţiu de reclamă firmelor din ţară şi străinătate, publicarea de materiale
tehnice cuprinzând aspecte din experiența proprie, precum şi noutăți în domeniu, anunțuri privind
cereri și oferte de aparatură, accesorii și materiale specifice, cereri şi oferte de servicii.
Vă rugăm să fiţi alături de noi!
Vă invităm să deveniţi membri şi membri susţinători ai ARoENd !

Adrian Stanciu

2010

2013
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EXAMINĂRILE NEDISTRUCTIVE CU RADIAŢII PENETRANTE ÎN ERA DIGITALĂ
Nondestructive examination with penetrant radiation in digital era
Dr. ing. Iulian Panaitescu
REZUMAT
Informatizarea, mână în mână cu digitalizarea, cucereşte mereu noi teritorii odată cu progresul tehnologiei.
Aceasta tendinţă este evidentă şi pentru examinările nedistructive (END). Urmează o scurtă sinteză a
transformarilor suferite de una dintre principalele metode de END, cea cu radiaţii penetrante (END cu RP)
în urma cărora elaborarea protocolului de examinare, efectuarea acesteia, prelucrarea şi îmbunătăţirea
imaginii, interpretarea rezultatelor, ca şi elaborarea şi arhivarea documentaţiei, sunt restructurate pe baze
computaţionale. Rezultă o creştere semnificativă a calităţii şi productivităţii acestor activităţi.
ABSTRACT
Informatization, supported by digitalizing, goes on invading new territories as technology advances. This
trend is clearly visible for nondestructive examinations (NDE) as well. In the following, a short synopsis is
presented, concerning the evolution of one of the main NDE methods, penetrant radiation testing (NDE with
PR), evolution which has transformed all phases of the process, from setting-up the examination protocol,
carrying on the examination effectively, image processing and image quality improvement, interpretation of
the results and their safe and convenient conserving, all being restructured on a new computational basis.
A significant increase of the quality and productivity of these activities was therefore obtained.
1. IMAGISTICA
Tehnologia, preluată şi adaptată de END cu RP, este derivată din disciplina imagisticii, care s-a constituit
intr-un nou domeniu cuprinzător şi important în medicină, fotografie, film, televiziune, transmiterea
imaginilor la mari distanţe etc. Cu un pas înaintea END cu RP s-a aflat imagistica medicală, ramură care a
dezvoltat şi a testat practic toate inovaţiile aplicate imediat apoi la END.
2. DETECTIA IMAGINII SI DIGITALIZAREA
Imagistica începe, în mod firesc, cu detectorul de imagine. In primele aplicaţii, se folosea filmul radiografic
clasic, care însă era apoi “recitit” cu mijloace electrono-optice şi imaginea era digitalizată. Aceasta operaţie
constă în împărţirea suprafeţei imaginii în mici pătrătele numite pixeli, de la prescurtarea expresiei picture
elements, fiecare pixel fiind apoi caracterizat prin trei numere: două coordonate în planul imaginii şi o
valoare a înnegririi (densităţii optice), eventual transformată într-o culoare convenţională. O mare varietate
de programe au fost elaborate pentru prelucrarea imaginii, cu scopul îmbunătăţirii calităţii ei, subiect asupra
căruia vom reveni mai jos.
4

EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE, Nr. 1, 2014

Ulterior, filmul radiografic a fost înlăturat, fiind înlocuit cu detectori electronici (cu semi-conductori). Se
folosesc fie cei pe bază de siliciu, fie de oxizi metalici, fie dispozitive cu cuplaj de sarcină (CCD).
Tehnologia a permis realizarea detectorilor mozaic, compuşi din reţele de detectori miniaturali, fiecare
corespunzând unui pixel din imagine. Fiecare pixel este pus în corespondenţă cu o adresa într-o unitate de
calcul, în care sunt stocate cele trei numere (digits). Ca o diversiune filologică amuzantă, cuvântul digit are
aceeaşi rădăcină latină ca deget, pentru că stramoşii noştri socoteau … pe degete, o prima formă de
calculator “portabil”!
3. PRELUCRAREA IMAGINII
Revenim la programele de îmbunătăţire a calităţii imaginii. Acestea urmăresc trei scopuri: a) creşterea
contrastului, în principal prin reducerea efectului radiaţiilor împrăştiate; b) scăderea neclarităţii sau
creşterea definiţiei imaginii, prin accentuarea conturelor; c) creşterea raportului semnal/zgomot, prin
medierea unui număr mare de imagini ale aceluiaşi pixel, raportul amintit crescând proporţional cu
radăcina patrată a numărului de imagini mediate.
Programele de îmbunătăţire a imaginii se înscriu în trei categorii: cele care depind numai de caracteristicile
pixelului în cauză, cele care ţin seama şi de vecinatatea acestuia (de ex. cei opt pixeli adiacenţi) şi cele
care ţin seama de caracteristicile tuturor pixelilor din imagine (ex. egalizarea de histogramă).
Se obţine astfel o imagine care poate diferi spectaculos în calitate de cea de la care s-a plecat, existând
însă şi pericolul “viermelui din măr”, adică introducerea nedorită de artefacte, detalii care nu corespund la
nimic din imaginea originală.
Un amănunt important din p.d.v. practic: imaginea fiind în final o reţea de cifre, poate fi comod stocată pe
dispozitive electronice (ex. CD) şi arhivată pe timp indefinit şi în spaţii restrânse.
4. ALTE PERFECŢIONARI
O tehnică împrumutată direct din radio-diagnosticul medical este tomografia computerizată. Imaginea
prezentată este o succesiune de planuri de secţiune transversală prin obiect, obţinute după reconstrucţia
prin calcul a unui numar mare de imagini luate din unghiuri diferite. In felul acesta, localizarea unui defect
este mai uşoară şi mai precisă.
Digitalizarea examinării radiografice permite şi o extindere semnificativă a intervalului de grosimi şi/sau
densităţi ale obiectului care pot fi examinate dintr-o singură expunere, altfel spus o creştere a latitudinii
radiografice.
Alte perfecţionări vizează optimizarea alegerii parametrilor de expunere (geometria, energia radiaţiilor,
curentul, dimensiunile petei focale etc.) cu ajutorul unui dispozitiv de calcul dedicat ataşat sau chiar
încorporat generatorului de radiaţii penetrante. Toţi parametrii sunt înregistraţi în vederea elaborării
buletinului de examinare. Dispozitive similare efectuează automatizarea unor operaţii de pregătire şi reglaj,
ca de ex. pentru tuburi Roentgen noi sau care n-au fost folosite mai mult timp.
5. CONCLUZII
Era digitală a adus progrese majore în domeniul END cu RP, ca şi în multe alte domenii. Aceste progrese
au permis supravieţuirea în faţa competiţiei cu examinarea ultrasonică, care a făcut la randul ei progrese
foarte însemnate. De aceea, combinarea ambelor metode rămâne o propunere avantajoasă pentru multe
situaţii.
Am considerat că această scurtă sinteză ar putea fi oportună la reluarea apariţiei revistei de
specialitate dedicată examinărilor nedistructive.
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Evaluarea câmpului de radiaţii şi doza efectivă pentru
instalaţia de scanare ROBOSCAN
Mircea Tudor, Constantin Sima, Adrian Bizgan,
Anton Coroianu, Vasile Popa
Abstract The following essay presents the radiation field evaluation method and effective dose for
ROBOSCAN scanning unit, used at gamma radiation scanning for non-destructive control, of the content of
vehicles for the transport of goods. The study shows the assessment of the radiation effective dose
produced by Co-60 and Cs-137 sources at the body level of the person driving the scanned vehicle and
the minimum speed calculation that the vehicle should have during scanning process, so that the person
driving the vehicle to receive during scanning, the effective dose of max. 0.1 μSv/scan. At the end it is
presented the obtained results comparison with the profile international regulations.
1.

Introducere

Instalaţia ROBOSCAN este concepută pentru realizarea controlului nedistructiv al conţinutului autovehiculelor destinate transporturilor de marfă. Ea este utilă pentru lucrătorii vamali care au în sarcină să asigure:
– împiedicarea contrabandei cu diferite mărfuri interzise;
– prevenirea unor activităţi de terorism;
– oprirea transporturilor ilegale.
Pe durata scanării, persoana care conduce autovehiculul prin câmpul de radiaţii, primeşte o doza efectivă
de radiaţii care depinde de:
– gradul de atenuare (filtrare) al fasciculului de radiaţii datorat penetrării grosimii pereţilor
capsulei port-sursă şi a tubului de ghidaj al sursei de radiaţii;
– distanţa de la sursa de radiaţii la părţile corpului conducătorului: picioare, trunchi, cap (Fig.1);
– timpul de scanare, respectiv viteza de scanare a corpului persoanei respective.

Fig. 1. Instalaţia ROBOSCAN.

Studiul are drept scop:
1.1. Evaluarea dozelor efective de radiaţii produse de sursele de radiaţii de Co.-60 si Cs.-137 cu care este
echipată instalaţia ROBOSCAN, la nivelul corpului persoanei care conduce vehiculul scanat.
6
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1.2. Calculul vitezei minime (critice) pe care trebuie să o aibă autovehiculul pe durata scanării, pentru ca
persoana care conduce autovehiculul să primească, în timpul unei scanări, doza efectivă de maxim 0,1 μSv
/ scanare.
1.3. Compararea rezultatelor cu reglementările internaţionale de profil.
2. Referenţiale
[1] The International Commission on Radiological Protection, ICRP, Publication 103, march, 2007;
[2] IAEA, Safety Series No. 115: International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing
Radiation and for Safety of Radiation Sources, Vienna, (1996);
[3] IAEA, Safety Series No. 89: Principles for the exemption of radiation sources and practices from
regulatory control, Vienna, (1988);
[4] National Council on Radiation Protection, No. 95
[5] Normele Fundamentale de Securitate Radiologică, CNCAN (2000)
3. Ipotezele de lucru
3.1. Doza medie efectivă evaluată la expunerea publică planificată nu depășește valoarea de 1mSv/an,
conform: [5]
3.2. Doza efectivă evaluată a fi primită de orice persoană din public, determinată de o practică sau sursă
exceptată, este de ordinul a 10 μSv/an, sau mai mică, conform: [5]
3.3. Întreaga doza efectivă, colectivă, angajată într-un an, datorată unei practici, nu este mai mare de
aproximativ 1 man.Sv, conform: [5]
3.4. Doza efectivă maxim admisă la o scanare: 0,1 μSv/scanare.
3.5. Sursele de radiaţii au activitățile: sursa de Co-60: 1; 2; 3 Ci şi sursa de Cs-137: 1; 2; 3; 4 Ci.
3.6. Capsulele surselor, din oţel inoxidabil, au grosimile: sCo = 1,5 mm, sCs = 1,0 mm.
3.7. Sursele de radiaţii se deplasează în tuburile proprii de ghidaj din oţel cu grosimea pereţilor sp=0,9 mm.
3.8. Sursele de radiaţii au constantele de ionizare:
- sursa de Co-60:

K = 1,32 rem.m2/Ci⋅h = 0,357.10-12 Sv⋅m2/Bq⋅h

- sursa de Cs-137: K = 0,33 rem.m2/Ci.h = 0,09⋅10-12 Sv⋅m2/Bq⋅h
3.9. Coeficienţii liniari de atenuare:
- sursa de Co-60:
μ = 0,33 cm-1,
- sursa de Cs-137: μ = 0,433 cm-1.
3.10. Viteza minimă posibilă a unui autovehicul: v = 5 km/h.
3.11. In timpul scanării:
- persoana care conduce autovehiculul ocupă locul său în cabină, la distanţa r i faţă de sursa de
radiaţii. Valorile r i rezultă din schiţa prezentată în fig.1, pentru:
Autovehicule TIR
Automobile
r trunchi = 2 m;
r trunchi = 1,8 m;
r cap = 2,5 m.
r cap = 2,2 m.
- vehiculul circulă cu o viteza constantă.
3.12. Evaluarea dozei efective se face la nivelul corpului persoanei care conduce autovehiculul.
3.13. Sursele de radiaţii sunt astfel colimate încât câmpul de radiaţii creează o “perdea” care scanează
vehiculul, aflat în deplasare, cu viteza v.
4. Metoda de evaluare
4.1 Evaluarea dozei efective într-un punct din câmpul de radiaţii
Câmpul de radiaţii scanează autovehiculul care se deplasează cu viteza v, pe axa x, aşa cum este ilustrat
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în figura 1. În timpul dt, elementul de doză efectivă, dH, evaluat într-un punct, la distanță r de sursa de
radiaţii, va fi dat de expresia:
dH = {K⋅A⋅exp(-μ⋅s)}⋅dt / r2,

(1)
în care:

μ - este coeficientul de atenuare liniar al oţelului;
s - este grosimea pereţilor capsulelor şi a tuburilor de ghidaj ale surselor de radiaţii, dispuse în
plan orizontal. Elementul dx, scanat de câmpul de radiaţii pe corpul persoanei expuse, în timpul dt, cu
viteza v, este:
(2)
astfel încât relaţia (1) se va scrie:

dx = v⋅dt,

(3)
dH = {K⋅A⋅exp(-μ⋅s)}⋅ dx/v⋅r2
Integrând în raport cu x, obţinem formula de evaluare a dozei efective recepţionate de corpul persoanei
care conduce vehiculul:
(4)

H = { [K.A.exp(-μ.s)] / r i2 }⋅∫ (dx/v)

(5)

H = { [K⋅A⋅exp(-μ⋅s)] / (ri 2.v) }⋅(xf – xi)

în care:

ri , cu i = 1,2,3,4 au semnificaţiile care rezultă din fig. 1,
(x f – x i) reprezintă limitele corpului persoanei scanate aflate în autovehicul.

4.2 Calculul vitezei minime (critice)
Viteza minimă vmin pe care o poate avea autovehiculul scanat astfel încât persoana aflată în cabină să
recepţioneze doza efectivă maxim admisă, H0 = 0,1 μSv/scan., rezultă din relaţia (5):
v min = { [K⋅A⋅exp(-μ⋅s)] / (ri2⋅H0) }⋅(xf – xi)

(6)

5. Evaluarea dozelor efective şi a vitezei minime
Evaluarea dozelor efective şi calculul vitezei minime se structurează în funcţie de:
•
•
•

categoria autovehiculului: TIR sau automobil;
natura surselor de radiaţii;
părţile corpului aflate în câmpul de radiaţii.

(A) AUTOVEHICULE TIP TIR
5.1 Sursa de Co-60
Atenuarea fasciculului emis de sursa de Co-60, în urma penetrării pereţilor de oțel ai capsulei port-sursă și
tubului de ghidaj, este dată de expresia:
(7)

exp.(-μ.s) = exp ( - 0,33 . 0,24) = 0,92

5.1.1 Trunchiul persoanei scanate
Doza efectivă recepţionată de trunchiul persoanei scanate pe lățimea sa, (x3 – x5 ) = 35 cm, în funcţie de
activitatea sursei A și de viteza de scanare v rezultă din relaţia (5), prin înlocuirea valorilor mărimilor
cunoscute:
(8)
H (A,v) = 1,06 ⋅ A (Ci) / v(km/h) μSv.
Funcţia (8) este reprezentată în figura 2, din care rezultă și valorile vitezei minime.
Viteza minimă admisă, funcţie de activitatea sursei de radiaţii, pentru a fi recepţionată doza efectivă
impusă: H0 = 0,1 μSv/scanare, rezultă din relaţia (6) în care s-au înlocuit valorile mărimilor cunoscute:
(9)

vmin (A) = 10,6 . A (Ci)

km.scan/h

În figura 3 este reprezentată această funcţie pentru cele trei valori ale activității sursei de radiaţii, iar in
Tabelul 1 sunt înscrise valorile vitezei minime în funcţie de activitățile sursei de Co-60.
8
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H, μSv

v, Km/h

Fig. 2. Doza efectivă primită de trunchiul persoanei scanate în funcţie de activitatea
sursei de radiații și de viteza autovehiculului scanat. Sursa: Co-60.
Vitezele minime înscrise pe abscisă corespund dozei efective de 0,1 μSv/scanare.
Tabelul 1

A, Ci
v min., km.scan./h

1 Ci
10,6

2 Ci
21,2

3 Ci
31,8

Pentru sursa de Co-60 cu care este echipată instalaţia de scanare (A = 2 Ci)
(10)

vmin (2 Ci) = 21,2 km.scan./h

5.1.2 Capul persoanei scanate
În acest caz, zona scanată are întinderea (x4 – x5) = 20 cm. Doza efectivă recepţionată de capul persoanei
scanate, în funcţie de activitatea sursei de radiaţii și de viteza de scanare este data de relaţia (5) prin
înlocuirea valorilor mărimilor cunoscute:
(11)

H (A, v) = 0,39 A (Ci) / v (km/h)

μSv.

Funcţia (11) este reprezentată în Fig. 4. Se constată că pentru vitezele minime și sursa de Co-60 cu care
este echipată instalaţia de scanare, dozele echivalente recepţionate de capul persoanei scanate sunt mult
mai mici decât cele primite de trunchiul persoanei scanate:
H (2 Ci; 21,2 km.scan/h) = 0,037 μSv/scan.)

9
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Fig. 3. Viteza minimă pentru primirea unei doze efective de 0,1 μSv/scanare
funcţie de activitatea sursei. Sursa de: Co-60

H, μSv

v, Km/h
Fig. 4. Doza efectivă primită de capul persoanei scanate, funcție de activitatea
sursei și de viteza autovehiculului: Sursa Co-60

5.2 Sursa de Cs-137
Atenuarea fasciculului de radiaţii emis de sursa de Cs-137, în urma penetrării pereţilor de oțel ai capsulei
port-sursă și tubului de ghidaj, este dată de expresia:
(12)
10
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5.2.1 Trunchiul persoanei scanate
Trunchiul persoanei scanate, expus în câmpul de radiaţii pe lățimea de 35 cm, va recepţiona doza efectivă
care rezultă din relaţia (5) prin înlocuirea valorilor mărimilor cunoscute:
(13)

H (A, v) = 0,265 A (Ci) / v(km/h)

μSv

Această funcţie este reprezentată în Fig.5, din care rezultă și valorile minime ale vitezei de scanare.
H, μSv

v, Km/h
Fig. 5. Doza efectivă primită de trunchiul persoanei scanate în funcţie de activitatea
sursei de radiaţii și de viteza autovehiculului scanat. Sursa Cs-137.
Vitezele minime înscrise în abscisă corespund dozei efective de 0,1 μSv / scanare

Viteza minim admisă în funcţie de activitatea sursei de radiaţii, pentru recepţionarea dozei efective impuse
de 0,1 μSv/scanare, rezulta din (6):
(14)

vmin (A) = 2,65 . A (Ci)

km.scan/h

În Tabelul 2 sunt înscrise valorile vitezei minime in funcţie de activitatea sursei de Cs-137.
Tabelul 2
A, Ci

1 Ci

2 Ci

3 Ci

4Ci

v min, km.scan/h

2,65

5,3

7,95

10,7

Pentru sursa de Cs-137 cu care este echipată instalaţia de scanare (A = 3 Ci)
(15)

v min = 8 km.scan./h

(B) AUTOMOBILE
În cazul scanării automobilelor funcţia (8) pentru sursa de Co-60 şi trunchiul persoanei scanate devine:
(16)

H (A, v) = 1,3 A / v

μSv.

Viteza minimă a automobilului, în funcţie de activitatea sursei de Co-60, pentru încasarea dozei efective
impuse de 0,1 μSv/scan., va fi:
(17)

vmin = 13.A

km.scan/h

Pentru sursa cu care este echipată instalaţia, viteza minimă va avea valoarea:
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(18)

v min = 26 km.scan/h

În Tabelul 3 sunt înscrise valorile vitezei minime în funcţie de activitatea sursei de radiaţii
Tabelul 3
A, Ci

1 Ci

2 Ci

3 Ci

vmin, km.scan/h

13

26

39

Pentru capul persoanei scanate, funcţia (11) va deveni:
(19)

H (A, v) = 0,5 A / v

μSv.

Doza efectivă primită de capul persoanei scanate cu viteza minimă data de (18) este:
(20)

H (2 Ci; 26 km.scan/h) = 0,038 μSv/scan.

Dozele efective primite de persoana scanată în câmpul creat de sursa de Cs-137 sunt foarte mici, practice
neglijabile, astfel încât nu vor mai fi evaluate.
6. Concluzii
Din analiza rezultatelor studiului rezulta următoarele concluzii:
(a) Doza medie efectivă evaluată la expunerea planificată, nu depășește valoarea de 1mSv/an [1,2,5].
(b) Doza efectivă evaluată a fi primită de orice persoană din public, implicit conducătorul autovehiculului în
timpul scanării, este cu mult mai mică decât valoarea maxim acceptată de 10 μSv/an, impusa de Safety
Series no. 115, Schedule I-3(a) si NCRP no.95.
(c) Întreaga doză colectivă datorată acestei practici și surse de radiaţii nu este mai mare de 1man.Sv,
limita impusă de Safety Series no. 115, Schedule I-3 (b).
(d) Scanarea executată la vitezele minime ale autovehiculelor implică, pentru conducătorul acestora,
expunere la o doza efectivă de 0,1 μSv/scanare.
(e) Față de cele de mai sus rezultă că practica și sursele de radiaţii pe care le utilizează metoda de scanare
cu instalaţia ROBOSCAN pot fi exceptate deoarece se înscriu în principiile generale pentru exceptare
impuse de Safety Series no. 115, Schedule I-2:
) riscurile radiologice individuale sunt suficient de mici;
) impactul radiologic colectiv este suficient de mic;
) practicile și sursele pot fi suficient protejate.
Practica și sursele utilizate în aplicarea procedurii pot fi exceptate de la cerinţele Standardelor, incluzând
notificări, înregistrări sau licenţe, de către Autoritatea Naţională competentă din țara de origine a
utilizatorului pe baza cerinţelor Basic Safety Standards for Protection against Ionising Radiationn and for
Radiation Sources, Safety Series no.115, Schedule I-1 si a normelor nationale.
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Ajustarea expunerii radiografice şi echivalenţa timpilor de expunere
pentru doua surse diferite de radiaţii gamma
Radiographic exposure adjustment and exposure time equivalency
for two different gamma radiation sources
Vasile V. Popa, Ph.D.
Abstract
After presenting some general considerations regarding the radiographic exposure in industrial gamma
radiograph, the paper establishes the analytical expression of the duration of exposure as a function of the
gamma radiation source, of the nature of radiographed material, and type of film used; these elements have
been included in the diagrams and charts used for exposure time determination.
Because of the limited range of such charts and exposure time tables, there is a need for the adjustment or
correction of the exposure, respectively exposure time, based on the information furnished by the range of
the exposure parameter values retrieved from such exposure diagrams and exposure time charts.
This paper presents the analytical relationship between the correction of the exposure time determined
from such diagrams and charts, and the actual parameter whose values are not included in the above
mentioned diagrams and charts.
For the practical use of the gamma radiation sources with no available exposure diagrams or exposure time
charts, there is a need of projecting this source’s parameters to another source with known exposure
diagram or reference chart; by doing that, one can determine an analytical relationship which will equate
the determined time from an exposure diagram to the actual time used in radiography.
1. Consideraţii generale
Expunerea radiografică este o etapă importantă în desfăşurarea procesului radiografic. Ea constă în
proiectarea unui fascicul de radiaţii penetrante, γ, provenite de la sursa de radiaţii, asupra piesei
examinate. In decursul unui interval de timp bine determinat, denumit timp sau durată de expunere, emulsia
fotosensibilă a filmului recepţionează o anumită cantitate de energie radiantă, denumită doză de expunere
sau simplu, expunere, care determină un grad de înnegrire corespunzător pe filmul radiografic.
Pentru surse de radiaţii punctiforme sau de dimensiuni mici, expunerea depinde de:
• timpul sau durata expunerii;
• natura sursei de radiaţii;
• distanţa de expunere, sau distanţa focală, fiind distanţa de la sursa de radiaţii la filmul radiografic;
• natura piesei sau substanţei penetrate de fasciculul de radiaţii;
• tipul şi natura ecranelor intensificatoare;
• filmul radiografic utilizat.
Expunerea, notată cu X, reprezintă un raport între valoarea absolută a sarcinii electrice totale a ionilor de
un anumit semn produşi într-un volum de aer şi masa acelui volum de aer. Unitatea de măsură a expunerii
în Sistemul Internaţional de unităţi de măsură (SI) este Coulomb/kilogram (C /kg), iar în Sistemul tolerat
este Roentgenul (R). Între aceste două unităţi de măsură există relaţia de transformare: 1 C/kg = 3876 R.
Pentru radiaţiile gamma, expunerea poate fi înlocuită prin altă mărime, doza absorbită notată cu D,
exprimată în Sistemul Internaţional de unităţi de măsură prin Gray (Gy) sau în sistemul tolerat în razi (rad);
de asemenea expunerea poate fi înlocuită şi prin doza echivalentă, notată cu H, exprimată în Sistemul
Internaţional de unităţi de măsură prin Sievert (Sv) respectiv, în sistemul tolerat prin remi (rem). Între aceste
unităţi de măsură există relaţiile de transformare de mai jos:
1 Gy = 100 rad; 1 Sv = 100 rem.
Între toate aceste unităţi de măsură, pentru radiaţiile gamma, se pot stabili următoarele relaţii de
transformare:
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1R = 0,877 rad = 0,877 rem = 8,77.10-3 Sv;1 C/kg = 3876 R = 3400 rad = 34 Sv.
Expunerea X, produsă de o sursă de radiaţii gamma la distanţa de 1 m de aceasta este dată de relaţia:
X = K γ* A * t

(1)
în care:

(C⋅m2 /kg)

Kγ - este constanta de ionizare a sursei de radiaţii gama exprimată în SI în C⋅m2/kg⋅Bq⋅h
A - activitatea sursei de radiaţii exprimată în Bq;
t - durata expunerii, exprimată în h.

Dacă activitatea A se va exprima în Ci şi constanta de ionizare în Sv⋅m2/Ci⋅h, expunerea va putea fi
înlocuită cu doza absorbită D, respectiv cu doza echivalentă H, astfel încât relaţia (1) se va scrie:
(2)

D = H = K γ (Sv.m2 / Ci.h ) * A (Ci) * t (h)

( Sv.m2 ).

Presupunând ca filmul radiografic se află la distanţa F de sursa de radiaţii, datorită legii de atenuare a
fasciculului cu pătratul distanţei, expunerea X0 la suprafaţa filmului radiografic, în lipsa piesei
radiografiate,, va fi dată de relaţia:
(3)

X0 = D0 = H0 = Kγ *A* t / F2

(C/kg),

sau (rem), sau (Sv), în funcţie de unităţile de măsură utilizate.
Indicele “0” ataşat acestor mărimi se referă la faptul că între sursa de radiaţii şi film nu există materialul
penetrat.
Piesa intercalată, de grosime s, între sursa de radiaţii şi filmul radiografic, în contact intim cu acesta, va
determina o atenuare exponenţială a fasciculului de radiaţii, conform legii de atenuare, astfel încât
expunerea pe filmul radiografic va fi:
(4)

X = {Kγ * A * t /F2} * exp { - μ*s }

în care: μ(cm-1) reprezintă coeficientul liniar de atenuare al fasciculului de radiaţii în materialul atenuator.
În practica radiografică, uneori, este mai comodă folosirea pentru expunere a altor unităţi de măsură mai
accesibile, precizate de furnizorii instalaţiilor radiologice în diagramele de expunere. Expunerea, exprimată
în aceste unităţi de măsură, face abstracţie de anumiţi factori ai expunerii precum: natura sursei de radiaţii,
distanţa de expunere, natura piesei penetrate şi tipul ansamblului film-ecran, aceşti factori fiind incluşi în
diagramele sau riglele de expunere.
Expunerea E, astfel definită, pentru radiaţiile gamma se exprimă prin:
(5)

Eγ = A* t

(Ci⋅h).

În cele ce urmează vom evalua expunerea prin durata ei, respectiv, prin timpul de expunere.
2. Timpul de expunere
Unul dintre cei mai importanţi parametri ai procesului de radiografiere este durata expunerii sau timpul de
expunere. Alegerea unor timpi de expunere adecvaţi poate optimiza procesul în vederea obţinerii unor
imagini radiografice cu un bogat conţinut informaţional. Expresia analitică a timpului de expunere rezultă
din relaţia (4):
(6)

t = {X * F2 / Kγ *A} * exp (μ*s)

(h),

care exprimă dependenţa duratei de expunere de:
- expunerea X, sau doza absorbită D, sau doza echivalentă H, în funcţie de unităţile de măsură luate
în calcul pentru constanta de ionizare Kγ şi respectiv pentru activitatea sursei de radiaţii A;
- natura sursei de radiaţii, prin constanta de ionizare Kγ;
- activitatea sursei de radiaţii A;
- distanţa de expunere F, durata de expunere fiind direct proporţională cu pătratul ei;
- produsul (μ*s), care exprimă dependenţa exponenţială de natura şi grosimea materialului penetrat.
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În practica radiografică timpul de expunere nu se calculează cu relaţiile de mai sus. Aceste relaţii se
utilizează în vederea construirii unor rigle de calcul sau diagrame de expunere în condiţii bine precizate
privind: natura sursei de radiaţii, tipul filmului utilizat, densitatea optică de înnegrire, parametrii procesului
de prelucrare fotografică.
Riglele de calcul şi diagramele de expunere permit determinarea timpului de expunere în funcţie de gama
de valori pe care le pot avea parametrii de expunere, precum: distanţa de expunere, grosimea
materialului penetrat, activitatea sursei de radiaţii, natura materialului penetrat, tipul filmului utilizat,
natura sursei de radiaţii, pentru o expunere normală faţă de suprafaţa filmului folosit.
Domeniul parametrilor pentru care au fost construite riglele de calcul şi diagramele de expunere nu poate
cuprinde toată gama valorilor parametrilor de expunere, astfel încât în practica radiografică se impune
efectuarea unor ajustări sau corecţii ale expunerii, respectiv al timpului de expunere, bazate pe
informaţiile furnizate de gama valorilor parametrilor de expunere care se încadrează în diagramele de
expunere sau în riglele de calcul a timpului de expunere.
Pentru aceasta amintim că timpul de expunere t, poate fi exprimat prin relaţia:
t = H*F2 / K * A * exp (μ*s),

(7)

care, pentru o doză de radiaţii constantă H, recepţionată de filmul radiografic şi o anumită sursă de radiaţii
(reprezentată prin constanta de ionizare K) poate fi scrisă sub forma:
t = const. * F2 / A* exp (μ*s).

(8)

2.1. Corecţia de distanţă de expunere
Dacă distanţa de expunere F, de la care se face iradierea nu face parte din domeniul de valori ale distanţei
de expunere cuprinse în diagrama de expunere, se alege arbitrar o distanţă de expunere F0, cuprinsă în
domeniul de valori ale diagramei sau riglei de calcul. Presupunând că restul factorilor de care depinde
timpul de expunere rămân neschimbaţi, timpul de expunere t, corespunzător distanţei de expunere F va fi
dat de relaţia analitică:
t = t0 * {F / F0}2

(9)

în care: t0 este valoarea timpului de expunere corespunzător distanţei de expunere F0, determinat din
diagrama sau rigla de calcul.
2.2. Corecţia de grosime
Dacă diagrama sau rigla de calcul nu include în domeniul său de grosimi de material grosimea materialului
ce urmează a fi radiografiat, s, se alege arbitrar o valoare de referinţă a grosimii, s0, din mulţimea de valori
a grosimii cuprinse în diagrama sau rigla de calcul. Considerând restul parametrilor constanţi, vom avea:
t 0 = const.* exp (μ*s0),
din care rezultă relaţia:
(10)

t = const.* exp (μ*s)

t = t0 * exp {μ*(s – s0)}

în care: t 0 este timpul de expunere corespunzător grosimii s 0 determinat cu diagrama sau rigla de calcul a
timpului de expunere.
2.3. Corecţia de activitate
Dacă activitatea sursei de radiaţii A, nu este cuprinsă în domeniul de valori ale activităţilor existente în
diagrama de expunere, se alege arbitrar o valoare de referinţa a activităţii A0, din domeniul de valori de
activităţii conţinute în diagrama de expunere. Deoarece ceilalţi factori ai timpului de expunere din relaţia (8)
rămân invariabili, rezultă expresia timpului de expunere corespunzător activităţii A:
(11)

t = t0* (A0 / A )

unde: t0 reprezintă valoarea timpului de expunere corespunzător activităţii de referinţă A0, determinat din
diagrama de expunere utilizată.
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2.4. Corecţia de material
Diagramele de expunere pot fi utilizate şi în cazul în care apare necesitatea radiografierii unor piese confecţionate din alte materiale, altele decât materialul pentru care a fost trasată diagrama de expunere, de ex,
oţelul. În aceste situaţii se pot utiliza, cu o anumită aproximaţie, factorii aproximativi de echivalenţă
radiografică care precizează valorile grosimilor de oţel echivalente pentru metalul respectiv (Al, Cu, etc.).
Valorile grosimii de oţel echivalent se introduc în diagrama de expunere din care rezultă timpul căutat.
2.5. Corecţia de film
Diagrama de expunere se trasează numai pentru un anumit tip de film. Pentru a putea fi utilizată şi în cazul
folosirii altor tipuri de filme, este necesar să se determine, experimental, valoarea unui coeficient de
corecţie, astfel:
- se introduc factorii de expunere în diagrama trasată pentru filmul respectiv şi se determină timpul de
expunere de referinţă t0, corespunzător obţinerii unei anumite densităţi de înnegrire a imaginii
radiografice;
- se realizează o serie de expuneri succesive pe noul tip de film f, în aceiaşi geometrie de expunere ca
cea utilizată pentru determinarea timpului de referinţă t0, prin alegerea unor timpi de expunere care să
fie multipli sau submultipli ai lui t0:
c1*t0; c2*t0; c3*t0; ……….; cn*t0.
-

filmele astfel expuse se developează simultan, în aceleaşi condiţii ca cele utilizate pentru filmul de
referinţă;
dintre cele “n” filme expuse se alege filmul a cărui imagine radiografică are aceiaşi densitate de
înnegrire ca a filmului de referinţă, expus, să presupunem, la timpul ci*t0, în care ci este coeficientul de
corecţie, astfel încât vom avea, pentru timpul căutat, valoarea:
(12)

t = ci*t0

2.6. Corecţia de unghi de incidenţă
De multe ori practica radiografică impune executarea unor iradieri sub anumite unghiuri de incidenţă diferite
de incidenţa normală. Asemenea expuneri se utilizează când apare suspiciunea existenţei unor defecte
interne care nu pot fi puse în evidenţă prin expuneri sub incidenţă normală. În aceste situaţii corecţiile de
grosime penetrată şi, respectiv, distanţă de expunere, vor fi date de relaţiile:
(13)

sα = s/cos α,

Fα = F/cos α.

Drept urmare, relaţia analitică a timpului de expunere va fi:
(14)

t = const * F2 / (A*cos2α )*exp(μ*s/cosα)

sau raportat la timpul rezultat din diagramă, t0 , relaţia (14) va deveni:
(15)

t = t0 * { exp( μ*s)/cos2α *exp( μ*s / cosα )}

3. Echivalenţa timpilor de expunere pentru două surse diferite de radiaţii gamma
Uneori, în practica radiografiei industriale, în situaţii când nu dispunem decât de o diagramă de expunere
pentru o anumită sursă de radiaţii gamma şi este necesară utilizarea altei surse de radiaţii gamma, pentru
care nu avem diagrame de expunere sau riglă de calcul, trebuie calculat timpul de expunere în funcţie de
timpul de expunere al sursei pentru care avem diagramă de expunere sau riglă de calcul. Aceasta se poate
realiza prin procedura prezentată în continuare.
Considerăm două surse de radiaţii gamma cu activităţile A1 şi A2 , coeficienţii liniari de atenuare μ1 şi μ2,
utilizate pentru radiografierea unor piese cu grosimile s1 şi s2, de la distanţele de expunere F1 şi F2. Dozele
de radiaţii H1 şi H2, recepţionate de filmele radiografice, aceleaşi, după expunere, vor fi date de ecuaţiile:
(16)

H1 = [K1*A1*t1] / F12 * exp(- μ1*s1),

(17)

H2 = [K2*A2*t2] / F22 * exp(- μ2*s2),

în care:
K1 şi K2 sunt constantele de ionizare ale radioizotopilor respectivi
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iar t1, este timpul de expunere determinat din diagrama sau rigla de calcul,
iar t2, timpul de expunere necunoscut.
Echivalenţa se realizează prin identitatea:
(18)
din care rezultă
(19)

H1 ≡ H2
t2 = f ( t1 ), t1 fiind timpul de expunere de referinţă:
t2 = [K1*A1*F22] / [K2*A2*F12]* t1*{exp – (μ1*s1 – μ2*s2)}

Se disting mai multe cazuri particulare:
1. Distanţe de expunere egale. Rezultă:
(20)

t2 = [K1*A1] / [K2*A2]* t1*{exp – ( μ1*s1 – μ2*s2 )}

2. Activităţi egale. Rezultă:
(21)

t2 = [K1*F22] / [K2*F12]* t1*{exp – ( μ1*s1 – μ2*s2 )}

3. Grosimi de material egale. Rezultă:
(22)

t2 = [K1*A1*F22] / [K2*A2*F12].* t1*{exp – ( μ1 – μ2 )*s}

Deasemenea pot rezulta şi alte cazuri particulare prin diverse combinaţii ale mărimilor de mai sus. Pentru
aceste aplicaţii este necesară cunoaşterea valorilor mărimilor caracteristice ale materialelor utilizate. Vom
ilustra modul de aplicare a acestor proceduri considerând un caz din ce în ce mai frecvent: utilizarea
surselor de radiaţii de Se-75 pentru radiografierea oţelului. Problema impune necesitatea de a calcula
timpul de expunere al sursei de Se-75 t2, pentru care nu avem diagramă de expunere, folosind parametrii
de expunere şi timpul de expunere ai sursei de Ir-192, determinat din diagrama de expunere pentru sursa
de Ir-192. Intrucât valorile constantelor de ionizare a celor două surse sunt:
KIr. = 0,48 rem⋅m2/Ci⋅h şi

KSe = 0,203 rem⋅m2/Ci⋅h,

iar coeficienţii liniari de atenuare pentru oţel au valorile:
μIr. = 0,533 cm-1

şi

μSe = 0.855 cm-1 ,

relaţia (22) va deveni:
(23)

t2 = 2,36.[A1* F22* t1] / [A2*F12]*{exp – ( 0,533*s1 – 0,855*s2 )},

în care activităţile se vor exprima în Ci.
Este evident că pentru geometrii de expunere identice, privind utilizarea celor două surse de radiaţii, F1 =
F2 astfel încât relaţia de mai sus se va scrie:
(24)

t2 = 2,36.[A1* t1] / [A2]*{exp – (0,533*s1 – 0,855*s2 )}

Mai departe, dacă piesa radiografiată are grosimea s = s1 = s2 vom avea:
(25)

t2 = 2,36.[A1* t1] / [A2]*{exp (0,322*s)}

Problemele prezentate mai sus contribuie la pregătirea personalului care desfăşoară activităţi de
radiografie industrială cu radiaţii gamma ajutând la rezolvarea rapidă a problemelor practice în care
geometria de expunere obligă la adoptarea unor parametrii ale căror valori nu se regăsesc în diagramele
sau riglele de expunere. Deasemenea, însuşirea modalităţilor de rezolvare a acestor probleme, prin
ajustarea parametrilor de expunere, elimină în totalitate probele de expunere necesare asigurării unor
rezultate acceptabile.
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Aplicarea limitelor de doză în radioprotecţia personalului care execută examinări
nedistructive cu radiaţii penetrante
Application of Dose Limits in radiation protection for RT workers
Dr. Camelia Avădanei camelia.avadanei@gmail.com
Abstracts
This paper wants to bring out the especial aspects in the application of the third radiation protection
principle in RT practices. It presents the differences between "doses" used to express this principle and the
significance of dose limits for the risk of radiation injuries at the occupational exposed workers. Dose limits
may be exceeded in different situations. We have to be prepared for a qualified intervention and suitable
actions in every of this situations even if they appear accidentally or are premeditated.
1. Introducere
Examinarea nedistructivă cu radiaţii penetrante (END RP) implică, pentru utilizatori, obligaţii suplimentare
legate de riscurile specifice radiaţiilor ionizante asupra personalului operator, populaţiei şi mediului.
Comisia Naţională de Control a Activităţilor Nucleare (CNCAN) reglementează, prin Normele de Securitate
Radiologică, obligaţiile unităţilor care dezvoltă aceste aplicaţii atât referitor la dotări obligatorii (echipamente
şi accesorii, furnizori de servicii), cât şi la personalul desemnat să le exploateze.
Persoanele care lucrează cu/pentru o instalaţie radiologică trebuie să fie în starea fizica corespunzătoare
(“apt de lucru în mediu cu radiaţii”) şi să aibă, pe lângă pregătirea profesională necesară funcţiei şi un curs
de radioprotecţie conform cu cerinţele din „Norme privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor
nucleare şi desemnarea experţilor acreditaţi în protecţie radiologică (NSR 07), recunoscut de CNCAN.
Radioprotecţia în practica de END RP respectă principiile generale din „Normele Fundamentale de
Securitate Radiologică „(NSR-01 cap. IV) preluate și în „Norme de Radioprotecţie Operaţională privind
desfășurarea practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante„ ( NSR-10), respectiv:
• Justificarea utilizării
• Optimizarea expunerii
• Limitarea dozelor pentru personalul potenţial expus la radiaţii respectiv personalul
laboratorului („expuşi profesional”) și alţi lucrători („populaţie”).
Justificarea este principial recunoscută în cazul metodei RT întrucât nu există (încă) o metodă alternativă
care să poată înlocui complet metoda END RP în toate situaţiile. „Conform cunoștințelor actuale practica de
control nedistructiv cu radiaţiile ionizante este justificată" se precizează in NSR-10 cap. IV Art.9.
Optimizarea presupune elaborarea unui sistem de proceduri de lucru (Radioprotecţie Operaţională) pentru
fiecare problemă de rezolvat, subsumat principiului menţinerii expunerilor la cel mai scăzut nivel rezonabil
posibil in condiţiile date (ALARA).
Al treilea principiu, „limitarea dozelor”, se aplică atât personalului „expus profesional” cât și altor lucrători
din zonele de lucru în care se desfășoară controlul. Controlul expunerii personalului operator se face prin
supravegherea dozimetrică a zonelor de lucru (monitorizare de arie) și prin înregistrarea expunerii
individuale (monitorizare individuală) iar pentru „alţi lucrători „numai prin monitorizare de arie.
Dimensionarea ecranelor de protecţie din jurul zonelor de lucru urmărește reducerea expunerii pentru
ambele categorii de personal sub limitele de doză.
2. Aplicarea limitelor de doză. Riscul radiobiologic
Stabilirea limitei de doză pentru expunerea profesională se face prin compararea riscului biologic datorat
expunerii la radiaţii cu riscul acceptat de societate la un moment dat, pentru diferite profesiuni. Pe baza
studiilor de radiobiologie efectuate în acest scop Comisia Internaţională de Protecţie Radiologică (ICRP), a
stabilit pentru riscul de deces ca urmare a contractării unui cancer în urma expunerii la radiaţii, valoarea
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0,051/Sv, per individ din populaţie, indiferent de vârstă (Publicaţia ICRP 60 /1990) - se subînţelege că
durata expunerii este de 1 an deci riscul de a dezvolta un cancer radioindus pentru 5 din 100 indivizi expuşi
la 1 Sievert este comparabil cu riscul practicării oricărei alte profesiuni. Limita de doză corespunzătoare
pentru întregul organism (doza efectivă ) este 20 mSv/an. Această valoare a fost preluată de EURATOM
(Directiva 96/29/Euratom a Consiliului din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de securitate de bază privind
protecţia sănătăţii lucrătorilor și a populaţiei împotriva pericolelor cauzate de radiaţiile ionizante ) și CNCAN
în „Normele Fundamentale de Securitate Radiologică” (Ordinul Preş. CNCAN nr. 14/24.01.2000). Pe lângă
limita de doză pentru organismul în ansamblu (doza efectivă) s-au stabilit și limite de doză pentru organele
potenţial expuse (cristalin, piele, extremităţi) „care nu pot fi protejate prin limitarea dozei efective„ respective limite pentru doza echivalentă (HT):
150 mSv pe an pentru cristalin
500 mSv pe an pentru piele (limita se referă la valoarea medie a dozei pe 1 cm 2 pe cea
mai puternic iradiată zona a pielii)
500 mSv pe an pentru extremitățile mâinilor și picioarelor.
Limitele de doză echivalentă sunt mult mai mari decât limita dozei efective întrucât se stabilesc nu după
riscul de efect (stochastic) ci după doza prag per organ (efectul deterministic). Valorile dozei efective
corespunzătoare expunerii la limitele de doză echivalentă (E = wT HT ) nu depăşesc 20 mSv. Împreună cu
doza trebuie precizată durata de expunere. În cazul limitelor de doză, durata de expunere pentru care sunt
stabilite este de 12 luni consecutive (1 an).
Mărimile dozimetrice în care se exprimă principiul limitării dozelor se numesc mărimi „de radioprotecţie” şi
sunt, prin definiţie, mărimi de calcul care estimează printr-o relaţie dată, efectul biologic/detrimentul
radiaţiilor în ţesutul viu pornind de la o mărime măsurabilă respectiv „doza absorbită mediată per
organ/ţesut”, DT. Dar doza efectivă totală, (E = Σ wT HT) este definită în „Normele de dozimetrie individuală
„2004 (Art. 9, alin 4) ca „suma dozelor rezultată din doza individuală în profunzime Hp (10) pentru o anumită
perioadă de monitorizare şi doza efectivă angajată E50 corespunzătoare încorporării în perioada respectivă”
deci nu după relaţia de calcul ci în funcţie de mărimile Hp (10) si E50:
- Hp (10) este „echivalentul de doză individual penetrant”, se exprimă în Sievert şi este mărimea
măsurabilă cu dozimetrul individual (film radiografic, detector termoluminescent sau electronic)
- E50 se numeşte „doza efectivă angajată” şi estimează, prin calcul, expunerea datorată incorporării
unui radioizotop. Indicele reprezintă durata medie de viata a unui adult, din momentul încorporării,
estimată la 50 de ani, din care, conform definiţiei, se ia numai partea „corespunzătoare încorporării
în perioada respectivă” (deci pentru 1 an).
Mărimea Hp (10) face parte, împreună cu „echivalentul de doză ambiental H*(10)”, în care se face
măsurătoarea de arie, din categoria „mărimi operaţionale /mărimi ICRU„ introduse
de Comisia
Internaţională pentru Unități Radiologice și sisteme de măsură (ICRU) tocmai pentru a facilita verificările
de radioprotecţie în care comparăm datele măsurătorilor, exprimate în echivalent de doză ambiental /
individual cu limitele de doză exprimate în doza echivalentă/ doza efectivă dar în aceeaşi unitate de
măsură. În „Norma de Dozimetrie Individuală” (NSR 06) la nr 9 se precizează că: „Dozele efective se vor
evalua cu ajutorul mărimilor operaţionale”
Rezultă că pentru aplicarea principiului „limitării dozelor” sunt necesare cinci mărimi dozimetrice diferite HT, E, Hp (10), E50 si H*(10) - dar cu aceeaşi dimensiune (J/Kg) și aceeaşi unitate de măsură (Sv). Pentru a
le întrebuința corect trebuie să înțelegem diferenţele între ele și să alegem mărimea și simbolul mărimii la
care ne referim sau, dacă primim un rezultat în Sv, să identificăm mărimea la care se referă din (con)text. O
altă dificultate în utilizarea corectă a acestor mărimi apare din faptul că au avut anterior alte denumiri care
foloseau aceeaşi termeni respectiv „echivalent de doză„ pentru „doza echivalentă”, „echivalentul dozei
efective” pentru „doza efectivă” sau „angajarea echivalentului dozei efective” pentru „doza efectivă
angajată”
De la introducerea principiului limitării expunerii / dozelor valoarea limitei de doză a suferit scăderi
succesive - de la 500 mSv/an (pe întregul organism, în anii 1930) la 150 mSv /an apoi la 50 mSv/an și
acum la 20 mSv/an. Această reducere este pe de o parte, consecinţa experienţei acumulate pe expuşi
profesional (medici radiologi, cercetători, pacienţi) și, pe de alta a schimbării modului de abordare a
efectelor expunerii la doze mici. Se poate spune că radioprotecţia a evoluat de la entuziasmul perioadei
iniţiale, sinonim cu afirmaţia „radiaţiile fac (numai) bine”, la introducerea primelor reguli de radioprotecţie
conform conceptului „radiaţiile fac si rău, dar numai peste un anumit nivel („doza maxim admisă”)
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modificate în etapa actuală după principiul „orice expunere peste fondul natural reprezintă un risc de
sănătate„ (modelul LNT). În această abordare identificarea efectelor expunerii la doze mici devine
importantă, mai ales pentru expunerea profesională (ocupaţională). Valorile limitelor de doză reprezintă
valorile maxime admise; valorile minime pot fi oricât de mici. Titularii de autorizaţie îşi pot propune, în
Sistemul de Management al Calităţii / Radioprotecţie Operaţională, limite de doză mai mici decât cele
prevăzute in Normele CNCAN (numite „limite administrative”).
În „Recomandările din anul 2007 ale Comisiei Internaţionale de Protecţie Radiologică” (Publicaţia ICRP
103) se menţin limitele de doză din Publicaţia ICRP 60 întrucât factorii de risc, deşi numeric mai mici, sunt
compatibili cu cei stabiliţi în 1990. Referitor la rolul dozei efective în protecţia radiologică se precizează că
aceasta este destinată utilizării pentru evaluarea prospectivă a dozei în planificarea şi optimizarea protecţiei
și/sau evaluarea retrospectivă a dozei (pentru demonstrarea conformităţii cu limitele de doză), dar nu este
recomandată pentru evaluări retrospective specifice ale riscului în expuneri individuale. Pentru aceste
evaluări sunt necesare dozele echivalente (HT) sau doza absorbită ponderată cu cele mai potrivite valori
ale factorului de risc şi ale efectivităţii biologice biocinetice.
În Legea nr. 319/2006 (Legea Securității și Sănătății în Muncă) radiaţiile ionizante sunt menţionate ca noxă
profesională în Anexa 22 pentru:
- neoplasme (osos şi al cartilagiului articulaţiilor, ale pielii, leucemii), modificări hematologice nonmaligne (anemie aplastică, agranulocitoză);
- boli de ochi – conjunctivită (bacteriană, virală, alergică) cataracte;
- boli ale aparatului respirator – fibroză pulmonară (cicatrizarea ţesuturilor pulmonare);
- boala de iradiere (sindrom acut – în cazul expunerii accidentale a întregului organism).
Întrucât folosesc surse închise de radiaţii gamma sau generatori X operatorii sunt expuşi, în condiţii
normale, numai riscului de expunere externă la radiaţii fotonice (cu interacție slabă). Având in vedere
energia şi intensitatea radiaţiilor utilizate, singurele manifestări clinice care pot apare sunt modificări
hematologice non-maligne, reversibile. Cea mai gravă situaţie de supraexpunere apare în cazul pierderii
controlului sursei (accident nuclear / radiologic). Johnston's Archive - Database of radiological
incidents and related events (2012) codifică accidentele (raportate) în 23 de tipuri:
Nr. crt.
1-5

6
7,8
9
10
11,12
13-17

18-19
20-23

Tipuri de accidente
Accident care implică
reactorul nuclear de cercetare
reactorul de pe nave
reactorul nuclear energetic
Accident critic/ cu reactor de cercetare
Accident la accelerator
Dispersie accidentală de material radioactiv
Expunere accidentală internă la radioizotopi
Accident de iradiere
Accident de iradiere (nespecificat)
Accident medical de radioterapie
Accident medical cu radiaţii X
Accident cu surse orfane
Dispersie accidentală de la surse orfane
Accident de radiografie
Expunere accidentală la surse
Accident cu radiaţii X
Testare arme nucleare
Combaterea utilizării armelor nucleare
Expunere intenţionată a unei persoane
Expunere intenţionată a unei colectivități
Expunere intenţionată a propriei persoane
Expunere rezultată din furtul surselor

Cod
A-R
A-NR
A-PR
AC/AC-RR
A-a
A-d
A-i
A-ir
A
A-mr
A-mx
A-os
A-osd
A-rg
A-s
A-x
NT
NW
I-a
I-c
I-s
I-t

Observaţii
accidente în exploatarea
reactoarelor nucleare

accidente în exploatare
accidente cu încorporare
radionuclizi/contaminare
accidente în exploatare
supraexpunerea
pacienţilor
accidente de gestionare
sau manevrare surse de
radiaţii penetrante

accidente din aplicaţii
militare
supraexpunerea
intenţionată/ accidentală
a unei persoane /
colectivități

Analiza fiecărui accident este o lecţie pentru că atrage atenţia asupra unor erori posibile. Din acest motiv
Agenţia Internaţională de Energie Atomică face publice rapoartele accidentelor.
De remarcat apariţia accidentelor intenţionate (clasa I) pentru care, cu excepţia protecţiei fizice a sursei
(pct.23 ), nu avem măsuri explicite de evitare. Cum ne putem pregăti pentru utilizările rău intenţionate?
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Prima măsură trebuie să fie grija pentru calitatea umană a personalului care are acces la sursa de radiaţii
respectiv nivelul de educaţie, comportamentul și măsuri de îmbunătățirea lor prin informare, testare și
stabilirea unui cod etic la nivelul laboratorului . Astfel ne vom apară și de alţi “duşmani”, nespecificați în
Johnston's Archive, precum rutina și toleranţa. Alte măsuri ţin de sistemele de verificare aplicabile situaţiei
date (înregistrări și raportări, lucru în echipă, alte acţiuni comune).
3. Alte surse de expunere
De precizat ca „limitele de doză” se referă numai la expunerea „normală” în practici autorizate. În NFSR se
precizează că se admit și expuneri profesionale care depăşesc limita dozei efective („supraexpuneri”) dacă
sunt justificate de împrejurări, cu condiţia să fie limitate în timp, restricţionate în spaţiu și să nu producă
depăşiri ale limitelor de doză echivalentă.
Alte situaţii de expunere „anormală”/ în care se depăşesc limitele de doza pot fi:
- expunere accidentală – în caz de accident cu pierderea controlului sursei;
- expunere potenţială – în cazul unui eveniment / succesiuni de evenimente care implică expunerea
suplimentară la radiaţii;
- expunere de urgenţă – aplicabilă voluntarilor care execută acţiuni de intervenţie;
- expunere cronică – dintr-o practică din trecut / persistentă sau o greşeală sistematică.
Expunerea profesională reprezintă expunerea suplimentară a personalului peste expunerea de referinţă, ca
persoană din populaţie (naturală și artificială).
Expunerea naturală este cea datorată „mediului geologic neperturbat” și radiaţiei cosmice și este evaluată
la 2,4 mSv / locuitor pe an (valoarea medie pe glob). Pe regiuni valorile medii diferă funcţie de compoziţia
solului (conţinutul de radionuclizi primordiali), latitudine şi altitudine (radiaţia cosmică). Aproximativ 50% din
expunerea naturală (1,2 mSv/om pe an) se datorează radonului (gaz radioactiv, din seriile radioactive
naturale) și descendenţilor acestuia, care intră în compoziţia aerului. Pentru a reduce expunerea populaţiei
în condiţiile creşterii expunerii artificiale, sunt in curs de implementare reglementări privind reducerea
expunerii la radon.
Expunerea artificială a populaţiei este rezultatul modificării radioactivității mediului prin activităţi umane din
domeniul nuclear (testele bombelor atomice în atmosferă, extragere și prelucrare de minereuri radioactive,
accidentele reactoarelor energetice, aplicaţii radiologice în industrie, medicină, cercetare) și din alte
domenii (extracţia și arderea combustibililor fosili, utilizarea rocilor fosfatice, a apelor geotermale - și pentru
acestea sunt în curs de elaborare reglementări).
Cea mai importantă sursă de expunere artificială a populaţiei este expunerea medicală: 0,45mSv/om pe an.
Dezvoltarea aplicațiilor medicale cu radiații și creşterea numărului de unități disponibile determină creşterea
continuă atât a numărului pacienţilor cât și a numărului examenelor radiologice per pacient. În domeniul
medical radioprotecţia personalului operator a fost completată cu standarde de protecţie a pacientului,
pentru care dozele încasate sunt, în etapa actuală, mult mai mari (în medie de 200 ori mai mari) decât ale
personalului medical.
Ca pacienţi, lucrătorii din domeniul END RP trebuie să își noteze procedurile medicale cu radiaţii pe care le
fac, în afara controlului periodic, și să informeze medicii curanţi asupra procedurilor efectuate.
4. Concluzii
−
−
−

Utilizarea radiaţiilor ionizante în examinări nedistructive este justificată;
Respectarea Normele de Securitate Radiologică asigură, pentru operatorii de control nedistructiv,
riscuri similare cu alte profesiuni;
Nu radiaţiile fac bine sau rău ci oamenii care le folosesc dar “fără radiaţii nu am putea trai, cu prea
multe radiaţii nu am supravieţui” (Petrica Sandru)
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Traductor bazat pe metamateriale, de tip Swiss roll conic,
pentru evaluarea microfisurilor
Transducer based on metamaterials, conical Swiss rolls type,
for evaluation of microcracks
Adriana SAVIN, Rozina STEIGMANN
Institutul Naţional de C&D pentru Fizică Tehnică, Iaşi, România, asavin@phys-iasi.ro
Abstract
This paper presents an electromagnetic method for detection of cracks with micrometric features, created in
ferromagnetic AISI 4340 steel block by the hydrogen attack. The proposed method is based on the
absolute send-receive electromagnetic transducer having a rectangular frame circulated by a high
frequency current as emission and a metamaterials lens that has optimal functioning at the same frequency
as the excitation current as reception. Cracks with 5µm width and approximate 20µm depth have been
detected. The simulations effectuated have shown the impossibility to use classical eddy current
transducers for this problem.
1. Introducere
Tehnicile moderne de control impun utilizarea unor noi tipuri de materiale/materiale deja studiate în condiţii
speciale de mediu. Din acest motiv, examinarea nedistructivă este un domeniu în continuă dezvoltare.
Dacă materialul de examinat este conductor electric şi defectele posibile să apară sunt la suprafaţă sau
imediat subsuprafaţă, evaluarea nedistructivă se poate realiza prin metoda curenţilor turbionari [1]. Obiectul
de examinat este plasat într-un câmp electromagnetic generat de partea de emisie a unui traductor de
curenţi turbionari. Curenţii turbionari sunt induşi în suprafaţa obiectului, neomogenităţile superficiale
comportându-se ca surse suplimentare de câmp [2] care pot fi detectate cu senzori adecvaţi ce formează
partea de recepţie a traductorului de curenţi turbionari.
Provocarea în dezvoltarea unor noi tipuri de traductori electromagnetici constă în obţinerea unei sensibilităţi
de detecţie pentru un raport semnal pe zgomot de minim 3/1 cât şi o bună rezoluţie spaţială. O fisură
deschisă la suprafaţă cu lăţimea şi adâncimea de ordinul a 50 µm este admisă ca limita sensibilităţii
metodei curenţilor turbionari în cazul în care detecţia este realizată cu SQUID [3]. Lucrarea prezintă un nou
tip de traductor electromagnetic pentru detecţia fisurilor micrometrice, deschise la suprafaţa unui material a
cărui rugozitate este mai mică decât adâncimea fisurii. Traductorul, de tip emisie-receptie absolut,
generează unde electromagnetice, polarizate TMz, care vor fi difractate de fisura deschisă, considerată ca o
barieră dielectrică. Pentru manipularea undelor evanescente care apar, se foloseşte o lentilă cu
metamateriale de tip Swiss roll conice. Sunt plauzibile două mecanisme: unde evanescente care pot apare
în fisură şi unde evanescente existente în câmpul apropiat al părţii de emisie care sunt difractate pe muchia
fisurii. În ambele cazuri, undele evanescente pot fi manipulate utilizând lentile cu metamateriale.
2. Detecţia fisurilor micrometrice utilizând proceduri clasice de curenţi turbionari
Se consideră un bloc de oţel feromagnetic, relativ gros, prezentând o fisură deschisă la suprafaţă, cu
lăţimea 5µm, adâncimea 20µm şi lungimea 1mm. Conductivitatea electrică a materialului este σ=107S/m şi
permeabilitatea magnetică relativă este µr = 20. În controlul prin curenţi turbionari, frecvenţa este aleasă
astfel încât h < 3 δ unde h este adâncimea fisurii, δ = 1/ π f σμ adâncimea standard de pătrundere,

μ = μr μ0 = μr ⋅ 4π ⋅10−7 H/m. În aceste condiţii, frecvenţa este f ≈ 100 kHz. Pentru a detecta defecte cu
adâncime şi lăţime mai mică, s-au utilizat doi traductori:
- Absolut - cu o singură bobină, înfăşurată pe un miez de ferită cilindric cu diametru mic
- Diferenţial - tip emisie-recepţie, utilizând o bobină de emisie în interiorul căreia sunt plasate două
bobine de recepţie identice, înfăşurate pe miez de ferită.
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Schema de principiu a traductorilor şi dimensiunile geometrice sunt prezentate în Figura 1. Bobinele au
fiecare câte 50 de spire. Permeabilitatea magnetică a miezului de ferită este 120.
Răspunsul traductorului de curenţi turbionari la
scanarea cu un pas de 10 µm a unei fisuri cu
dimensiunile L = 1 mm, l = 5µm şi h = 20µm a fost
modelat utilizând software CIVA 9.2 [4], rezultatele
fiind prezentate în Figura 2, ca dependenţă de
poziţie, precum şi în planul complex. Fisura a fost
discretizată în N x × N y × N z = 20 × 5 ×10 = 1000 celule,

a

b

Fig. 1. Schema de principiu a traductorilor de curenţi
turbionari: a) absolut; b) diferenţial

direcţiile axelor fiind cele prezentate în Figura 3.
Analiza datelor din Figura 2 arată că utilizând
procedee clasice de curenţi turbionari, nu se pot
detecta fisuri cu caracteristicile prezentate mai sus,
limita fiind condiţionată evident de zgomot. Pentru a
detecta şi apoi evalua astfel de fisuri este necesară o
altă abordare a examinării electromagnetice precum
şi dezvoltarea unor noi tipuri de senzori speciali.

.

a

b

c

d

Fig. 2. Răspunsul traductorului de curenţi turbionari la scanarea în paşi de 10 µm a unei fisuri cu L=1 mm, l = 5 µm şi
h = 20 µm: a) traductor absolut – scanare liniară; b) planul impedanţelor; c) traductor diferenţial– scanare liniară;
d) planul impedanţelor

3. Metoda de examinare nedistructivă electromagnetică propusă
Se consideră blocul metalic prezentat mai sus. O undă electromagnetică plană polarizată TMz acţionează
asupra blocului, aşa cum este prezentat în Figura 3. Conform [5] si [6], astfel de polarizare poate fi obţinută
utilizând o bobină rectangulară dispusă ca în Figura 3 şi alimentată cu un curent de înaltă frecvenţă.
Dimensiunile cadrului sunt 20 x 60 mm2, amplitudinea curentului prin cadru 1 mA şi frecvenţa de 500 MHz.
În Figura 4 se prezintă dependenţa de distanţă a componentei Hx a câmpului magnetic generat de cadrul
rectangular, la interfaţa aer-produs de controlat. De la cca. 25 mm de latura orizontală a cadrului,
componenta Hx descreşte mult mai puţin decât la distanţe mai mici. Pe o distanţă relativ mică comparată
cu lungimea fisurii (~1 mm), câmpul poate fi considerat aproximativ constant. În această regiune, se plasează partea de recepţie a traductorului. Unda electromagnetică generată de cadru la distanţă mai mare
decât 25 mm poate fi considerată unda plană, polarizată TMz. În acord cu [6], la excitare TMz, în regiunea
fisurii pot apare moduri evanescente, cu toate că lăţimea sa este foarte mică. Blocul conţinând defectul
este din oţel feromagnetic. Pentru aceasta, nu există o teorie adecvată care să permită deducerea ecuaţiei
de dispersie şi determinarea constantelor de propagare. O altă posibilă explicaţie, pentru care încă nu
există o teorie adecvată, ar putea fi difracţia modurilor evanescente apărute în zona de câmp apropiat a
bobinei de emisie pe muchia fisurii văzută ca o barieră dielectrică. Obstacolul major constă în faptul că blo-
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cul conţinând fisura este feromagnetic şi nu se poate aplica direct teoria geometrică a difracţiei [7], [8], [9].

Fig. 3. Blocul metalic de examinat şi partea de
emisie a traductorului electromagnetic

Fig. 4. Dependenţa componentei Hx de distanţă

Metode rafinate, ca cele descrise în [10] au aceeaşi limitare, adică proprietăţile feromagnetice ale obiectului
de controlat. Indiferent de motiv, în zona fisurilor vor exista unde evanescente după direcţia z care pot fi
manipulate [5], [6] utilizând lentile cu metamateriale realizate din două Swiss roll conice [11].
4. Eşantioanele studiate şi montajul experimental
Au fost luate în studiu blocuri de oţel martensitic slab aliat tip AISI 4340. Când sunt expuse la medii cu
conţinut bogat în hidrogen, prin procesul de manufacturare sau la condiţiile în-service aceste oţeluri, sunt
predispuse la apariţia de fisuri microscopice datorate hidrogenului - HIC (hydrogen induced cracking) din
cauza conţinutului înalt de carbon (0,38-0,43 %) şi adiţia de Mn, Ni, Cr şi Mo. Pentru probele studiate, HIC
sunt obţinute prin expunerea eşantioanelor la medii bogate în H2S, pentru 96 de ore la temperatura
camerei, fără sarcini externe, urmând condiţiile de test din standardul NACE TM 0284 [12].
Traductorul electromagnetic este absolut, de tip emisie-recepţie, are partea de emisie dintr-o bobină
rectangulară cu o singură spiră cu dimensiunile de 20x60 mm2. La 25 mm distanţă se plasează lentila cu
metamateriale de tip Swiss rolls conice [13].
Traductorul este prezentat în Figura 5. Funcţionarea traductorului
a fost prezentată în [6]. În faţa lentilei se plasează un ecran
conductor, împământat, prezentând o apertură circulară cu
diametrul de 0.1 mm. Prezenţa aperturii îmbunătăţeşte rezoluţia
spaţială a lentilei. O bobină circulară cu o spiră având diametrul
de 1mm, realizată din sârmă de cupru cu diametrul de 0.1mm
este plasată în planul focal al lentilei. În timpul măsurătorilor,
traductorul a fost menţinut în poziţie fixă iar deplasarea relativă
traductor obiect de controlat s-a realizat cu un sistem de
deplasare XY motorizat Newmark SUA. Traductorul este conectat
la un echipament Network/ Spectrum/ Impedance Analyzer
4395A Agilent SUA.
Fig. 5. Traductorul electromagnetic
utilizănd lentila cu metamateriale.

Comanda echipamentului şi a sistemului de deplasare precum şi
achiziţia datelor s-a făcut prin intermediul unui calculator utilizând
programe dezvoltate în Matlab 2012a.

5. Rezultate experimentale
Au fost luate în studiu eşantioane paralelipipedice din oţel AISI 4340 atacat cu hidrogen. Una din feţe a fost
lustruită la Ra= 1 μm, determinată utilizând rugozimetru Taylor Hobson şi software de finisare cu precizie
V5. Fisurile apărute datorită atacului cu hidrogen sunt invizibile cu ochiul liber. Pentru vizualizarea şi
caracterizarea optică a fisurilor s-a utilizat un microscop BX51 – Olympus SUA, funcţionând în regim de
reflexie cu magnificaţia de 200X. Fisurile au fost identificate şi marcate ca direcţie. Probele au fost plasate
pe sistemul de deplasare, traductorul electromagnetic fiind poziţionat astfel încât latura mică a bobinei de
emisie să fie aproximativ perpendiculară pe direcţia fisurii. Probele au fost scanate pe o zonă de 100x40
µm2 cu pasul de 1 µm.
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a

c

b

d

Fig. 7. Comparaţie între imaginile optice (mărire 200X) (a, b) şi imaginile
electromagnetice (c, d) pentru două fisuri

În Figurile 6 a şi b sunt prezentate
imaginile a două fisuri identificate la
microscop iar în Figurile 6 c şi d sunt
reprezentate amplitudinile tensiunii
electromotoare induse în bobina de
recepţie a traductorului electromagnetic la scanarea zonei corespunzătoare de pe probă. Pentru a reduce
zgomotul, amplitudinea reprezentată
în fiecare punct de măsură a fost
media aritmetică a trei masurători.
Frecvenţa de măsurare a fost de 484
MHz. Analiza datelor din Fig. 6 c şi d
arată că imaginile electromagnetice
ale fisurilor sunt în bună concordanţă
cu imaginile microscopice, fapt care
recomandă metoda propusă pentru
detecţia fisurilor cu lăţimi şi adâncimi
foarte mici.

6. Concluzii
Simulările efectuate utilizând CIVA au arătat că traductorii clasici de curenţi turbionari, chiar de dimensiuni
mici şi folosind miezuri de ferită cu permeabilitate înaltă, nu pot detecta fisuri cu caracteristici micrometrice.
Factorul care limitează această detecţie este evident zgomotul. Utilizând o undă electromagnetică plană
polarizată TMz ca excitaţie, în regiunea fisurii apar unde evanescente în fisură sau care sunt difractate de
muchiile fisurii. Undele evanescente pot fi manipulate utilizănd o lentilă cu metamateriale de tip Swiss roll
conic. Imaginile electromagnetice a fisurilor detectate sunt în bună concordanţă cu imaginile obţinute prin
microscopie optică.
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Performanţe şi limite în examinarea termografică
Thermographic examination performance and limits
A. Mihai, F. Stefanescu, C. P. Mihai, G. Neagu, A. Dumitrache Rujinski
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, fac. IMST, IE şi SIM
Abstract
In ISO 9712: 2013 (which replaces EN 473: 2008), the Thermographic Inspection In ISO 9712: 2013 (which
replaces EN 473: 2008) Thermographic Inspection is included in the list of 10 non-destructive examination
methods for which there are training courses to obtain certificate of competence. Including this method in
the standard entitled: Non-Destructive Testing. Qualification and certification of NDT personnel, is a kind of
official recognition of the place of Thermographic Inspection, among the main NDT methods. In Romania,
TT method (Thermographic Testing) as abbreviated in the above-mentioned standard or Examination by
infrared thermography (officially denomination in the Romanian version of the same standard) is already
widely used in the fields of medical, military, energy, aviation and construction but, especially in
maintenance, monitoring and surveillance, and much less as a NDT method, in line with classical methods:
VT (visual testing), PT (penetrant testing), RT (radiographic testing) etc. In this paper will present the main
advantages and limitations of this method by reviewing the some NDT applications, investigations and
researches carried out in the POLITEHNICA University of Bucharest, in the Infrared Thermography
Laboratory.
1. Introducere
Dintre metodele termice de examinare (pirometrie, cristale lichide, vopsele termosensibile etc.) termografia
în infraroşu (IRT) este cea mai “tânără” metodă, având doar câteva zeci de ani.
De fapt, examinarea nedistructivă prin termografiere în infraroşu este o metodă veche şi nouă în acelaşi
timp. Veche – întrucât primele aplicaţii sunt cunoscute din 1800, când Sir William Herschel (1738-1822),
astronom englez de origine germanã a pus în evidenţă prezenţa unei radiaţii neperceptibile de ochiul uman
şi purtătoare a unei energii manifestate sub formă de căldură, denumită radiaţie infraroşie. Abia din anul
1960, au început să se fabrice pe scară largă dispozitive de observare utilizate mai întâi în domeniul militar.
Producerea în serie a camerelor de detecţie a radiaţiei infraroşii cu aplicaţii în domeniul civil a început abia
după anul 1970. Detectoarele multielement au intrat pe piaţă din 1974. La ultimele generaţii de camere,
(fabricate după anul 1998) matricea detectoare este realizată dintr-un ansamblu de microbolometre, răcirea
realizându-se prin efecte termoelectrice.
În prezent, se dezvoltă şi se diversifică în primul rând echipamentele, într-un ritm care ţine pasul cu evoluţia
computerelor, a softurilor specializate. Se perfecţionează tehnologiile care permit fabricarea unor
detectoare performante cum ar fi cele matriceale, se dezvoltă noi generaţii de camere, care nu necesită
sisteme de răcire distincte. Pe de altă parte, se extinde intr-un mod spectaculos domeniul de utilizare.
Practic, aproape nu există domeniu al tehnicii şi chiar al vieţii, în general, în care să nu apară variaţii de
căldură, variaţii care să furnizeze informaţii despre: evoluţia un proces, funcţionarea unei instalaţii, prezenţa
unor focare de incendiu în păduri sau a unor aglomerări de celule canceroase în organismul omului.
În ISO 9712: 2013 (care înlocuieşte EN 473: 2008) Inspecţia termografică este inclusă în lista celor 10
metode de examinare nedistructivă pentru care se organizează cursuri de formare în vederea obţinerii de
certificate de competenţă. Includerea acestei metode în standardul intitulat Examinări nedistructive.
Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive (END), constituie un fel de
recunoaştere oficială a locului pe care îl ocupă Inspecţia termografică printre metodele de Examinare
Nedistructivă. Cerinţele privind conţinutul teoretic şi practic al formării impun 40 de ore pentru nivel I, 80 de
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ore pentru nivel II şi 40 de ore pentru nivel III. Referitor la experienţă, în standard se precizează: 3 luni
pentru nivelul I, 9 luni pentru nivelul II şi 18 luni pentru nivelul III.
În România, metoda TT (Thermographic Testing), cum este abreviată în norma mai susmenţionată sau
Examinarea prin termografie cu radiaţii infraroşii (cum este oficial denumită în varianta în limba română a
aceluiaşi standard) este deja folosită pe scară largă în domeniile: medical, militar, energetic, în aviaţie şi
construcţii dar, în mod special, în mentenanţă, monitorizare şi supraveghere şi mult mai puţin ca metodă
END, alături de metodele clasice.
Investigaţiile termografice prezintă o serie de avantaje, printre care, mai importante sunt:
 posibilitatea de inspectare fără contact direct, de la distanţe mari, chiar din avion a unor suprafeţe mari
(terenuri agricole, râuri, acoperişuri de clădiri, păduri, zone populate de animale sălbatice, linii de
transport al curentului electric etc.);
 în multe situaţii nu sunt necesari „agenţi de investigaţie” aşa cum impun majoritatea metodelor clasice
de examinare nedistructivă (ultrasunte, radiatii X etc.), întrucât toate corpurile radiază căldură (mai
mult sau mai puţin) fără legătură cu investigaţia intenţionată;
 metoda este noninvazivă şi nepericuloasă pentru persoanele implicate, fiind foarte asemănătoare cu
examinarea vizuală;
 se pot examina o gama largă de materiale, predominant nemetalice, cu structură eterogenă:
compozite, materiale acoperite, stratificate etc.
 pot fi analizate produse în funcţiune, în mişcare sau inaccesibile în mod direct (în incinte etanşe sau
protejate, capsulate etc.).
Principalele limite ale acestei metode sunt:
• detecţia defectelor se bazează pe fenomenele termice manifestate la suprafaţa obiectului examinat,
astfel încât analiza interiorului acestuia, prin interpretarea fenomenelor termice de suprafaţă, necesită
cunoştinţe multilaterale despre caracteristicile obiectului şi despre modul de propagare a căldurii;
• obiectul examinat nu poate fi izolat termic, astfel că rezultatele examinării sunt adesea dependente de
mediul înconjurător: temperatură, vânt, umiditate, radiaţie termică;
• produsele cu suprafeţe reflectante termic nu pot fi examinate fără o pregătire prealabilă;
• materialele cu o conductivitate termică foarte mare sau foarte mică pot fi examinate cu dificultate şi
numai cu măsuri speciale.
Cu toate aceste limite, domeniul de utilizare a termografiei în infraroşu este într-o continuă extindere, în
principal datorită avantajului de a permite examinarea unor suprafeţe mari şi foarte mari în timp scurt, în
comparaţie cu orice altă metodă de examinare (o termogramă poate reprezenta o suprafaţă de metri sau
chiar zeci de metri pătraţi). Nici una dintre metodele clasice nu permite examinarea unor suprafeţe atât de
mari. Imaginile termice preluate de camerele de luat vederi în infraroşu sunt comparabile cu imaginile
preluate de o cameră de filmat în domeniul vizibil sau cu cele înregistrate fotografic.
Metodele de examinare care necesită o sursă de căldură ca anexă a echipamentului de examinare se
numesc metode active (fig. 1, a). Metodele de examinare care constau în analiza sau măsurarea fluxului
termic furnizat de produsul examinat (căldura existentă independent de examinare) se numesc metode
pasive (fig. 1, b) [1, 2].

a.

b.

Fig. 1. Metode de examinare: a – activă, cu sursă de căldură asociată sistemului de investigare;
b – pasivă, fără sursă de căldură.
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2. Aplicaţii
Principalele domenii de aplicare a metodelor pasive de examinare sunt:
- în domeniul militar: frontiere, terenuri minate, motoare, construcţii subterane etc.;
- în domeniul medical, pentru detectarea zonelor cu infecţii, inflamaţii sau celule canceroase;
- în construcţii, pentru detectarea deteriorărilor existente în acoperişuri, ferestre, uşi sau faţade de clădiri
sau a locurilor pe unde au loc pierderi de căldură;
- în instalaţiile pentru transportul fluidelor calde, pentru detectarea zonelor cu izolaţia termică degradată,
pe unde se produc pierderi de căldură;
- în industria chimică, pentru supravegherea unor procese chimice exo- sau endoterme;
- pentru controlul instalaţiilor electrotehnice de transport şi transformare a curentului electric;
- în construcţia de maşini, pentru analiza funcţionării unor organe de maşini aflate în mişcare;
- la verificarea calităţii proceselor în industria electronică şi în industria energetică;
- în monitorizarea proceselor tehnologice de producere a materialelor compuse;
- la elaborarea metalelor, aliajelor şi prelucrarea prin deformare plastică, turnare etc.
Dintre aplicaţiile cele mai răspândite ale metodelor active se pot enumera:
- examinarea panourilor sandviş cu miez fagure pentru detectarea defectelor de tip lipsă de legătură
între înveliş şi miez;
- caracterizarea materialelor compozite cu matrice polimerică;
- detectarea defectelor de tip lipsă de legătură în materiale stratificate;
- măsurarea grosimilor straturilor de acoperire depuse pe materiale metalice sau nemetalice.
În continuare vor fi prezentate câteva aplicaţii în lucrări de cercetare desfăşurate în cadrul UPB.
a. Pierderi de căldură în clădiri
În investigaţia clădurilor sunt evienţiate pe de o parte pierderile de căldură şi, pe de altă parte, deteriorările
produse, de exemplu, ca urmare a cutremurelor sau solicitărilor la vibraţii.
În imaginile din figura 2 este evidenţiată o crăpătură, "ascunsă" în domeniul vizibil, în zona de îmbinare a
două tronsoane de clădire.

Fig. 2. Clădirea Teatrului de Revistă C. Tănase din Calea Victoriei

Se pot remarca zonele insuficient izolate de sub ferestre şi pierderile de căldură prin îmbinările dintre
tronsoane, determinate de existenţa unor crăpături apărute în urma cutremurului din 1977 şi acoperite în
domeniul vizibil, în urma unor lucrări de reparaţie la suprafaţă (experimentele s-au derulat în cadrul unui
contract de cercetare care viza clădirile cu bulină roşie din Bucureşti)
b. Detecţia şi evaluarea umidităţii
În examinarea şi evaluarea calităţii clădirilor, un loc aparte îl ocupă detecţia şi evaluarea umidităţii, care are
o influenţă majoră asupra confortului şi sănătăţii umane şi asupra durabilităţii diverselor elemente
componente. Existenţa umidităţii în clădiri favorizează dezvoltarea mucegaiului şi ciupercilor, cu efecte
grave asupra sănătăţii locatarilor şi asupra duratei de viaţă a obiectelor de mobilier, a picturilor etc. In
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imaginea din figura 3.a este prezentată o porţiune din faţada facultăţii IMST din UPB, unde au avut loc
infiltraţii de apă ca urmare a unei avarii ale conductei de scurgere.
Lemnul este un material higroscopic, care absoarbe cu uşurinţă apa din atmosferă (proaspat taiat poate
avea un grad de umiditate de peste 50%). Prin uscare lemnul pierde întâi apa liberă ajungând la 25-30%
umiditate, la limita de saturaţie a fibrelor.

a.

b.
Fig. 3. Detecţia umidităţii: a - infiltraţii de apă în cladiri; b – evaluarea umidităţii lemnului.

Termografierea se poate folosi cu bune rezultate pentru detecţia şi evaluarea umiditătii lemnului (Fig. 3.b)
întrucât are o emisivitate relativ mare (0,85 – 0,95). In plus, viteza de propagare a căldurii prin lemn este
mică, ceea ce asigură o perioadă de timp suficient de mare pentru vizualizarea perturbaţiilor şi înregistrarea
rezultatelor. Experimentele noastre au relevat faptul că metoda IRT prezintă o sensibilitate suficient de
bună pentru a semnala diferenţe de umiditate mai mici de 1-5%. Astfel metoda este utilă şi aplicabilă pentru
estimarea rapidă a gradului de umiditate a diverselor categorii de elemente din construcţii (case de
vacanţă, mănăstiri etc.). Pentru a evita efectele negative ale radiaţiei solare şi ale reflexiilor întâmplătoare
examinarea prin termografie pasivă se recomandă a fi utilizată după ce soarele a apus (zonele umede se
vizualisează, ca zone mai “calde” decât cele uscate).
c. Instalaţii din industria chimică
Numeroase procese chimice sunt însoţite de consum sau degajare de căldură.
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a.

b.
Fig. 4. Instalaţii din industria chimică: a - defecte în căptuşeala unui rezervor de cracare la rafinaria
PETROBrazi; b – deteriorarea izolaţiei termice la conductele pentru transport abur, Oltchim Ramnicu Vâlcea, în
infraroşu şi în vizibil .

e. Monitorizarea proceselor de sudare
În domeniul sudării, inspecţia termografică este utilă pentru monitorizarea proceselor automate sau
semiautomate, precum şi pentru evaluarea calităţii procesului şi a construcţiei sudate, în ansamblu. Pentru
verificarea gradului de uniformitate a preîncălzirii sau pentru studiul zonei influenţate termic şi a vitezei de
răcire, termografia în infraroşu este de neînlocuit. În figura 5 sunt prezentate două termograme specifice
supravegherii procesului de sudare, cu evidenţierea zonei influenţate termic. La sudare, perturbaţiile
termice sunt direct asociate cu apariţia defectelor periculoase: fisuri, crăpături sau modificări ale
caracteristicilor mecanice.
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Monitorizarea operaţiilor de sudare prin termografiere asigură verificarea şi corectarea parametrilor termici
care determină calitatea sudurii.
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a.

Fig. 5. Câmpul termic la sudarea cu arc electric cu electrod fuzibil: a – câmpul termic în jurul
arcului electric; b –imaginea termică a unei cusături de colţ, văzută din spate.

f. Evaluarea calităţii conductelor din materiale compozite
Cercetările efectuate asupra materialelor compozite au evidenţiat următoarele particularităţi:
- materialele compozite polimerice au o emisivitate mare şi se pretează bine la examinarea IRT;
- majoritatea mecanismelor de degradare a acestor materiale conduc la apariţia unor defecte orientate
paralel cu suprafeţele de examinare, orientare favorabilă examinării;
- viteza de propagare a căldurii prin materialele compozite este relativ mică, ceea ce asigură o perioadă
de timp suficient de mare pentru vizualizare;
- numeroase surse bibliografice semnalează utilizarea termografiei în detecţia a deteriorărilor la impact
(impact damage) greu de detectat prin alte metode [4, 5, 6].
În cadrul cercetărilor noastre au fost investigate ţevi îmbinate cap la cap prin lipire cu adeziv bicomponent
pe baza de răşină epoxidică (fig. 6).

a.

c.
b.
Fig. 6. Examinarea conductelor din compozite polimerice: a – conductele examinate; b - termogramă care
evidenţiază defecte provocate de solicitarea la impact; c - termogramă care evidenţiază insuficienta pătrundere a
adezivului în rost.

3. Măsurători şi incertitudini
În evaluarea calităţii materialelor detecţia defectelor este doar un prim pas. Pentru a lua o decizie privind
acceptabilitatea sau pentru studiul evoluţiei defectului în timp este necesar ca defectele detectate să fie
măsurate. Materialele compozite cu matrice polimerică sunt, în general greu de examinat, cu metodele
clasice, în special din cauza caracterului eterogen pe care-l prezintă, prin definiţie. Pentru estimarea
incertitudinilor de măsurare a mărimii defectelor specifice unor produse din materiale compozite stratificate
caracterizate de suprafeţe mari s-au efectuat cercetări prin termografiere în infraroşu şi prin examinare
ultrasonică în imersie. Principalele defecte specifice materialelor compozite alcătuite din matrice polimerică
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ranforsată cu fibre de carbon, sticlă sau kevlar, detectabile prin temografiere, sunt: delaminări, fisuri şi
deteriorări de impact. Defectele tip delaminare reprezintă o barieră în calea transferului fluxului termic,
producând o perturbaţie care poate fi vizualizată convenabil cu ajutorul sistemului IRT prin transformarea
informaţiei termice într-o imagine codificată în culori sau în nuanţe de gri. Au fost proiectate şi construite
probe din materiale compozite polimerice, cu defecte artificiale. În fig. 7 sunt prezentate rezultate comparative obţinute la măsurarea defectelor artificiale prin termografie şi prin inspecţie ultrasonică în imersie.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Fig. 7. Comparaţie între măsurărorile IRT şi US: a – examinarea IRT; b- termograma probei fără defecte; c –
termograma probei cu defecte; d –US în imersie; e şi f – oscilograme ale aceleiaşi probe, prezentare A şi C.

Dimensiunea reală (valoarea convenţional adevarată) a defectelor este: 4, 6, 8 şi 12 mm cu o toleranţă de
± 0,1. In urma măsurătorilor bazate pe investigaţii IRT dimensiunile defectelor detectate au fost estimate cu
un grad de precizie suficient de bun, incertitudinile de măsurare fiind cuprinse între: 50% pentru defecte
mici şi 10% pentru defecte cu diametrul mai mare de 10 mm situate la adâncimea de maxim 2 mm. Dacă la
măsurarea defectelor mici, erorile depăşesc cu mult pe cele de la măsurătorile cu ultrasunete, pentru
defecte mari, erorile sunt foarte apropiate de cele rezultate prin investigaţia cu ultrasunete în imersie.
4. Concluzii
De la industria prelucrării alimentelor şi până la industria metalurgică, de la studiul mecanis-melor biologice
şi până la evaluarea poluării mediului înconjurător, de la inspecţia unor sisteme mecanice în mişcare şi
până la detectarea coloniilor de termite, termografia pare să aibă un domeniu de aplicabilitate nelimitat.
Ceea ce trebuie semnalat în acest sens, este că termografiştii practicanţi trebuie să aibă cel puţin o dublă
competenţă. Pe de o parte, ei trebuie să cunoască principiile de funcţionare şi caracterizare a sistemelor de
preluare a informaţiilor termice şi, pe de altă parte să cunoască obiectul supus examinării. Interpretarea
corectă a unei termograme este strict dependentă de aceste cel puţin două competenţe. Aşa cum o
radiografie medicală poate fi “citită” de un medic radiolog, la fel şi o termogramă a unei staţii de
transformare a curentului electric poate fi “citită” corect de un termografist energetician.
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EFNDT (www.efndt.org/)
The overall mission of EFNDT is to bring together the
resources of the national societies and organisations
involved in NDT and related topics in Europe to
create a more effective and more valuable voice for
industry, the professions, the users and the wider
community. EFNDT was founded in May 1998 in
Copenhagen at the 7th European Conference for
Non-Destructive Testing (ECNDT). 27 national NDT
societies agreed to set up a powerful organisation on
European level. Full membership is open to national
NDT societies, one per country. Every four years the
European NDT community meets at the European
Conference for NDT (ECNDT). The next event will
take place in Prague in 2014. ECNDT 2014 again
offers a superb opportunity for the national societies
to meet, to discuss common issues and to look
forward, in the heart of Europe, in Prague. ARoENd
is member of EFNDT since 1998

Misiunea EFNDT (Federaţia Europeană de Examinări
Nedistructive) este de a reuni resursele societaţilor si
organizaţiilor naţionale din Europa, din domeniul END şi
domenii conexe, pentru a crea o tribuna comună, eficientă
şi credibilă pentru industrie, profesionişti, utilizatori şi
comunitatea largă.
EFNDT a fost fondată în Mai 1998 la Copenhaga în cadrul
celei de a 7-a Conferinte Europene pentru Examinări
Nedistructive (ECNDT) când 27 de societăţi END
naţionale s-au implicat în crearea unei organizaţii
puternice, la nivel european. Federaţia este deschisă
societăţilor (asociaţiilor) naţionale din domeniul END, câte
una din fiecare ţară. La fiecare 4 ani, comunitatea END
din Europa organizează Conferinţa Europeană pentru
END (ECNDT). Următorul eveniment va avea loc la Praga
în 2014. ECNDT va oferi o foarte bună ocazie pentru ca
societăţile naţionale să se întâlnească, în inima Europei,
în Praga, să discute probleme comune şi să privească în
viitor. ARoENd este membră EFNDT din anul 1998.

Ultrasonic inspection specialist launches new subsea screening tool
(http://www.bindt.org/News/april-2014/ultrasonic-inspection-specialist-launches-new-subsea-screening-tool/)
Ultrasonic inspection specialists Sonomatic has
Specialiştii în inspecţia ultrasonică (Sonomatic) au lansat
launched a new subsea pipeline screening inspection
un nou instrument de inspecţie a conductelor subacvatice
tool based on electromagnetic acoustic transducer
bazat pe tehnologia traductoarelor electromagnetice
(EMAT) technology. The subsea EMAT scanner uses
acustice (EMAT). Dispozitivul de scanare EMAT
horizontally-polarised shear waves to assess the
utilizează unde trasnversale polarizate-orizontal pentru
condition of large sections of pipeline quickly. EMAT
evaluarea rapidă a stării unor zone largi ale conductelor.
technology is an established method of ultrasonic
Tehnologia EMAT este o metodă de inspecţie ultrasonică,
inspection, but existing systems generally utilise
relativ cunoascută, dar sistemele existente utilizează în
Lamb waves rather than shear waves, which have
general unde Lamb, mai mult decât unde de forfecare
limitations in the subsea environment..
care prezintă limite în mediile subacvatice
IRT – NDT – UPB (www. Imst.upb.ro)
In the NDT laboratory of Politehnica University of
În laboratorul END din Universitatea Politehnica din
Bucharest there is a team that developes research
Bucureşti există o echipă care efectuează cercetări
about thermographic inspection of polymeric
privind inspecţia termografică a materialelor compozite cu
composite materials. In the last years the research
matrice polimerică. În ultimii ani. cercetările au fost
was focused on the limits and perfomances of this
orientate în direcţia identificării limitelor şi performanţelor
methods in the defects measurements in comparioferite de această metodă în măsurarea defectelor în
son with other methods, especially by ultrasounds in
comparaţie cu posibilităţile oferite de alte metode, în
special, examinarea cu ultrasunete în imersie. Cercetările
imersion. The works is performed both by the
se efectuează împreună cu studenţii de la programul de
professors and students in the framework of the
studii master: “Evaluarea Calităţii Materialelor şi
master studies program, entitled: “Quality EvaluatiProduselor” înfiinţat din anul 2009.
on of Materials and Products” founded since 2009.
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LABINO ANNOUNCES LAUNCH OF AN EXTREMELY LIGHT AND COMPACT UV NDT INSPECTION LAMP
http://labino.com/distributors
Stockholm, Sweden – Labino has introduced a
new inspection lamp called MidBeam, used
primarily in Fluorescent Penetrant Inspection
(FPI) and Magnetic Particle Inspection (MPI). This
Ultra-Violet (UV) light is a new generation product,
based on LED technology, aiming to assist users
that perform long and repetitive MPI/FPI tasks.
The main benefit of the handheld lamp MidBeam
is its compact size and light weight. These
features make it extremely easy for the user to
operate and carry around even the most difficult
inspection areas and structures. This is made
possible without compromising the performance
of the lamp whose intensity measures in excess
2
of 4 500 µw/cm (at 15 inches).
MidBeam is available as Battery or Mains. The
mains operated model weighs just 440 grams
(0.97 lbs) and the battery operated model weighs
just 560 grams (1.23 lbs)! It is easy for the battery
version to replace batteries and is equipped with
a current regulator in order to maintain the UV
intensity constant even when the battery fades.
The batteries are conveniently located inside the
pistol handle, making the ergonomics of the unit
stable, removing concerns of loose belts or
battery boxes during inspections. The design of
the mains version makes it easy to support the
light with a common stand on a bench.
Each MidBeam consists of 4 UV LEDs offering a
very broad and even beam. It is also equipped
with a white light LED for after inspection. The
heat generated from the LEDs is managed via a
mechanical cooling system – no fans necessary!
MidBeam is 100% free from UV-B and the lamp
emits almost no visible light due to a visible light
filter. It is compliant with ASTM UV-A intensity and
wavelength specifications for FPI and MPI.
About Labino: Labino AB (www.labino.com) was
founded in Sweden in 1994 by a group of Swedish
engineers. The company manufactures a wide range of
UV lights based on MPXL and LED Technology, meters
and lubricants with new innovative product launches
taking place every year. Labino products are
customized to serve the needs of various user groups,
industrial and non-industrial. Labino products are
available in 55 countries through a large network of
distributors. Find your nearest distributor by following
this link: http://labino.com/distributors

Stockholm, Sweden – Labino a lansat o nouă lampă UV
denumită MidBeam utilizată in primul rând în inspecţia cu
lichide penetrante fluorescente (Fluorescent Penetrant Inspection – FPI). Şi în inspecţia cu particule magnetice (Magnetic
Particle Inspection - MPI). Această lampă de ultraviolete
(Ultra-Violet - UV) face parte dintr-o nouă generaţie de produse
bazate pe tehnologia LED (light-emitting diode - diodă
emițătoare de lumină) care prezinta caracteristici favorabile
unor utilizari repetitive sau de lunga durata in cazul MPI / FPI.
Principalele avantaje al acestei lampi portabile sunt forma
compactă și greutatea redusă. Aceste caracteristici permit
transportul şi operarea uşoară, fără efort, chiar în cele mai
dificile zone sau structuri care se inspectează, fără însă a
compromite performanța lămpii a cărei intensitate este de
peste 4500 μw/cm2 (la 15 inci). Lampa UV MidBeam este
disponibilă în variantele cu baterie sau cu alimentare la reţea.
Modelul cu alimentare la reţea cântareşte doar 440 de grame
(0.97 lbs) și modelul cu baterii cântareşte doar 560 de grame
(1.23 lbs)! Varianta cu baterii este construită astfel încât
schimbarea bateriilor să fie uşoară şi, pentru a menţine
intensitatea UV constantă chiar şi atunci când bateria este mai
descărcată, este prevăzută cu un regulator de curent. Bateriile
sunt amplasate în mod convenabil în mânerul carcasei în
formă de pistol, ceea ce elimina complicatiile privind pierderea
curelelor sau cutiilor pentru baterii în timpul inspecţiei, făcând
lampa mai ergonomica. Forma variantei principale permite
aşezarea uşoară a lămpii pe un suport al unui stand obişnuit.
Lămpile UV MidBeam contin 4 LED-uri UV care furnizează un
fascicul foarte larg. Sunt deasemenea echipate cu LED-uri
pentru lumina albă necesară adesea după inspecţia UV.
Căldura generată de LED-uri este disipată printr-un sistem
mecanic de răcire – nu sunt necesare ventilatoare. Această
lampă este 100% fără UV-B şi lampa nu emite lumină în
domeniul vizibil, datorită existenţei unui filtru pentru lumină.
Lampa MidBeam este compatibilă cu norma ASTM UV –A, atât
în privinţa intensităţii cât și lungimii de undă.
Despre Labino: Labino AB ( www.labino.com) a fost fondată în
Suedia în 1994 de către un grup de ingineri suedezi. Com-pania
produce o gamă largă de surse de lumină UV bazate pe tehnologia
MPXL (Micro Power Xenon Light) şi LED, instrumente de măsură și
lubrifianți, cu lansare de produse noi inovative în fiecare an. Produsele
Labino sunt personalizate pentru a servi nevoilor diferitelor categorii de
utilizatori, pentru aplicaţii industriale și neindustriale. Produsele Labino
sunt disponibile în 55 de țări printr-o rețea largă de distribuitori.
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GE Power & Water

Power Generation Services
Inspections & Life Extension Services
Advanced NDT Inspections
Generator Fields
9Boresonic
9Slot Dovetail Load Surfaces
9Coupling Keyway
9Retaining Rings (Field in or out)
Steam Turbines
9Boresonic
9Wheel Disk Keyway
9Wheel Dovetails
9Last Stage Bucket Finger
9Solid Rotor Volumetric
9Fast Execution (Nuclear)
Gas Turbines
9Full Teardown Rotor Life Mgmt. (End of Life)
9F-Class Turbine Wheel Dovetails
9In-Situ (case on) Compressor

11 Berceni Road, Popesti-Leordeni, jud. Ilfov, 077190
Romania
Phone: +4021 310 3756; Fax: +4021 310 3795
www.ge.com
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Total Control S.R.L.
Echipamente pentru examinări
nedistructive şi testări de materiale

Calea Călăraşi nr. 38 corp B, 030624 Bucureşti 3
Tel. : 021 6193054, 031 4256155, 0371 135960
Fax : 021 2123151, 0372 891128
Mobil : 0722 251434, 0726 196869
E-mail : office@tcontrol.ro, Web: www.tcontrol.ro

GE SENSING & INSPECTION TECHNOLOGIES
(Krautkrämer, Seifert, Hocking, Stresstel, Agfa NDT, Rightrax, Everest VIT)
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Defectoscopie şi măsurare de grosimi cu ultrasunete
Defectoscopie şi măsurare conductivitate cu curenţi turbionari
Aparate portabile de măsurare a durităţii materialelor
Aparate şi instalaţii de control nedistructiv cu radiaţii X în domeniul 30 - 450 KV
Orice accesorii pentru laboratorul de radiaţii X sau Gamma
Aparate şi instalaţii pentru endoscopie / control vizual (borescoape rigide, videoendoscoape, fibroscoape flexibile,
surse de lumină, roboţi video, accesorii etc.), în lumină albă şi UV

OSERIX
♦ Instalaţii pentru control nedistructiv cu radiaţii Gamma (Co60, Ir192, Se75 etc.)

VALLEN SYSTEME

♦ Sisteme mono şi multicanal pentru examinare nedistructivă cu emisie acustică

ALTE APARATE, ACCESORII ŞI CONSUMABILE CND

♦ Aparate simple (juguri ca/cc), instalaţii (cabinete, surse transportabile şi bancuri de test staţionare) şi accesorii
pentru controlul nedistructiv cu lichide penetrante sau magnetic (K+D FLUX-TECHNIC, WESTERN
INSTRUMENTS, PARKER, MR-CHEMIE etc.)
♦ Lămpi ultraviolete sau cu lumină albă pentru examinări nedistructive (LABINO, MR-CHEMIE etc.)
♦ Lichide penetrante, pulberi şi suspensii de particule magnetice (MR-CHEMIE)
♦ Truse şi diverse accesorii pentru examinări vizuale.

ITW BUEHLER

♦ Echipamente şi consumabile pentru prepararea probelor (metalografice, petrografice) pentru analiza
microstructurală : debitare, înglobare, polizare, şlefuire, ultrafinisare, curăţire etc.
♦ Echipamente de captură, documentare, arhivare, interpretare şi sisteme de analiză automată a imaginii cu PC
♦ Durimetre şi microdurimetre staţionare (HV, HR, HB, HK etc.)
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Membrii susţinători
ai ARoENd până la
data de 20.05.2014
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