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Asociaţia Română de Examinări Nedistructive – 
ARoENd – este o asociaţie profesională, fără scop 
lucrativ, neguvernamentală, independentă şi non-
profit. ARoENd are statut propriu de funcţionare şi  
sediul în str. Şoldanului nr. 7, bloc 137, scara A, apart. 
4, sector 4, Buc., cod fiscal RO 6222677.  

În cadrul ARoENd din anul 1998 a fost înfiinţat şi 
funcţionează un organism independent de certificare a 
personalului care efectuează examinări nedis-tructive - 
DEPARTAMENT DE CERTIFICARE – ARoENd, DC – 
ARoENd.  

Obiectivul DC este dezvoltarea unei scheme de 
certificare a personalului END şi de menţinere şi 
extindere a acesteia pentru toate metodele END 
solicitate de zonele interesate ale industriei. DC – 
ARoENd are o structură organizatorică şi adminis-
trativă care respectă cerinţele standardului SR EN 
ISO/IEC 17024.  

Politica Organismului de Certificare va fi făcută 
publică prin apariţia pe site-ul ARoENd şi prin difuzarea 
în cadrul simpozioanelor organizate de asociaţie. 
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Stimate Doamne, Stimaţi Domni, 

Dragi Colegi, 

 În anul 2014, împreună cu colegii din Comitetul Director al ARoENd 
şi din Comitetul Ştiinţific al revistei EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE am 
început o acţiune despre care ştiam că nu va fi uşoară, că va fi nevoie 
de multă muncă şi bani, reapariţia revistei ARoENd. 
 Având specialişti de mare valoare şi cu mult suflet, cu multă dăruire 
şi cu care ştiam că vom colabora, am avut curajul să afirm la acea dată, 
că nu ne vom opri la numărul 1/2014! 
 Şi iată că acum, la sfârşitul acestui an, apare numărul 2 (10)/ 2018! 
 Cu această ocazie, transmit mulţumiri tuturor specialiştilor români 
şi străini care şi-au adus contribuţia la apariţia, la un înalt nivel tehnico-
ştiinţific, a celor zece numere ale revistei asociaţiei, revistă foarte bine 
apreciată de colegii din asociaţiile similare din Europa, de la care am 
primit calde felicitări.  

 Şi în acest moment ne reamintim de câteva momente importante pentru asociaţia noastră 
(nu cred că este o exagerare menţionarea acestor momente ori de câte ori avem ocazia): 

 În 1998 ARoENd a participat la Conferinţa Europeană de la Copenhaga unde a fost 
acceptată ca Membru plin al Federaţiei Europene de Examinări Nedistructive - EFNDT 
şi Consiliului Internaţional – ICNDT; 

 ARoENd a participat cu stand expoziţional la Conferinţele Europene de la Berlin în 
2006, Praga în 2014, Göteborg 2018 şi Conferinţa Mondială de la Munchen în 2016; 

 Anul acesta, în perioada 11÷15 iunie a avut loc cea de a 12-a Conferinţă Europeană 
NDT la Göteborg – Suedia, la care ARoENd a participat cu stand expoziţional. 

Şi acum câteva date despre această manifestare: 

- 128 sesiuni cu 560 de prezentări orale (15 min + 5 min pentru întrebări); 

- 1344 de participanți înscrişi și mai mult de 160 de expozanți; 

- Participarea delegaţiei ARoENd la Adunarea Generală a EFNDT şi ICNDT; 

- Următoarea conferință europeană, cea de-a 13-a organizată de RELACRE - 
Asociația portugheză de acreditare laboratoare, va avea loc la Lisabona, Portugalia 
în 2022. 

 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 22.01.2015 la reînnoirea acreditării ARoENd a primit certificatul de 
acreditare PS 012, 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 îndeplineşte cerinţele SR EN 
ISO/CEI 17024: 2012 şi este competentă să efectueze activităţi de CERTIFICAREA 
PERSOANELOR în conformitate cu SR EN ISO 9712: 2013. 

 La data de 25.01.2017 ARoENd a primit certificatul de acreditare ON 059, prin care 
Asociaţia de Acreditare din România - RENAR, atestă că ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE 
EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE - ARoENd prin DEPARTAMENTUL DE CERTIFICARE 
- D.C. - ARoENd îndeplineşte cerinţele SR EN ISO/CEI 17024: 2012 şi este compe-
tentă să realizeze sarcinile specifice de evaluare a conformităţii prevăzute de HG 
123/2015 cu modificările şi completările ulterioare care transpune Directiva europeană 
214/68/UE. 
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 Până la data de 18.10.2018 au fost certificate un număr de 1.484 persoane în 
domeniile ultrasunete, radiaţii penetrante, lichide penetrante, magnetoscopie, curenţi 
turbionari, control vizual pentru nivelul 1, 2 şi 3, în termen de valabilitate fiind un număr 
de 517 certificate. 

 Anul 2018 a fost marcat de desfăşurarea în perioada 05 ÷ 07 septembrie a celui de-al 
XXV-lea Simpozion Internaţional al ARoENd, manifestare tehnico-ştiinţifică la care au 
participat  peste 100 de invitaţi, specialişti străini şi români şi şapte firme expozante.  

Continuând tradiţia, în spiritul dialogului autorităţii de reglementare, autorizare şi control 
cu societăţile profesionale şi solicitanţii de autorizaţii, recomandat de Agenţia Internaţională 
pentru Energie Atomică, s-a desfăşurat masa rotundă CNCAN - ARoENd, în prima zi a 
Simpozionului Internaţional ARoENd.  

După deschiderea oficială a mesei rotunde de către preşedintele ARoENd, Adrian Stanciu 
şi preşedintele CNCAN, Rodin Traicu au fost prezentate noutăţile legislative elaborate de 
CNCAN cu impact major asupra practicii de  control nedistructiv cu radiaţii penetrante. 

VĂ RUGĂM SĂ FIŢI ALĂTURI DE NOI! 

Vă invităm să deveniţi membri şi membri susţinători ai ARoENd ! Să nu uităm că anul 
2019 va însemna un alt moment important al asociaţiei: Simpozionul Internaţional ediţia a 
XXVI-a care se va desfăşura la Mamaia în perioada 13.06 - 15.06.2019. 

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. 

Cu ocazia Anului Nou 2019 vă dorim sănătate, bucurii, prosperitate!       

LA MULŢI ANI! 

 

Adrian Stanciu 
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Masa rotundă CNCAN - ARoENd 2018 

On the first day of the AROEND International Symposium held in Mamaia-

Constanţa on 5-7 September 2018, the roundtable of the National Commission for 

Nuclear Activities Control (NCNAC) was held with the participants in the symposium 

involved in the non-destructive testing with 

penetrating radiation; There were presented the 

requirements of the new NCNAC regulation in 

radiological protection, radioactive materials 

transport, decommissioning of radiological 

installations, radiological emergency manage-

ment and radioactive waste management; The 

discussions included the NCNAC notification, registration, 

authorization and control process and the problems encountered by 

NDT applicants.  

The participation of NCNAC 's top management allowed an open 

exchange of ideas on computerization and reduction of bureaucracy in 

the communication and authorization process; It was a useful meeting between the nuclear regulatory body, 

the professional organization and the user in the spirit of international practice and IAEA recommendations. 

În spiritul dialogului autorităţii de reglementare, autorizare şi control cu societăţile profesionale şi 
solicitanţii de autorizaţii recomandat de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite în GOVERNMENTAL, LEGAL AND REGULATORY FRAMEWORK FOR SAFETY, 
GENERAL SAFETY REQUIREMENTS, GSR, Part 1, s-a desfăşurat masa rotundă CNCAN-AROEND în 
prima zi a Simpozionului Internaţional AROEND de la Mamaia - Constanţa din 5-7 septembrie 2018. 

După deschiderea oficială a mesei rotunde de către preşedintele ARoENd dl. Adrian Stanciu şi 
preşedintele CNCAN dl. Rodin Traicu au fost prezentate noutăţile legislative elaborate de CNCAN cu 
impact major asupra practicii de control nedistructiv cu radiaţii penetrante. 

Cele 5 prezentări PP ale CNCAN sunt: 

 Transpunerea Directivei 2013/59/EURATOM în legislaţia din România; autor dna Director 
Daniela Casaru a menţionat modificările Legii nr.111/1996 prin Legea Nr.68/2018 şi conţinutul 
acestora şi noutăţile din Normele privind cerințele de bază de securitate radiologică, aprobate 
prin ordinul comun al CNCAN/MS/MEN nr. 752/3978/136/2018 care înlocuieşte Normele 
fundamentale de securitate radiologică - NSR-01; Prezentarea a tratat, în continuare, conţinutul 
din Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive și gestionarea în siguranță a 
surselor orfane, aprobate prin ordinul preşedintelui CNCAN nr. 144/2018, care abrogă Normele 
privind sursele orfane și controlul surselor de mare activitate - NSR-16 şi conţinutul din Normele 
privind procedurile de autorizare, aprobate prin ordinul preşedintelui CNCAN nr. 155/2018, care 
abroga Normele de securitate radiologică privind procedurile de autorizare - NSR-03; De 
asemenea a fost prezentat Ordinul președintelui CNCAN nr. 102/2018 publicat în M. Of. Partea 
I, nr. 449/30 mai 2018 pentru modificarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare - 
NSR-07 prin care se simplifică procedura de prelungire a valabilităţii permisului de exercitare 
pentru personalul expus profesional de Nivel 2. 

 Cerinţe de autorizare privind transportul de materiale radioactive, autor Daniela Dogaru, A. 
Turnea, prezentator Dl. Andrei Turnea, care sintetizează cerinţele de autorizare cuprinse în cele 
3 reglementări specifice aprobate prin ordinul preşedintelui CNCAN nr.221/222/223/2017, care 
înlocuieşte NTR-01 bis; Aceste noi Norme de transport al materialelor radioactive, ce trebuie 
aplicate de către operatorii de control nedistructiv gamagrafic, sunt: 

-  NTR-01- Norma privind cerinţele de autorizare a activităţii de transport;  

-  NTR-02- Norma privind elaborarea raportului de radioprotecţie pentru activitatea de transport; 

-  NTR-03- Norma privind elaborarea raportului de securitate al unui model de colet. 

 Dezafectarea instalaţiilor nucleare şi a instalaţiilor radiologice majore - cerinţe de reglementare, 
autor D. Dogaru, A. Turnea, prezentator Dl. Andrei Turnea, care sintetizează cerinţele de 
autorizare de dezafectare a laboratoarelor de control nedistructiv şi a instalaţiilor de gamagrafiere 
cuprinse în noua normă - NDR-07 - Norma privind cerințele de securitate pentru dezafectarea 
instalațiilor nucleare și radiologice aprobate prin ordinul preşedintelui CNCAN nr. 115/2017; 
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 Predepozitarea surselor închise uzate - cerinţe de reglementare, autor D. Dogaru, A. Turnea, 
prezentator Dl. Andrei Turnea, care sintetizează cerinţele de securitate pentru activităţile de 
predepozitare a surselor închise uzate cuprinse în - NDR-08 - Normele privind cerinţele de 
securitate pentru activităţile de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi 
a combustibilului nuclear uzat, aprobate prin ordinul preşedintelui CNCAN nr. 148/2017;  

 Elaborarea planurilor de răspuns la urgenţa radiologică, autor Andra Smocot, Petre Min, 
prezentată de Andra Smocot care sintetizeaza cerinţele de management al situaţiilor de urgenţă 
radiologică cuprinse în reglementările: 

-  Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului nuclear sau 
radiologic aprobat prin ordinul ministrului afacerilor interne şi al preşedintelui CNCAN nr. 
61/113/2018; 

-   Norma privind prevenirea, pregătirea şi răspunsul în caz de situaţii de urgenţă pentru 
categoria de pregătire pentru urgenţa I, categoria de pregătire pentru urgenţa II şi categoria de 
pregătire pentru urgenţa III aprobate prin ordinul preşedintelui CNCAN 146/2018; 

-  Norma privind prevenirea, pregătirea şi răspunsul în caz de urgenţă pentru categoria de 
pregătire pentru urgenţa IV şi categoria de pregătire pentru urgenţa VI aprobate prin ordinul 
preşedintelui CNCAN 147/2018. 

Au urmat numeroase discuţii, comentarii şi propuneri ale participanţilor privind impactul actualelor 

reglementări şi problemele solicitanţilor şi titularilor de autorizaţii în procesul de avizare, notificare, 

înregistrare, autorizare şi control al activităţilor nucleare în practica de control nedistructiv cu instalaţii de 

gamagrafie şi generatori de radiaţii X. 

Participarea top managementului CNCAN a permis un schimb deschis de idei privind informatizarea 

şi reducerea birocraţiei în procesul de autorizare. A fost o întâlnire utilă între organismul naţional de 

reglementare autorizare şi control (CNCAN), organizaţia profesională a specialiştilor în control 

nedistructiv (ARoENd) şi utilizatori în spiritul practicii internationale şi recomandărilor AIEA. 
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O ETAPĂ NOUĂ ÎN PROBLEMA 
RADONULUI 

 (A new stage in radon exposure) 

Dr. Camelia Avadanei 

Abstract  

Radon is a natural radioactive gas, derived from radium, which 

migrates to the surface and mixes with atmospheric air. Its effects are due to the accumulation in closed areas. 

High radon concentrations in coal mines related with epidemiologic studies on mine workers have shown, after 

nearly four centuries of observations, that radon is the cause of miners’ lung deseases. 

The first radiation protection measures were applied in the uranium extracti ve industry after 1950). The studies 

developed for other industries with potential risk of additional exposure to radon determined the statement of 

the obligation to evaluate the radon exposure at that places [European Directive 96/29, transposed by 

NFSR/2000]. Further studies focused on the public exposure. The results of these studies led to the 

requirement to protect the population of supplementary exposure to radon by controlling and limiting radon 

concentrations inside any buildings (European Directive 2013/59 EURATOM). In accordance with the specific 

requirements of this document, CNCAN elaborated the National Program for Radon Action, approved by HG 

526/2018. 

Introducere 

În revista “Examinări Nedistructive” nr. 2/2016 am prezentat noua abordare a riscului asociat  
radonului propusă de Comisia Internaţională de Protecţie Radiologică pe baza unor studii ştiinţifice 
importante şi preluată de Directiva Europeană 2013/59 [articolul “Noua abordare a riscului radonului“]. 

În acest articol găsiţi date privind provenienţa radonului, migraţia radonului în mediu, dozimetria 
radonului, efectele asociate expunerii la radon şi un scurt istoric asupra identificării lor.  

Reamintim că radonul este un gaz radioactiv provenit din seriile radioactive naturale, care se degajă 
în zăcământ, migrează la suprafaţă şi se amestecă cu aerul atmosferic. 

Efectele biologice asociate radonului se datorează, exclusiv, descendenţilor săi de viaţă scurtă, 
emiţători alfa în stare solidă, care se ataşează particulelor în suspensie din aer şi se fixează în alveolele 
pulmonare, în timpul actului respirator. Evident că efectul este proporţional cu concentraţia de radon în 
aerul respirat. Rezultă că radonul devine o problemă numai în spaţii închise şi în lipsa unei ventilaţii 
adecvate, deci atunci când se crează condiţii de creştere a concentraţiei, prin acumulare.  

Scurt istoric 

Dacă urmărim evoluţia abordării riscului asociat radonului, constatăm că radonul a atras atenţia 
comunităţii stiinţifice prin efectele asupra minerilor. A fost nevoie de aproape patru secole pentru a 
demonstra că boala profesională a minerilor este cancerul pulmonar şi că radonul este cauza, datorită 
acumulării acestuia în galerii subterane. Primele măsuri de radioprotecţie s-au aplicat lucrătorilor din 
industria uraniului, categoria cea mai expusă, trataţi ca „expuşi profesional”, abia din anii 1960.  

Măsurătorile au demonstrat că riscul supraexpunerii lucrătorilor la radon apare şi în mine 
neuranifere precum şi în alte industrii care presupun lucrul în subteran sau prelucrări de materii prime 
cu conţinut ridicat de radionuclizi naturali sau producătoare de reziduuri cu conţinut ridicat de 
radionuclizi. Aceste rezultate au determinat extinderea reglementărilor la toate „persoanele fizice şi 
juridice care desfăşoară activităţi profesionale la locurile de muncă cu risc potenţial de expunere la 
radon” (NFSR 01/2000, cf. Directivei Europeane 96/29). Continuarea studiilor de impact a condus la 
etapa actuală în care se consideră justificat controlul expunerii la radon în toate spaţiile închise, fie că 
sunt locuri de muncă, sedii sociale sau locuinţe [Publicaţia ICRP 103/ 2007]. 

Problema radonului 

De ce radonul “cel de toate zilele”, cu care au trăit toate generaţiile anterioare, a devenit o problemă 
pentru generaţiile actuale, indiferent de condiţiile de muncă? 

Răspunsul este simplu: pentru că trăim altfel decât părinţii şi bunicii nostri. Dintre toate schimbările 
din modul de viaţă al omului modern, contribuţiile cele mai importante la creşterea concentaţiilor de 
radon în aerul respirat provin de la următoarele: 

CERCETĂRI  STUDII  APLICAŢII 
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a) Soluţiile constructive noi (tehnologii și materiale de construcții) şi izolarea termică a clădirilor în 
scopul eficientizării energetice [cf. Directivei 2002/91/EC]. Înlocuirea tâmplăriei din lemn cu cea din 
PVC sau aluminiu cu geam termopan aduce cea mai importantă contribuţie la creşterea 
concentraţiei de radon în interior, după emanaţia solului, în condițiile în care s-a stabilit că sistemele 
de aer condiționat nu suplinesc lipsa de ventilaţie ci contribuie la creşterea concentrațiilor de radon 
în interior.  

b) Obiceiurile de viaţă ale contemporanilor noştri, respectiv creșterea timpului petrecut în spaţii 
închise, chiar pentru divertisment [vizite la malluri, spectacole, cluburi] şi, pentru mulţi rezidenţi, 
neglijarea aerisirii şi/sau reducerea timpilor de ventilare și/sau aerisire, mai ales în sezonul rece.  

Studii majore efectuate în ultimii 25 ani au demonstrat că expunerea la radon în locuințe (radon 
rezidențial) este, după fumat, principalul factor de mediu responsabil de apariția cancerului pulmonar. 
În condiţiile în care, conform statisticilor OMS, la nivel mondial cancerul este a 2-a cauză de mortalitate, 
[după bolile cardiovasculare] și cele mai multe din decesele din cancer se datorează cancerului 
pulmonar, expunerea la radon nu poate fi lăsată la intâmplare. 

În UE incidența cancerului pulmonar este de 52.5/100.000 de persoane iar mortalitatea anuală este 
de 48.7/100.000 persoane, incidența fiind mai mare la bărbați. În Romania s-au înregistrat 50.300 
decese datorate cancerului din care 11.644 au fost cazuri de cancer pulmonar, conform datelor 
publicate de OMS pentru anul 2014. Mai mult, se constată că, deşi cancerul pulmonar poate fi tratat, 
rata de supravieţuire este foarte mică (doar 11-15% dintre bolnavi trăiesc mai mult de 5 ani); în România 
este și tipul de cancer cu cele mai multe cazuri de diagnosticare târzie (faza IV) deci cu supravieţuire şi 
mai mică. În medie, la fiecare 30 s, undeva în lume, o persoană moare de cancer pulmonar. 

Evident, creşterea incidenţei cancerului pulmonar nu se datorează numai radonului, ci scăderii 
îngrijorătoare a calităţii aerului datorită unui cumul de factori majori, care duc la alterarea mediului şi 
schimbări climatice precum emisiile industriale, reducerea suprafeţelor verzi etc. 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii trage încă un semnal de alarmă în acest sens prin organizarea 
unei conferinţe mondiale asupra poluării aerului şi sănătăţii [The Global Conference on Air Pollution and 
Health, Geneva, 29 oct. - 2 nov. a.c]. Cu această ocazie, OMS a prezentat un raport privind consecinţele 
poluării aerului asupra copiilor în care se arată că aproximativ 93% dintre copiii cu vârste sub 15 ani din 
întreaga lume (1,8 milliarde de copii) respiră un aer atât de poluat încât le pune în pericol sănătatea şi 
dezvoltarea. La nivel global, potrivit datelor OMS, aproximativ 91% dintre locuitorii planetei respiră aer 
poluat şi acestei cauze i se pot atribui cca. 7 milioane de decese pe an. 

“Poluarea aerului este noul tutun”, a declarat Directorul General al OMS, cu ocazia acestei 
conferinţe. La acest bilanţ radonul poate fi făcut responsabil numai de contribuţia la calitatea aerului din 
spaţii închise (“radon indoor”). Prima cauză de cancer pulmonar rămane fumatul. Urmează radonul 
interior, fumatul pasiv, bolile genetice. OMS recomandă o limitare a concentraţiei de radon interior la 
100 Bq/m3, întrucât s-a stabilit că riscul de a dezvolta cancer pulmonar creste cu 16% pentru fiecare 
creştere a concentraţiei de radon de 100 Bq/m3.  

Planul Naţional de Acţiune la Radon [PNAR] 

Directiva 2013/59/EURATOM care preia concluziile Publicaţiilor ICRP [nr. 107/2003 nr. 115/ 2011, 
s.a.]  prevede obligaţia statelor membre de a stabili niveluri naţionale de referinţă pentru media anuală 
a concentraţiei activităţii de radon în aer de până la 300 Bq/m3, de a promova acţiuni pentru identificarea 
locuinţelor cu concentraţii de radon care depăşesc nivelul de referinţă stabilit şi de a iniţia măsuri pentru 
remedierea situaţiei, în cadrul unui plan naţional de acţiune (art.74). În procesul de implementare a 
cerinţelor  DE 2013/59/EURATOM, CNCAN a elaborat Planul Naţional de Acţiune la Radon [PNAR], 
aprobat prin HG nr. 526 / 2018, publicată in MO 645/ 25.07.2018. 

Obiectivul general al PNAR îl constituie stabilirea măsurilor necesare pentru protecţia populaţiei şi 
a lucrătorilor la expunerea datorată radonului din interiorul locuinţelor, clădirilor cu acces public şi 
locurilor de muncă, pentru orice sursă de pătrundere a radonului în interior şi pentru cea datorată 
expunerii la radiaţiile gamma din interior, emise de materialele de construcţii (Art. 2).  

PNAR îşi propune, pe termen lung:  

a. Reducerea riscului individual de îmbolnăvire prin cancer pulmonar atribuit expunerii la radon prin 
reducerea concentraţiilor de radon în locuinţe, în clădirile cu acces public şi la locurile de muncă 
sub nivelul de referinţă;  

b. Reducerea riscului global de îmbolnăvire prin cancer pulmonar prin reducerea concentraţiilor 
medii anuale de radon din clădirile existente, prin aplicarea unor metode de remediere conform 
recomandărilor tehnice internaţionale;  

c. Limitarea expunerii populaţiei datorită expunerii la radon şi la radiaţiile gamma emise de 
materialele de construcţii prin îmbunătăţiri constructive.  
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Nivelul de referinţă pentru concentraţia activităţii radonului din interior se stabileşte la 300 Bq/m3,  
ca medie anuală a concentraţiei radonului din aer.  

Documentul stabileşte 7 direcții strategice, cu acțiunile de îndeplinit, instituțiile responsabile, 
termene limită şi rezultatele așteptate (Anexa 1):  

DS1 - Stabilirea cadrului de reglementare, a responsabilităţilor instituţiilor implicate în implemen- 
tarea PNAR; armonizarea cadrului de reglementare cu legislaţia existentă. 

DS2 - Măsurarea concentraţiei de radon în interiorul clădirilor şi întocmirea hărţii de radon. 

DS3 - Identificarea locurilor de muncă din interiorul clădirilor şi a altor locuri de muncă din zonele 
cu risc crescut de expunere la acţiunea radonului. 

DS4 - Acţiuni de prevenire şi control a pătrunderii radonului în clădirile ce urmează a fi construite şi 
acţiuni de remediere în clădirile existente. 

DS5 - Realizarea Strategiei de informare, educare şi comunicare pentru sensibilizarea populaţiei şi   

Informarea factorilor locali de decizie, a angajatorilor şi a angajaţilor cu privire la riscurile  prezentate 
de radon. 

DS6 - Reducerea riscurilor de cancer pulmonar care pot fi atribuite expunerii la acţiunea radiaţiilor 
emise de radon în corelaţie cu riscurile pentru fumători şi nefumători 

DS7 - Formarea, instruirea şi perfecţionarea categoriilor profesionale care ar putea fi afectate de 
expunerea la acţiunea radiaţiilor ionizante emise de radon şi a celor implicaţi în implementarea 
PNAR 

Grupul de Lucru pentru Radon este format (cf. Anexa nr. 2) din reprezentanţi nominalizaţi de către 
instituţiile: 

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) - coordonator 

Ministerul Sănătăţii, Ministerul Mediului 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene 

Ministerul Cercetării şi Inovării, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 

Inspectoratul de Stat în Construcții, Institutul Geologic al României  

Autoritățile administrației publice locale, Instituția Prefectului  

Laboratoarele desemnate  

Asociațiile profesionale, Asociațiile autorităților administrației publice locale  

ARoENd a fost invitat la dezbaterea publică a PNAR, organizată de CNCAN pe 30 oct. a.c., la UPB. 
În cadrul discuţiilor, preşedintele CNCAN, 
d-l Rodin TRAICU a subliniat rolul 
asociaţiilor profesionale în punerea în 
practică a PNAR.  

Informarea cititorilor revistei şi a 
membrilor asociaţiei asupra riscurilor reale 
pe care le implică expunerea la radon 
reprezintă o prima acțiune a ARoENd de 
susținere a PNAR.   

Vă invităm, de asemenea să susțineți 
acțiunile de măsurare a concentraţiei de 
radon în interiorul clădirilor şi întocmirea 
hărţii de radon (DS2), prin găzduirea 
detectorilor de radon, ştiind că aceste 
măsurători sunt necesare pentru identifi-

carea locurilor de muncă din interiorul clădirilor cu risc crescut de expunere la acţiunea radonului (DS3) 
în vederea stabilirii unor măsuri de remediere (DS4). 
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Understanding and Improving Ultrasonic Inspection  
of the Forging Titanium Alloy 

(Studiul şi perfecționarea inspecției ultrasonice la forjatele din aliaje de titan)  

Theodor Trancă1,  Iuliana Radu 2  

1Diac Servicii srl – România,,  Email: teodortranca@yahoo.com.  
2Zirom-SA – România,   Email: iuliana.radu@zirom.ro 

ABSTRACT 

Ultrasonic Non-Destructive Evaluation (NDE) relies on the scattering of 
waves from discontinuities, such as fractures or voids, to probe media otherwise invisible to the naked eye. 
Whilst this has been industrially exploited for several decades within acoustically transparent materials, many 
materials maintain a microstructure that causes scattering of the propagating waves. This undermines the 
aforementioned premise as it becomes exceedingly difficult to discern the features of interest from the 
scattering inherent to microstructural features, thereby limiting the range of materials which can be reliably 
inspected. 
Experimental investigations confirm the challenges and significant shortcomings for the inspection of future 
industrial components where such microstructures are desirable for their mechanical properties. It is 
demonstrated that the rapid increases in scattering with the frequency severely limit the achievable sensitivity 
of conventional ultrasound techniques. 
A review of the latest advances in ultrasound technology explore the opportunities to exceed current limitations 
and advance the capability of ultrasonic NDE.  

1. INTRODUCTION 

Commercial Ti-6A1-4V forgings are widely used in the rotating components of aircraft engines. The 
failure of such parts can be quite catastrophic because of the large amount of kinetic energy. To ensure 
the safety and longer lifetime of these critical parts working in the hostile environments of high 
temperature and high stress, the need to detect smaller defects becomes more and more important. 
Ultrasonic inspection is one of the non-destructive evaluation (NDE) methods widely used by the 
titanium forgings manufacturers because of its capability to penetrate to the interior of a component. 
But the detection of smaller defects is made difficult by such issues as the presence of a high level of 
noise signals backscattered from the two-phased (α+β ) microstructure. Sometimes, the backscattered 
noise level is comparable or even higher than the small defect response. The inspection sensitivity, a 
quantity that describes the smallest defect a system can detect, and the probability of flaw detection 
(POD), a property that plays a central role in the statistical management of part lifetimes, are directly 
related to the backscattered grain noise [1-2]. 

2. UT GRAIN NOISE 

UT grain noise is present in forging inspections and can act to mask the echoes from small or subtle 
defects in the metal. The term "grain noise" is generally associated with the root mean square signal 
(RMS) attributable to microstructure.  

 

Figure 1. (a) Deviation of the wave vector K, (b) microstructure unfavourable to the control,  

(c) A-scan presentation containing “ grain noise ” 

As indicated in Fig. 1, this noise arises from the scattering of sound waves by the metal micro-
structure. An elastic wave propagating in a polycrystalline medium composed of randomly oriented 

mailto:teodortranca@yahoo.com
mailto:iuliana.radu@zirom.ro
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anisotropic grains will lose energy to scattering at the grain boundary interfaces. Scattering occurs when 
the wave arrives at a grain with slightly different stiffness properties.  

 

Figure 2. A wave is shown to have propagated through a statistically adequate number of grains  

such that C0
ijkl defines its phase velocity. A grain with elasticity Cijkl located at x’ scatters a fraction 

 of the waves energy because: Cijkl ≠ C0
ijkl 

Scattering measurements have been correlated with grain size, grain elongation, stress, and 
texture. Ti6-4 forgings exhibit internal structure on several length scales: 

- At the first level of the scale are individual micro grains, i.e., single crystals of metal with atoms 
arranged in a regular lattice (Fig. 3a).  

- Neighbouring micro grains with aligned or partially aligned lattices can form larger entities, such 
as platelets, colonies, or macro grains having large dimensions compared to the incident sonic 
wavelength (see Fig. 3b). 

- The largest structures, macro grains, are often visible without magnification when polished metal 
surfaces are properly etched, for example in flow line photos like those shown Fig. 3c. 

- The microstructure influences ultrasonic pulse/echo inspections in three basic ways:  

- The attenuation of sound energy acts to decrease the amplitude of echoes from possible defects, 

- Backscattered noise from grain boundaries acts to mask echoes from small or subtle flaws, and 

- Velocity inhomogeneity cause distortions of propagating sound beams, which lead to fluctuations 
in echo amplitudes.  

a.          b.     

c.   

Figure 3.  Different scales of the internal structure. 
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Ultrasound is fundamentally limited by the presence of scattering once the wavelength becomes 
dimensionally similar to the characteristic dimension of the in-homogeneity of the propagation medium. 
This ultimately limits the range of materials which can be reliably inspected and restricts the maximum 
resolution which can be achieved. 

As the coherent wave is scattered, it becomes very difficult to discern the signals of interest, 
stemming from defects such as voids and fractures, from those inherent to the micro structural features 
of the material (Fig. 4).   

Additional difficulty can arise due to macro-anisotropy. Anisotropic materials have properties which 
are dependent on direction. Metallic materials as Titanium alloys can also exhibit stiffness variations on 
a macro-scale. When this is the case, this can present challenges for an ultrasonic inspection as it 
affects wave propagation and causes deviations from the equivalent straight-ray path for an isotropic 
medium. The effect of anisotropy is analogous to a defocusing and skewing of the beam which reduces 
measured signal amplitudes rapidly. The total backscattering will be controlled by grain morphology, 
grain orientation and elastic anisotropy of the microstructure. Such noise variations are believed to be 
correlated with the local microstructural variations that arise from thermo-mechanical processing (TMP).    

 

 

              a.       

 

 

 

 

              b. 

         

    

Figure 4. Schematic of a pulse-echo ultrasonic immersion inspection of a cylindrical defect within a (a) 

ultrasonically clean material and (b) a highly scattering material [3]
. 

The grain noise appears as a mottled pattern whose average amplitude varies along the 
scanning surface, reflecting changes in the properties of the microstructure. 

                                             

Figure 5.  UT „C”- Scan Containing an Indication in the Presence of Noise. 

     This reduced ability to distinguish signals from noise, often quantified by the Signal-to-Noise Ratio 
(SNR). 
     A  UT ‘’C’’-scan image is created by displaying the largest peak-to-peak or rectified peak amplitude 
that is seen within the gate during a two-dimensional scan of the transducer above the forging. Such a 
“C”-scan is shown in Fig. 5.      
     Figure 6 present a “B” scan of a forging Ti6-4 cylindrical reference block containing two artificial 
reflectors (#2 FBH and #3 FBH) positioned in the centre of the billet. The scanning was performed using 
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an AUT system, according Helical Testing Method. The grain noise is visible along the whole billet 
examination, having a shape depending of the transducer frequency and the depth of the defect.   

 

TRASA 1: Record of the normal transducer (S) 
scanning; 

TRASA 2: Record of the angled transducers (A1 and A2) 
scanning; 

TRASA 3: Record of the back wall echo evolution 
(normal transducer S)                                                              

TRASA 4: Record of the coupling evolution (S, A1, A2) 

TRASA 5: Record of the Eddy Current Examination.                  

 

                  
Figure 6.  UT „B“- Scan containing Indications of the Defects and the Grain Noise. 

3. SIGNAL/NOISE REPORT 

The severity of grain noise is usually quantified using a so-called signal-to-noise ratio (SNR). The 
competing grain noise in the vicinity of the reflector can be analysed to determine various attributes, 
such as the average noise amplitude and the peak noise amplitude. The SNR quantifies the relative 
sizes of the reflector signal and the competing noise. 

                                                          
𝑆

𝑁
 = 

𝑝𝑒𝑎𝑘 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒

𝑝𝑒𝑎𝑘 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒
                                                                 (1) 

If a metal defect is small in lateral extent and if its SNR is too low, e.g., near or below unity, then it 
is unlikely to be detected by examining a “C”-scan image. Ensuring adequate SNR for critical defects is 
thus of key importance when designing an UT inspection protocol. 

To predict the noise levels we need detailed knowledge of the metal microstructure which enters 
the model calculations through certain frequency-dependent factors known as "backscatter coefficients" 
or "Figures-of-Merit" (FOM). The resulting expression for "noise" produced under these conditions 
contains a factor which depends on the volumetric density of scatters and their RMS scattering 
amplitude in the backscattered direction. This term, which is called a Figure of Merit (FOM), appears to 
be a material property useful in characterizing microstructure.  

Such a FOM can be directly related to the time-domain RMS noise observed in an A-scan. For 
example, for a given inspection configuration, a material having a FOM of 2 produces an A-scan with 
noise which is double that of a material with a FOM of unity. 

A summarized equation (2) is shown here. 

              𝑁𝑟𝑚s ~ 𝐹𝑂𝑀𝐶1∭ 𝐶4∞

−∞
(𝑥,y,z) dx𝑑𝑦𝑑𝑧                                                          (2) 

Where, 𝐶1 represents the variables associated with the inspection configuration, the volume integral 

of 𝐶 represents the incident beam. 

In the theories of Rose, Han and Thompson, under the assumption that the solid density is 
independent of position, FOM (ω) and η (ω) for longitudinal waves propagating in the in S3 direction are 
related to microstructure features by eqn. (3):   

                               FOM(𝜔)2 = η(𝜔)=
𝐾4

(4𝜋𝜌𝑉𝑙
2)

2  ∫ 𝑑3𝑆 〈δC33 ( 𝑟 ) δC33 (𝑟′⃗⃗⃗) 〉𝑒2𝑖𝑘𝑆3                                   (3) 

Where: 

       η(ω) - backscattering power coefficient, 

       ω - is the angular frequency, 

       K - is the magnitude of the wave vector of the incident wave,  

       ρ - is the density of the solid,  

       Vl - is the longitudinal wave velocity,  

       S = 𝑟-𝑟′⃗⃗⃗ - is a vector defined by the two points 𝑟 and 𝑟′⃗⃗⃗ in the solid medium, 

       S3 - is the component of 𝑆 in the direction of wave propagation (3- direction),  
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       δC33 ( 𝑟 )- is the local deviation of the elastic constant from its Voigt average,  

       δC33 ( 𝑟 ) = (C33 – C33
Voigt) and the notation 〈...〉 denotes an ensemble average,  

       〈δC33 (r ⃗) δC33 (r' ⃗) 〉 is known as the two-point correlation of elastic constants,     

       which describes the correlation in the perturbation in the elastic stiffness. 

  For cubic crystallites, the Voigt average is given by (4): 

                                  Cijkl
OV = 〈 Cijkl 〉 = (c12 +

𝜈

5
 ) δijδkl +(c44 +

𝜈

5
 ) (δikδjl +δilδjk).                                        (4) 

Where, ν = c11-c12-2c44 is an anisotropy coefficient, 〈...〉 indicates an average over all possible 
crystallite orientations and the superscript 0V indicates the Voigt average. 

Despite having developed experimental methods to measure FOM, no means existed to predict it 
from known material properties. For a typical industrial inspection of a billet or rectangular forging, such 
FOM information is not generally available, although it could be deduced by analysing backscattered 
noise waveforms from regions where the microstructure is spatially uniform [4]. 

4. PULSE VOLUME 

In many cases of practical interest, the SNR for a given reflector embedded in a particular 
microstructure can be related to the volume of the UT pulse that is incident on the reflector. An UT 
transducer can be regarded as injecting a sonic pulse into the metal component under inspection. As 
we see in Fig. 7, this pulse changes its shape as it propagates due to beam focusing and diffraction. 
The pulse will have a volume of space determined by its length in the propagation direction and its 
cross-sectional area, at the depth where it is determined. The pulse volume will tend to be smallest in 
the focal zone where the beam intensity is largest (Fig. 7a). When the pulse impinges on a reflector, 
sonic echoes are reflected back toward the transducer by the reflector itself and by the metal grains that 
surround it. If the reflector is smaller than the beam cross section and the pulse volume encompasses 
many grains, then it can be argued that the SNR will increase as the pulse volume decreases.  

This is because: 

(1) the reflectivity of a given grain compared to that of the embedded reflector is relatively 
independent of the pulse volume if both are hit by the pulse and,  

(2) when the pulse volume is reduced, fewer grains are excited, which can produce echoes arriving 
at the same time as the echo from the reflector (Fig. 7b). 

                            

Figure 7. (a) As a Sonic Pulse propagates (from Left to Right), the Volume that it occupies varies and                

(b) a smaller Pulse Volume interacts with fewer Grains near a Defect, usually leading to a higher SNR. 

  Experimentally, the pulse volume for each transducer in its focal zone was determined in two 
steps: 

(1) Measuring the time duration of a back–wall echo and translating that into a pulse length (see 
Fig 8). 

(2) Measuring the lateral area of the focal spot. The latter was done by scanning the focal area 
of the transducer over a FBH positioned in the reference block and analysing the resulting 
images (see Fig. 9).                                          
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Figure 8. Determination of Sonic Pulse Length for the Transducer Focused at the FBH Depth. 

                                           
Figure 9. Scanning of the Reference Block in order to determine the lateral extensions at different depths. 

For these determinations, a line-focused 5 MHz, ¾ "crystal diameter and  200 mm water focal 
distance immersion transducer was used, together with two reference blocks made from Ti6-4. The spot 
size was determined by scanning the transducer with many #3 FBH, positioned at increasing depths 
into material, and analysing the resulting A-scan images. This scanning was made in real examination 
conditions, respectively by moving the reference block in circular direction and the transducer in feed 
directions (Fig. 9). The values of the lateral extensions determined for two different diameters billets (Φ 
111.5 and Φ 265 mm), on both scanning directions and at different depths of the targeted FBH, are 
shown in Fig. 10. 

          

          
 

Figure 10. Lateral extensions measured on the reference blocks. 
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     The shape of the entry surface influences the focusing of the sonic beam within the forging, and 
hence, affects both the amplitude of defect echoes and the level of competing grain noise (Fig.11).            

         

                                 Figure 11. The effect of the shape of the entry surface[5]. 

     The effects of surface curvature  become visible when the two reference blocks (ø 111.5 mm and Ø 
265.0 mm) are scanned in order to determine the values of the lateral extensions (Fig. 10) and the gain 
correction (Fig. 12), for each artificial defect of these. 
     The difference in diameter leads to significant changes of the examination settings although the 
same transducer is used for each measurement, positioned at fix water path (90 mm) and the materials 
of the two blocks have the same (identical) chemical composition, heat treatment and ultrasonic 
transparency. Both the Lateral Extension and the Gain Correction Curve are strongly affected by the 
value of the billet radius. 

         

Figure 12.  The influence of the Billet Radius over the Gain Correction Curve. 

5. SNR RELATING TO THE PULSE VOLUME 

A mathematical expression, empirically established between the Pulse Volume and SNR could be 
developed by making a series of reasonable approximations to the full model formalism. That Rule of 
Thumb is summarized in Eqn. (5) and (6) [6].  

      It essentially says that for a fixed inspection frequency, SNR is proportional to 1/ the square root of 
the sonic pulse volume at the flaw depth. The constant of proportionality depends on the inherent 
noisiness of the microstructure, as quantified by the so-called Figure of Merit (FOM) value and on the 
reflectivity of the defect, as quantified by the scattering amplitude A flaw.   

The rule is specifically for signal to noise computed using the peak (on axis) defect amplitude and 
the so-called root mean square (RMS) average grain noise level.  

Consider the case of a small flaw located somewhere along the beam’s central ray (but not 
necessarily at the focus). Using “Gaussian Beam” and “tone-burst” approximations, the ratio of flaw 
signal amplitude to “localized RMS grain noise” is approximately given by eqn.(5):    

                                                        
𝑆

𝑁
= √

16

𝜋𝜈𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑊𝑥𝑊𝑦𝛥𝑡
 

𝐴𝑓𝑙𝑎𝑤(𝑓0)

 𝐹𝑂𝑀(𝑓0)
                                                      (5) 

Where,  

Wx and Wy - lateral beam widths at flaw depth; 

 t – pulse duration; 
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FOM – noise FOM at centre frequency; 

Aflaw
 
– Flaw scattering amplitude at centre frequency.  

Thus, for any given measure of noise amplitude, even if pulse centre frequency changes, 

      
𝑆

𝑁
∝

1

√"
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒"𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜𝑛𝑖𝑐 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒

𝑖𝑛 𝑣𝑖𝑐𝑖𝑛𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡
 

                                             (6) 

      So long as,  

- Flaw is small compared to beam diameter;       

- Microstructure is relatively uniform within scan region; 

- Pulse volume contains “many” grains (>5 Grain); 

- Grain noise FOM and flaw scattering amplitude Aflaw increase with frequency at same rate.  

This empirical relation is specifically for signal to noise computed using the peak (on axis) defect 
amplitude and the so-called root mean square (RMS) average grain noise level. If the probe centre 
frequency changes, it is likely that the pulse volume, flaw scattering amplitude, and micro-structural 
FOM will also change. 

However, for a small FBH defect in Titanium alloys, both the FOM and the flaw scattering amplitude 
are approximately proportional to frequency. Thus, Aflaw/FOM is approximately independent of 
frequency and it can be argued that the SNR remains roughly proportional to 1/square root of pulse 
volume, even for situations where the frequency changes (so long as the microstructure and defect 
particulars remain fixed).   

 The eqn. (5) also predicts the SNR to change according to the change in ratio between Aflaw and 
FOM with frequency. This led to the introduction of multi-zone transducers a configuration of 
transducers which each focus at a different depth within the billet, to improve overall SNR. The whole 
billet volume is zoned into several inspection zones with different depths, as shown in Fig. 13.            

       

Figure 13. Testing principle of the rotational multi-zone inspection with highly focused probes                  

(example: 7 depth zones are covered by 7 straight-beam probes) (Wolfram A. Karl Deutsch, Michael Joswig [7]) 

6. THE INSPECTION IMPROVEMENT 

We analyse two example of references blocks scanned on the AUT system. The main ultrasonic 
characteristics of the blocks are presented in Fig. 10 and Fig. 12. The pulse volumes are significantly 
different for these two trials. Because in each case, the inspection gain was set so that the response 
from the #3 FBH reference hole would be at 60% full screen height (FSH). Then, at that gain setting, 
the peak noise amplitude in the area surrounding the FBH array was measured.  

We see that the FBH amplitudes in each of Fig.14 and Fig.15 are essentially equal, but the mean 
and peak noise levels are clearly higher for the weaker focusing case. This directly illustrates the 
improvement in SNR that occurs when the sonic pulse volume is reduced.  

Because it was used for both examination same line-focused transducer, positioned at same water 
path and the difference in curvature of the entry surfaces of the billets is significant, the focusing will be 
different for each case. That is well put in evidence in Fig. 8 who present the lateral extensions of the 
sound beam for each diameter block (respectively Ø 111.5 and Ø 265 mm).  

Comparing the diagrams, is obviously that, at the same deep and for same artificial defect (#3FBH), 
the lateral extension is bigger for the minor diameter. As a result, the pulse volume will be reduced for 
the examination of Ø 265 block and increased for the Ø 111.5 block.    



                                                                                                                          EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE, NR. 2 (10), 2018 

 

19 
 
 

 

Figure 14. Stronger focused transducer; FBH located at the focal plane;  

#3 FBH at 60% FSH (#5 FBH at 130% FSH). Peak noise amplitude at 12% FSH; SNR ~5:1. 

 

 Figure 15. Weak focused transducer. FBH located beyond the focal plane.  

#3 FBH at 60% FSH (#5 FBH at 130% FSH).Peak noise amplitude at 33% FSH; SNR ~2:1. 

7. CONCLUSIONS 

To improve the ultrasonic inspection of highly scattering materials means to improve the capability 
to both detect and characterise - including classification and sizing - sub-surface flaws within coarse 
grained, polycrystalline materials. Since the ability to characterise is governed by resolution, realising 
this purpose rests on enabling inspections at the highest possible frequencies, despite the consequent 
increase in scattering, in order to maximise resolution. In industrial inspections of titanium Billets and 
Flat-Faced material, the FOM values describing the contribution of the microstructure to backscattered 
grain noise are not usually available. Without such FOM information, it is not possible to make accurate 
predictions of absolute noise characteristics.  

     However, these noise models can be used to predict the change in level of signal-to-noise ratio that 
is likely to occur when the microstructure is fixed but some feature of the inspection is changed. Using 
these models and measuring the material noise we can anticipate the behaviour modifications of the 
ultrasonic system when few of the main variables of the examination are modified (transducer 
characteristics as diameter, focal length, frequency, or the billet diameter size who lead to Pulse Volume 
modification). 
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Consulting Company - DIAC SERVICII srl. 
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Alegerea traductorilor ultrasonici 
 (Choosing the ultrasonic transducers) 

Cristian Burcea  

Doosan IMGB, Ing, Manager NDT, E-mail: cristian.burcea@doosan.com 

Abstract 

The scope of the article “Choosing the ultrasonic transducers” is to help the NDE operator 
to choose the physical parameters for doing an adequate ultrasonic check. Out of every 
control procedure, which contains general notions, the operator has to analyze and decide 

the method and technique that has to be applied for having a correct scanning versus reality. The notions 
which define wave length, frequency, chemical structure, grain size are the base for choosing the right 
equipment for ultrasonic checking. Superficial checking of above mentioned parameters, can lead to an 
incorrect ultrasonic check and to miss some indication inside the metallic material. 

1. Introducere 

De alegerea corectă a traductorilor depinde efectuarea unei examinări cu ultrasunete cores-
punzătoare. Dincolo de orice procedură de examinare, care are la baza noţiuni generale, operatorul 

trebuie să analizeze şi să decidă metoda şi tehnica folosite astfel încât scanarea să fie corectă, în 

raport cu realitatea. Noţiunile care definesc lungimea de undă, frecventa, structura chimică, mărimea 
de grăunte, stau la baza alegerii echipamentului corespunzător, necesar efectuării examinării cu 
ultrasunete. Analizarea superficială a parametrilor mentionaţi poate duce la nevizualizarea unor indicaţii 
în materialul metalic. Alegerea corectă a traductorilor ultrasonici reprezintă factorul principal pentru 
acurateţea examinarea nedistructivă cu ultrasunete. 

2. Alegerea traductorilor  

2.1. Caracteristicile traductorilor 

Alegerea traductorilor ultrasonici se efectuează în funcţie de: 

Frecvenţa, f - numărul de oscilaţii efectuate în unitatea de timp, măsurată în s-1(Hz) 

Traductoarele se construiesc în gama de frecvenţe: 0,5; 1; 2; 2,25; 4; 5; 10 si 15 MHz pentru undele 
longitudinale şi transversale.  

Pentru orice frecvenţă nominală, există o bandă de frecvenţe. Un exemplu este prezentat în fig. 1. 

     % 
Frecvenţa centrală (nominală) 

 
    Frecvenţa                            Frecvenţa 

    joasă             înaltă 

 
       
                                                                              

         3        4        5            f [MHz] 

Fig. 1. Banda de frecvenţe a unui traductor de 4 MHz. 

Se observă că banda de frecvenţe conţine o frecvenţă joasă: 3 MHz şi una înaltă: 5 MHz, respectiv 
un traductor de 4 MHz lucrează în banda de frecvente de 3 ÷ 5 MHz. 

Alte caracteristici ale traductorului în funcţie de frecvenţă sunt (fig. 2):  

- Zona moartă: definită ca fiind distanţa de la care se suprapune semnalul reflectat peste cel de 
emisie. În această zonă nu se pot detecta discontinuităţi şi este invers proporţională, ca mărime, 
cu frecvenţa, respectiv: frecvenţă mica - zonă moartă mare. 

- Câmpul apropiat depinde de frecvenţa şi dimensiunile traductorului. 

- Divergenţa şi unghiul de divergenţă al fascicolului. 

- Puterea de rezoluţie definită prin dimensiunea reflectorului minim detectabil. 

Lungimea de undă - raportul dintre viteza fascicolului şi frecvenţă: 

λ = VL/ f, pentru unde longitudinale unde VL= 5920 m/s în oţel. 

λ = VT/ f, pentru unde transversale unde VT = (0,53 ÷ 0,58).VL  

Alegerea traductorului se efectuează în funcţie de puterea de rezoluţie, respectiv de dimensiunea 
reflectorului minim detectabil.  

mailto:cristian.burcea@doosan.com
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Din punct de vedere al componenţilor structurali ai materialului, lungimea de undă influenţează 
nivelul de detectabilitate. Nivelul de detectabilitate este superior atunci când cristalul (diametrul mediu 
al granulaţiei, dg) este dg < 0,1λ. 
 

 
 

 
 

 
 

Fig. 2. Caracteristici ale traductorului dependente de frecvenţă. 

Zgomotul structural perturbător se produce începând de la valori dg > 0,2λ, estompând 
posibilitatea detectarii unor discontinuităţi mai mici.  

2.2. Materialul examinat 

Alegerea traductoarelor depinde de materialul ce urmează a fi examinat, respectiv, în funcţie de:  

a. Compoziţia chimică: fonte, ferito-perlitice, martensitice, austenitice.  

a) fonte: diametrul mediu al grăunţilor sunt de ordinul milimetrilor şi întrucât zgomotul de material 
apare la dg>0,1 λ, la aproximativ dg>0,5 λ se estompează posibilitatea detectării unor disconti-
nuităţi mai mici. În acest caz se folosesc frecvenţe mici 0,5 şi 1 MHz. 

b) ferito-perlitice: diametrul mediu al grăuntilor este de ordinul dg≤ 0,1 λ, în funcţie de dimensiuni 
şi se pot folosi frecvenţe de 2÷4 MHz. 

c) martensitice: conţinutul de ferită delta este sub 3% neinfluenţând zgomotul de material, 
dg=0,1÷0,2 λ. În acest caz se pot folosi frecvenţe de 1÷ 2 MHz. 

d) austenitice: în funcţie de grosime, conţinutul de ferită delta poate ajunge la valori mai mari de 
5%. În aceste condiţii, pierderile de energie prin absorbţie şi dispersie sunt foarte mari, influenţând 
negativ controlul ultrasonic. Din cauza zgomotului de material, decelarea indicaţiilor este foarte 
dificilă. Pentru aceste tipuri de oţeluri, dimensiunea maximă ce poate fi controlată este de 15÷60 
mm, la o frecvenţă de 1 MHz. 

b. Tipul de tratamente termice aplicate 

a) Normalizare şi revenire - în funcţie de dimensiuni şi nivelul de finisare al structurii se folosesc 
frecvenţe de 1 şi 2 MHz. 

b) Tratament termic de calitate. 

In general, dupa acest tip de tratament, structura este finisată şi cu elementele de aliere (Mn, Cr, 
Ni, Mo, V) dizolvate în structura ferito-perlitică, cristalul având dimensiunea dg < 0,05 λ. În aceste condiţii 
se pot folosi traductori cu frecvenţe de 4 şi 5 MHz. 

2.3. Tipul şi dimensiunile cristalului piezoelectric 

a) Examinarea cu unde longitudinale - Traductori monocristal 

Pentru dimensiuni > 200 mm şi indicaţii orientate aproximativ paralel cu suprafaţa de palpare, se 
folosesc traductori de 2 sau 4 MHz, cu dimensiunea cristalului de ø24 mm. Acest tip de traductori au 
banda de frecvenţe: 1÷3 MHz şi 3÷5 MHz. Aceste benzi de frecvenţe asigură sensibilitatea, respectiv 
rezoluţia necesară pentru depistarea unor indicaţii mici < 1,5 mm. Aceşti traductori se folosesc la piesele 
tratate termic primar sau secundar. 

Pentru dimensiuni cuprinse 50 ÷ 200 mm şi indicaţii orientate aproximativ paralel cu suprafaţa de 
palpare, se folosesc traductori de 2 ÷ 5 MHz, cu dimensiunea cristalului de ø10 mm. Acest tip de 
traductori au o divergenţă a fasciculului foarte mică şi se folosesc atât pentru depistarea unor indicaţii 
< 1,5 mm cât şi pentru măsurarea dimensională, unde instrumentele de AMC (aparatura de masură şi 
control) nu au acces.   

b) Examinarea cu unde longitudinale - Traductori dublu-cristal 

Pentru dimensiuni cuprinse 0 ÷ 250 mm şi indicaţii orientate aproximativ paralel cu suprafaţa de 
palpare, se folosesc traductori dublu cristal de 1 ÷ 4 MHz, cu dimensiunea cristalelor 7x18 mm. Acest 
tip de traductori nu au zonă moartă, deoarece nu se suprapun semnalele de emisie cu cele reflectate 
şi se folosesc pentru depistarea indicaţiilor, de suprafaţă, la piesele cu dimensiunile de livrare. 

Pentru dimensiuni cuprinse 0 ÷ 50 mm şi indicaţii orientate aproximativ paralel cu suprafaţa de 
palpare, se folosesc traductori dublu cristal de 2 ÷ 5 MHz, cu dimensiunea cristalelor 3x9 mm. Acest tip 
de traductori se folosesc pentru depistarea indicaţiilor de suprafaţă, la piesele de dimensiuni mici  suduri 
sau măsurători de dimensiuni.  

traductor 

zona moartă 
câmp 

îndepărtat  

câmp 

apropiat (N) 

unghiul de 

divergenţă 
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c) Examinarea cu unde transversale - Traductori monocristal 

Pentru dimensiuni > 200mm şi indicaţii orientate faţă de suprafaţa de palpare, se folosesc traductori 
de 1, 2 sau 4 MHz, cu dimensiunea cristalului de 20x22. Acest tip de traductori au banda de frecvenţe: 
0,5 ÷ 1,5, 1 ÷ 3 MHz şi 3 ÷ 5 MHz. Aceste benzi de frecvenţe asigură sensibilitatea, respectiv rezoluţia 
necesară pentru depistarea unor indicaţii >1,5 mm. Aceşti traductori se folosesc la piesele tratate termic 
primar sau secundar. 
      Pentru dimensiuni cuprinse între 50 ÷ 200 mm şi indicaţii orientate faţă de suprafaţa de palpare, se 
folosesc traductori de 2 ÷ 5 MHz, cu dimensiunea cristalului de 8x9 mm. Acest tip de traductori au o 
divergenţă a fasciculului foarte mică şi se folosesc pentru depistarea unor indicaţii < 1,5 mm la piesele 
de dimensiuni mici sau suduri.      

d) Examinarea cu unde transversale - Traductori dublu-cristal   

Pentru dimensiuni 0÷100 mm şi indicaţii orientate faţă de suprafaţa de palpare şi situate la 
suprafaţă, se folosesc traductori de 2 şi 4 MHz, cu dimensiunea cristalului de 3,5 x 10 mm. 

Acest tip de traductori pun în evidenţă indicaţii de suprafaţă de 1,5÷3 mm şi se folosesc la piese cu 
dimensiuni de livrare.   

În figura 3 sunt prezentate, succint, examinarea cu unde longitudinale şi transversale :      

1                         2                    3                                4 
 
 
       
 
 

Fig. 3. Examinarea cu unde longitudinale şi transverale 

2.4. Date tehnice ale traductorilor (palpatoare) 

Traductori/dimensiuni Câmp apropiat 
(mm) 

Unghi 
divergenţă 

Detectabilitate 
minimă (mm) 

Distanţa maximă de 
detectare (mm) 

B1S (ᶲ24) 22,7 7,5 1,5 500 

B2S (ᶲ24) 45 3,7 1 600 

B4S (ᶲ24) 88 1,9 1 1100 

WB45-1(20X22) 45 3,8 1,5 900 

WB45-2(20X22) 90 1,9 1 1100 

WB45-4(20X22) 180 1 1 2000 

WB60-1(20X22) 45 3,8 1,5 900 

WB60-2(20X22) 90 1,9 1 1100 

WB60-4(20X22) 180 1 1,5 1800 

MWB45-2(8X9) 15 4,6 0,5 200 

MWB45-4(8X9) 30 2,3 0,5 300 

SEB1(7X18) N/A N/A 2 120 

SEB2(7X18) N/A N/A 1 200 

SEB4(7X18) N/A N/A 1 200 

VS45-4(3,5X10) N/A N/A 1 100 

VS60-4(3,5X10) N/A N/A 1 100 

VS70-4(3,5X10) N/A N/A 1 100 

 
2.5. Exemple de sonograme pentru traductori 

 

1 - Examinarea cu unde longitudinale, traductor monocristal 
2 - Examinarea cu unde transversale, traductor monocristal 
3 - Examinarea cu unde transversale, traductor dublu-cristal 
4 - Examinarea cu unde longitudinale, traductor dublu-cristal 
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3. Legătura între frecvenţă, transparenţă (rezoluţie) şi coeficientul de atenuare α [dB/m] 

La o dimensiune medie a unui cristal dg< 0,05 λ, transparenţa sonică este foarte bună putând fi 
detectate indicaţii la nivelul minim de sensibilitate al echipamentului (FBH= ø0,5 mm). 

Nivelul de sensibilitate poate fi definit ca fiind invers proporţional cu coeficientul de atenuare α 
[dB/m], unde: 

= [(Ef2- Ef1) – 6]/2d,        [dB/m] 

Ef2 = nr. de decibel necesari unui semnal la amplitudinea de de 80% pentru al doilea ecou de fund; 

 Ef1 = nr. De decibel necesari unui semnal la amplitudinea de 80% pentru primul ecou de fund; 

d = dimensiunea de examinat. 

Pentru exemplificare, s-au analizat doi rotori care prezintă valori diferite ale coeficientului α, valorile 
fiind prezentate în rapoartele de mai jos: 

Raportul 1274 M 
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Raportul 1212M 

 
 

Se observă, la o comparaţie între cele două rapoarte, că în raportul 1274 M, coeficientul de 
atenuare α, pe toate diametrele are valori mai mici la 2,4 şi 5 MHz decât în raportul 1212 M. 

Exemplu: 

No.1274M B2S B4S B5S 

Ø900 0,33 1,69 2.39 

No.1212M    

Ø900 0,44 2,40 3,73 

Aceste diferenţe, de transparenţă, influenţează detectabilitatea. 
La parametrii de control din raportul No.1274 au fost puse în evidenţă indicaţii foarte mici, la limita 

de detectabilitate a echipamentului. La parametrii de control din raportul No.1212, acest tip de indicaţii 
nu au fost detectate, cauza fiind o transparenţă mai mică, respectiv coeficientul α fiind mai mare. 

4. Concluzii 

Din analiza efectuată şi parţial mai sus exemplificată, principala concluzie care se evidenţiază, este 
că diferenţele semnalate sunt determinate de faptul că procesele metalurgice de forjare (deformare 
plastică) şi tratament termic de calitate, nu au fost identice (semifabricatele de pornire fiind identice). 

Este posibil ca rotorul din raportul 1212 M, să aibă acelaşi tip de indicaţii, dar nu au fost detectate, 
cauzele fiind prezentate mai sus. 
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Stadiul actual al metodei DGS (AVG)  
(Actual stage of the DGS (AVG) method)   

Vrapciu Dorian-Mugurel, 

UT-3/ISO 9712, Total Control SRL, mugurel@tcontrol.ro   

Abstract 

Widely used in Europe, the DGS method has been affected by limitations and errors from 
the outset. Over time, remarkable improvement efforts have been made, with success 

somewhat limited.  
Recently, the technological progress and the intelligent continuation of the work of the inventors of this method 
have solved many problems that remained without adequate response and opened new prospects for the 
application of the SGS method.   

a. Introducere  

Metoda DGS (desemnată cu prescurtarea AVG în limba germană) propune evaluarea semnalului 

de la un reflector necunoscut pe baza răspunsului teoretic al unui reflector tip gaură cu fund plat, dispusă 

perpendicular pe axa fasciculului ultrasonic. La începuturi (1959), metoda a introdus așa numita 

diagramă DGS generală, stabilită de frații Josef și Herbert Krautkrämer [1] pentru cristale piezoelectrice 

plate, în formă de disc. Din diagrama generală se puteau deriva diagrame specifice unui anumit 

palpator, pe baza diametrului elementului activ și a frecvenței nominale. Pentru palpatori cu incidență 

normală, stabilirea diagramelor specifice palpatorului a fost relativ simplă, oarecare complicație 

survenind la palpatorii unghiulari, fabricați cu element activ plan rectangular. Compararea rezultatelor 

experimentale cu cele obținute pe cale teoretică a impus efectuarea de corecții în zona câmpului 

apropiat al palpatorului, acestea fiind stabilite experimental [1]. Inițial, diagramele DGS specifice au fost 

furnizate sub forma unor scale atașabile la ecranului defectoscopului analog (Fig. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 –  Scala DGS pentru palpatorul B4S [2]. 

Ulterior, progresul tehnologic și software-ul specializat au permis încorporarea funcţiei DGS în 

meniul defectoscoapelor digitale (Fig. 2).   

b. Limite de aplicare și reflectarea în standarde  

Chiar inițiatorii metodei DGS au punctat limitele ei de validitate în diverse capitole ale lucrării lor 
monumentale [1]. Totuși, în multe cazuri metoda DGS poate fi utilizată fără dificultate, anume atunci 
când piesa este fabricată din oțel slab aliat, are o geometrie simplă, prezintă atenuare relativ redusă, 
suprafața permite un cuplaj uniform și palpatorul utilizat este unul cu bandă îngustă de frecvență [2]. 

Odată aceste limitări luate în considerare, avantajele metodei DGS au fost imediat sesizate: este 
suficientă înregistrarea unui singur reflector de referință pentru a caracteriza unitar discontinuitățile pe 
baza reflectivității echivalente, permite rezultate cu o bună reproductibilitate, fără a fi neapărat necesar 
un bloc de referință (ca la metoda DAC), sau folosind ca bloc de referință însăși piesa examinată (în 
cazul incidenței normale). Utilizarea metodei DGS la incidență normală este cea mai la îndemână, 

INFORMAŢII  ŞTIRI  OPINII 
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fiindcă reduce numărul de corecții ale amplificării de referință și acestea sunt ușor de făcut. Aici trebuie 
adăugată o altă limitare: metoda nu este aplicabilă decât la palpatori cu talpă de adaptare din material 
moale, deci palpatorii cu talpă rezistentă la uzură sunt excluși datorită distorsionării câmpului sonic 
teoretic [1].  

 

Fig. 2 –  Evaluare DGS cu palpatorul MWB60-4 [3]. 

De asemenea, trebuie menționat că diagrama DGS a palpatorilor emisie-recepție cu incidență 
normală, disponibilă pe defectoscoapele digitale, este de fapt o curbă DAC stabilită prin experiență și 
încărcată în memoria instrumentului. 

Metoda DGS este acceptată pe scară largă de standardizarea europeană, fiind permisă la 
examinarea sudurilor, pieselor forjate și turnate, în timp ce standardizarea americană este mult mai 
reticentă (metoda DGS este menționată doar la examinarea pieselor forjate conform ASTM A388).   

Diagrama DGS generală (reprezentare logaritmică), modul de aplicare al metodei DGS, inclusiv 
restricțiile, sunt cuprinse în standardul fundamental EN ISO 16811 [4]. Reflectorul de referință (perete 
de fund, gaură laterală sau gaură cu fund plat) și condițiile pe care acesta trebuie să le îndeplinească 
sunt definite în Anexa B a standardului. Suplimentar, se acceptă folosirea piesei de examinat ca bloc 
de referință și a sectoarelor circulare de la blocurile de calibrare nr. 1 și nr. 2 ca reflectori de referință 
(numai când corecția de curbură pentru palpatorul unghiular utilizat este cunoscută). 

Nu putem trece cu vederea că EN ISO 16811 nu menționează condiția ca palpatorii utilizați cu 
metoda DGS să fie palpatori cu bandă de frecvență îngustă și nici restricția ca palpatorii cu incidență 
normală să nu fie din categoria celor cu talpă rezistentă la uzură! Aceste limitări ar fi trebuit menționate, 
cu atât mai mult cu cât fac obiectul inițiatorilor metodei DGS. De exemplu, contribuția la câmpul sonic 
a altor frecvențe decât frecvența nominală face imposibilă definirea lungimii câmpului apropiat și a 
unghiului de divergență la palpatorii puternic amortizați cu bandă de frecvență largă [9]. Totuși, 
interdicția utilizării metodei DGS cu palpatori cu talpă/pană conturată este menținută, distorsionarea 
câmpului sonic în acest caz fiind amintită încă de la începuturi [1].  

O altă observație este legată de conversia diametrului găurii laterale în diametru pentru gaură cu 
fund plat. Formula de conversie (foarte utilă) și condițiile de aplicare erau cuprinse în EN 583-2 [5], pe 
care EN ISO 16811 l-a înlocuit. Totuși, formula o găsim în seria de standarde de examinare a peiselor 
turnate EN 12680, încă în vigoare, limitată la parcursuri sonice mai mari decât de 5 ori lungimea 
câmpului apropiat al palpatorului [6]. 

Această limitare este în concordanță cu măsurători experimentale care au determinat o 

corespondență acceptabilă între diametrul găurii laterale și cel al găurii cu fund plat numai în câmpul 

sonic foarte îndepărtat al palpatorului [7].        

c. Evoluții recente ale metodei DGS (AVG) 

Măsurătorile efectuate cu defectoscoape digitale moderne au pus în evidență erori de 

supraevaluare a indicațiilor produse de reflectori gaură cu fund plat, detectate cu palpatori unghiulari și 

evaluate cu metoda DGS [3] (Fig. 3).  

Specialiștii GE Sensing & Inspection Technologies au demarat un program de cercetare amănunțită 

a cauzelor acestor deviații și au stabilit că abaterile se datorează asimetriei axiale a fasciculului sonic 

generat de palpatorii unghiulari, spre deosebire de cazul palpatorilor cu incidență normală pe baza 

cărora a fost iniţial dezvoltată metoda DGS. Asimetria câmpului sonic al undelor transversale se 

manifestă indiferent de forma elementului activ plan (rotundă sau rectangulară), forma rectangulară 

fiind doar un factor de influență suplimentar la distorsionarea câmpului sonic de către fenomenele de la 

interfața pană de refracție – material examinat [3]. 
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Fig. 3 –  Deviații ale amplitudinii indicațiilor detectate cu palpatorul SWB60-2 [3]. 

O dată stabilită cauza rădăcină a deviațiilor, a fost stabilită ținta finală: proiectarea palpatorilor 

unghiulari care să producă unde transversale într-un un câmp sonic cu simetria axială a câmpului sonic 

produs de palpatorii uzuali cu unde longitudinale la incidență normală. 

Plecând de la definiția câmpului apropiat și principiul timpului minim (principiul lui Fermat), a fost 

modelată matematic suprafața elementului activ al plapatorului unghiular cu simetrie axială a câmpului 

sonic, rezultând forma curbată pe trei direcții din Fig. 4. Pe această formă se bazează tehnologia de 

fabricare a palpatorilor din seria denumită trueDGS, patent al GE Sensing & Inspection Technologies.      

 

Fig. 4 –  Forma elementului activ la palpatorul MWB60-4 trueDGS [3]. 

Rezultatele testelor cu palpatorii fabricați cu noua tehnologie au demonstrat o îmbunătățire evidentă 

a preciziei evaluării cu metoda DGS (Fig. 5). Suplimentar, aplicarea tehnologiei trueDGS la palpatori cu 

pană conturată elimină erorile introduse de conturare și permite utilizarea metodei DGS atunci când 

adaptarea penei la suprafața de cuplare este necesară [8]. 

 

Fig. 5 –   Rezultatele evaluării cu metoda DGS și palpatorul MWB60-4 trueDGS [3]. 
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Noua tehnologie a fost aplicată cu succes și la plapatorii phased-array, fiind aici de un interes 

aparte, deoarece permite stabilirea rapidă a curbei de referință, bazate pe înregistrarea unui singur 

ecou de  referință cu un singur unghi de incidență, și reconfigurarea precisă a acesteia indiferent de 

unghiul optim de incidență (Fig. 6).  

 

Fig. 6 –   Rezultatele evaluării cu metoda DGS și palpatorul phased-array MWB2PA16 – trueDGS,  

pentru unghiul de 70 grade [3]. 

d. Concluzii 

Progresul tehnologiei de fabricare a palpatorilor ultrasonici cu element activ modelat matematic a 

îmbunătățit radical precizia evaluării indicațiilor cu metoda DGS. Erorile datorate turbulențelor din 

câmpul apropiat al palpatorului și fenomenelor fizice de la interfața pană de refracție – material examinat 

au fost reduse la un nivel acceptabil. Aceste rezultate deschid perspectiva unei evaluări unitare și 

consistente a indicațiilor detectate la examinarea cu ultrasunete, indiferent de metoda utilizată pentru 

evaluare, fie DGS, fie DAC.  
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UNITĂŢI DE MĂSURĂ 
menţionate în lucrări din Antichitate, inclusiv în Biblie – Noul şi Vechiul Testament 

(Units of measurement mentioned in works from antiquity, including in the Bible –                       

the New and Old Testament)  

Stănică Vasiliu, ARoENd 

 

Măsuri de lungime 

Deget – Veche unitate de măsură pentru lungimi, folosită mai ales în Muntenia. 1 deget = 1/10 palme 
= 10 linii = 0,02 m. 

Palmă – Unitate de măsură a lungimii, egală cu 0,279 m în Moldova şi cu 0,246 m în Muntenia. 

Palmac – Veche unitate de măsură pentru lungimi, egală cu 0,035 m, folosită în Moldova. 

Picior – Unitate egală cu 0,3048 m (12 ţoli), utilizată în Anglia, SUA şi în alte câteva ţări. Este notat cu 
ft şi se mai numeşte picior englez. În Biblie – 1988 – 1 picior = 0,32m. 

Milă – Unitate de măsură pentru lungime, egală cu 1609,3m, folosită în Anglia şi în Statele Unite. 

Milă marină – Unitate folosită în navigaţia maritimă. Este egală cu 1852 m şi reprezintă lungimea unui 
minut de arc meridian cu latitudinea de 45°. 

Cablu sau Ancablură – A zecea parte dintr-o milă marină, folosită la indicarea, pe mare, a distanţelor 
mici. 

Calea sâmbetei – Reprezintă 2000 de coţi sau 1000 de paşi (circa 1000 m). 

Stânjen – Unitate veche pentru lungime, egală cu 8 palme; în Moldova era egală cu 2,23 m, iar în 
Muntenia cu 1,967m. 

Jug – Suprafaţă ce putea fi arată cu doi boi, într-o zi (2500 m2). 

      Obs. 1. traducătorii latini ai Bibliei l-au redat prin Jugerum, adică iugăr; 

   2. lat. ingerum – măsură agrară de circa 25 ari; 

   3. veche unitate de măsură pentru suprafaţă, folosită în Transilvania, cu valoarea de 5775 m2. 

Prăjină (trestie) – Reprezintă o lungime de 2,88 m. 

Braţ – Lungime de 1,75 m. 

Cot – Unitate ce reprezintă lungimea de 0,48 m. 

Lat de mână – Echivalent a 0,08 m. 

Arşin – Veche unitate rusească de lungime, folosită până la introducerea sistemului metric, egală cu 

0,7112 m. A fost folosită şi în Bulgaria, Turcia, Serbia. 

Stadiu – Lungime de 185 m. 

Drumul de sabat – Lungime de 1100 m. 

Mila – Veche unitate de lungime de 1480 m. 

Măsuri de capacitate pentru lichide 

Log – Capacitate de 0,33 l. 

Cab – Capacitate de 1,35 l (adică 4 logi). 

Omer – Capacitate de 2,40 l, ce reprezintă o zecime din efă. 

Hin – Capacitate de 7,90 l. Se menţionează şi valoarea de 6,50 l. 

Bat, Efă – Capacitate de 10 omere, adica 240 l. 

Letec – Capacitate de 5 efe, respectiv 120 l. 

Cor – Echivalent a 2 letecuri sau 10 efe, adică 240 l. 

Măsuri de capacitate pentru cereale 

Log, Kotil – Capacitate de 0,55 l. 

Kab – Corespunde unei capacităţi de 2,20 l. 

Omer, Isaron – Capacitate de 3,88 l. 

Hin, Efa Omer – Capacitate de 6,50 l. 

Sea, Saton – Capacitate de 12,90 l. 

Efa (Abth) – Capacitate de 38,80 l. 

Letec – Corespunde unei valori de 194 l. 
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Homer sau Kor – Capacitate de 388 l. 

Măsuri de greutate 

Gheră – Reprezintă cea mai mică măsură de greutate, egală cu 0,57g (1/20 siclu). 

Siclu – Se subdivide în 20 de ghere şi are greutatea de 11,5 g. 

Jumătate de siclu – Valorează 10 ghere, cu greutatea de 5,75 g. 

Litră – Măsura care cuprinde 12 uncii şi cântăreşte 326 g. 

Mină – Se subdivide în 50 de sicli şi cântăreşte 0,575 kg.  

Talant – Se subdivide în 60 mine, precum şi în 3000 sicli şi are greutatea de 34,5 kg. 

În Noul Testament apar menţionate: 

1 siclu = 14,20 g; 50 sicli = 1 mină; 

1 dinar = 0,5 kg (aproximativ). 

Monede 

Raportul dintre aur şi argint era, în Antichitate, de 1 la 13 1/3, iar cel dintre argint şi aramă de 1 la 60. 

Spre exemplu, un siclu de aur echivala cu 13 1/3 sicli de argint, iar un siclu de argint cu 60 sicli de 

aramă.  

În perioada de început, aurul şi argintul folosite ca mijloc de schimb circulau în dimensiuni variate şi 

forme diferite. Pentru a cunoaşte valoarea reală, acestea erau cântărite de fiecare dată. După ce 

greutatea şi forma au fost standardizate (începând cu secolul VII înainte de Hristos), nu a mai fost 

necesară cântărirea.  

În Biblie sunt menţionate următoarele monede: 

Siclul – din aur 16,36 g; din argint 14,54 g 

Demi-siclul – din aur 8,18 g; din argint 7,25 g 

Drahma – din aur 4,09 g; din argint 3,65 g 

Didrahma – din aur 8,18 g; din argint 7,30 g 

Statirul – din aur 8,52 g; din argint 14,60 g 

Dinarul – din argint 4,50 g 

Mina – din aur 818 g; din argint 727 g 

Talantul – din aur 49,077 kg; din argint 43,620 kg. 

Codrantul, leptaua, asariul şi obolul sunt mici subdiviziuni monetare din aramă, unele cântărind sub 1 

gram, care serveau la micile cumpărături, precum şi la darea restului. 

Obs. 1. Mina (= 50 sicli = 2000 drahme) şi talantul (= 3000 sicli = 12000 drahme) nu erau monede, ci 

denumiri ale sumelor monetare mari. 

         2. Dinarul reprezenta salariul zilnic al unui muncitor agricol.  
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Consideraţii privind inspecţia calitaţii 
 (Considerations regarding the quality inspection) 

Alexandrina Mihai, Universitatea POLITEHNICA din București 

Cea mai veche reprezentare grafică a inspecţiei calităţii, preluată ca emblemă 
a Institutului Juran din S.U.A, a fost descoperită în Egipt în mormântul lui Rekh-Mi-
Re din Theba, 1450 IH [1]. Un egiptean verifică perpendicularitatea unui bloc de 
piatră cu firul de plumb, în prezenţa tăietorului de piatră.  

În diverse sinteze privind inspecţia calităţii, specialişti ai domeniului 
semnalează faptul că, din punct de vedere istoric, una dintre primele referiri la inspecţia calităţii este 
precizată în GENEZA: "de fiecare dată când se termina lucrarea din una din cele 6 zile în care EL a 
făcut lumea se specifică: şi a văzut Dumnezeu că este bine”. Dar cele mai vechi referiri la calitate se 
găsesc în vechiul cod de legi ale regelui babilonean Hammurabi (sec. 19 î. H). 

În Evul Mediu breslele meşteşugăreşti dictau reguli clare şi aveau un sistem de formare şi de control 
care garantau clienţilor conformitatea produselor. 

În 1664, într-un raport adresat regelui Ludovic al XIX se menţionează: "dacă fabricile noastre, printr-
un lucru îngrijit, vor asigura calitatea produselor, aceasta va duce la creşterea interesului străinilor 
pentru a se aproviziona de la noi şi banii lor se vor scurge către regat". 

La sfârşitul secolului XVII s-a semnalat şi dezvoltat principiul interschimbabilităţii, plecând de la 
cerinţa ca un tun să poată trage cu orice ghiulea din dotare, un element esenţial al producţiei moderne, 
şi s-au publicat primele reguli de fabricaţie: 

- limitarea dimensiunilor la un ansamblu de valori standard; 

- determinarea toleranţelor faţă de aceste valori standard; 

- stabilirea unui sistem de control care preciza dimensiunile şi instrumentele necesare pentru 
verificare. 

În 1931 matematicianul Walter Shewhart (1891 - 1967), USA, a lucrat timp îndelungat pentru Bell 
Telephone Laboratories, considerat în prezent creatorul instrumentelor statistice în control a introdus 
statistica în verificarea calităţii. 

Metodele statistice s-au dezvoltat în timpul celui de-al doilea război mondial şi s-au aplicat diferitelor 
categorii de armament. Tot în această perioadă s-au stabilit tabelele de eşantionare statistică, puse în 
aplicare pentru prima oară la concernul Bell-System, de către Harold F. Dodge şi Henry Romig. După 
cel de al doilea război mondial, doi dintre cei mai renumiţi specialişti americani în calitate, Edward 
Deming şi Joseph M. Juran (născut la Brăila, în 1904) au ţinut cursuri despre calitate şi control statistic 
în Japonia şi au pus bazele calităţii moderne în industria japoneză.  

Una dintre primele lucrări de referinţă "Calitatea ca o metoda de conducere", a fost publicată în 
1945 Dr. A.V. Feigenbaum. Din 1951, la concernul General Electric a început să se aplice conceptul de 
control total al calităţii, iar în 1961 s-a publicat cartea "Controlul total al calităţii". 

După unii autori, cuvântul “calitate” sau “qualitas” îşi are originea în latinescul “qualis” care are 
înţelesul de "fel de a fi". Literatura de specialitate furnizează un număr considerabil de definiţii date 
conceptului de calitate.  

După unii specialişti, calitatea produselor este considerată: «satisfacerea unei necesităţi», «gradul 
de satisfacere a consumatorului», «conformitatea cu caietele de sarcini», «ansamblul mijloacelor pentru 
realizarea unui produs viabil». «un cost mai mic pentru o utilizare dată». 

În activitatea practică, pentru definirea calităţii se utilizează o serie de termeni ca, de exemplu [3]: 

- calitatea proiectată (calitatea concepţiei) reprezintă măsura în care produsul proiectat asigură 
satisfacerea cerinţelor beneficiarilor şi posibilitatea de folosire, la fabricaţia produsului respectiv, 
a unor procedee tehnologice raţionale şi optime din punct de vedere economic; 

- calitatea fabricaţiei desemnează gradul de conformitate a produsului cu documentia tehnică. 
Acesta se realizează în producţie şi este determinată de procesul tehnologic, echipamentul de 
producţie, activitatea de urmărire şi control, manopera, etc. 

- calitatea livrată, reprezentând nivelul efectiv al calităţii produselor livrate de furnizor. 

În funcţie de natura lor şi de modul în care se manifestă în etapa de utilizare, caracteristicile 
de calitate se grupează în următoarele categorii (fig. 1): 

Caracteristici tehnico-funcţionale - se referă la însuşirile valorii de întrebuinţare a produsului care 
conferă acestuia potenţialul de satisfacere a utilităţilor consumatorilor. Carateristicile tehnice au la bază: 
proprietăţi fizice, chimice, biologice, intrinsece structurii materiale a produsului şi determinate de 
concepţia constructiv-funcţională a acestuia. Caracteristicile tehnice sunt măsurabile obiectiv direct sau 
indirect, cu o precizie suficientă prin mijloace tehnice.  
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Caracteristici de disponibilitate - reflectă aptitudinea produselor de a-şi realiza funcţiile utile de-a 
lungul duratei de viaţă, aptitudine definită prin două concepte fundamentale: fiabilitatea şi 
mentenabilitatea.  

Fiabilitatea reflectă capacitatea unui produs de a-şi îndeplini funcţiile fără întreruperi cauzate de 
apariţia defecţiunilor într-o perioadă de timp specificată şi într-un sistem de condiţii de utilizare impus. 

Mentenabilitatea are caracter probabilistic ca şi fiabilitatea şi măsoară şansa ca un produs să fie 
repus în funcţiune într-un interval specificat de timp, în condiţiile existente de întreţinere şi reparaţii.  

Caracteristici economice - exprimate printr-o serie de indicatori cum sunt: costul de producţie, 
preţul, cheltuielile de mentenanţă, randamentul, gradul de valorificare a materiilor prime. 

Caracteristici de ordin social general - vizează efectele pe care le au sistemele tehnologice de 
realizare a produselor, precum şi utilizarea acestora, asupra mediului natural, asupra siguranţei şi 
sănătăţii populaţiei. 

Caracteristici psiho-senzoriale - vizează efecte de ordin estetic, organoleptic, ergonomic pe care 
produsele le au asupra utilizatorilor prin formă, culoare, gust, grad de confort. Producătorii trebuie să 
aibă în vedere permanent faptul că aceste caracteristici prezintă o mare variabilitate în timp şi spaţiu şi 
aprecierea lor se află sub incidenţa unor factori de natură subiectivă. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Caracteristicile de calitate ale unui produs. 

După importanţa lor în asigurarea utilităţii şi functionalităţii produselor, caracteristicile se 
grupează astfel: 

Caracteristici de bază - absolut necesare. 

Caracteristici secundare, care pot să lipsească sau pot fi realizate la nivele inferioare, reducându-
se astfel costurile inutile fără ca gradul de utilitate al produselor să fie semnificativ afectat. 

În funcţie de destinaţia şi caracterul folosirii produselor în procesul de consum, carac-
teristicile se pot grupa astfel: 

Caracteristici ale mijloacelor de muncă: durabilitate, greutate, consumuri specifice, temperatură, 
precizie de lucru, estetică; 

Caracteristici ale obiectelor muncii: uşurinţa prelucrării şi economicitatea acesteia, asigurarea 
calităţii cerute produsului finit, soliditate, componenţă chimică; 

Caracteristici pentru obiectele de consum individual: gust, formă, rezistenţă la rupere şi la frecare, 
elasticitate. 

După modul de măsurarea a caracteristicilor de calitate distingem:  

Caracteristici măsurabile direct: greutate, volum, rezistenţă, conţinutul de substanţe utile; 

Caracteristici măsurabile indirect: fiabilitatea unui utilaj determinată pe baza probelor de rezistenţă 
la uzură; 

Caracteristici comparabile obiectiv cu o referinţă sau cu un etalon: numărul de defecte pe unitatea 
de suprafaţă, de exemplu. 

Caracteristici comparabile subiectiv cu o referinţă: grad de vopsire, finisajul unei mobile, grad de 
cromare etc. 

În funcţie de modul de exprimare caracteristicile pot fi grupate în:  

Costul de producţie, preţul, gradul de 

valorificare a materiilor prime etc. 

Organoleptice: miros, gust etc. 

Caracteristici tehnico-

funcţionale 

Caracteristici 

ale calităţii 

Caracteristici 

economice 

Tehnice - proprietăţi fizice, chimice, 
mecanice, electrice, magnetice etc. 

Disponibilitate - fiabilitate, mentenanţă 

Costul utilizării la beneficiar, cheltuieli 

de mentenanţă, consumabile etc. 

Caracteristici sociale 
Ergonomice: marfă-om 

Ecologice: marfă-om-mediu 

Caracteristici psiho-

senzoriale 

Estetice: aspect, culoare etc. 
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Caracteristici cuantificabile: cote, greutăţi, rezistenţe, debite etc. 

Caracteristici atributive care definesc calitatea prin calificative: corespunzător, necorespunzător. 

Indiferent de gruparea utilizată, se poate spune că toate aceste caracteristici conferă produsului 
calitatea. 

Documentele referitoare la calitatea produselor se clasifică astfel: 

- Documente care prescriu calitatea produselor: standarde, caiete de sarcini, norme tehnice, 
specificaţii, planuri ale calităţii; 

- Documente care confirmă calitatea produselor: buletin de analiză, certificate de omologare, 
certificat de garanţie, certificat de calitate. În general, ele constituie aşa numitele înregistrări ale 
calităţii. 

Întrucât  defectele unui produs, material sau ale unei piese determină în mare măsura nivelul de 
calitate al acestora, cunoaşterea, identificarea şi/sau măsurarea şi descrierea cât mai exactă a 
defectelor constituie o premisă esenţială pentru estimarea cât mai corectă a nivelului de calitate. 
Cunoaşterea defectelor poate de asemenea conduce şi la îmbunătăţirea nivelului de calitate, deoarece 
permite analiza cauzelor care le-au determinat apariţia ceea ce asigură informaţiile necesare privind 
aplicarea unor măsuri corective în procesul de fabricaţie. 

În limbajul curent noţiunea de defect are un caracter profund subiectiv, o aceeaşi caracteristică a 
unui produs poate fi considerată, în funcţie de educaţia şi cultura celui care o apreciază, o calitate sau 
un defect. În tehnică nu se pot vehicula noţiuni cu un grad de subiectivism atât de pronunţat. În cadrul 
unui proces de fabricaţie se obţin produse concrete prin contribuţia unui număr mare de oameni şi de 
compartimente, astfel că este imperios necesar ca limbajul folosit, să aibă aproximativ aceeaşi 
semnificaţie pentru toti cei implicaţi în proces.  

La fel ca şi alte noţiuni utilizate în domeniul tehnic sau în alte domenii neartistice, noţiunea de defect 
a fost standardizată. Defectele existente în materiale, produse sau piese au diverse provenienţe, iar 
cauzele care le determină pot fi adeseori diminuate dar nu eliminate complet. 

Calitatea unui produs este determinată de un număr atât de mare de caracteristici, iar acestea, la 
rândul lor, sunt afectate de un număr atât de mare de factori încât  estimarea calităţii unui produs în 
faza de proiectare a acestuia are un anumit grad de aproximare. 

Aşadar, se poate afirma despre un produs: 

- calitatea acestuia se stabileşte în procesul de concepţie; 

- calitatea se realizează în fabricaţie; 

- calitatea se confirmă în exploatare. 

În domeniul managementului calităţii se vehiculează o serie de noţiuni specifice care, în unele 
cazuri, crează confuzii.  

Astfel, termenii audit, supraveghere şi inspecţie sunt de multe ori percepuţi incorect. 

Auditul calităţii (quality audit) este un ansamblu de activităţi sistematice destinate a verifica 
capacitatea unei organizaţii de a respecta standardele prestabilite privind calitatea. Principalul obiectiv 
ale auditului calităţii este determinarea conformităţii sau neconformităţii elementelor Sistemului Calităţii 
unei organizaţii cu exigenţele specificate ceea ce oferă organizaţiei auditate posibilitatea să-şi 
îmbunătăţească propriul Sistem al Calităţii şi să-şi înregistreze acest sistem la organismul naţional în 
vederea certificării. 

Supravegherea calităţii (quality surveillance) constă într-un ansamblu de acţiuni care au ca 
principale obiective verificarea modului în care procedurile care vizează calitatea sunt respectate în 
activitatea de zi cu zi şi, de asemenea, gradul în care respectarea procedurilor conduce la realizarea 
nivelului de calitate planificat.  

Inspecţia calităţii (quality inspection), denumită larg în România şi prin sintagma controlul calităţii, 
reprezintă activităţile prin care se măsoară, examinează, încearcă una sau mai multe caracteristici ale 
unei entităţi şi se compară rezultatul cu cerinţele specificate, în scopul determinării conformităţii acestor 
caracteristici. Inspecţia calităţii este un instrument care furnizează informaţii. Trebuie remarcat faptul că 
în domeniul managementului calităţii termenul «control» este folosit în mod obişnuit cu sensul de 
stăpânire. De exemplu, «controlul unui proces» înseamnă «stăpânirea procesului» (în limba română, 
expresia adecvată este «ţinere sub control»).  

Inspecţia calităţii este definită ca "evaluare a conformităţii prin observare şi judecare însoţite după 
caz, de măsurare, încercare sau comparare cu un calibru". Prin încercare înţelegându-se determinarea 
uneia sau mai multor caracteristici în conformitate cu o procedură. 

Standardul SR EN ISO 9000, Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI 
VOCABULAR, descrie principiile fundamentale ale sistemelor de management al calităţii, care fac obiectul 
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seriei ISO 9000 şi defineşte termenii asociaţi. Acest standard reprezintă revizuirea SR ISO 8402: 1995 pe care 
îl înlocuieşte, şi care a fost elaborat iniţial în 1995. 

Produsul real conţine diverse imperfecţiuni care sunt mai mult sau mai puţin grave. Din motive 
obiective, defectele au fost împărţite în două mari categorii: defecte acceptabile şi defecte 
inacceptabile. Deci, doar o parte dintre ele sunt inacceptabile. 

Încadrarea în una sau alta din categoriile de mai sus se face în funcţie de destinaţia produsului, de 
rolul funcţional, de importanţa acestuia într-un ansamblu, de cost, de exigenţele impuse de norme sau 
convenţii între beneficiar şi furnizor etc. 

În oricare dintre situaţiile de mai sus însă, este evident faptul că defectele trebuie cunoscute, 
identificate, descrise şi măsurate. Pentru a facilita procesul de identificarea a acestora, având în vedere 
faptul că în realitate există o infinitate de posibilităţi de materializare a defectelor, standardele au fost 
concepute în aşa fel încât orice defect real să poată fi încadrat într-o categorie, să "poată fi judecat şi 
condamnat sau nu". Cunoaşterea defectelor presupune parcurgerea următoarelor etape: 

- cunoaşterea tipurilor de defecte care pot apărea într-un produs în funcţie de natura 
materialului, de modul de proiectare şi de procesul tehnologic de prelucrare (nu căutăm 
delaminări într-o piesă turnată!); 

- detectarea defectelor, semnalarea prezenţei acestora (existenţa unor goluri poate fi semnalată, 
de exemplu, prin cântărire); 

- localizarea în raport cu un sistem de referinţă convenabil ales (stabilirea poziţiei unde este 
amplasat defectul în raport cu suprafeţele exterioare ale piesei); 

- măsurarea şi estimarea formei şi volumului (adeseori se aproximează mărimea defectului prin 
mărimea unei figuri geometrice în care poate fi înscris: sferă, paralelipiped sau prin proiecţia 
acestuia pe o suprafaţă sau prin luarea în considerare a dimensiunii celei mai mari, denumită 
dimensiune caracteristică); 

- estimarea tendinţei de a evolua în timp, de propagare (defectele bidimensionale, cum ar fi 
fisurile, au tendinţa de propagare mai mare decât cele tridimensionale); 

- compararea caracteristicilor reale ale produsului afectat de prezenţa defectelor detectate cu 
valorile stabilite la proiectare sau prescrise pentru acele caracteristici; 

- luarea unei decizii privind acceptabilitatea defectelor detectate în conformitate cu o normă sau, 
în absenţa normelor, pe baza negocierilor dintre beneficiar si furnizor; 

- analiza produsului declarat neconform – în vederea stabilirii “traseului” lui specific: declasare, 
derogare, reprelucrare şi reciclare. 

În literatura de specialitate şi în standarde există numeroase clasificări bazate pe diverse criterii de 
selecţie, cele mai importante fiind prezentate în cele ce urmează. 

Clasificarea generală a defectelor produselor, pieselor sau materialelor 

Principalele criterii de clasificare, selectate pe criterii practice, sunt: 
- clasificarea defectelor după importanţa acestora şi după gradul de periculozitate în raport cu 

funcţionarea produsului; 
- după gradul de grupare; 
- după caracteristica pe care o afectează; 
- după frecvenţa de apariţie; 
- după gradul de accesibilitate la detectare; 
- după evoluţia în timp. 

Clasificarea defectelor după importanţa acestora şi după gradul de periculozitate în raport cu 
funcţionarea produsului 

După acest criteriu defectele pot fi: critice, majore sau minore. 

- Defectul critic este considerat acea neconformitate a unui produs care determină lipsa de 
securitate sau poate conduce la accidentarea utilizatorilor. 

- Defectul major este considerat cel care, fără să fie critic, reduce posibilităţile de utilizare a 
produsului respectiv sau poate provoca o defectare care să împiedice funcţionarea acestuia. 

- Defectul minor este o neconformitate care reduce confortul, afectează caracteristicile estetice 
sau diminuează nesemnificativ funcţionalitatea produsului. 

Dacă luăm ca exemplu un autoturism, disfuncţiile sistemului de frânare sau ale sistemului de 
direcţie se încadrează în categoria defectelor critice, întrucât afectează grav funcţionalitatea produsului, 
poate pune in pericol viaţa utilizatorului sau a celor din jurul lui, inclusiv viaţa produsului. În cadrul 
aceluiaşi exemplu, disfuncţia carburatorului sau a blocului de contact este considerată majoră deoarece 
împiedică funcţionarea produsului fără însă (de regulă) a pune în pericol viaţa cuiva.  
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Deteriorarea sistemului de iluminare din habitaclu sau a brichetei de bord pot fi încadrate în 
categoria defectelor minore întrucât produc doar un anumit disconfort sau incomodităţi lipsite de 
importanţă in raport cu funcţionalitatea generală a produsului. 

Este interesant faptul că un acelaşi defect, în funcţie de destinaţia produsului, poate fi 
încadrat  în una sau alta din categoriile de mai sus.  

De exemplu o fisură într-o conductă de gaze este un defect critic în timp ce aceeaşi fisură într-o 
greutate de cântar este un defect minor atât timp cât greutatea are valoare înscrisă şi cântărirea se 
poate face corect. 

Inspecţia calităţii acoperă practic toate etapele vieţii produsului conform buclei calităţii: 

 În concepţie şi proiectare - se asigură o documentare asupra produselor similare realizate pe 
plan mondial şi se determină prin calcul o previziune asupra calităţii pentru alegerea variantei 
optime de proiectare. Sunt necesare: studiul de piaţă şi studiul capacităţii produselor de a 
satisface cerinţele beneficiarilor, stabilirea tehnologiei de fabricaţie şi proiectarea fabricaţiei. 

 În pregătirea fabricaţiei inspecţia calităţii are ca obiective: asigurarea competenţei profesionale 
a personalului; efectuarea unor reglaje, reamplasări; aprovizionare, în cantitatea şi calitatea 
cerute de o bună desfăşurare a procesului de producţie, pregătirea documentaţiei necesare. 

 În timpul fabricaţiei se are în vedere asigurarea concordanţei dintre calitatea concepţiei şi 
calitatea fabricaţiei prin: respectarea strictă a materialelor şi operaţiilor prevăzute în 
documentaţia tehnică, obţinerea de produse cu indicii de calitate proiectaţi, realizarea 
randamentelor, productivităţii şi consumurilor normate.  

 În faza finală se are în vedere inspecţia calităţii produselor finite: măsurarea caracteristicilor de 
calitate, verificarea preciziei determinărilor pentru a stabili gradul de încredere în acestea, 
verificarea gradului de protecţie, comportarea în timpul depozitării, transportului şi manipulării. 

 Urmărirea calităţii produselor la beneficiari se realizează prin asigurarea unui feadback 
informaţional privind comportarea lor în exploatare, colectarea de critici, observaţii şi tendinţe.  

Metodele de examinare şi inspecţie utilizate de-a lungul fluxului tehnologic pot fi clasificate: 

În raport cu procesul de producţie: 
- inspecţie de recepţie a materiilor prime si materialelor precum şi a produselor finite la sfârşitul 

procesului de producţie; 
- inspecţie pe flux de fabricaţie, desfăşurată pe toate fazele procesului tehnologic. 

În raport cu numărul produselor controlate: 
- inspecţia integrală sau 100%; 
- inspecţia prin sondaj sau prin eşantionare empirică sau statistică. 

În funcţie de gradul de participare a omului: 
- inspecţie manuală, executat nemijlocit de om; 
- inspecţie semiautomată executat prin intermediul omului si aparatelor; 
- inspecţie automată realizat integral de aparate. 

În raport cu personalul care execută contolul: 
- inspecţia efectuată de personal specializat pe tipuri de operaţii de încercare; 
- inspecţia efectuată de fiecare executant (autoinspecţie) sau inspecţia în lanţ (operatorul verifică 

mai întâi rezultatul operaţiei precedente, execută operaţia curentă şi apoi verifică rezultatul). 

În raport cu integritatea produsului examinat: 
- încercări distructive; 
- examinări nedistructive. 

În funcţie de parametrii supuşi verificării: 

- inspecţia prelucrării, care urmăreşte asigurarea înscrierii în parametrii dimensionali şi calitativi 
ai semifabricatelor obţinute; 

- verificarea parametrilor procesului tehnologic, care asigură respectarea normalităţii producţiei; 

- inspecţia modului de funcţionare a utilajelor, verificarea parametrilor tehnico-funcţionali ai 
utilajelor şi echipamentelor tehnologice; 

- verificarea calităţii produselor rezultate în comparaţie cu cele proiectate. 

În practică, pentru măsurarea nivelului calităţii produselor se folosesc următoarele: 

 Metode experimentale, folosite pentru evaluarea proprietăţilor produselor pe baza unor încercări 
sau determinari mecanice sau fizico-chimice efectuate cu ajutorul diferitelor mijloace şi procedee 
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tehnice. Metodele experimentale se aplică acelor caracteristici de calitate ale produsului care 
pot fi măsurate cu ajutorul unor aparate, instrumente, dispozitive etc. 

 Metode bazate pe expertiză, folosite în completarea celor experimentale pentru evaluarea 
valorilor caracteristicilor de calitate care nu se pot măsura. În acest caz, nivelul calităţii se 
evaluează de către experti, mai ales prin intermediul organelor de simţ. Exactitatea 
determinărilor depinde de calificarea, capacitatea şi competenţa specialiştilor. 

 Metode sociologice, bazate pe rezultate obţinute în urma anchetelor efectuate în rândul 
beneficiarilor. Părerile beneficiarilor sunt preluate şi interpretate. 

 Metode statistice, utilizate în cazul producţiei de serie, care au la bază teoria probabilităţilor şi 
statistica matematică şi folosesc pentru prelucrare, analiză şi decizie o serie de informaţii 
primare oferite de celelalte metode, prelucrate cu tehnici, procedee şi metode specifice. 

În prezent, există numeroase metode, tehnici şi instrumente de analiză şi de evaluare a calităţii 
produselor, bazate pe indicatori ai calităţii sau ai noncalităţii [2, 4].  

În literatura de specialitate se precizează ca principale instrumente ale calităţii următoarele: 
diagrama Pareto, diagrama cauza - efect (Ishikawa), histograma defectelor, fişa de inspecţie etc. 

Diagrama Pareto - diagramă care permite evidenţierea celor mai importante elemente ale unei 
probleme, asupra cărora trebuie acţionat cu prioritate şi se utilizează în analiza cantitativă a defectelor. 
Prin compararea diagramelor realizate înainte şi după luarea unor măsuri corective sau de îmbunătăţire, 
se poate evidenţia progresul înregistrat în revolvarea problemelor. 

Diagrama cauză - efect (Ishikawa) - permite evidenţierea şi ierarahizarea cauzelor (reale şi 
potenţiale) ale unui defect dat. Ea se mai utilizează pentru investigarea rezultatelor aşteptate ale unei 
acţiuni, evidenţierea relaţiilor dintre diferitele cauze ale unui anumit fenomen, ca procedeu de 
înregistrare a ideilor. Diagrama Ishikawa asigură corelarea explicită a elementelor cauzale principale, 
secundare şi minore.  

Histogramele sunt utilizate pentru reprezentarea grafică a distribuţiei unui ansamblu de date. În 

analiza calităţii, histogramele facilitează evidenţierea punctelor critice asupra cărora trebuie concentrate 

eforturile de îmbunătăţire. Se utilizează două tipuri de histograme: histograma de frecvenţă şi 

histograma cumulată.  

Fişele de inspecţie (fişele pentru înregistrarea frevenţei defectelor) se utilizează pentru 

înregistrarea sistematică a datelor referitoare la calitate 

Pe lângă aceste instrumente, denumite « instrumente ale calităţii », în inspecţia calităţii se folosesc 

şi alte resurse tehnice concrete care furnizează informaţii utile, cum ar fi încercările distructive: 

metalografice, chimice, mecanice etc. şi examinările nedistructive: măsurători ale dimensiunilor şi 

formelor, examinări cu lichide penetrante, cu radiaţii penetrante, cu ultrasunete etc.  

Încercările (sau examinările) nedistructive sunt deci un instrument în inspecţia calităţii şi, 

implicit, în stabilirea nivelului calitativ al proceselor de fabricaţie şi al produselor. Rolul 

important al acestui instrument explică dezvoltarea spectaculoasă a instrumentelor şi 

tehnicilor actuale de examinare nedistructiva a materialelor şi produselor 
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1. În domeniul examinărilor nedistructive, cele mai folosite radiații din spectrul radiațiilor electromagnetice sunt radiațiile 
roentgen (razele X) și radiațiile ________. 

2. Pentru aprecierea cantitativă a detectabilității radiografice se folosesc etaloane numite indicatori de calitate a imaginii, 
prescurtat _____. 

3. Indicatorii de calitate a imaginii sunt de mai multe tipuri, după cum urmează: cu fire; cu găuri, cu trepte și ________ (de 

diverse forme); cu canale și găuri simbol (cifre din găuri etc.). 

4. ICI sunt confecționați din următoarele materiale: aluminiu (Al); cupru (Cu); ____________. 

5. Un indicator de calitate a imaginii cu fire este constituit dintr-un grup de 7 fire așezate, de la stânga la dreapta, în ordine 

descrescătoare a ____________, la o distanță de minimum 5 mm unul de altul. 
6. Detectabilitatea radiografică absolută Δ este dată de mărimea celei mai mici discontinuități artificiale a indicatorului de 

calitate a imaginii, vizibilă pe radiografie, adică diametrul firului df, ____________ găurii dg sau adâncimea canalului hc.   
7. Detectabilitatea radiografică relativă Δr reprezintă raportul dintre detectabilitatea radiografică absolută și grosimea   

______ examinată g, exprimat în [%].  
8. Cea mai folosită unitate pentru activitate este curie-ul, definit ca 3,7 x 1010 ____________. Valoarea de 3,7 x 1010 este 

aproximativ egală cu activitatea unui gram de radiu.  

9. Razele gama (radiaţia γ) reprezintă o radiație electromagnetică cu lungimi de undă foarte _______, de ordinul a 1/100 
din cele ale razelor X  

10. Intensitatea radiației radioactive nu poate fi în niciun fel influențată chimic și / sau ____________, indiferent în ce 

combinație chimică se află respectivul element radioactiv. 

Răspunsuri: 1. gama;   2. ICI;   3. găuri;   4. fier (FE) oţel nealiat;   5. diametrului;  

6. diametrul;   7. piesei;  8. dezintegrări pe secundă;  9. mici;  10. fizic. 
 

 
 

 

1. Examinarea cu lichide penetrante se poate aplica:: 

a. oricăror materiale, metalice sau nemetalice, cu 
condiţia ca acestea să nu fie poroase; 

b. exclusiv materialelor metalice; 

c. pentru inspecţia îmbinărilor sudate care prezintă 
imperfecţiuni situate în apropierea suprafeţei.  

 6. Suprafeţele examinate cu penetranţi coloraţi se 
examinează cu o iluminare adecvată: 

a. lumină naturală sau artificială cu un flux de 500 ... 
1000 lx; 

b. exclusiv în lumină naturală; 

c. fluorescentă obţinută cu lămpi UV 

2. Prin examinare cu lichide penetrante se pot detecta 
discontinuităţi sau imperfecţiuni situate: 

a. în interiorul materialului; 

b. în apropierea suprafeţei de examinare; 

c. la suprafaţă sau în apropierea suprafeţei, 
discontinuităţi cu deschidere la exterior. 

 7. Suprafeţele examinate cu penetranţi fluorescenţi se 
examinează: 

a. într-o incintă iluminată artificial cu un flux de 500 lx; 

b. în radiaţii ultraviolete, de min 1000 W/m2; 

c. în incinte întunecate, folosind lămpi ce emit radiaţii 
ultraviolete, min 10 W/m2. 

3. În condiţiile cele mai favorabile discontinuitatea 
minim detectabilă cu lichide penetrante este de; 

a.  ordinul zecimilor de milimetru; 

b.  de 1 ... 3 μm; 

c. de ordinul milimetrilor. 

 8. Ce este un etalon Miller? 

a. bloc de referinţă cu o discontinuitate plană, simulată, 
folosit pentru determinarea sensibilităţii geometrice; 

b. un dispozitiv cu care se calibrează iluminarea; 

c. un bloc cu diverse tipuri de discontinuităţi artificiale.. 

4. Cantitatea şi viteza cu care penetrantul pătrunde în 
discontinuităţi depinde de: 

a. tensiunea superficială, coeziunea, adeziunea şi 
viscozitatea sa, precum şi de temperatura şi starea 
suprafeţei şi a interiorului discontinuităţii; 

b. exclusiv de mărimea discontinuităţii; 

c. de tensiunea superficială care se manifestă la 
interfaţa lichid-solid-gaz. 

 9. Developantul folosit la examinarea cu lichide penetrante: 

a. este un material absorbant, aplicat după îndepărtarea 
excesului de penetrant, în scopul extragerii acestuia din 
discontinuităţi şi a formării unui fond contrastant; 

b. este un lichid colorat care pătrunde în fisuri;  

c. un degresant puternic pentru curăţarea suprafeţei 
examinate. 

5. Timpul de penetrare pentru penetranţi solubili în 
apă, la temperaturi medii cuprinse între 16 şi 32 0C 
este variabil în funcţie de: 

a. gradul de curăţenie a suprafeţei examinate; 

b. timpul de penetrare este o constantă, 30 min; 

a. natura materialului, tehnologia de obţinere a 
produsului examinat, natura discontinuităţilor. 

 10. Prezenţa unei cantităţi evidente de penetrant pe fondul 
developantului se numeşte indicaţie. In funcţie de 
concludenţă, o indicaţie poate fi: 

a. certă; 

b. relevantă, nerelevantă sau falsă; 

c. incertă, conduce la decizia RESPINS. 

Răspunsuri: 1-a; 2-c; 3-b; 4-a; 5-c; 6-a; 7-c ; 8-a; 9-b; 10-b.                                                                                                           

 

                            Examinarea radiografică (RT - Radiographic testing)                        Stănică Vasiliu RT
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ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI 
 

       Examinarea cu lichide penetrante (PT - penetrant testing)                            Alexandrina Mihai             
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1. Pulberea magnetică folosită la examinarea nedistructivă trebuie: să fie feromagnetică; să aibă un contrast de culoare cât 
mai pronunțat față de suprafața piesei examinate; să aibă o sensibilitate cât mai ____________. 

2. Printre substanțele utilizate ca pulbere magnetică pot fi amintite atât pulberea din fier pur (care are o culoare gri metalic), 
cât și ____________. 

3. Pentru a obține un contrast bun pe suprafețele prelucrate, strălucitoare, se recomandă pulbere de culoarea ____________ 
(Fe3O4). 

4. Piesele turnate sau forjate, oxidate sau sablate, vor fi examinate cu pulbere roșie (oxidul Fe2O3) sau gri _____________ 

5. Contrastul poate fi îmbunătățit prin aplicarea unor pigmenți colorați cu ajutorul unor ____________ sintetici pe pulberea 
feromagnetică. 

6. Un material care emite radiație vizibilă atunci când este iluminat cu radiație de lungime de undă mai mică (radiațiile din 
ultraviolet au lungime de undă mai mică decât a violetului vizibil) se numește ____________..  

7. Pulberea magnetică aflată în suspensie într-un mediu de dispersie (fluid purtător), care conține aditivi de umectare, 
anticorozivi, antispumanți, anticoagulanți etc. se numește ____________. 

8. Mediul (fluidul) purtător cel mai ieftin, ușor de îndepărtat și, mai ales, neinflamabil este _____. 

9. Tehnici de demagnetizare: încălzirea materialului feromagnetic peste temperatura (punctul) Curie – cea mai simplă 
tehnică, dar nerecomandată în majoritatea cazurilor;  readucerea stării magnetice a corpului la punctul ____________ al 
buclei de histerezis (B = H = 0) – în realitate, în apropierea punctului zero. 

10. Polii mobili adiționali magneților portabili (tip jug magnetic) generează pierderi datorită întrefierurilor suplimentare de la 
articulațiile polilor din circuitul ____________. 

Răspunsuri: 1. bună; 2. oxizii de fier (cu densitate mai mică decât pulberea din fier pur); 3. neagră; 4. metalic (pulbere din fier pur); 5. 
adezivi sintetici; 6. fluorescent; 7. suspensie magnetică; 8. apa; 9. zero; 10. magnetic. 

 
 
 

 

 

1. Examinarea prin curenţi turbionari este aplicabilă 
produselor confecţionate din: 

a. materiale conductoare electric; 

b. exclusiv, materiale ferimagnetice; 

c. materiale dielectrice. 

 6. Factorii perturbatori, de natură geometrică determină:  

a. modificarea traseului curenţilor turbionari şi implicit 
influenţarea rezultatelor examinării; 

b. creşterea amplitudinii semnalelor; 

c. reducerea amplitudinii semnalelor. 

2. Curenţii turbionari (Foucault, eddy currents) sunt: 

a. curenţi locali de inducţie care apar în piese metalice 
sub acţiunea unor fluxuri magnetice constante; 

b. generaţi ca urmare a interacţiunii dintre două 
câmpuri magnetice variabile; 

c. curenţi locali de inducţie care apar în piese metalice 
când acestea sunt supuse acţiunii unor fluxuri 
magnetice variabile. 

 7. Adâncimea convenţională de pătrundere, z0, 
reprezintă: 

a. distanţa la care densitatea curenţilor turbionari este 
de „e” ori mai mare, decât cea de la suprafaţă; 

b. distanţa la care pot fi situate discontinutăţile încă 
detectabile; 

c. distanţa la care densitatea curenţilor turbionari este 
de „e” ori mai mică, decât cea de la suprafaţă.. 

3. Într-un conductor masiv curenţii turbionari circulă: 

a. pe trasee perpendiculare pe liniile de câmp magnetic; 

b. pe trasee independente de direcţia liniilor de câmp 
magnetic;  

c. pe trasee circulare, ca nişte turbioane în jurul liniilor 
de câmp magnetic. 

 8. Efectul de apropiere - depărtare (lift-off effect) constă 
în modificarea semnalului de ieşire al sistemului la: 
a. variaţii unghiulare ale poziţiei sondă – suprafaţă de 

examinat; 

b. variaţii ale distanţei sondă – suprafaţă de examinat; 

c. semnalarea unei discontinuităţi în material. 

4. Distribuţia curenţilor turbionari în profunzime este 
condiţionată, în afară de prezenţa discontinuităţilor, de: 

a. frecvenţa curentului inductor, conductibilitatea 
electrică şi permeabilitatea magnetică ale materialului, 
de forma şi dimensiunile obiectului controlat; 

b. exclusiv de mărimea discontinuităţilor; 

c. caracteristicile magnetice ale obiectului examinat. 

 9. Efectul de margine (edge effect) constă în schimbarea 
distribuţiei curenţilor turbionari din cauza: 
a. schimbării secţiunii materialului examinat (la muchia 

unei piese plane, la capetele barelor şi ţevilor); 

b. schimbării poziţiei sondei în raport cu suprafaţa 
examinată; 

c. creşterii distanţei sondă – suprafaţă examinată. 

5. Efectul pelicular (skin effect – curenţii turbionari au 
densitate maximă la suprafaţă) este cu atât mai 
accentuat cu cât:: 

a. sunt mai mici frecvenţa şi conductibilitatea electrică 
a materialului; 

b. permeabilitatea magnetică este mai mică; 

c. sunt mai mari frecvenţa, conductibilitatea electrică şi 
permeabilitatea magnetică ale materialului.  

 10. Examinarea prin curenţi turbionari este aplicabilă 
pentru: 

a. Detectarea defectelor de suprafaţă şi din apropierea 
suprafeţei în materiale conductoare; 

b. măsurarea grosimilor de straturi subţiri nemetalice, 
depuse pe suport metalic, sortarea materialelor, 
detectare defectelor din materiale multistrat; 

c. În toate cazurile mai sus enumerate. 

Răspunsuri: 1-a; 2-c; 3-b; 4-a; 5-c; 6-a; 7-b ; 8-a; 9-b; 10-c.                                                                                                           

            Examinarea prin curenţi turbionari (ET - Eddy currents testing)           Alexandrina Mihai ET 

                              Examinarea magnetică (MT - Magnetic testing)                         Stănică Vasiliu 
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ARoENd pune la dispoziția membrilor, agenților economici și firmelor interesate paginile revistei END pentru: 
 Publicarea de materiale tehnice cuprinzând aspecte din experiența proprie, precum și noutăți în domeniu. 

 Anunțuri privind manifestările tehnico - științifice și expoziționale. 

 Anunțuri privind cereri și oferte de aparatură, accesorii și materiale specific. 

 Oferte de servicii și service în domeniul examinărilor nedistructiv.  

 Cereri și oferte de serviciu.  

 Reclame. 

TARIFELE  DE PUBLICARE A RECLAMELOR  ÎN REVISTA  END  ÎN ANUL 2018 (în lei, fără TVA) 

COPERTE PAGINI INTERIOARE (POLICROME) PAGINI INTERIOARE ALB/ NEGRU 

 

Coperta III……400 EUR 

A4 ..…300 EUR A4…..200 EUR 

A5 ..…200 EUR A5…..150 EUR 

 

Coperta IV……350 EUR 

A6 …..150 EUR A6…..100 EUR 

A3 mijloc revista…500 EUR A3 mijloc revista…350 EUR 

Spaţiile pentru publicarea reclamelor se asigură în ordinea primirii solicitărilor 

Membrii susţinători ai ARoENd beneficiază de o reducere de 10% pentru reclamele în paginile interioare. 

În conformitate cu prevederile procedurii DC-ARoENd - PSC-04" Supravegherea personalului certificat", precum 
și obligațiilor acceptate la semnarea cererii de certificare, persoanele certificate au obligația ca în termen de maxim 
30 de zile să anunţe în scris DC-ARoENd eventuala schimbare a locului de muncă în vederea supravegherii 
activităţii ca persoană certificată şi să trimită confirmarea anuală a stării de sănătate şi dovada activităţii fără 
întreruperi semnificative, conform cerinţelor SR EN ISO 9712:2013.  

În caz contrar, certificatul îşi pierde automat valabilitatea. 

 
 

Asociația Română de Examinări Nedistructive - ARoENd vă aduce la cunoștință că, în conformitate cu prevederile 
statutului și a practicii asociațiilor similare din străinătate, firmele și agenții economici interesați în probleme legate 
de examinările nedistructive pot deveni, la cerere, membri susținători ai ARoENd. 

Devenind membri ai ARoENd, firmelor și agenților economici li se facilitează accesul la materiale documentare în 
domeniu, participarea la simpozioanele și manifestările tehnico-științifice, obținerea (la cerere) de asistență tehnică 
în examinările nedistructive, organizarea de cursuri de perfecționare pentru toate metodele, posibilitatea de a-și 
face reclamă în publicațiile asociației.  

Membrii susținători ai ARoENd beneficiază de: o reducere de 25% la o reclamă pe care doresc să o insereze în 
unul din numerele revistei.  

 

Reînnoirea certificatului 

Dupã expirarea primei perioade de valabilitate şi în continuare la fiecare 10 ani, certificarea poate fi reînnoită de 
către DC-ARoENd, pentru o nouă perioadă de 5 ani, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:  

 persoana furnizează dovada că a reuşit la ultima verificare anuală a acuităţii vizuale; 

 persoana furnizează dovada că şi-a desfăşurat activitatea în mod satisfacător, fără întreruperi semnificative în 
domeniul metodei pentru care este certificată. Această dovadă este furnizată prin documentul ”Anexă la 
certificatul nr………”, completat de angajator. 

 DC – ARoENd se asigură că persoanele care solicită reînnoirea certificatului şi-au  păstrat capabilitatea de 
interpretare a standardelor corespunzătoare metodei şi sectorului pentru care se solicită reînnoirea prin 
prezentarea dovezilor de instruire în perioada de la obţinerea ultimului certificat. Absolvirea cu succes a unui 
curs de reciclare organizat de un centru de şcolarizare recunoscut de DC – ARoENd reprezintă dovada că 
solicitantul îşi poate îndeplini cu succes sarcinile specifice nivelului certificat.  

 

 

               



 

 

 

 
 

 

                
 
 

 

        

  
            

 
 

 

 
 

 
 
 
 

             

 

                               
 
 

 

 

Membrii susţinători ai ARoENd până la data de 22 nov. 2018 

General Electric Global Services  
GMBH Baden, Sucursala Bucuresti 

 

 



 

 

 

 
 

 
 


