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Colegii din colectivul de redacţie al revistei Examinări nedistructive, editată de ARoENd, îşi exprimă regretul
şi profunda tristeţe privind plecarea prematură dintre noi a dlui Adrian Stanciu, care a iniţiat în anul 2014 reapariţia
acestei reviste.
Dl Adrian Stanciu a contribuit consistent la elaborarea
fiecărui număr, atât în mod direct, cât şi prin optimism,
tenacitate şi atitudine permanent pozitivă. A transmis
entuziasmul şi bucuria necesare pentru depăşirea
diverselor dificultăţi, a încurajat în mod constant minicolectivul de redacţie, ajungându-se, iată, la editarea nr. 11.
Activitatea de elaborare a revistei, a fost şi este
marcată de stilul cooperant şi constructiv imprimat de
iniţiator. Munca (neremunerată) depusă pentru editare a
fost mereu arhisuficient recompensată de bucuria şi
zâmbetul dlui Adrian Stanciu şi a celorlalţi membri din
Comitetul de conducere al ARoENd, prietenos afişate, în momentul apariţiei fiecărui număr. Colaborarea a fost
constant agreabilă, bazată pe dorinţa comună de a realiza o revistă de cât mai bună calitate, reprezentativă pentru
asociaţie. Colectivul de redacţie îşi propune să continue această activitate şi să păstreze atmosfera agreabilă de
conlucrare şi dorinţa permanentă de a îmbunătăţii calitatea revistei.
Cu un gând bun, de preţuire şi respect, ne luăm rămas bun, de la domnul Adrian Stanciu, preşedintele
ARoENd.
În numele colectivului de redacţie,
Alexandrina MIHAI
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Asociaţia Română de Examinări Nedistructive îşi
exprimă profundul regret pentru plecarea prematură
dintre noi a D-lui ing. Stanciu Adrian, Preşedintele
Executiv al ARoENd.
Participant la viaţa Asociaţiei încă de la înfiinţare, dl Adrian Stanciu s-a dedicat total activităţii ARoENd din
momentul în care a devenit preşedinte executiv.
Sub preşedinţia sa Asociaţia Română de Examinări
Nedistructive a crescut ca importanţă şi prestigiu.
Amintim, în acest sens, realizări relevante precum:
 Organizarea fără întreruperi a unui simpozion anual,
cu participare interna-ţională;
 Înscrierea şi participarea la organizaţiile EFNDT
(European Federation for Non Destructive Testing) şi
ICNDT (The International Committee for NonDestructive Testing);
 Formarea în cadrul ARoENd a Departamentului de Certificare, ca organism independent de
certificare a personalului, cu structura administrativă şi organizatorică conform cerinţelor SR
EN ISO/CEI 17024:2012, care certifică personal în examinări nedistructive în conformitate cu
prevederile SR EN ISO 9712:2013.
 Editarea revistei „Examinări Nedistructive”, cu apariţie semestrială.
Comitetul Director îşi propune să continue, împreună cu membrii ARoENd, direcţiile iniţiate de D-l
Adrian Stanciu privind dezvoltarea organizaţiei şi creşterea prestigiului acesteia, atât pe plan intern cât
şi pe plan extern !
Requiescat in pace !
Extras din mesajul D-lui David Gilbert -CEng MInstNDT MIET, CEO, BINDT, General Secretary
ICNDT; Secretary General EFNDT transmis prin D-na Adriana Savin „către toti cei care ne-au fost
alături în lunga călătorie de afirmare a Asociaţiei Române de Control Nedistructiv”.
I am very saddened to hear this news. Adrian was a dear friend and colleague and a great
supporter of international cooperation and collaboration through EFNDT and ICNDT - and also of
the dissemination of technical research information in NDT through Insight. Even through language
difficulties, Adrian was able to communicate his enthusiasm to me.
He was a great ambassador for ARoENd. He will be sadly missed.
On behalf of all of the above, please pass on our deepest condolences to friends, family and
colleagues.
.........
Kind regards,
David
[Traducere liberă: Sunt profund întristat de această veste. Adrian a fost un coleg şi prieten drag şi
un mare susţinător al cooperării şi colaborării internaţionale cu EFNDT şi ICNDT precum şi al
diseminării noutăţilor în domeniul NDT şi integrarii lor. Cu toate dificultăţile de limbă, reuşea să-mi
transmită şi mie entuziasmul său. Tuturor ne va lipsi foarte mult !
Vă rog să transmiteţi din partea tuturor colegilor mei din organizaţiile menţionate mai sus, cele mai
sincere condoleanţe familiei, prietenilor şi colegilor ! ]
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Editorial ARoENd
Decesul subit şi imprevizibil, la finele anului 2018, a dlui ing. Adrian Stanciu preşedintele
executiv al Asociaţiei Române de Examinări Nedistructive, care a condus şi s-a dedicat total
activităţii ARoENd în ultimii 25 de ani, a surprins şi întristat pe toţi
membrii acesteia.
Prin contribuţia directă a acestuia ARoENd, ca organizaţie a
profesioniştilor din domeniul vast al examinarilor nedistructive, a devenit
un reper naţional, prestigiu extins din 1998 la nivel internaţional prin
recunoasterea ARoENd ca membru plin al Federaţiei Europene de
Examinări Nedistructive (European Federation for Non Destructive
Testing - EFNDT) şi al Consiliului Internaţional (The International
Commettee for Non-Destructive Testing - ICNDT).
Prin Departamentul de Certificare al ARoENd, organism
independent de certificare a personalului, acreditat conform standadului
SR EN ISO/CEI 17024:2012 să certifice personalul în examinari
nedistructive, conform standardului SR EN ISO 9712:2013 au fost certificate până la finele anului
2018 peste 1500 de persoane în domeniile ultrasunete, radiaţii penetrante, lichide penetrante,
curenţi turbionari, magnetoscopie şi control vizual.
Comitetul Director al ARoENd, hotărât să continue tradiţia de promovare şi încurajare a
pregătirii profesionale şi a schimbului de experienţă a membrilor ARoENd va organiza Simpozionul
anual ARoENd în perioada 12-14 iunie 2019 la Mamaia, judetul Constanţa, corelat cu expoziţia
furnizorilor de top a echipamentelor, aparatelor, accesoriilor şi consumabilelor tuturor metodelor
de examinari nedistructive. In cadrul simpozionului se vor prezenta noutăţile tehnologiilor şi
tehnicilor de examinări nedistructive, ale cercetărilor şi realizărilor în domeniul NDT, ale
utilizatorilor, producătorilor şi furnizorilor de echipamente, aparate şi materiale folosite în
examinările nedistructive.
În spiritul colaborării continue cu autorităţile naţionale se va organiza în cadrul acestui
simpozion o masă rotundă ARoENd - CNCAN cu participarea reprezentativă a managementului
CNCAN, unde se vor purta discuţii şi dezbateri pe tema noului proiect de Norme de securitate
radiologică privind desfăşurarea practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante puse în
dezbatere publică pe site-ul CNCAN http://www.cncan.ro/transparenta/proiecte-de-actenormative/ în data de 29.03.2019 şi la care ARoENd a transmis prin adresa 1636/12.04.2019
comentariile, observaţiile şi sugestiile propuse. Aşteptăm prezentările reprezentanţilor CNCAN,
argumentele şi punctul de vedere al membrilor ARoENd.
Pentru încurajarea şi stimularea membrilor ARoENd de a publica în reviste profesionale de
prestigiu a articolelor de specialitate CND-END sub sigla ARoENd se propune sponsorizarea de
către ARoENd a 50% din costurile de publicare a articolului, în
limita unui articol pe an, in limita fondurilor disponibile.
Se propune adoptarea şi implementarea în practica curentă
a unui cod de etică a membrior ARoENd după modelul EFNDT
asemănător cu cel al ASNDT.
O preocupare de bază a Comitetului Director al ARoENd
rămâne în continuare atragerea tinerilor specialişti ca membri
activi ai ARoENd şi implicarea acestora în conducerea
asociaţiei.
În acelaşi spirit instaurat vom încuraja ca intreprinderile
recunoscute cu activitate naţională în examinări nedistructive să
devină membrii susţinători ai ARoENd.
Vă invităm să participaţi activ la lucrările simpozionului
ARoENd 2019 şi la alegererile parţiale de completare a componenţei Comitetului Director şi a
preşedintelui executiv al ARoENd. De asemenea vă invităm să susţineţi revista de specialitate a
ARoENd "EXAMINARI NEDISTRUCTIVE" cu reclame şi articole de specialitate privind cercetările,
realizările şi experienţa dvs. în practica de control nedistructiv pe care o desfăşuraţi.
Dr. ing. Anton Coroianu, Preşedinte interimar ARoENd
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IMPLICAREA AROEND ÎN TRANSPUNEREA ŞI IMPLEMENTAREA
NOILOR REGLEMENTĂRI CNCAN ÎN PRACTICA DE CONTROL
NEDISTRUCTIV CU RADIAŢII IONIZANTE
(IMPLICATION OF AROEND IN TRANSPOSITION AND IMPLEMENTATION OF
NEW CNCAN REGULATIONS IN NON-DISTRUCTIVE TESTING PRACTICE WITH IONIZING RADIATIONS)

Dr. ing. Anton Coroianu,
Preşedinte Interimar AROEND, anton.coroianu@yahoo.com

During the transposition of the Directive 2013/59 / EURATOM into the national legislation carried out by
the national competent authority in the nuclear field, (the National Commission for the Nuclear Activities Control
(CNCAN) also involved the Romanian Non Distructive Testing Association (ARoENd). Describes the ways in
which AROEND and its members are involved in the process of developing and public debate of these new
CNCAN regulations. The results of this involvement and the need to continue the open discussions of
AROEND with the authority, employers and operators ARoENd members in order to safely unfold the practice
of NDT at European standards and practice are mentioned
În procesul de transpunere a Directivei 2013/59/EURATOM în legislaţia natională efecuată de autoritatea
naţională competentă în domeniul nuclear (Comisia Naţională pentru Contolul Activităţilor Nucleare CNCAN)
s-a implicat şi Asociaţia Română de Examinări Nedistuctive (ARoENd). Se descriu modalităţile de implicare a
ARoENd şi a membrilor acesteia în procesul de elaborare şi dezbatere publică a acestor noi reglementari
CNCAN. Sunt menţionate rezultatele acestei implicări şi necesitatea continuării discuţiilor deschise ale
ARoENd cu autoritatea, angajatorii şi operatorii membrii ai ARoENd în vederea desfăşurării în siguranţă a
practicii de NDT la standardele şi practicile europene.

După publicarea la data de 17.01.2014 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a Directivei
2013/59/EURATOM din 05.12.2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția
împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom și 2003/122/Euratom [1], ţările
membre ale CE au trecut la transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acesteia.
În România transpunerea acesteia a revenit Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor
Nucleare CNCAN, autoritate naţională competentă conform Legii organice nr. 111/1996 privind
desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, cu modificările
şi completările ulterioare.
Spre deosebire de alte state membre care au transpus unitar într-o lege a protecţiei contra radiaţiilor
ionizante prevederile Directivei 2013/59/EURATOM, politica CNCAN de transpunere a constat în
modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 existentă (ediţia consolidată din 01.02.2014) prin Legea
63/2018 publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. nr. 225 din 13.03.2018. Amintim de
asemenea seria de reglementări care completează transpunerea Directivei 2013/59/ EURATOM în
legislaţia naţională şi au impact asupra practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante [2]:
 Ordinul preşedintelui CNCAN nr. 102/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului nr.
202/2002 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor
nucleare şi desemnarea experţilor acreditaţi în protecţie radiologică, publicat în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 449 din 30.05.2018.
 Norme privind cerinţele de bază de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul ministrului
sănătăţii, al ministrului educaţiei naţionale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul
Activităţilor Nucleare nr. 752/3.978/136/ 2018 şi publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I nr. 517 bis din 25.06.2018.
 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 şi
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 523 bis din 26.06.2018.
 Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive şi gestionarea în siguranţă a
surselor orfane, aprobate prin Ordinul preşedintelui CNCAN nr. 144/2018 şi publicate în
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 550 din 02.07.2018.
 Norme privind procedurile de autorizare, aprobate prin Ordinul preşedintelui CNCAN nr.
155/2018 şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.576 bis din 09.07.2018.
 Normele privind estimarea dozelor efective şi a dozelor echivalente datorate expunerii interne şi
externe, aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 145/2018 şi publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I,nr. 555 bis din 03.07 2018.
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 Normele privind prevenirea, pregătirea şi răspunsul în caz de situaţii de urgenţă pentru categoria
de pregătire pentru urgenţa IV şi categoria de pregătire pentru urgenţa VI, aprobate prin Ordinul
CNCAN nr. 147/2018 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. Nr. 565 din 05.07.2018.
 Publicarea Hotărârii Guvernului Nr.645/2018 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune la
radon, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 645 din 25.07.2018.
 Modificarea şi completarea regulamentului de organizare şi funcţionare a CNCAN prin Hotărârea
Guvernului Nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul
Activităţilor Nucleare publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 805 din 20.09.2018.
Implicarea ARoENd în transpunerea şi implementarea Directivei 2013/59/ EURATOM în
reglementările CNCAN susmenţionate şi în special a noului proiect de Norme de securitate radiologică
privind desfăşurarea practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante [3], a fost efectuată prin:
 Implicarea individuală a membrilor ARoENd în procesul de consultare şi elaborare a proiectelor
de reglementare şi la dezbaterea publică a acestor reglementări la sediul CNCAN.
 Transmiterea observaţiilor, comentariilor şi sugestiilor propuse de ARoENd la reglementarea
supusă dezbaterii publice pe site-ul CNCAN, semnate de preşedintele executiv al AroENd.
 Organizarea în 2017 şi 2018 a unor mese rotunde CNCAN-ARoENd, în cadrul Simpozioanelor
anuale ale ARoENd cu participarea directe a membrilor ARoENd şi a celor implicaţi în controlul
nedistructiv cu radiaţii penetrante, în care au fost prezentate şi dezbătute reglementările de
transpunere a Directivei 2013/59/ EURATOM cu impact în practica de examinări nedistructive
cu radiaţii penetrante;
 Prezentarea comentariilor şi propunerilor ARoENd la proiectul de Norme de securitate
radiologică privind desfăşurarea practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante transmise
cu adresa alăturată nr.1636 din 12.04.2019 [4];
Comentariile ARoENd se referă la
aprecierea noii structuri a NSR-10 din proiect şi
propune o abordare graduală a procesului de
control reglementat al practicii de control
nedistructiv în funcţie de riscul radiologic al
instalaţiilor radiologice şi al surselor de radiatii
utilizate, conform spiritului Directivei 2013/59/
EURATOM.
Din cele 24 de sugestii transmise de
ARoENd [4] menţionăm cele mai importante:
1. In spiritul acestei abordări graduale se
propune ca lucrul în exteriorul incintei
amenajate cu instalaţiile de control nedistructiv
cu generatori de radiaţii X să se desfăşoare pe
baza unei notificări prealabile a CNCAN cu
precizarea locului şi a măsurilor de protecţie
radiologică luate de comun acord cu clientul.
Justificarea este evidentă pentru că în faza de
autorizare a activităţii de CND-RP cu generatori
de radiaţii X se precizează şi se tarifează
suplimentar dacă practica autorizată presupune
lucru în exteriorul incintei protejate şi se prezintă
la CNCAN pachetul cu procedurile specifice de
desfăşurare a lucrului în exterior, zonarea şi
programul operativ de radioprotecţie, inclusiv
pentru cazul lucrărilor la client în baza unei
comenzi sau contract de prestări servicii.
Riscurile sunt mult mai scăzute decât la lucrul cu surse închise de mare activitate la care se menţine
acordul prealabil al CNCAN. Verificarea respectării prevederilor legale se poate face de CNCAN prin
inspecţia Direcţiei de Supraveghere Utilizare Radiaţii Ionizante - DSURI la locul şi la data notificată de
desfăşurare a lucrului în exterior. Aceasta asigură desfăşurarea în sigurantă a practicii şi controlul
reglementat al activităţii respective de către CNCAN cu fluidizarea relaţiei cu autoritatea naţională şi
înlătură timpii de aşteptare neproductivi şi asigură promptitudinea şi competitivitatea întreprinderii.
2. Introducerea unui capitol distinct in proiectul propus privind schimbarea sursei de radiaţii uzate
sau defecte cu o sursă nouă care să permită notificarea operativă a acestei schimbari la CNCAN fără
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a mai fi nevoie de solicitarea modificării autorizaţiei de utilizare sau deţinere a intreprinderii pentru că
nu schimbă limitele autorizate şi tipul sursei ci doar seria acesteia, care pe baza notificării este operată
de CNCAN în Registrul naţional de evidenţă a surselor de radiaţii, respectiv în baza de date a CNCAN.
Deci CNCAN ţine sub control procesul în timp real cu consumul unor resurse mult mai reduse.
Menţionăm că aceasta este modalitatea practicată de toate autorităţile similare CNCAN din comunitatea
europeană şi ţările dezvoltate şi a fost aplicată de CSEN şi ulterior de CNCAN de la infinţare până în
2009, în autorizaţia CNCAN fiind menţionate limitele şi parametrii maxim autorizaţi fără seria sursei de
radiaţii a carei schimbare se notifică atât de unitatea ce facea schimbarea (de ex. CPR-IFIN-HH) şi de
utilizator ce se opera în baza de date existentă a CSEN şi ulterior a CNCAN. Din 2010 a fost impusă
întreprinderii modificarea autorizaţiei la fiecare schimbare de sursă de radiaţii. Se poate ajunge, în
situaţia utilizării mai multor instalaţii radiologice, să se solicite modificarea autorizaţiei de mai multe ori
pe an cu toate că limitele şi parametrii autorizaţi sunt aceiaşi. Acest subiect a fost intens dezbatut în
cadrul meselor rotunde şi ar veni în sprijinul întreprinderilor implicate în practica de control nedistructiv,
micsorând birocraţia şi înlăturând timpii morţi din activitatea intreprinderii, pe perioada de la schimbarea
sursei de radiaţii până la primirea noii autorizaţii modificate cu noua sursă, în care nu pot utiliza instalaţia
radiologică respectivă şi scade dramatic eficienţa şi rentabilitarea intreprinderii.
3. De aplicat abordarea graduală la pregătirea personalului expus profesional din Capitolul VI,
art.12 al proiectului în funcţie de complexitatea şi riscul lucrului cu surse închise de mare activitate şi
cel cu generatori de radiaţii X şi de conţinutul cursului la specialitatea CNDSI şi CNDX. Se impun
precizări şi la cursul ce include pregătirea simultană în ambele specialităţi. Sunt propuse durate mai
reduse pentru pregătirea CNDX faţă de cele de la CNDSI unde sunt reguli şi standarde suplimentare
privind sursele închise de mare activitate, controlul etanşeităţii şi contaminării nefixate, intervenţie în
situaţii de urgenţă, clasificarea coletelor şi transportul acestora pe drumurile publice.
În concluzie implicarea asociaţiei profesionale ARoENd în procesul de transpunere şi implementare
a Directivei 2013/59/ EURATOM în legislaţia naţională şi a dialogului deschis şi constructiv cu
autoritatea de reglementare CNCAN în ultimii ani, în mandatul Preşedintelui CNCAN dr. ing. Rodin
Traicu, a permis un schimb de idei şi o cunoaştere de către CNCAN a problemelor reale întâmpinate
de solicitanţii de autorizaţii în domeniul practicii de control nedistructiv.
Putem exemplifica prin faptul că această colaborare şi consultare între autoritate, organizaţia
profesională, întreprinderea angajatoare şi angajat cu ocazia meselor rotunde ARoENd - CNCAN [5],
[6] şi a dezbaterilor publice a dus la elaborarea noilor reglementări înbunătăţite:
 Norme privind procedurile de autorizare, noul NSR-03, ţine cont de practica desfăşurată şi
activitaţile nucleare cuprinse în aceasta şi se eliberează o singură autorizaţie CNCAN pentru
toate activităţile desfăşurate în cadrul practicii.
 Noul NSR-07 modificat prin Ordinul preşedintelui CNCAN nr. 102/2018 privind modificarea şi
completarea Ordinului nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de
exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor acredităţi în protecţie radiologică,
simplifică procedura de prelungire a permiselor de exercitare de nivel 2.
Considerăm ca acest dialog şi implicarea organizaţiei profesionale ARoENd în relaţia cu autoritatea
CNCAN şi membrii ARoENd trebuie să continue şi să ducă la desfăşurarea activităţilor de control
nedistructiv cu radiaţii ionizante în siguranţă, sub controlul reglementat al CNCAN similar practicii de
control reglementat din Europa cu eliminarea neconformităţilor existente ce dăunează atât CNCAN cât
şi solicitanţilor şi titularilor de autorizaţii din România.
Referinţe
[1] - https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/
documents /CELEX-32013L0059-RO-TXT.pdf
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Abstract
This paper presents two methods for noninvasive evaluation of special alloys used in medical prosthetics. Ti
alloys used with different concentration of Mo and Si in order to make the elastic modulus and Poisson ratio
reach values appropriate with human bones are tested. The both methods, acoustic emission and resonant
ultrasound spectroscopy are proposed as complementary methods for nondestructive evaluation of entire
sample volume.

1. Introducere
Majoritatea implantelor este de tip modular [1], asigurând posibilitatea adaptării geometriei protezei
la morfologia articulară a pacientului. Componentele modulare (augmentări metalice) de diferite
dimensiuni și forme sunt folosite pentru a restabili defectele osoase și acestea ar trebui să poată fi
revizuite. Mărimea și plasarea augmentărilor sunt mult dependente de modelul pierderii osoase.
Această soluție oferă mai multă flexibilitate în timpul intervențiilor chirurgicale primare și procedurilor
simplificate de revizuire [2]. În general, foarte puține clase de aliaje pot satisface aceste cerințe [3], și
un grup special de aliaj de titan / titan, aliaje CoCrMo au fost selectate pentru implanturi pe bază de
aliaje împreună cu ceramici. Aliajele de titan sunt biocompatibile și îmbunătățesc osteointegrarea. În
funcție de aplicație, părțile din Ti-Mo-Si ale protezelor sunt utilizate cu acoperiri de suprafață adecvate.
Modulul elastic al aliajelor  şi + Ti este mult mai mare decât al osului natural (10-30 GPa) [4, 5].
Pentru a caracteriza materialul, se impune determinarea experimentală a matricei elastice, uzura
mecanică și probabilitatea apariției și propagării fisurilor subțiri.
Această lucrare propune examinarea proprietăților mecanice ale aliajului Ti utilizat în proteze
medicale cu raporturi diferite între elementele de aliere, adică Mo 15-20%, Si 0,5-1% pentru
îmbunătățirea caracteristicilor materialelor. Pentru această investigație s-au utilizat emisia acustică (AE)
și spectroscopia rezonantă de ultrasunete rezonante (RUS) ca metode nedistructive.
2. Materiale și metode
2.1. Materiale
Proprietățile titanului, adică tenacitatea, densitatea scăzută, rezistența la coroziune, rigiditate etc.,
împreună cu aliajele sale în combinarea altor elemente (Fe, V, Mo etc.) îl promovează ca o înlocuire a
pieselor de oțel și în industria automobilelor (pentru componente ca supape, tije de legătură, arbori de
antrenare, arbori cotiți). Recent au fost analizate și tehnicile de fabricare, abordările pentru
îmbunătățirea proprietăților mecanice, s-au efectuat studii privind controlul răspunsurilor celulare și
tisulare la interacțiunea cu aceste aliaje [6]. Atunci când protezele sunt implantate pentru a reconstrui
osul, pentru a preveni resorbția osoasă și pentru a obține remodelarea adecvată, modulul lui Young al
materialului trebuie să fie aproape de cel al osului. Aliajul Ti-Mo este o alternativă viabilă pentru proteze
fiind compatibil biomecanic și biochimic, având caracteristici mecanice compatibile cu oasele umane,
cele mai bune fiind aliajele  Ti cu structură cristalină cubică centrată (bcc), deoarece atomii de titan nu
sunt împachetați dens ca în cazul  cu structură densă împachetată (hcp). Molibdenul a fost selectat
ca element de aliere, secundar ca raport, deoarece nu produce reacții toxice și nu este alergen.
Aliajul Ti 84 Mo 15 Si 0,75 a fost preparat cu cuptor de topire cu arc sub vid, în atmosferă de argon
utilizând elemente de puritate superioară Ti-99,8%, Mo-99,7% și Si-99,2% ca materii prime.
Proprietățile mecanice sunt îmbunătățite prin alierea Ti cu stabilizatori de izomorfi  (adică Mo),
aliere care îmbunătățește rezistența la coroziune. Pentru emisia acustică și analiza RUS, de la proba
studiată, s-au decupat eșantioane cubice cu o latură de 10 mm folosind dispozitivul MAXIEM 1530,
care asigură jet de apă cu înaltă presiune, cu o precizie de 0,1 mm/ml.
Caracterizarea cu ultrasunete a probei se efectuează după pregătirea probelor prin șlefuire
mecanică și lustruire. Pentru probele cubice din aliaj de titan având latura de 10 mm, viteza de
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propagare a undelor ultrasonore a fost măsurată folosind metoda impuls-ecou. Viteza longitudinală a
fost măsurată utilizând un senzor G5KB GE cu frecvența centrală 5 MHz, cuplarea fiind asigurată prin
gel de cuplare. Viteza transversală a undelor a fost determinată cu un senzor MB4Y GE cu frecvența
centrală 4 MHz. Echipamentul Pulser-Receiver Panametrics PR 5073 este utilizat pentru impulsurile de
emisie și pentru recepția semnalelor. Digitizarea semnalelor și măsurarea timpului de zbor au fost
efectuate cu osciloscopul digital Le Croy Wave Runner 64Xi.
Modulul Young, modulul de forfecare și coeficientul Poisson au fost obținute din datele înregistrate
și sunt prezentate în Tabelul 1 pentru eșantionul # 1 (Ti15Mo) și eșantionul # 2 (Ti15Mo0.5Si).
Tabelul 1. Eșantioanele studiate – proprietăți mecanice
Eșantion

Compoziție

Latura
[mm]

Densitate
[g/mm3]

Modulul lui
Young
[GPa]

Modulul de
forfecare
[GPa]

Coeficientul
Poisson

Cl
[m/s]

Ct
[m/s]

#1

Ti15Mo

10

4958.6

112.96

42.16

0.34

5981

2916

#2

Ti15Mo0.5Si

10.07

5055.39

118.44

44.53

0.33

5962

2968

2.2. Spectroscopia rezonantă de ultrasunete
Spectroscopia rezonantă de ultrasunete (RUS) implică scanarea structurii de rezonanță a unui
specimen compact (în cazul nostru cub metalic) pentru a determina proprietățile sale mecanice [7, 8].
RUS se bazează pe principiul conform căruia răspunsul mecanic rezonant al solidelor depinde puternic
de modulul elastic, formă și densitate.
Frecvențele rezonante (sau naturale) ale unui sistem pot fi măsurate sau calculate prin rezolvarea
ecuațiilor de mișcare pentru forma geometrică cunoscută [9]. Neomogenitățile unui obiect pot fi
identificate din spectrul rezonant de frecvență prin modificările frecvenței de rezonanță, divizarea
vârfurilor, creșterea lățimii vârfurilor și modificări ale amplitudinii [10]. Eșantionul este fixat între
traductorul de emisie (excită undele elastice cu amplitudine constantă și frecvența variabilă pentru
specimen) și traductorul de recepție (care detectează răspunsul în frecvența de eșantionare de
ultrasunete) pentru a realiza condiția de suprafață fără tensiuni. Echipamentul permite reglarea astfel
încât, pentru poziția stabilită a eșantionului, contactul de pe muchie să asigure excitarea unui număr
maxim de rezonanțe posibile pentru geometria fixată.
2.3. Emisia acustică
Emisia acustică (AE) face parte clasa fenomenelor prin care o undă elastică, în domeniul
ultrasunetelor, de obicei între 20 kHz și 1 MHz, este generată de eliberarea rapidă a energiei din sursă
într-un material [11]. Utilă pentru investigarea deteriorării materialelor, AE este utilizată cu succes pentru
monitorizarea materialelor și structurilor stimulate mecanic, termic etc. Aceste "evenimente" apar în
timpul proceselor de încărcare mecanică a pieselor și structurilor, fiind însoțite de schimbări structurale
care generează "surse" locale de unde elastice.
AE este o metodă foarte sensibilă de recunoaștere a unui mecanism de deteriorare în timpul
deformării pieselor mici, poate fi utilizată pentru identificarea modurilor de propagare a defectelor și
pentru verificarea diferitelor modele de deteriorare. Înainte de testarea la compresie mecanică cu
înregistrarea AE continuă s-au utilizat mai multe metode de caracterizare a materialelor. S-a studiat
influența concentrației de Mo/Si în aliajul TiMoSi asupra AE datorită formării și propagării microfracturilor. Datorită sensibilității ridicate a traductorilor piezoelectrici, AE este o tehnică utilizată pe scară
largă pentru a identifica inițierea defectului, etapele inițiale ale deteriorării, propagarea deteriorării și
eșecul materialului. Dimensiunile mici ale eșantioanelor nu au permis atașarea directă a traductorului
cu diametrul de 9 mm, astfel că s-a folosit o placă din metal dur ca ghid de undă.
Montajul experimental este prezentat în figura 1.
Banda de frecvență a traductorilor a fost relativ
plată (10 dB) în intervalul 30-500 kHz. Semnalul
electric de la traductorul piezoelectric (Dakel IDK-09)
a fost amplificat cu un câștig de 20 dB (preamplificator
PAC 2/4/6) și apoi transmis prin intermediul
osciloscopului USB (TiePie HS-5) la PC, cu frecvența
de eșantionare de 1 MHz. În timpul înregistrării
continue a activității AE, s-au calculat parametrii de
bază ai semnalului ca numărarea a opt treceri de prag
și RMS pe fiecare secundă, împreună cu nivelul de
solicitare și de efort disponibil la ieșirile analogice ale
Fig. 1. Montajul experimental pentru testările la
mașinii de încărcare. Toate setările pentru controlul
compresie cu monitorizarea emisiei acustice.
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osciloscopului, înregistrarea datelor și calcule au fost efectuate în Matlab 2017a printr-un cod original
optimizat.
3. Rezultate experimentale
Tehnicile nedistructive ca RUS și AE sunt utilizate pentru creșterea coeficientului de încredere în
analiza rezultatelor testării. Microfisurile se acumulează la sarcini ciclice, preexistența golurilor poate fi
transformată în propagarea fisurii. Pentru a obține și caracteriza materialele este foarte important să se
știe că perturbațiile proprietăților de material (densitatea și mai ales tensorul constantelor elastice)
afectează frecvențele de rezonanță și în special, modul în care acestea afectează. Pentru a evalua
rezonanțele care vor fi observate în măsurătorile experimentale ale eșantionului este foarte important
să se simuleze răspunsul eșantionului la testări. Experimentul arată că este util să se folosească valorile
proprii și vectori proprii de rezontanță pentru simulare.
Diagramele cu activitatea AE ale probei de aliaj Ti sunt prezentate în figura 2. Activitatea AE în
timpul încercărilor probelor de Ti Ti-15Mo și Ti15Mo 0.5Si a fost comparată cu tensiunea reală și
tensiunea măsurată de mașina de încărcare - Figura 2.

Fig. 2. Activitatea de emisie acustică.

Ambele semnale arată dependența liniară a activității AE (ilustrată prin RMS) de creșterea tensiunii
aplicate în intervalul de deformare elastică. Încărcarea a fost determinată de o presiune crescătoare
liniară, astfel încât începutul modificării neliniare a înfășurătorii curbei de tensiune arată nivelul la care
începe deformarea plastică (marcată de punctul albastru). Cu toate acestea, în cazul Ti-15 Mo-0,5 Si,
un astfel de nivel nu a fost atins datorită limitelor mașinii de încărcare. Scăderea activității AE în
domeniul deformării plastice a specimenului reflectă probabil dinamica modificărilor structurale. După
oprirea deplasării (vârfurile maxime ale curbelor de solicitare), materialul a început să se relaxeze și
produce numai emisii acustice sporadice slabe și descrescătoare. Metoda este bazată pe estimarea
frecvențelor proprii de rezonanță [10] prin metoda funcțiilor proprii si a valorilor proprii [12]. Spectrele
de rezonanță au fost trasate pentru eșantioanele notate #1 și #2 în conformitate cu Tabelul 1. Se poate
concluziona că fiecare mod trebuie să fie într-una dintre cele trei clase: moduri mixte extensionale
asimetrice axiale de comprimare și forfecare, modurile flexurale care sunt înclinate în raport cu axa
(modurile de încovoiere apar în perechi numite dublete, ambele componente au aceeași frecvență de
rezonanță) și torsionale (frecvențele acestor moduri depind în totalitate de viteza de forfecare). Fig. 3
prezintă spectrele rezonante pentru eșantioanele #1 și #2 în domeniul de frecvență 120 kHz și 200 kHz.

Fig. 3. Spectrul de rezonanță
pentru eşantioanele #1 și #2.

Spectrul RUS descrie un răspuns larg în amplitudine, detectat când frecvența corespunde uneia
dintre frecvențele proprii. Figura 3 prezintă răspunsul tipic pentru cele două eșantioane testate, în gama
de frecvență 120 kHz și 200 kHz, alese pe baza analizelor realizate anterior pe materiale similare.
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Frecvențele proprii de oscilație au fost calculate pe baza setului de parametri prezentat în Tabelul
1 utilizând SolidWorks 2014, Simulation Toolbox. Pentru aceste eșantioane, considerate axisimetrice,
izotrope și omogene, a fost utilizată o rețea de 62280 noduri și 43215 elemente. Figura 4 prezintă
modurile de vibrație obținute prin simulare, pentru frecvențele cuprinse între 120 kHz și 200 kHz.
Frecvențele de rezonanță obținute prin simulări corespund celor obținute experimental.

a

b

Fig. 4. Modurile de vibrație a eșantionului #2: a) modul extensional 148 kHz; b) modul flexural 197 kHz.

Neomogenitățile în interiorul unui material pot fi identificate în spectrul de frecvență de către
modificarea frecvenței de rezonanță, divizarea vârfurilor, creșterea lățimii vârfurilor și modificări ale
amplitudinii. Deoarece numărul de vârfuri și frecvențele corespunzătoare sunt relativ mici, inversia a
fost aplicată doar pentru determinarea modulului elastic E si a modulului de forfecare G, și nu
dimensiunilor geometrice ale eșantioanelor cubice din oțelul TiMoSi.
Concluzii
S-a urmărit alegerea aliajelor biocompatibile din sistemul TiMoSi cu diferite concentrații de Mo/Si,
urmată selecția materialelor cu proprietăți structurale și mecanice optime ale probelor fabricate din
aceste aliaje complexe cu concentrație de Mo/Si diferită. La realizarea probelor sunt luate în
considerare cerințele în domeniul medical furnizând un sistem de aliaj care să corespundă și să se
încadreze în limitele necesare (modulul elastic 20-60 GPa, rezistența 15-25%, efort 5000-1000 MPa,
solicitare 600-1000 MPa). RUS este o tehnică sigură, care evidențiază intervalele de frecvență proprii,
care prezintă o ușoară modificare în funcție de compoziția probelor și pentru monitorizarea modificărilor
structurale legate de densitatea probei. Anizotropia ușoară a materialului duce la divizarea modurilor
superioare, dar nu a modului de torsiune fundamental. În cazul eșantioanelor studiate, a căror raport a
dimensiunilor este în jurul unității, interpretarea este favorabilă deoarece modul de torsiune este cel mai
scăzut, bine separat de ceilalți pentru v > 0, permițând extracția imediată a modulului de forfecare și
amortizarea acestuia. Inițierea fracturii elementelor din aliaj metalic se poate datora prezenței zonelor
de densitate scăzută conținând zone cu densitate înaltă, dispersate în volum, și oricărei deformări, care
duce la modificări ale modurilor de rezonanță, cu abateri de la spectrul normal.
Dacă elementele conțin discontinuități, cu o densitate mai mică decât valoarea prescrisă și modulul
elastic și de forfecare mai mic, modificările apar în forma spectrului și a frecvențelor de rezonanță.
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Abstract
Mesostructures including metamaterials which are special one-, two- or three-dimensional artificial structures
with electromagnetic properties generally not found in the nature. Due to the simultaneous negative values of
permittivity (ɛ) and permeability (μ), the wave vector and the vectors of electric- and magnetic-field intensity
form a left-handed triplet with the result of antiparallel phase and group velocity and back wave propagation.
These unique properties of the left-handed materials have allowed novel applications and devices to be
developed. This paper present the application of mesostructure to the design of microwave sensor for dielectric
properties of any solid sample detection. The sensor was designed based on the mesostructure consisting of
the split ring resonators (SRR) etched on the appropriate dielectric substrate. The most interesting application
of SRR is due to its resonant nature and strong response on applied electromagnetic field. Using this
characteristic the dielectric properties of unknown sample can be detected. When the dielectric sample occurs
in the vicinity of the sensitive area of SRR, the electromagnetic field in this area is disturbed. According to this
modification the dielectric properties of the sample can be characterized.

1. Introduction
Microwave sensors can measure properties of materials based on microwave interaction with
matter, and they can be used to provide information about dielectric properties of investigated dielectric
material characterized with complex permittivity, and with that knowledge can afford information about
moisture content, density, structure, and even chemical reaction. Microwave sensor offers many
advantages in comparison with traditional sensor such as rapid and nondestructive measurement [1].
At microwave frequencies, dielectric properties of materials depend on frequency, moisture content,
bulk density and temperature. Metamaterials are defined as effectively homogeneous artificial
electromagnetic structure, which exhibits unusual electromagnetic properties especially the backward
wave and negative refraction, which cannot be find in nature. One of the most important features of the
metamaterials is the enhancement of the evanescence field [1], which has been used to enhance the
near field sensors.
The resonant properties of metamaterials results in frequency dispersion and operation in narrow
bandwidth and the center frequency is fixed by the geometry and dimensions of the elements
comprising the metamaterial composite. Among various applications the metamaterials can be used to
improve sensing of classical microwave devices an in such way metamaterials open a new degrees of
freedom in sensor design like a sensitivity increasing [2], [3]. The paper presents the theory behind the
dielectric properties of biological tissues and principle of operation of the metamaterial sensor and the
experimental measurement using proposed metamaterial sensor.
2. Theoretical background
2.1 Electrical properties of dielectrics
Electrical properties of dielectrics are characterized through their dielectric parameter, which is main
parameter connected with interaction of dielectrics with electrical field. The real dielectrics are
considered as a more or less lossy dielectrics which are defined by them relative permittivity εr and loss
tangent tan δ. The arrangement of the constituent atoms and molecules in the dielectric material is
changed as a reaction to an external electric field. The response of the dielectric to the electric field also
depends on the frequency. For this reason the relative permittivity is represented as a complex number
(1)
 r   r  j r
where  r is a dielectric constant and measure of how much energy from an external field is stored in
the material.   accounts for the frequency dependency of the dielectric which contributes to losses.
The loss tangent - tan δ is defined as the ratio of the imaginary part to the real part of the relative
permittivity [4]. In this paper the investigation of dielectric properties of polar dielectrics is considered,
thus they have more than one relaxation time and do not satisfy Debye equation and suggested an
empirical equation for the complex dielectric constant as
s  
(2)
r   
1  ( j )1
where εs and ε∞ are static and infinite permittivity respectively, ω is angular frequency, τ is the mean relaxation time for dielectric and distribution parameter, α is a dielectric constant having value 0 ≤ α ≤ 1.
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Fig. 1. The frequency dependence of (a) real and (b) imaginary part of complex permittivity
for various values of distribution parameter α.

The distribution parameter characterizes the width of relaxation spectra of investigated dielectric
material. The changes of investigated material permittivity induce also the changes of distribution
parameter α. It can be seen in Figure 4 the simulation results for frequency dependence of real and
imaginary part of material complex permittivity for various values of distribution parameter α.
The shown explanations of complex permittivity which represents polarizing effects in dielectrics do not
consider the temperature changes [5].
2.2. Special sensor
A lot of methods have been proposed for dielectric properties of materials investigation. In this paper
the design of microwave metamaterial sensor is described. The metamaterial structure used for the
sensor consists of arrays of unit cells of split resonators which were first time designed by Pendry et al.
[3].
Split ring resonators are structures having strong response on electromagnetic field. The overall
SRR can be represented by the equivalent circuit of a LC oscillator, Fig.2. The band gap in the SRR
transmission spectrum is produced by either magnetic or electrical resonances caused by the charge
distribution of the incident field. The magnetic resonance is obtained mainly because of its capacitive
components. The gap with width d represents a main component of overall capacitance of the SRR. By
changing the dimensions of the gap and ring or by introducing additional gaps or rings inside, the
magnetic resonance can be influenced [6]. If we consider a single ring model and only its first order
resonance, the resonant frequency for the equivalent circuit is
1
(3)
r 
LC
where L represents the overall inductance and C the overall capacity of the ring. If it is possible to control
the resonance of each element of the SRR array, the investigation of sample can be carried out. The
gap of the SRR can be described as a capacitor with effective permittivity εeff due to fringing fields
around the gap. If a sample, e.g. biological tissue, is placed to the vicinity of the sensitive area of any
SRR it interacts with the gap of SRR, it changes the capacity of the ring due to a change of the effective
permittivity [6]. According to equation (3) the change of the capacity causes the shift of the resonant
frequency. This phenomenon is a principle of described sensor.
The classical metamaterial sensor was built in cooperation at Institute of Microwaves and Optics at
TU Darmstadt, Germany [6]. The physical implementation of the metamaterial sensor was carried out
with the help of the software package TX-line and CST Microwave Studio which is suitable for modeling
of planar microwave structures.
Transmission line and four SRR with different width were etched on the high frequency laminate
Rogers RT/Duroid 5870 with relative permittivity εr = 2.33 and thickness of the substrate h = 0.508 mm.
Distance between SRR was selected 3 mm and was numerically verified not to cause the change
of resonant frequency by its neighboring rings. On the bottom side of the structure there is placed ground
plane with thickness 9 μm. The sensitive area of sensor corresponds to the gap of the rings in each unit
cell [6].
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The SRR are projected such that the gap of the ring is placed on the opposite side to the line as is
shown in Fig.3.

Fig. 2. The split ring resonator and its equivalent
resonant circuit.

Fig. 3. The prototype of the metamaterial sensor (TU
Darmstadt, Germany [6]).

Our new idea was to use this conventional sensor, Fig. 3 without the microstrip line feeding. The
sensor with four metamaterial structures was implemented directly to the volume of waveguide. In this
way there was investigated the sensitivity the modified metamaterial microwave sensor to the dielectric
properties changing of investigated dielectric material.
The numerical results for transmission of microwave signal in waveguide with modified classical
metamaterial sensor are in Figure 4. Figure 4 (a) shows situation of state which responds to the
dielectric properties of investigated material.
In the case when dielectric properties of investigated material are changed, the sensor become
insensitive and microwave signal is not transmitted, Figure 4 (b) where is displayed situation of changed
dielectric properties of investigated sample. It can be seen, that a new modified metamaterial sensor is
frequency selective and can be capable to the changes of material dielectric properties. In our approach
the investigated sample is not placed directly to the separete ring of metamaterial structure (like in the
case of classical sensor, Fig. 2), but to the one port of waveguide.

a

b

Fig. 4. Example of the electromagnetic field distribution in waveguide sensor with metamaterial structure
at (a) nonzero and (b) zero transmission.

3. Experimental results
The measuring methods were used in the standard laboratory arrangement at frequency range 1 –
2.5 GHz. The experimental set-up consists of the sensor linked up the VNA (Vector Network Analyzer)
which attends to extraction of scattering parameters. The first measurement was performed without
dielectric sample. In the next step the dielectric sample with unknown permittivity was placed in the port
of waveguide area.
The example of experimental result for second ring of modified metamaterial sensor is shown in the
Fig. 5. When the microwave pulse reaches the dielectric sample it sends a changed reflected signal
which depends on its dielectric properties. According to shift between resonant frequency of empty
waveguide port and waveguide port with dielectric sample the relative permittivity of the sample can be
determined.
The extraction of the sample dielectric properties using permittivity model based on the simulations
in CST Microwave Studio and experimental measurement was done. In the simulations the resonant
frequencies for every ring with varying value of permittivity from was calculated. For each ring the
relevant curve representing dependence between resonant frequency and permittivity was constructed.
For verifying this model the similar characteristic based on the results from the experimental
measurement was drawn. For this measurement four dielectric bricks with known values of permittivity
(6, 10, 15 and 20) were used, the relevant curve was constructed and compared with simulated mode
and finally, the best agreement was found.
The results for used model is shown in the Fig. 6.
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Fig. 5. Comparison of resonant characteristics for
empty and with dielectric filled port of waveguide.

Fig. 6. Permittivity model for all SRR of metamaterial
sensor in waveguide separately.

Conclusions
Our experimental results shown, that new approach to the metamaterials sensor, when the
investigated dielectric material is placed to the port of waveguide and sensor is placed to the volume of
waveguide is also applicable for dielectric properties of dielectric material measurement.
The main advantage of our approach is that the sample is investigated in nondestructive way in
comparison with classical approach when the sample has to be extracted and its small piece is placed
directly on the one ring of metamaterial structure.
We have shown that the sensor tuned with designed metamaterial structure has also the frequency
selective properties. The resonant response of sample can be evaluated by measurement of scattering
parameters.
The designed waveguide sensor tuned with metamaterial unit can be used not only for permittivity
of dielectric sample measurement but also for monitoring of sample permittivity changes.
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PRINCIPIUL OPTIMIZĂRII ÎN RADIOPROTECȚIE
- de la teorie la practică
(Optimization concept in radiological protection - from theory to Practice)

Simion GHILEA, fizician
Abstract
The principle of optimization of radiological protection is central to the system of protection. The article presents
optimization concept, its theoretical development and some of the decision-aiding techniques used to find the
optimized radiological protection solution.

La începuturile sale, protecția împotriva efectelor nocive a radiației ionizante se limita la
recomandarea reducerii expunerii sub pragul de apariție a unor efecte dăunătoare (efecte deterministe)
prin utilizarea celor trei metode clasice de protecție valabile și astăzi și anume reducerea timpului de
iradiere, mărirea distanței la sursă și utilizarea unor ecrane. Cercetările radiobiologice au dus, în ajunul
celui de al doilea război mondial, la descoperirea efectelor stocastice ale radiației ionizante – inducerea
diverselor tipuri de cancere și efecte genetice – care sunt efecte fără prag, adică nu există o limită sub
care efectul nu apare. Mai mult, severitatea efectului nu depinde de doză ci probabilitatea de apariție a
lui este direct proporțională cu mărimea dozei în intervalul de doze de interes în radioprotecție aflat sub
pragul de apariție a efectelor deterministe. Pentru relația doză – efect este folosit modelul (LNT) liniar
fără prag, încă controversat dar fără să se găsească argumente științifice care să-l respingă.
Cuantificarea acestor efecte se face prin introducerea noțiunii de detriment de sănătate care ține cont
atât de severitatea efectului cât și de probabilitatea de apariție a lui. Acesta poate fi pus în relație directă
cu doza efectivă și are o valoare de cca. 10-2/Sv.
Faptul că nu există o limită sub care riscul pentru sănătate al radiației să fie zero și că resursele
materiale pentru reducerea iradierii sunt limitate duce la întrebarea cât este rezonabil să reducem doza.
Așa apare necesitatea optimizării care, la modul general, este practica de cântărire a avantajelor și
dezavantajelor unui curs particular al unei acțiuni și de determinare a celei mai bune – sau optime soluții. În practica de protecție radiologică este folosit pentru principiul optimizării acronimul ALARA (As
Low As Reasonably Achievable, economic and social factors beeing taken into account).
Desigur că specialiștii cu experiență angrenați în stabilirea unui sistem de protecție radiologică și
conștienți de ALARA pot lua decizii apropiate de optim, dar dacă deciziile depind de alte entități sau
sunt sensibile pentru societate, raționamentele prin care au fost adoptate trebuie să fie explicate.
Aceasta presupune o abordare sistematică a optimizării pe care o putem numi procedura ALARA și
care este pur și simplu o listă de control de bifat. Procedura ALARA este un instrument ajutător în luarea
deciziei care rămâne în responsabilitatea celor desemnați legal să o ia. Deciziile privind proiectarea,
organizarea și implementarea continuă a procedurii de optimizare revin managementului operațional al
utilizatorilor radiației ionizante. Aceștia trebuie să dezvolte și să ofere politici interne, priorități, reguli,
proceduri și programe de asigurarea calității pentru a menține o cultură de securitate solidă la toate
nivelurile.
Principiul optimizării protecției radiologice (principiu asociat sursei) este definit (Publicația ICRP
nr. 103) ca: probabilitatea de a suporta expuneri, numărul persoanelor expuse și mărimea dozelor lor
individuale ar trebui menținute atât de mici cât este rezonabil de obținut, luând în considerare factorii
economici și sociali.
Aceasta înseamnă că nivelul de protecție ar trebui să fie cel mai bun în circumstanțele date,
maximizând marja beneficiului față de vătămare.
Procesul de optimizare al protecției este destinat aplicării la acele situații care au fost apreciate ca
justificate. Principiul optimizării protecției, cu restricție pe mărimea riscului sau dozei individuale, este
esențial pentru sistemul de protecție și se aplică la toate cele trei situații de expunere: situații de
expunere planificate, situații de expunere de urgență și situații de expunere existente.
Optimizarea urmărește întotdeauna obținerea celui mai bun nivel de protecție în circumstanțele
predominante printr-un proces continuu, iterativ care implică:







evaluarea situației de expunere incluzând orice expuneri potențiale (încadrarea procesului);
selectarea unei valori adecvate pentru constrângere sau nivelul de referință;
identificarea opțiunilor de protecție posibile;
selectarea celei mai bune opțiuni în circumstanțele predominante;
aplicarea opțiunii selectate;
revizuirea periodică a situației de expunere pentru a evalua dacă nu sunt necesare măsuri de protecție
corective ca urmare a schimbării condițiilor practice inițiale.

În toate cazurile, procesul de optimizare cu utilizare de constrângeri sau niveluri de referință este
aplicat la măsurile protective planificate și la stabilirea nivelului adecvat de protecție în circumstanțele
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predominante. Dozele care se vor compara cu constrângerea de doză sau nivelurile de referință sunt
de obicei doze prospective, adică doze care pot fi primite în viitor și așa numai acele doze care pot fi
influențate de deciziile asupra măsurilor protective. Ele nu sunt destinate a fi o formă de limită de doză
retrospectivă. Optimizarea protecției este un proces iterativ anticipativ destinat prevenirii sau reducerii
expunerilor viitoare. El ia în considerare atât dezvoltările tehnice cât și socio-economice și necesită atât
raționamente cantitative cât și calitative. Procesul ar trebui structurat cu grijă și sistematic să asigure
că toate aspectele relevante sunt luate în considerare. Optimizarea este un cadru în care întotdeauna
te întrebi dacă în circumstanțele predominante s-a făcut ceea ce a fost cel mai bine și dacă tot ce este
rezonabil s-a făcut pentru reducerea dozelor. De asemenea se cere angajamentul tuturor nivelurilor din
toate organizațiile implicate precum și proceduri și resurse corespunzătoare.
Optimizarea protecției nu este minimizarea dozei. Protecția optimizată este rezultatul unei
evaluări care cântărește atent detrimentul datorat expunerii și resursele disponibile pentru protecția
persoanelor. Astfel cea mai bună opțiune nu este cu necesitate una cu cea mai mică doză.
Toate aspectele optimizării nu pot fi codificate în norme sau ghiduri. Când optimizarea devine o
problemă pentru autoritatea de reglementare, focalizarea nu ar trebui să fie pe rezultatele pentru o
situație particulară ci mai de grabă pe procese, proceduri și raționamente. Valorile sociale influențează
în mod obișnuit decizia finală privind nivelul protecției radiologice. Acest proces de luare a deciziei poate
include, adesea, mai de grabă participarea pretendenților relevanți decât a specialiștilor în protecția
radiologică singuri.
Cele mai multe din metodele utilizate în optimizarea protecției tind să scoată în relief beneficiile și
detrimentele pentru societate și întreaga populație expusă. Este improbabil ca detrimentele și beneficiile
să fie distribuite în același mod în întreaga societate. Optimizarea protecției poate introduce astfel o
inechitate substanțială între un individ și altul. Pentru a remedia acest aspect se introduce
constrângerea de doză care este o restricție prospectivă și asociată sursei pe doza individuală de la o
sursă din situațiile de expunere planificate (cu excepția expunerii medicale a pacienților) care servește
ca margine superioară pentru doza teoretică din optimizarea protecției pentru această sursă.
Pentru expuneri ocupaționale, constrângerea de doză este o valoare a dozei individuale utilizată la
limitarea domeniului de opțiuni astfel încât numai opțiunile presupuse a cauza doze sub valoarea
constrângerii sunt considerate în procesul de optimizare. Pentru expunerea populației constrângerea
de doză este o margine superioară a dozelor anuale pe care persoanele din populație le-ar putea primi
din operarea planificată a unei surse controlate specificate.
În situațiile de expunere de urgenţă sau de expunere existentă controlabilă, nivelurile de referință
reprezintă nivelul de doză sau de risc peste care se consideră ca necorespunzător să planifici
permiterea expunerilor să apară și pentru care, prin urmare, ar trebui planificate și optimizate măsuri
protective. Alegerea unei valori pentru nivelul de referință va depinde de circumstanțele predominante
ale situației de expunere considerate și poate fi impusă de autoritatea de reglementare.
În cadrul procesului ALARA cele două componente cu tendințe contrare care trebuie să fie analizate
sunt doza colectivă efectivă care exprimă detrimentul de sănătate suferit și costul măsurilor de
protecție din opțiunea de protecție – înțeleasă ca fiind cursul unei acțiuni ce ar trebui urmat - care
asigură doza respectivă. Fiecare din aceste componente poate fi descompus în elemente care
contribuie într-un mod oarecare la rezultat sau opțiune denumite factori. Factorii care definesc
performanța opțiunilor și ajută la distingerea între ele sunt denumiți atribute. Pentru a putea compara
atributele acestea trebuie cuantificate și exprimate în aceleași unități, de obicei monetare, și pe același
interval de timp. Astfel se pot introduce criterii care permit alegerea opțiunii optime. Procesul de
optimizare trebuie să fie documentat pentru a permite susținerea opțiunii optime adoptate în fața celor
interesați și a autorităților din domeniu.
Demararea procesului de optimizare începe practic cu încadrarea procesului care are ca scop
identificarea clară și sistematică a atributelor relevante necesară pentru selectarea opțiunilor de
protecție cele mai bune în circumstanțele date. Pentru identificarea atributelor relevante este necesar
să se răspundă la întrebările: când, unde, cum și de către cine sunt suportate expunerile.
O enumerare de atribute relevante care ar trebui analizate:
- caracteristicile populației expuse;
- caracteristicile expunerii;
- considerații și valori sociale;
- considerații de mediu;
- riscuri, altele decât datorate radiației;
- considerații tehnice și economice privind opțiunile de protecție;
- aspecte politice;
- constrângeri reglementare.

16

EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE, NR. 1 (11), 2019

Mijloacele de reducere a expunerii – deci a dozei efective colective – sunt foarte variate mergând
de la simple măsuri organizatorice până la modificări de structură a instalației. Ele acționează asupra
celor trei factori care influențează expunerea și anume timpul de iradiere, distanța la sursă și ecranele
de protecție. Aceste mijloace pot fi generale sau specifice unei operații.
Dintre mijloacele generale de reducere a expunerii amintim:
 planificarea lucrului și alocarea de resurse;
 pregătirea lucrătorilor;
 informarea și implicarea lucrătorilor;
 comunicarea cu lucrătorii.
Printre mijloacele de reducere a expunerii specifice operației amintim:
 proiectarea instalației – clădire și echipament;
 reducerea timpului petrecut în zona de iradiere;
 reducerea numărului de lucrători necesari;
 reducerea debitului dozei;
 pregătire specializată pentru operație.
Prin analiza mijloacelor care pot fi adoptate se stabilesc mai multe opțiuni de reducere a dozei. Se
cuantifică fiecare factor și se compară costurile totale pentru fiecare opțiune.
Opțiunea optimă este cea cu costul cel mai mic pentru doza aflată sub limita legală și, în cazul
existenței constrângerilor de doză cu dozele individuale nu mai mari decât valoarea constrângerii.
Problema cea mai controversată este cea a stabilirii unei valori monetare pentru unitatea de doză
colectivă efectivă omSv cunoscută ca valoarea ”costului vieții” sau a ”aversiunii la risc”.
Fiecare întreprindere poate să-și stabilească valoarea proprie pentru studiile de optimizare dar, ca
să fie acceptate de autoritatea competentă și să poată fi comparate cu experiența altora, ar trebui ca o
valoare de referință a unității de doză colectivă efectivă să fie stabilită de autoritatea competentă.
În cele ce urmează prezentăm o metodă de calculare a valorii monetare a detrimentului:

Valoarea pentru factorul α ar trebui stabilită de autoritatea competentă luând în considerare, de
exemplu, valoarea produsului intern după o formulă propusă de AIEA pentru efectele transfrontaliere:
α = (0,43 x PNB anual per capita) + C

unde C reprezintă costul îngrijirilor medicale pentru un om.Sv

Factorul β permite cuantificarea altor factori relevanți cum ar fi percepția diferită a riscului funcție
de intervalul pe care se situează doza individuală, tipul de expunere (ocupațională sau a publicului),
vârstă, sex, condiții speciale, etc.
Pentru cuantificarea și compararea opțiunilor de protecție se utilizează tehnicile de construire a
deciziei. Aceste tehnici permit celor care trebuie să decidă asupra nivelului de protecție să aleagă cel
mai bun compromis între diferitele atribute implicate în proces ținând cont și de incertitudini și judecăți
de valoare. Sunt utilizate, funcție de complexitatea procesului, trei astfel de tehnici: analiza cost beneficiu, analiza cost eficiență și analiza multi atribut. Indiferent de metodă trebuie introduse criterii pentru
a compara și alege opțiunea. Cel mai cunoscut criteriu este valoarea monetară a unui om.Sievert care
permite compararea directă a costului îmbunătățirii protecției cu beneficiul în termenii reduceri dozei.
Analiza cost beneficiu
Costul total al fiecărei opțiuni este exprimat ca fiind suma costului protecției asociate (X) cu costul
corespunzător expunerii colective (Y). Minimul funcției (X+Y) reprezintă opțiunea de protecție optimă
într-o reprezentare cost doză colectivă. Este metoda utilizată când avem doar doi factori relevanți, costul
și doza colectivă.
Analiza cost eficiență
Aceasta este o metodă de eliminare a opțiunilor care nu sunt eficiente din punct de vedere al
costului dintr-un set de opțiuni și de comparare și de clasificare după cost a opțiunilor reținute. Este
recomandată pentru cazurile cu mai mulți factori relevanți, mai ales dacă unii sunt dificil de cuantificat.
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Primul pas constă în caracterizarea fiecărei opțiuni de protecție din punct de vedere al costului și a
dozei colective reziduale care îi corespunde. Pasul următor constă în alegerea opțiunilor eficiente adică
a acelor opțiuni pentru care nu există o soluție alternativă care să permită obținerea aceleași doze
colective reziduale la un cost al protecției mai mic sau același cost al protecției la o doză colectivă
reziduală mai mică.
Opțiunea cea mai eficientă privind costul este cea pentru care o creștere mică a costului duce la
cea mai mare eficiență în termenii de reducere a riscului. Fiecare opțiune cost eficientă poate fi
caracterizată de creșterea costului de la o opțiune la următoarea, ΔX, și de scăderea corespunzătoare
a dozei colective reziduale, ΔS. Câtul ΔX/ΔS denumit raportul cost eficiență stă la baza ierarhizării
diverselor opțiuni. Acestei opțiuni i se aplică analiza cost beneficiu.
Cea mai bună opțiune este opțiunea pentru care raportul cost eficiență este egal sau mai mic decât
valoarea monetară stabilită pentru om.Sievert.
Analiza multi atribut a utilității
Această metodă este recomandată pentru situațiile de expunere la care atributele relevante care le
caracterizează, altele decât costurile protecției și detrimentului datorat radiației, sunt numeroase și/sau
dificil de cuantificat în termeni monetari dar totuși cuantificabile pe baza altor criterii sau pot fi ierarhizate
calitativ. În principiu, aplicarea acestei tehnici constă în construirea unei scheme de apreciere (sau o
funcție de utilitate multi atribut) pentru fiecare opțiune pe baza tuturor criteriilor relevante care
caracterizează situația. Deci, în prima etapă, trebuie identificate diferitele opțiuni de protecție și definite
criteriile relevante pentru procesul de decizie specific. Datorită varietății criteriilor, opțiunile sunt
ierarhizate diferit pentru fiecare criteriu și în consecință, pentru a putea fi agregate, trebuie să li se
atribuie factori de ponderare. Aceasta este a doua etapă în aplicarea tehnicii și este cea mai importantă
și adesea cea mai dificilă.
Factorii de ponderare exprimă importanța relativă asociată fiecărui dintre criterii. Cum cei mai mulți
din acești factori de ponderare se bazează pe raționamentul subiectiv al decidenților este recomandabil
să se facă analize de sensibilitate pentru diferite seturi de factori pentru a testa robustețea rezultatelor.
Ultima etapă constă în definirea utilității totale pentru fiecare opțiune ca sumă a utilităților ponderate
pentru fiecare criteriu.
𝑈𝑖 = ∑𝑗 𝑘𝑗 𝑢𝑖,𝑗 , unde,
i este indexul opțiunii și j indexul criteriului;
𝑘𝑗 ponderea importanței relative a criteriului j, ∑ 𝑘𝑗 = 1.

În final se selectează opțiunea de protecție cu cea mai mare utilitate totală.
Dificultatea majoră la aplicarea în practică a principiului optimizării constă în determinarea și
cuantificarea realistă a factorilor relevanți (atribute) luați în considerare. Spre exemplu ar trebui să se
cunoască distribuția dozelor pentru fiecare opțiune, inclusiv a dozelor individuale și pentru categorii de
expuși. În cazul unor operații repetitive pot fi folosite valorile măsurate în operațiile anterioare (dacă au
fost colectate corespunzător) sau valorile raportate de alți operatori. Dacă acest lucru nu este posibil se
încearcă estimări care ar trebui să fie cât mai realiste. În plus există factori – sociali – care nu pot fi
apreciați cantitativ și pentru care se introduc factori de ponderare care sunt subiectivi. Din toate acestea
se degajă necesitatea ca procesul de optimizare să fie iterativ, să se repete ori de câte ori se detectează
schimbări în circumstanțele în care s-a desfășurat și să se facă analize de sensibilitate pentru factorii
importanți. De asemenea este importantă colectarea datelor necesare procesului de optimizare în
formatul care să permită utilizarea lor.
Având în vedere că nu este stabilită (sau recomandată) o valoare monetară pentru unitatea om.
Sievert în România, singurul criteriu de apreciere că o anumită opțiune de protecție este optimă,
principiul optimizării, așa cum este definit științific, nu este aplicat în practicile care utilizează surse
de radiații. Valoarea monetară a unității om.Sievert ar trebui stabilită de autoritatea sau autoritățile din
domeniu. Oricum, fără o cultură de securitate solidă a factorilor care decid, evaluează și controlează
domeniul protecției radiologice, aplicarea optimizării, cel puțin la practicile cu surse de radiații, este o
formă fără fond.
Cum putem vorbi de optimizare când majoritatea laboratoarelor de igiena radiațiilor, cele care
determină practic calitatea protecției radiologice și unii evaluatori și inspectori CNCAN, cer, ca la limita
ecranelor de protecție, să fie fondul natural de radiație?
Costul protecției în cazul practicilor cu surse de radiație este relativ mic raportat la costul aparatelor;
în general protecția la radiație este realizată de elementele constructive necesare care adăpostesc
aparatele. Expertul în protecția radiologică poate, printr-o analiză calitativă a elementelor care concură
la protecția radiologică, să găsească soluții apropiate de optim. De exemplu, elemente ca dimensiunea
încăperii, utilizarea vecinătăților, poziționarea aparatului în încăpere, accesul la acesta, dacă sunt
judicios alese duc la minimizarea dozei persoanelor ocupate și persoanelor din populație. În orice caz,
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expertul poate găsi acele opțiuni de protecție care să reducă doza la costuri mici. Dacă luăm în
considerare recomandarea ca ”protecția să fie graduală, în raport cu riscul (detrimentul) cauzat”
abordarea calitativă a aplicării ALARA la majoritatea practicilor cu surse de radiații poate fi considerată
suficientă.
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ABSTRACT
Commercial Ti-6Al-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. Over the last decades sizing methods were established
like DGS (Distance Gain Size) or DAC (Distance Amplitude Correction) for defects smaller than the beam
profile. Those methods utilize the echo amplitude and provide results which are proportional to the defect
area. In this material, it is investigated the correct sizing of small defects below one wavelength. By properly
choosing the simulation method, it is ensured that all physical wave modes are included in the simulation and
that the discretization error is negligible. A good correspondence between the simulation and classical defect
sizing for defects larger than one wavelength is found. In the region between one quarter of a wavelength
and one wavelength resonance effects are found, which result in classical defect sizing methods giving
conservative results. In the region below one quarter of a wavelength classical DGS and DAC sizing leads to
under-sizing.
Keywords: Simulation Program, Grain Noise, Small Defect.

1. INTRODUCTION
With the improvement of material technology and ultrasonic inspection, the necessity to detect and
size smaller defects is higher. Therefore, not only for flat bottom holes, but also for the disc shaped
reflectors the usability for small irregularities needs to be checked.
Measurement of ultrasonic indication is generally performed by echo dynamic or area amplitude
based sizing. For discontinuities larger than the beam spread, echo dynamic sizing (sizing by probe
travel, e.g. -6 dB drop method) are practiced and for indications more minor than the beam spread
area-amplitude based sizing procedures are applied (like DAC or DGS).
2. CORRECT DIMENSIONING OF THE REFLECTORS SMALLER THAN ONE WAVELENGTH
Area-amplitude based sizing procedures compare the reflection of an indication to the reflection of
reflectors with known dimension, e.g. artificial reflectors like flat bottom holes (FBH) or side drilled holes
(SDH). The most traditional procedures used from the first days of the ultrasound testing, is the Distance
Amplitude Correction (DAC), based on calibration managing multiple flat bottom holes machined into
calibration blocks and some extrapolation based on the inverse square law.
2.1. Disagreement with area-amplitude relationship
The area-amplitude relationship is a consequence of using the Kirchhoff (also called physical optics)
approximation when solving the equations governing ultrasound scattering by an FBH. This
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approximation assumes that the motion of the FBH surface when reflecting an ultrasound pulse is
identical to the motion that would occur if the pulse were reflecting from an infinite planar surface. A
further assumption in obtaining the area-amplitude relationship is that the finite width ultrasound beam
can be approximated as an infinite plane wave. Under these assumptions, it is seen that the FBH
surface motion will be independent of the size of the FBH. Auld’s reciprocity formula [1] states that the
voltage received from a void defect is the integral over the defect surface of the product of the traction
generated by the incident pulse in the absence of the defect, multiplying the total surface motion of the
defect in response to the incident pulse. In the case of the FBH using the Kirchhoff approximation with
an incident plane wave, it is readily seen that Auld’s formula predicts an output voltage in direct
proportion to the area of the FBH, i.e., the area amplitude relationship.
The relationship between echo response and FBHs has been addressed since some of the earliest
developments in ultrasonic testing. Krautkramer [2] referred to these as a disk shaped reflector (DSR)
and developed the famous AVG (English DGS) method of relating amplitude responses from FBHs to
curves made for each style of probe. The relationship between echo amplitude and probe and FBH
size can be summarised in the form of an equation.
𝑉𝑓
𝑉0

=

𝑆𝐴 1
𝜆2 𝑇 2

𝑒 −2𝑇𝛿

(1)

where:
Vf = the maximum amplitude of the echo from the target
V0 = the maximum possible signal amplitude if all energy is returned to the receiver
T = the distance along the beam axis to the target
A = the area of the defect
S = the area of the probe
l = the wavelength of ultrasound (nominal)
d = the attenuation coefficient

From the findings of Krautkramer [2], it was possible to note that the amplitude change for a FBH
was directly proportional to its area. Therefore, having set a response on the CRT to a specific amplitude
(within the linear region of the instrument display) the response from a FBH half the area would produce
a signal with half the amplitude and the response from a FBH double the area would produce a signal
with double the amplitude.
As part of producing setup standards, a study was performed to determine if smaller FBH could be
used by applying the theoretical gain difference in dB based on the area amplitude relationship. There
are advantages to using biger FBHs since they can be drilled deeper and provide separation between
the back-wall signal and the signal from the bottom of the hole.
The results of the UT measurements, however, indicated that a smaller difference was consistently
observed rather than theortical dB difference (see Fig.1). The cause of the discrepancy was determined
by modeling the interaction of the beam produced by the specific transducers used and the FBHs.

Figure 1: The difference between the signals of Φ 2.0 mm FBH and Φ 1.2 mm
FBH is measured 7.5 dB instead of 8.87 dB, the theoretical value (Φ 265.0 reference block).

It was shown that interaction between the surface wave that is generated on the FBHs and the
incident compression wave can have a constructive interference that raises the amplitude of the smaller
FBH. A phenomenon that the classic theory fails to predict is the generation of diffracted waves at the
corners of the FBH. Fig. 2 depicts the various diffraction phenomena that occur for a plane
compressional wave at perpendicular incidence on the FBH.
It is seen that in addition to a reflected compressional wave, diffracted compressional and shear
waves are generated, along with surface waves that propagate both down the bore of the FBH and
across the top. Attention is directed to the surface waves propagating across the top of the FBH. Upon
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reaching the opposing corner of the FBH surface, the surface wave undergoes a second diffraction,
during which a small amplitude diffracted compressional wave emerges from the FBH corner. Part of
this secondary diffracted wave travels up to the transducer, slightly behind the primary compressional
wave reflection from the FBH surface, as depicted in Fig. 3, and is received as a small signal trailing
the main reflection, as depicted in Fig. 4. The time delay between these two waves is given by the
product of the FBH diameter and the surface wave velocity.

Figure 2: Wave Modes Generated when a Compressional L-Wave is Incident on an FBH [3].

If the time delay between these two signals is sufficiently small, an interaction could take place that
would enhance or reduce the total signal amplitude through a constructive or destructive interference.
Such an interaction might be the underlying cause of the deviation from the area- amplitude relation
seen in experiments when looking at small reflectors.

Figure 3: Refracted L-Wave Following
the Reflected L-Wave [3].

Figure 4: Two Signals Returned to the
Transducer [3].

The challenge in determining the significance of the surface wave interaction is quantitatively
determining the amplitudes of the diffracted signals. For this purpose, a computer model was employed
that used a boundary element method (BEM) formulation to solve the equations governing the surface
wave diffraction phenomena on the FBH. The boundary element formulation uses a high-frequency
computational ansatz based on an asymptotic analysis of the diffraction problem. Rather than using the
asymptotic solution outright, this method uses the asymptotic result as a starting point, then seeks to
find corrections to the asymptotic solution to obtain an exact numerical solution. The boundary elements
are, therefore, used to compute corrections to the asymptotic solution, rather than represent the entire
solution. Consequently, extremely large problems can be treated with practical computational efficiency.
Boundary elements are prescribed over the top and sides of the FBH. The FBH is assumed infinitely
long, and the medium is prescribed to have a small ultrasonic attenuation, so that the wave field
effectively decays to zero after some distance along the FBH. This attenuation is made just small
enough so that its presence is not noticed in the computed transducer response signals.
Using the boundary element formulation, the surface motions are computed on the FBH for a very
high frequency, very broadband plane wave. The signals from one such computation can be used to
predict the response for any signal with a centre frequency within the bandpass of the computation, or
equivalently, for any size FBH for an incident pulse of a given frequency, through appropriate filtering
and scaling.
Fig. 5 compares signals for Φ 1.0 mm, Φ 0.4 mm, and Φ 0.2 mm FBHs. It is seen that as the hole
becomes smaller, the time delay between the two received signal components decreases. In the case
of the Φ 0.2 mm FBH, the two signals are overlapping. The interaction between the two signals will
depend on signal bandwidth: the narrower the bandwidth, the more significant the interaction.
1. SIMULATION SOFTWARE FOR NDT
In the simulation used for ultrasonic examination of the planar defects, two classical scattering
models have been used: Kirchhoff approximation, to simulate the reflection, and Geometrical Theory of
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Diffraction, to simulate the diffraction. Recently, from the combination of these two theory, appear
Physical Theory of Diffraction (PTD), who retain the advantages of both.

Figure 5: Interaction of the Diffracted Surface Wave and the Reflected L-Wave for Three FBH Sizes [3].

It is important to know the boundaries of such simulation tool to be able to assess the simulation results
presented in a technical justification. Parameter studies can be used for review of important parameters, in
order to find out limit values as well as which parameters are most important for the inspection system. In
addition, optimization of defect content for the manufacture of test blocks can be done.

3.1 Principle of the Kirchhoff & GTD model
Every one of the classical ultrasonic inspection methods, (pulse echo, tandem or Time of Flight
Diffraction) perform the detection of the planar defects by interpreting their specular or diffraction
echoes. The modern Non Destructive Testing modelling is useful to assessing detection capability and
to elaborate the procedures for inspections.
It assumes that the Kirchhoff scattered field can be decomposed in an approximate manner in two
parts: a geometrical field which includes the specular reflected field and a contribution arising from the
flaw edges corresponding to the edges diffraction field. The contribution of this diffraction field at the
observation point x is characterized by same form as the GTD field but a different edge diffraction
coefficient (depending on the α incidence and β observation directions and polarizations):
𝐾𝐴
𝑈𝐾𝐴(𝐷𝑖𝑓𝑓) (𝑥) = 𝐷𝛼𝛽
(𝑥)

𝑒 𝑖𝑘𝑟

(2)

√𝑘𝑟

Note that this coefficient define the directivity of edge diffraction contribution according Kirchhoff
approximation. The physical theory of diffraction (PTD) consists in correcting the Kirchhoff edge
diffraction field by that modelled by GTD. This correction leads to add a corrective term to the KA
scattered field (without far-field approximation). This corrective term is the difference of wave amplitudes
diffracted by the edge, by GTD and KA.
𝐺𝑇𝐷
𝐾𝐴
(𝑥) − 𝐷𝛼𝛽
𝑈 𝑃𝑇𝐷 (𝑥) = 𝑈 𝐾𝐴 (𝑥) + [𝐷𝛼𝛽
(𝑥)]

𝑒 𝑖𝑘𝑟
√𝑘𝑟

(3)

The PTD field is the sum of the Kirchhoff field and a GTD modified field in which the GTD coefficient
has been replaced by the difference between GTD and Kirchhoff edge diffraction coefficients. At the
specular observation direction, the Kirchhoff field (without far-field approximation) is finite leading to an
𝐾𝐴
(𝑥) for edge
effective prediction of specular reflection. But the KA diffraction coefficient KA, 𝐷𝛼𝛽
diffraction contribution (previously obtained from a far field approximation of the Kirchhoff field) diverges
𝐺𝑇𝐷
and has the same singularity as the GTD edge diffraction coefficient GTD, 𝐷𝛼𝛽
(x). When making the
difference of the two coefficients, their singularities cancel each other and the diffraction coefficients
𝐺𝑇𝐷
𝐾𝐴
(𝑥) is finite.
difference 𝐷𝛼𝛽
(x) -𝐷𝛼𝛽
𝑈 𝑃𝑇𝐷 (𝑥) ≈ 𝑈 𝐾𝐴 (𝑥)
(4)
When the observation direction is far from to the specular direction, edge diffraction effects are
predominant compared to reflection phenomena, the Kirchhoff field is equal to the Kirchhoff edge
diffraction contribution and so cancels it so that the Kirchhoff & GTD model leads to similar results than
the GTD model [4].
𝐾𝐴
𝑈 𝐾𝐴 (𝑥) ≈ 𝐷𝛼𝛽
(𝑥)

𝑒 𝑖𝑘𝑟
√𝑘𝑟

𝐺𝑇𝐷
and 𝑈 𝑃𝑇𝐷 (𝑥) ≈ 𝐷𝛼𝛽
(𝑥)

𝑒 𝑖𝑘𝑟
√𝑘𝑟

= 𝑈 𝐺𝑇𝐷 (𝑥)

(5)

Flaws which can be modelled thanks to Kirchhoff & GTD are the same than with the GTD model:
planar flaws (rectangular, semi-elliptical or CAD contour planar flaws), multi-facetted flaw and branched
flaw [4]. Fig. 6 shows where Kirchhoff and GTD are applicable in relation to the orientation of the defect,
with α = 0 representing a vertical flaw. This figure effectively illustrates what is described in paragr. 3.1.
The Kirchhoff approximation in CIVA gives rise to a tip response that is positioned correctly in terms of
time of flight, but the amplitude may be inaccurate, with the error increasing with departure of the scatter
direction from specular [5].
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Figure 6: Applicability of Kirchhoff and GTD models.

3.2 Model capability to be assessed
The model verification activities are divided into five different partial phases. Each phase is divided
into a number of different tasks with specific purposes (see Table 1).
Table 1: Phases of the verification activities
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Phase 5

Response prediction for simple/smooth defects in simple materials and probe modeling
Geometry handling with model
Complex materials – austenitic welds, inconels, dissimilar metal welds
Rough defects in simple materials
Rough defects in complex materials

The difference between simple/smooth defects and rough defects stated in Table 1 is that
simple/smooth defects are typically artificial defects or an ideal fatigue crack. Rough defects are the
type of defects that are typically service induced, with a clear morphology, following grain structure or
other irregularities. By simple materials means carbon steel or stainless parent material that shows
isotropic behaviour. Complex materials show anisotropic behaviour with significant influence on the
sound beam giving effects such as large scattering, beam deflection and increased noise. The noise
caused by the material structure is modelled as a separate layer which is super positioned on top of the
defect response simulation, meaning that the defect response is not affected by the noise. If a noise
simulation is used, it must be used together with additional attenuation modelling as mentioned above
or else the result will be a non -conservative signal to noise ratio for any give indication [5].
2. CIVA 11 APPLICATIONS IN THE ULTRASONIC EVALUATION OF THE EXAMINATION STANDARDS

4.1 Determination of the FBH’s ultrasonic responses
It is performed the scanning of three references blocks with the followings dimensions:
- Flat faced reference block, 111 x 111 mm square dimension,
- Round reference block, 111 mm diameter,
- Round reference block, 265 mm diameter.

Each reference block is provided with one pair of FBH having the diameters of Φ1.2 and Φ 2.0 mm,
first determination, and Φ 0.8 mm and Φ1.2 mm, second determination. All holes are positioned with
the flat surface at 50 mm below the entry surface of the ultrasonic beam. The ultrasonic transducers
used for these simulations are the followings:

Figure 7: Scanning of the flat-faced 111x111 mm billet.

Each reference block was scanned successively with each of the three transducers, respectively 18
measurement for the pair Φ 2.0-Φ 1.2 mm FBH and similarly for the pair Φ 1.2 - Φ 0.8 mm FBH. The results
of the test are presented in Table 2 and Table 3 (see below). The goal of this virtual determination is to
establish the difference between the signals from different diameters of FBH and to compare with the
theoretical difference, computed according to the Kirchhoff Approximation.
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STS 20 P5 – immersion transducer, non-focused, 20 mm crystal diameter, 5MHz central frequency.
STS 20 P5 L125 – immersion transducer, 125 mm focal distance in water, 20 mm crystal diameter, 5MHz central frequency.
STS 20 P5 L200 - immersion transducer, 200 mm focal distance in water, 20 mm crystal diameter, 5MHz central frequency.

Sound path in water is set 100 mm for all situation. Sound speed in material and specific attenuation
are identical for all determinations (see Fig. 7, Fig. 8 and Fig. 9).

Figure 8: Scanning of the Φ 111 mm billet.

Figure 9: Scanning of the Φ 265 mm billet.

3. RESULTS
5.1 Comparison between Signal’s Amplitude
We observe that, for the FBH pair of Φ 1.2 - Φ 2.0 mm, the amplitude differences obtained with
CIVA 11 are in the range of 8.6÷8.8 dB, very close of the theoretical value of 8.87 dB (see Table 2).
Table 2: Comparison of difference between Signals of FBHs Φ 1.2 and Φ 2.0 mm

Similarly for the FBH pair of Φ 0.8-Φ 1.2 mm, where the difference determined by the program are in
the range of 6.8÷7.0 dB and the calculated value is 7.04 dB (see Table 3).
The resulting values (noted with Δ in Table 2 and Table 3) match the theoretical values obtained for the
proportion of the surfaces of the artificial defects. For defects smaller than the wavelength, it was proven in
reality that the differences between the two holes are different that these values (please refer to Fig. 1). As
observed, these differences are more pronounced as the product ka >>1 (k = wave number and a = size of
the artificial defect). This proves the limitations of the CIVA 11 simulation software for the defects close to the
specular area and geometrical reflex whereas the software applies the Kirchhoff Approximation and does not
consider the diffraction phenomenon that appear at the edge of FBH.

5.2 Optimization of the Ultrasonic Inspection
The simulation software can also be used for the selection of the ultrasonic transducers in relation
with the examination technique for ultrasonic inspection of immersed plates and forged bars.
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Table 2 and Table 3 also provide the data relevant for the efficiency of each type of transducer at a
certain depth for a specific radius of the entry surface. The transducer with the best ultrasonic behaviour
for this scenario can be decided by comparing the observed amplification reserve with the value initially
selected for each of the 3 transducers. For an example, if Table 2, row 1 - billet 111x111 mm and Table
2, row 2 - BAR Φ111 mm are selected: Row 1, FBH Φ 1.2 mm represents the inspection of a defect
located at a depth of 50 mm below the entry plane surface. The best result is provided by the transducer
STS20P5L200 (-8,6 dB) due to optimal Pulse Volume for a defect located at a 50 mm depth related to
its focal distance in water and the entry plane surface. The gain differences comparing with the other
transducers are relatively small: 0.8 dB versus STS20P5L 125 and 3.0dB versus STS20P5 (unfocused).
Table 3: Comparison of difference between Signals of FBHs Φ 0.8 and Φ 1.2 mm

The situation is significantly different when the Φ 111 mm billet is inspected. The most efficient
transducer is STS 20 P5 L 125 with a focal length in water of 125 mm. Due to the radius of the entry
surface, the focal distance in the material is increased (see para 6.) and this transducer presents now
the focal distance in the area of depth of the artificial defect (50mm). The gain difference is increased
significantly comparing with the other 2 transducers: 4.5 dB versus the transducer focalized with the
focal distance of 125 mm and 13.9 dB versus the unfocalized transducer. This is caused by the
defocusing of the immersion transducers at incidence area of the ultrasonic beam with the cylindrical
surface of the billet and due to the modification of the Pulse Volume in the area of the reference defect.
4. CONCLUSION
The accurate prediction of absolute noise levels requires detailed knowledge of the metal
microstructure which enters the model calculations through certain frequency-dependent factors known
as "backscatter coefficients" or "Figures-of-Merit". Unfortunately, the largest discrepancy between the
software simulations and experiments is noise, or rather signal to noise ratio. Defects responses are
often evaluated in relation to the surrounding noise levels rather than an arbitrary reference target, such
as a notch or SDH. The issues discussed above means that it is clear that it is not possible to simulate
a complete inspection, or validate an inspection procedure by simulations with CIVA at the current time.
The conclusion is that simulations using CIVA can be used when specific problems or technical
solutions must be solved or developed, e.g. the influence of the surface curvature over the Pulse
Volume or the correct choice of the inspection configuration.
The inspection’s optimization is achieved today both by minimizing the noise of the material and by
adopting the inspection techniques capable to highlight and perform a correct evaluation of the
discontinuities smaller than one wavelength, according to the highest quality standards.
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Abstract
Over the last decade a significant progress in the field of metrology investigation by means of X-ray tomography
(XCT) was achieved. This was possible by the extraordinary development of X-ray tomography relevant
components such as X-ray sources, large area detectors and image processing software and enlargement of
the application area. In this paper, after a brief introduction of the relevant standards for industrial and
metrological tomography we demonstrate the application of these standards for calibration of our custom-made
tomographic systems for high resolution and high penetration power. Thus, the aim of the current work was to
produce simple and reliable methods to calibrate the geometry of the metrological tomography systems and
to benchmark the coordinate measuring results by conventional metrology. We emphasize that, compared to
conventional metrology methods, the XCT method evaluates coordinates such as dimensions, angles, shapes
in internal 3D structures in a non-invasive manner.

Introducere
Tomografia computerizată de raze X (XCT) reprezintă o metodă nedistructivă care permite
inspecţia internă 3D a obiectelor analizate, fiind din ce în ce mai des utilizată în industrie pentru
monitorizarea şi asigurarea controlului calităţii. Datorită caracteristicii sale de neinvazivitate, metoda
poate fi aplicată pentru inspecţia unei game foarte variate de probe, însă datorită complexităţii sale de
utilizare, asigurarea competenţei personalului care manipulează instalaţia tomografică şi realizarea,
ulterior, interpretarea rezultatelor este fără îndoială primordială. Astfel, pentru a evita eventuale
probleme care pot interveni în timpul manipulării şi a utilizării acestei tehnici, dar şi pentru a uşura
cooperările tehnologice internaţionale, au fost stabilite o serie de standarde ISO (Organizația
Internațională de Standardizare), care reprezintă o serie de documente de referinţă utilizate pentru
asigurarea calităţii imaginilor tomografice. Standardele privind utilizarea tomografiei computerizate ca
metodă nedistructivă cuprinzând patru documente ISO/DIS 15708 în care sunt descrise criteriile unei
analize tomografice calitative: „Principiu, echipament şi probe” (ISO/DIS 15708-1), „Operare şi
interpretare” (ISO/DIS 15708-2) „Terminologie” (ISO/DIS 15708-3) şi „Calificarea”( ISO/DIS 15708-4).
În cadrul standardului ISO/DIS 15708-1 sunt descrise principiile generale care stau la baza
tomografiei computerizate, iar acesta cuprinde avantajele, limitările şi echipamentele necesare. Fiind o
metodă care furnizează informaţii tridimensionale, aceasta se bazează pe serie de etape precum:
achiziţia imaginilor radiografice, reconstrucţia tomografică, vizualizarea 3D, analiza si interpretarea
rezultatelor. În figura 1 sunt prezentate principalele etape de realizare a unei tomografii împreună cu
etapele post reconstrucţie pentru efectuarea măsurătorilor metrologice utilizând tomografia de raze X.

Probe
Scanare şi achiziţie de
imagini radiografice

Sursa de raze X

Axa de rotaeie

Detector

Din setul de radiografii se
reconstruieşte un volum 3D

Segmentarea volumului
(determinarea suprafeței)

Fitare geometrică și
măsurători dimensionale

Figura 1. Etapele de realizare a măsurătorilor metrologice prin tomografie de raze X.
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Totuşi, calitatea imaginilor tomografice este adesea influenţată de o serie de parametrii care se
bazează atât pe performanţa dispozitivelor integrate în instalaţie (sursa de raze X, detector şi sistemele
de manipulare motorizate), pe caracteristicile geometrice ale probei, cât şi pe performanţa sistemelor
software de reconstrucţie. De asemenea, în cadrul acestui standard sunt prezentate o serie de factori
externi care pot influenţa stabilitatea sistemului tomografic precum: localizarea sistemului într-un mediu
lipsit de vibraţii/fluctuaţii de temperatură, respectiv poziţionarea/alinierea geometrică a manipulatorului
şi a detectorului faţă de sursa de raze X.
O dată cu evoluţia tehnologică, complexitatea geometrică a obiectelor a crescut, în special pentru
obiecte cu dimensiuni submilimetrice, iar metodele clasice destinate măsurătorilor dimensionale
precum cele tactile sau optice au devenit mai puţin eficiente.
Tomografia computerizată poate fi aplicată ca metodă de măsurare a dimensiunilor unor structuri
interne pentru componente cu geometrii complexe. Implementarea tomografiei computerizate ca
metodă metrologică nu este trivial de realizat datorită multitudinii de factori care ţin de hardware,
software, mediu, obiectul analizat şi de experienţa operatorului. În România nu există momentan
sisteme tomografice 3D autorizate care să ofere măsurători dimensionale de precizie pentru o gamă
diversificată de materiale şi componente industriale, iar cercetările internaţionale privind realizarea unor
astfel de sisteme sunt încă la început.
În funcţie de obiectiv, momentan există o serie de metode pentru a determina caracteristicile
geometrice ale obiectului analizat: determinarea manuală a distanţei dintre două puncte pe o secţiune
tomografică sau printr-o metodă mai complexă care implică utilizarea unui software dedicat. Unul dintre
cele mai importante aspecte de care trebuie să se ţină cont pentru determinarea proprietăţilor
geometrice ale unui obiect este asigurarea calităţii imagini. În cadrul standardului internaţional ISO/DIS
15708-2 sunt descrişi parametrii optimi de achiziţie a imaginilor radiografice, metodele de scalare a
imaginilor precum şi criteriile de evaluare a calităţii imaginilor tomografice
reconstruite. Criteriile generale care stabilesc calitatea imaginii tomografice sunt: contrastul care
depinde de coeficientul liniar de atenuare a materialului, raportul semnal-zgomot ce se bazează pe
statistica de emisie şi de detecţie a radiaţiei X, respectiv rezoluţia spaţiala cuantificată prin posibilitatea
de a face distincţie între cele mai mici două entităţi. În figura 2 sunt reprezentaţi schematic parametrii
de achiziţie şi reconstrucţie care pot fi optimizaţi şi care influenţează calitatea reconstrucţiei.

Figura 2. Parametrii relevanţi în achiziţia şi reconstrucţia datelor tomografice.

Reamintim faptul că, cerinţele pentru măsurătorile dimensionale utilizând tomografia computerizată
sunt diferite faţă de cele impuse în cazul testării nedistructive. Momentan, nu există încă standarde
internaționale care să ofere proceduri și indicaţii cuprinzătoare care să rezolve problemele legate de
performanţa sistemelor tomografice utilizate pentru măsurători metrologice precum şi cele legate de
determinarea incertitudinilor de măsurare.
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Singura documentaţie de referinţă care prezintă recomandări mai avansate privind asigurarea
calităţii în practicile de măsurători dimensionale prin tomografie 3D este inclusă în standardul german
VDI/VDE 2630. Acesta cuprinde proceduri pentru determinarea incertitudinii de măsurare şi metode de
verificare a compatibilităţii sistemelor de tomografie cu procesul de măsurari dimensionale.
Metrologia dimensională prin tomografia computerizată trebuie să ţină cont de standardele
internaţionale menţionate anterior. Mai enumerăm Standardul european ISO 15708-3 care defineşte
termenii folosiţi în domeniul tomografiei precum şi termenii generici atribuiţi radiografiilor şi imagisticii.
Ultimul standard este Standardul european ISO 15708-4 care prezintă indicaţii privind calificarea
performanţelor unui sistem tomografic în funcţie de proba analizată.
În această lucrare, ţinându-se cont de standardele menţionate, s-a realizat proiectarea şi
construcţia unui sistem tomografic de mare rezoluţie spaţială şi cu mare putere de penetrare destinat
efectuării metrologiei dimensionale asupra probelor relevante cercetării şi industriei. De asemenea, sa realizat validarea modelului experimental de tomograf de raze X cu performanţe metrologice, atât la
scară micrometrică, cât şi la scară industrială. Astfel, au fost elaborate proceduri complete de calibrare
a geometriei de scanare şi post-procesare a datelor pentru aplicaţii de tomografie la scară micro (~3
µm/voxel) şi macro (>10 µm/voxel). Calibrările au avut la baza determinări dimensionale pe două probe
etalon având în componenţă 4 respectiv 15 sfere de rubin sintetic cu dimensiuni foarte bine cunoscute.
Metode și materiale
Instalaţia de tomografie propusă pentru aplicaţii metrologice are în componență o sursă de raze X
de înaltă rezoluţie spaţială şi mare putere de penetrare cu cap interschimbabil, cu posibilitatea extinderii
tensiunii de lucru de la 225 la 320 kV (Figura 3).

(a)

(b)

Figura 3. Instalația de tomografie cu cap de iradiere interschimbabil: a) 225 kV, b) 320 kV.

Razele X sunt detectate cu ajutorul unui senzor matricial de înaltă rezoluţie (maxim 4K x 4K, 100
µm/pixel) cuplat la un scintilator de arie mare din CsI: Tl. Probele de măsurat sunt poziţionate cu
manipulatoare micrometrice motorizate multi-axe configurabile. Sistemul tomografic este instalat întrun cabinet de protecţie radiologică de mari dimensiuni (4x2m 2) din beton baritat cu uşă glisantă blindată
cu plumb. Pentru controlul axei motorizate şi achiziţia de imagini de mare rezoluţie spaţială s-au realizat
pachete de programe în mediul de programare LabView. De asemenea s-au implementat pachete de
programe comerciale şi proprietare pentru reconstrucţia tomografică.
Analiza dimensională este realizată într-un pachet software comercial care oferă informații pentru
a compara automat dimensiuni cheie din cadrul proiectelor CAD ale probelor cu dimensiunile actuale
ale obiectelor respective. Validarea conceptului de sistem tomografic cu performanţe metrologice s-a
făcut prin intercompararea măsurătorilor de dimensiuni, forme şi abateri de formă realizate între
tomografia 3D şi metode metrologice convenţionale (scanare optică şi triangulaţie) pe probe etalon.
Calibrarea geometriei de scanare
Configuraţie de microtomografie
În această secţiune s-a urmărit calibrarea microtomografului în vederea validării acestuia că
instrument metrologic la scară micrometrică.
Pentru realizarea unor analize la scară micro, (voxel volum reconstruit ~3 µm) din reconstrucţia CT,
s-a realizat o probă etalon realizată din 4 bile de rubin sintetic cu diametre calibrate (diametrul sferei 3
mm ± 2.5 µm, sfericitate 0.64 µm; finisajul suprafeţei 1.5 µm-inch). Au fost realizate măsurători pe probă
etalon de 4 sfere la o rezoluţie nominală de ~3.5 µm/voxel.
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Măsurătorile de coordonate pe volumul reconstruit s-au realizat cu modulul de metrologie din
pachetul de programe comercial VGSTUDIO MAX 3.2.(Figura 4).

Figura 4. Măsurători de coordonate şi formă cu pachetul de programe VGSTUDIO MAX 3.2
pentru proba etalon cu 4 bile de rubin.

În urma fitării suprafeţelor sferei au fost determinate valorile razelor celor 4 bile, abaterile de
sfericitate şi distanţele dintre centrele acestora.
Una din cerinţele obligatorii pentru a obţine măsurători metrologice exacte cu ajutorul tomografiei este
calibrarea geometriei de scanare care presupune alinierea perfectă a detectorului faţă de direcţia de
propagare a fascicolului de raze X precum determinarea cu mare precizie a distanţelor dintre SursăObiect (SO) şi Sursă-Detector (SD). O posibilă eroare în calibrarea geometrică de scanare poate
genera în volumul reconstruit apariţia unor artefacte de reconstrucţie şi ulterior erori în măsurătorile
dimensionale. În valorile celor două distanţe sunt incluse componente dificil de măsurat precum distanţa
dintre pata focală şi fereastra de ieşire a sursei sau distanţa între suprafaţa detectorului de raze X şi
senzorul propriu-zis. Cele două componente necunoscute au fost estimate prin compararea distanţelor
dintre centrele sferelor măsurate prin tomografie cu cele deduse din fişa tehnică (3 mm ± 5.0 µm).
Diametrul sferelor reconstruite nu a fost luat în considerare deoarece acesta este determinat prin
aplicarea unui algoritm de determinarea a suprafeţei care necesită definirea unui prag de către utilizator
şi drept urmare se pot produce erori. În schimb, modulul de metrologie al programului de post-procesare
determină cu precizie coordonatele centrelor de sfere şi distanţele dintre acestea.
Din reconstrucția optimizată pe baza noilor valori SO și SD s-au măsurat distanţele între centrele
sferelor în contact. Acest proces de optimizare s-a repetat conducând la valori medii ale distanţelor între
sferele în contact cu diferenţe între 1/3 ÷1/5 voxeli (valoare voxel = 3.8 µm). Valori tipice de raze [mm]
au fost: 1.5046, 1.5118, 1.5123, 1.5124 respectiv abaterea de la sfericitate de ± 2.5 µm.
Configuraţie de tomografie industrială
Această secţiune este dedicată calibrării instrumentului de tomografie de raze X în vederea validării
acestuia că senzor de metrologie pentru probe de interes industrial (dimensiuni caracteristice ale
probelor de zeci/sute mm depinzând de materialele din care sunt făcute). S-a proiectat şi executat un
etalon dimensional similar cu proba standard „Metrotom Check Micro” de la firma Carl Zeiss.
Etalonul dimensional constă într-un suport de aluminiu pe care sunt fixate 15 sfere de rubin la
înălţimi diferite, prin intermediul unor tuburi de carbon (Figura 5a). S-au folosit bile de safir sintetic
(rubin) de precizie cu diametru de 3 mm +/- 2.5 µm şi sfericitatea 0.64 µm. Tuburile de carbon sunt
cvasitransparente la raze X si au diametru de 3 mm.
Procedura de calibrare a configuraţiei de scanare necesită determinarea precisă a distanţelor dintre
centrele sferelor de rubin. S-a utilizat o metodă metrologică convenţionala prin scanare optică, pusă la
dispoziţie de firma Top Metrology, Bucureşti.
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(b)

(a)

(c)

Figura 5. Reconstrucţie 3D vedere de sus şi laterală (a); Desen tehnic de execuţie (b),
Măsurători dimensionale 3D (c);

Figura 6. Măsurarea distanţelor între
centrele sferelor de rubin prin
metrologie optică (iNEXIV 2520)

Sistemul de mare viteză şi precizie vision iNEXIV VMA-2520
(Figura 6) a fost dezvoltat de Nikkon Metrology pentru a realiza
măsurători automatizate a părţilor mecanice, componentelor
electronice sau a aparatelor medicale. Precizia de măsurare a
instrumentului este estimată la ~3 µm pentru modul de
funcţionare în 3D. O variantă îmbunătăţita a instrumentului
integrează şi un palpator cu posibilitatea efectuării unor
măsurători 3D de precizie mult mai ridicată (~1 µm). Valorile
distanţelor între centrele sferelor determinate prin metrologie
optică şi metrologie prin tomografie sunt prezentate în Tabelul
2. Media diferenţelor dintre cele două metode este de 6.5 µm cu
o deviaţie standard de 14.9 µm. Aceste valori exprimate în
fracţiuni de voxel reprezintă ~1/5 voxel cu o deviaţie standard
<1/2 voxel; în bun acord cu cele mai bune rezultate obţinute cu
alte sisteme metrologice de tomografie.

Tabelul 2: Distanţele între centrele sferelor în etalonul dimensional determinate
prin metrologie optică şi metrologie prin tomografie
Combinatie sfere

Metrologie optică
[mm]

Metrologie CT
[mm]

S00-S11
S00-S12
S00-S13
S00-S14
S00-S21
S00-S22
S00-S23
S00-S24
S00-S25
S00-S26
S00-S27
S00-S28
S00-S29

14.7851
14.9374
14.4621
14.5173
29.8925
29.7617
29.4972
29.6011
29.7148
29.8408
29.6751
29.7626
30.1162

14.776
14.928
14.465
14.515
29.875
29.757
29.460
29.599
29.707
29.843
29.699
29.765
30.090

Diferenta
CT
metrologie optica
[µm]
-9.1
-9.4
2.9
-2.3
-17.5
-4.7
-37.2
-2.1
-7.8
2.2
23.9
2.4
-26.2

Diferenta CT
metrologie optica
in % voxel (32.5 µm)
-28
-29
9
-7
-54
-14
-114
-6
-24
7
74
7
-81

Aplicaţie metrologie tomografică
Utilizarea sistemului tomografic din laboratorul INFLPR ca metodă de analiză metrologică a fost
validată prin inspecţia unei probe cu structură şi compoziţie complexe reprezentând un cap de măsură
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prin fluorescenţă de raze X cu sursă secundară de radiaţie X monocromatică. În figura 7 sunt prezentate
desenul tehnic al probei (a) şi reconstrucţia tomografică 3D (b).
Scopul analizei metrologice a fost acela de a evalua geometria fasciculelor de radiaţii primare şi
secundare în componenţă executată şi montată. Aceasta include în structura sa internă o multitudine
de orificii pentru fixarea cu şuruburi a suportului de flanşa sursei de raze X precum şi câteva canale
cilindrice (trasee libere) care se intersectează cu planul ţintei pentru generarea radiaţiei secundare.
Pentru a obţine eficientă maximă de generare a radiaţiei X, ţinta secundară trebuie să fie înclinată la un
unghi de 45 de grade. Prin fitarea canalelor cilindrice am determinat unghiul dintre axele fasciculelor de
raze X precum şi unghiul de inclinaţie al suportului pentru ţinta de radiaţie secundară.
Suport pentru ţintă
(sursa de raze X
secundară)

(a)

Suport pentru
sursa primară de
radiație X

(b)

Figura 5. Desenul tehnic al secţiunii din suport (proiectat CAD) (a) şi reconstrucţia tomografică 3D (b).

Conform rezultatelor obţinute în urma analizei dimensionale am observat o deviaţie de 0.77 grade
între traseele libere (faţă de unghiul nominal de 90 grade) şi o deviaţie de 0.89 grade între planul
suportului ţintei şi canalul vertical destinat fascicolului primar (faţă de 45 de grade).
De precizat este faptul ca valoarea acestor unghiuri nu poate fi influenţată determinant de precizia
cu care a fost efectuată segmentarea imaginii deoarece poziţia şi direcţia axelor cilindrilor fitaţi sunt
practic independente de operaţia de segmentare. Aceasta chiar în cazul unei probe care conţine mai
multe tipuri de materiale la care segmentarea imaginii este mai complexă, întrucât separarea nivelelor
de gri din histograma tomografică este cu atât mai dificil de realizat cu cât variaţia de densitate dintre
materiale este mai mică.

(a)

(b)

Figura 6. Determinarea unghiurilor dintre fasciculul primar şi cel secundar (a), respectiv între planul pe
care se montează materialul ţintă şi fascicolul primar (b)

În figura 7a se recapitulează capabilităţile de determinare ale coordonatelor şi abaterilor de formă
pe volumul reconstruit prin prezentarea fiturilor diverselor suprafeţe cilindrice şi plane.
Determinarea poziţiilor centrelor găurilor de prindere a capului de măsură pe sursa de raze X se
arată în figura 7 b. Profitând de precizia de determinare a centrului formelor cilindrice evocată mai sus
se obţin distanţele între centrul flanşei şi găurile de prindere cu precizie mai bună de un sfert de voxel
(~ 10 µm).
Abaterile de la forma cilindrică se plasează pe o distribuţie normală foarte îngustă cu lărgimea la
semiînălţime de aproximativ un sfert de voxel. Verificarea paralelismului între axa flanşei si a găurilor
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de prindere şi între planele de prindere a detectorului de fluorescenţă pe capul de măsură se arată in
figurile 7c, respectiv 7 d.
a)

b)

d)
c)

Figura 7. Măsurători de coordonate si abateri de forma pe volumul reconstruit. Fitarea diverselor suprafeţe cilindrice si plane
(a); determinarea distantelor dintre centrul flanşei si găurile de prindere (b), verificare paralelism axa flanşei cu o gaura de
prindere (c); verificarea paralelismului planelor de susţinere a detectorului de fluorescenta (d).

Concluzii
Lucrarea de faţă prezintă o serie de metode de analiză prin tomografie de înaltă rezoluție
spațială realizate pe un instrument nou, conceput și fabricat în INFLPR.
Sistemul tomografic de mare rezoluţie spaţială este echipat cu o sursă microfocus cu
energia fasciculului de raze X de până la 320 keV pentru a asigura o mare putere de penetrare
prin materiale şi componente relevante pentru industrie şi cercetare.
S-au realizat pachete de programe în mediul de programare LabView pentru controlul
manipulatorului tomografic şi achiziţia de imagini şi s-au implementat pachete de programe
comerciale şi proprietare pentru reconstrucţia tomografică.
Validarea conceptului de sistem tomografic cu performanţe metrologice s-a făcut prin
intercompararea măsurătorilor de dimensiuni. forme şi abateri de formă realizate prin
tomografie 3D şi prin metode metrologice convenţionale (scanare optică şi triangulaţie) pe probe
etalon proiectate şi realizate în laborator.
În această fază de realizare şi validare a metodei metrologice prin tomografie 3D s-au obţinut
în mod consistent precizii de măsurare a dimensiunilor probelor etalon în domeniul 1/3÷1/5 dintrun voxel. în bun acord cu predicţiile teoretice şi cu toleranţele nominale prezentate de
producători de top.
Finantare: Programul Nucleu al Institutului Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei.
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INFORMAŢII  ŞTIRI  OPINII
Evaluarea coroziunii cu metoda ultrasonică
(Corrosion evaluation by ultrasonic method)

Vrapciu Dorian-Mugurel,
UT-3/ISO 9712, Total Control SRL, mugurel@tcontrol.ro
Abstract
Users of various installations, such as processing pipelines or storage tanks, often ask
for ultrasonic corrosion assessment services. They are interested in making assessment
as quick as possible and, whenever possible, without interrupting their own activities.
These goals bring additional difficulties to the NDT services provider, besides the
multitude of factors to consider in thickness measurement with the ultrasonic method.
Having in mind the assertion “the quality costs, but the lack of quality can be much more
expensive”, the scope of this article is to review the most important aspects involved in
the corrosion evaluation with the ultrasonic method.

1. Introducere
Metoda cu ultrasunete permite măsurarea rapidă a grosimii de perete metallic, fără a fi nevoie de
acces pe ambele părți ale elementului măsurat. Odată cu răspândirea practicii și nevoia de a scurta
timpul pierdut cu verificări de mentenanță, în special la instalații de procesare, tancuri de stocare sau
vase sub presiune, s-au conturat treptat judecăți simpliste, care pot avea consecințe incalculabile:
- Măsurarea grosimii cu ultrasunete este o aplicație banală a metodei ultrasonice și nu implică o
competență deosebită a operatorului, acesta trebuind doar să urmeze instrucțiunile din
manualul de operare al instrumentului și să citească valoarea afișată de acesta;
- Evaluarea grosimii de perete la elemente supuse coroziunii (“in service”) nu diferă de orice altă
măsurătoare de grosime (de ex. la verificarea dimensională a unui lot de țevi de curând
aprovizionate), eventual poate implica doar condiții de acces mai dificile la elementul de
măsurat.
Ca orice proces de măsurare, la măsurarea grosimii cu ultrasunete în general și evaluarea
coroziunii în special sunt prezenți factori de influență deseori subestimați sau insuficient cunoscuți, care
pot compromite încrederea în rezultatele obținute.
2. Particularități ale evaluării coroziunii cu metoda ultrasonică
Simplificând, orice instrument pentru măsurarea grosimii de perete este în fapt un cronometru de
precizie care măsoară timpul de parcurs al fasciculului ultrasonic. Pentru o măsurătoare de încredere
a timpului de parcurs este necesar un semnal cu amplitudine suficientă și un profil clar, produs de
peretele de fund al reperului măsurat.
Deși departe de a constitui un reflector
ideal, suprafețele afectate de coroziune extinsă
/ eroziune, sau cele care prezintă scobituri de
coroziune, se pot considera ca fiind reflectori
relativ acceptabili pentru producerea de
semnale măsurabile cu metoda ultrasonică.
Nu la fel stau lucrurile pentru coroziunea
localizată, așa numitul “pitting”: aici suprafețele
de reflexie nu sunt orientate favorabil, sunt
foarte neregulate (au rugozitate mare), și zona
de maxim interes pentru operator este adesea
mai mică în raport cu secțiunea transversală a
fasciculului ultrasonic incident [1].
Diversele tipuri de secțiuni afectate de
“pitting” (Fig. 1) sunt illustrate în ASTM G46 [2],
Fig. 1 - Profilul secționat al diverselor tipuri
dar și în EN 14127 [3].
de “pitting” [2].
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În special, vârful de “pitting” este zona cea mai puțin reflectivă și are cea mai mică probabilitate de
detecție și cea mai mare inexactitate inerentă în măsurarea adâncimii din material unde este localizat
[1]. Dar această adâncime este tocmai grosimea remanentă de perete de care sunt interesați utilizatorii
instalației aflate la verificarea de mentenanță! Pe lângă aceste aspecte de ordin general, se adaugă
cazul particular al monitorizării coroziunii elementelor instalațiilor aflate în funcțiune la temperaturi
ridicate. Provocările acestui caz vor fi abordate separat.
3. Instrumentul adecvat pentru evaluarea coroziunii
Date fiind particularitățile suprafețelor corodate, este evident că instrumentele ultrasonice simple cu
citire directă nu sunt potrivite pentru evaluarea coroziunii. Standardele ([3],[5]) recomandă (în articolul
[1] este considerat chiar absolut necesar pentru “pitting”!) să se utilizeze instrument specializat pentru
această sarcină de control, dotat cu ecran cu prezentare tip A, eventual și cu prezentare tip B (Fig. 2),
acesta fiind un defectoscop ultrasonic modificat pentru a avea performanțe și funcții adecvate evaluării
coroziunii. Pentru maparea rezultatelor, este de asemenea recomandat ca instrumentul să aibă funcția
de memorare în diverse formate adaptate obiectului inspectat (tanc de stocare, vas sub presiune,
conductă etc.).

Fig. 2 – Ecrane cu prezentare tip A (stânga) și tip B (dreapta)
la un instrument specializat pentru evaluarea coroziunii [4].

Un astfel de instrument dispune de porți ajustabile pentru măsurarea semnalelor, amplificare
reglabilă și suficientă pentru a ridica nivelul semnalelor de amplitudine scăzută, configurare automată
pentru tipul palpatorului folosit și un ecran similar defectoscoapelor ultrasonice. Este important de luat
în considerare atât diagonala ecranului, cât și rezoluția acestuia, în special rezoluția pe orizontală. De
exemplu, un instrument profesional pentru monitorizarea coroziunii dispune de un ecran cu aria efectivă
108 x 65 mm și o rezoluție 800 x 480 pixeli (orizontală x verticală) [4].
4. Palpatori ultrasonici pentru evaluarea coroziunii
Corectitudinea măsurătorilor de grosime depinde hotărâtor de selecția palpatorului adecvat,
palpatorii dublu element fiind cei mai potriviți pentru evaluarea grosimilor peretelui erodat și/sau afectat
de “pitting” ([3], [6]). Domeniul grosimilor evaluate trebuie să fie inclus în domeniul de focalizare al
palpatorului, acesta fiind determinat de unghiul de înclinare al elementelor palpatorului (Fig. 3). În afara
domeniului de focalizare al palpatorului, sensibilitatea detecției este drastic afectată.

Fig. 3 – Grosimea de măsurat “a” trebuie să fie inclusă în domeniul de focalizare “FS” [7].

Evoluția sensibilității de detecție cu parcursul sonic este sugestiv ilustrată de așa numita corogramă
(Fig. 4) caracteristică cuplului instrument-palpator [6].
Dacă palpatorul este incorect selectat, grosimile de perete reduse pot fi supraevaluate, cel mai
adesea prin dublarea valorii reale, atunci când grosimea reală este mai mică decât grosimea minimă
din domeniul de lucru al palpatorului (Fig. 5).
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Fig. 4 – Diametrul găurii cu fund plat încă detectabile, funcție de parcursul sonic [6], [7]

În general, grosimea măsurată nu poate poate fi mai mică decât lungimea de undă corespunzătoare
palpatorului folosit și materialului măsurat. De aceea, în [3] se recomandă ca frecvența palpatorului să
fie astfel încât să permită producerea a cel puțin 1,5 x lungimea de undă în materialul evaluat.

Fig. 5 – Grosime în domeniul de lucru al palpatorului (stânga),
respectiv, în afara acestuia (dreapta) [7]

Pe baza standardul EN 14127, putem concluziona că cele mai precise măsurători ale grosimii de
perete corodat se obțin cu palpatorul cu cea mai ridicată frecvență și cea mai redusă suprafață de
cuplare care mai produce semnale măsurabile pe elementul evaluat [3].
Privitor la domeniul de utilizarea al palpatorului dublu element, sunt de interes două cazuri speciale:
evaluarea coroziunii pe elemente vopsite și măsurătorile de grosime pe materiale fierbinți (ambele fiind
frecvente în practică) și trebuie abordate cu multă precauție.
Instrumentele moderne dispun de funcția de măsurare prin strat aderent de vopsea, cu folosirea
unor palpatori dedicați. În primul rând trebuie avut în vedere că măsurarea prin strat de vopsea nu este
posibilă indiferent de grosimea acestuia, deci utilizatorul trebuie să se informeze la producătorul
echipamentului despre această limitare și să măsoare cu un instrument adecvat grosimea stratului de
vopsea înainte de a începe lucrul. Suplimentar, trebuie cunoscut domeniul de lucru efectiv al
palpatorului atunci când este utilizat pe materiale acoperite cu vopsea, acest domeniu fiind mai restrâns,
comparativ cu cazul utilizării aceluiași palpator pe metal curat.
De exemplu, palpatorul DA 512 are domeniul de lucru 0,6 – 60 mm pe oțel curat, în timp ce prin
strat de vopsea acesta se reduce la 2 – 10 mm [8].
Particularitățile propagării fasciculului ultrasonic în metale aflate la temperaturi ridicate (atenuarea
crește semnificativ) fac ca domeniul de lucru al palpatorului să se reducă odată cu creșterea
temperaturii metalului supus examinării. Restrângerea domeniului de lucru depinde de rezerva de
amplificare a instrumentului la care este conectat palpatorul.
Astfel, palpatorul DA 590 are domeniul de lucru în oțel 1 – 125 mm la temperatura de 20 grade
Celsius, dar de numai 1,3 – 25,4 mm la 204 grade Celsius, atunci când este folosit cu instrumentul [8].
Este sarcina utilizatorului să se informeze și datoria producătorului echipamentului să
furnizeze datele relevante corecte!
5. Evaluarea coroziunii la temperaturi ridicate
Companiile care solicită servicii de monitorizarea a coroziunii caută să reducă la maxim perioadele
de întreținere a instalațiilor, preferând ca aceste servicii să fie efectuate, pe cât posibil, cu instalația în
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funcțiune. Aceasta le mărește productivitatea, dar îngreunează considerabil sarcina celor implicați în
evaluarea coroziunii, deoarece trebuie adesea să efectueze măsurători pe elemente fierbinți.
Factorii importanți care trebuie luați în considerare în acest caz sunt tehnica de cuplare a
palpatorului pe piesă, variația vitezei ultrasonice cu temperatura, creșterea semnificativă a atenuării și,
nu în ultimul rând, disconfortul operatorului [9].
Cuplantul folosit la temperaturi ridicate este unul special și trebuie utilizat numai în intervalul de
temperatură prescris de producător. Uzual, palpatorii disponibili astăzi permit contact continuu până la
aproximativ 200 grade Celsius, peste această temperatură timpul de cuplare este limitat, de obicei la
maxim 5 secunde, și trebuie alternat cu perioade de răcire, de regulă în aer, cu atât mai lungi cu cât
temperatura este mai mare (indicațiile producătorului trebuie respectate cu strictețe).
Creșterea temperaturii determină intensificarea agitației termice a constituienților materialelor, ceea
ce îngreunează considerabil propagarea fasciculului ultrasonic. Prima consecință este creșterea
atenuării, atât în liniile de întârziere ale palpatorului dublu element, cât și în materialul de evaluat. Acest
efect poate fi compensat parțial cu creșterea amplificării semnalului recepționat. Beneficiul este numai
parțial, deoarece odată cu creșterea amplificării va crește și nivelul zgomotului. Ajustarea corectă a
porților ajută la evitarea măsurării semnalelor nesemnificative (vedem iarăși de ce instrumentele fără
prezentare tip A nu sunt adecvate evaluării coroziunii!).
Al doilea aspect al evaluării grosimii de perete la temperatură ridicată este scăderea vitezei de
propagare odată cu creșterea temperaturii, atât în liniile de întârziere, cât și în materialul metalic. Dacă
această variație nu este compensată, rezultatele vor fi supraevaluate. Conform [3], viteza ultrasonică
în liniile de întârziere scade cu aproximativ 2,5 m/s pentru fiecare grad Celsius în plus. Compensarea
acestei variații impune efectuarea corecției de zero înainte de fiecare măsurătoare.
Variația cu temperatura a vitezei ultrasonice în material poate fi luată în considerare fie prin
calibrarea pe un bloc aflat la echilibru termic cu materialul evaluat, fie prin aplicarea la valoarea
măsurată a unui coeficient de corecție determinat experimental pentru materialul respectiv și
temperatura acestuia. Din motive practice, a doua cale este cea recomandată [10], cu atât mai mult cu
cât instrumentele moderne pot aplica automat corecția introdusă de la tastatură [4].
Datele disponibile despre variația vitezei ultrasonice în oțel sunt ușor diferite și au un caracter
aproximativ, referindu-se la oțel în general. În EN 14127 găsim un coeficient de -0,8 m/s pentru fiecare
grad Celsius în plus [3], la [6] se menționează aproximativ -1 m/s pentru fiecare grad Celsius în plus,
iar ASTM E797 apreciază o supraevaluare a grosimii de perete de aproximativ +1%/55 grade Celsius.
În articolul [11] găsim date mai nuanțate pentru 3 grade de oțel (carbon, slab aliat și inoxidabil),
pentru care la valoarea măsurată la temperatură ridicată se aplică corecțiile din tabelul de mai jos:

6. Factori de influență asupra preciziei evaluării coroziunii
Factorii obiectivi de influență sunt punctual analizați în EN 14127: starea suprafeței și temperatura
acesteia, geometria elementului evaluat pentru coroziune și echipamentul (instrument, palpator, cablu)
utilizat [3]. La aceștia se adaugă modul de calibrare și de explorare a suprafeței elementului evaluat,
instruirea și îndemânarea operatorului. Exceptând cazul unde este aplicabilă folosirea echipamentului
specializat pentru evaluări pe suprafețe acoperite cu vopsea aderentă, creșterea preciziei măsurătorii
impune ca suprafața de cuplare să fie șlefuită pe zonă de cel puțin două ori mai mare decât diametrul
de cuplare al palpatorului utilizat [3]. În plus, pe suprafețe curbate, diametrul suprafeței de cuplare a
palpatorului trebuie să fie suficient de redus pentru a permite o cuplare eficientă, ținând seama și că, la
cuplare, bariera acustică a palpatorului dublu element să fie orientată în direcția curburii [4].
Cuplantul joacă un rol important și acesta trebuie selectat funcție de rugozitatea suprafeței, poziția
și temperatura acesteia. Este recomandat ca, la evaluarea coroziunii, să se utilizeze numai cuplant
ultrasonic profesional și ca acesta să fie depus într-un strat cât mai subțire și uniform pe suprafața
elementului inspectat, astfel ca influența grosimii stratului asupra rezultatului măsurătorii să fie minimă.
Cuplantul nu trebuie să interacționeze chimic cu materialul inspectat și nu trebuie să afecteze
sănătatea operatorului, în special la cuplarea pe suprafețe fierbinți, unde sunt create condiții de
eliberare a vaporilor.
Precizia tehnicii cu palpator dublu element este limitată în general la 0,1 mm oțel, sursa principală
de eroare fiind parcursul în “V” caracteristic acestui tip de palpator (Fig. 6). Eroarea introdusă este cu
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atât mai mare cu cât grosimea este mai mică și este compensată parțial de instrument prin creșterea
artificială a vitezei în timpul calibrării [6].

Fig. 6 – Prezentarea schematică a erorii datorate parcursului în “V”
– curba reală este specifică fiecărui palpator în parte [6]

Pentru a reduce erorile datorate parcursului în “V”, atunci când se utilizează palpatori cu două
elemente este recomandată calibrarea în 2 puncte pe un bloc de calibrare în trepte [4]. Blocul trebuie
făcut din material similar acustic cu materialul de evaluat, iar cele două trepte trebuie selectate astfel
ca să acopere domeniul de grosimi așteptat pentru elementele inspectate [3].
În cazul coroziunii de tip “pitting”, vocea practicianului experimentat [1] ne spune că rezultatele
măsurătorilor de grosime sunt supraestimate cu aproximativ 0,5 mm, în cel mai bun caz, printre cauze
amintindu-se reflectivitatea redusă a acestui tip de coroziune și erorilor datorate parcursului în “V”.
La final, mai menționăm că nu trebuie făcută confuzie între rezoluția de afișare pe ecranul
instrumentului a valorii măsurate (numărul de zecimale) și precizia măsurătorii. Aceasta depinde de
instrument și palpator, prin mai mulți factori amintiți la [3].
7. Concluzii
Evaluarea coroziunii cu metoda ultrasonică necesită în primul rând o documentare
prealabilă asupra obiectului evaluării.
Recunoașterea acestuia pe teren și consultarea istoricului în utilizare (cartea tehnică
păstrată de responsabilul cu mentenanța este o sursă de informații importante!) permit
identificarea materialului de evaluat, starea și temperatura suprafeței, starea de uzură prezentă
(documentată în urma evaluărilor de coroziune anterioare), condițiile de acces etc.
Acolo unde este necesar, trebuie făcute măsurători specifice cu instrumente adecvate și
etalonate, de ex. măsurarea grosimii stratului de vopsea sau a temperaturii. Pe baza datelor
culese, se selectează corespunzător echipamentul ultrasonic, cuplantul și blocurile de calibrare
necesare. Funcție de nivelul de calificare și experiența operatorilor, responsabilul de laborator
ar trebui să decidă dacă este necesară o instruire suplimentară a personalului din subordine.
Așadar, evaluarea coroziunii cu metoda ultrasonică nu este deloc o sarcină ușoară.
Multitudinea de factori de influență asupra gradului de încredere în rezultatele acestei activități,
pe de o parte și consecințele posibile ca urmare a furnizării unor rezultate eronate, ar trebui să
alerteze pe cei implicați în acest gen de activitate.
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Instrumente de Verificare a Performanţei
Sistemului de Inspectare cu Particule Magnetice
(System Performance Tools for Magnetic Particle Inspection)

David Geis
Product Manager - Magnaflux
Abstract
In this article, we list and explain why each Magnetic Particle Inspection accessory is needed to validate the
system performance of an inspection. Whether you are in the automotive or aerospace industry, system
performance checks are crucial for an optimal inspection. A system performance check needs to be run daily
to validate the capability of the system to magnetize and create indications for examination.

În acest articol, enumerăm şi explicăm de ce fiecare accesoriu pentru inspecţia cu particule
magnetice este necesar pentru validarea performanţei sistemului.

Piese de Testare a Sistemului de Inspectie cu Particule Magnetice
Fie că lucraţi ȋn industria auto sau aerospaţială, verificările performanţei sistemului sunt cruciale
pentru o inspeţie optimă. Verificarea performanţelor sistemului trebuie efectuată zilnic pentru a valida
capacitatea sistemului de a magnetiza şi de a crea indicaţii pentru examinare. O piesă de testare
standardizată, o piesă mostră cu defecte cunoscute sau o piesă cu defecte artificiale ataşate, toate pot
fi utilizate pentru a efectua verificarea performanţei sistemului. Detaliile procedurii variază funcţie de
tipul şi configuraţia echipamentului utilizat.
1. Inel din Oţel (AS5282)
Inelul din oţel este o piesă de testare standardizată,
utilizată ȋn mod obişnuit cu echipamentul de particule
magnetice pentru testare umedă (banc umed). Inelul este
prelucrat din oţel de scule AISO O1, recopt, testat şi
certificat pentru a ȋndeplini specificaţiile AS 5282. Utilizat ȋn
mod obişnuit cu un conductor central de ½ inch (1 cm),
inelul din oţel are 12 găuri prelucrate la adâncimi progresive
faţă de margine şi este utilizat pentru a verifica performanţa
echipamentului de magnetizare HWDC, FWDC şi FWDC
trifazat. Este potrivit pentru utilizare cu materiale umede sau
uscate şi particule vizibile sau fluorescente. Numărul de
indicaţii necesare depinde de variaţia şi amperajul
curentului de magnetizare (consultaţi ASTM E1444 sau
E3024 pentru mai multe informaţii).
2. Bara de Testare MPI
Bara de testare MPI este o piesă de testare
standardizată care poate fi utilizată cu
echipamentul de particule magnetice pentru
prelucrare umedă (banc umed), bobine sau
miezuri magnetice. Bara de testare are atât
defecte de suprafaţă cât şi sub suprafaţă, pentru
utilizare cu echipamente de magnetizare ȋn
curent alternativ (AC), HWDC, FWDC şi FWDC
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trifazat. Crestăturile EDM de suprafaţă ȋn două direcţii permit utilizarea barei de testare pentru a
confirma atât magnetizarea circulară (head-shot) cât şi pe cea longitudinală (coil-shot).
3. Indicatori Cantitativi de Calitate (QQI)
Indicatorii cantitativi de calitate (QQI) sunt folositi pentru
testarea defectelor artificiale şi verificarea direcţiei şi intensităţii
relative a câmpului magnetic.

4. Indicatori de Câmp
Pentru o inspectare validă cu particule magnetice, trebuie
aplicat piesei un câmp magnetic suficient pentru a magnetiza zona
care trebuie examinată. Deşi câmpul magnetic din interiorul piesei
nu poate fi măsurat direct, sunt disponibile mai multe accesorii care
să confirme prezenţa unui câmp magnetic suficient. Aparate de
măsură şi control pot fi, de asemenea, utilizate pentru a confirma
nivelul de demagnetizare după finalizarea inspectării.
5. Aparat de măsurare a efectului Hall, gaussmetru şi fluxmetru
Aparatul de măsurare a efectului Hall este un aparat de
măsurare digital calibrat pentru măsurarea intensităţii unui câmp
magnetic aplicat. O sondă cu senzor calibrat se aşază
perpendicular pe suprafaţa care se examinează şi răspunde la
câmpul magnetic tangenţial la suprafaţa respectivă. Aparatul de
măsurare oferă apoi o citire a intensităţii câmpului, ȋn Gauss,
Tesla sau amp/metru, cu o precizie de +/-3%. Acest aparat de
măsurare are mai multe funcţii, inclusiv modurile AC (RMS) şi
DC (Vârf), auto-range şi auto-zero şi Min/Max/Menţinere vârf.
6. Aparate de măsurare a câmpului Magnetic şi Magnetometre
Aparatele de măsurare a câmpului magnetic sunt aparate de măsurare
analogice portabile, utilizate ȋn mod obişnuit pentru verificarea rapidă a
nivelurilor de magnetizare sau de demagnetizare. Disponibil ȋn intervale
multiple, un aparat calibrat de măsurare a câmpului reacţionează la câmpul
magnetic inerent sau reţinut ȋntr-o piesă, cu o precizie de +/-5%. Aparatele
necalibrate de măsurare a câmpului sunt, de asemenea, disponibile pentru
a verifica rapid, dacă o piesă este magnetizată sau dacă a fost
demagnetizată.
7. Detectarea Fluxului Magnetic
Ȋn natură, câmpurile magnetice sunt
direcţionale şi numai discontinuităţile care sunt
ortogonale faţă de liniile de flux vor induce
câmpuri de curgere şi vor forma indicaţii ale
particulelor magnetice. Direcţia fluxului magnetic
este la fel de importantă ca şi intensitatea
câmpului magnetic aplicat. Există mai multe
accesorii pentru verificarea direcţiei fluxului magnetic ȋntr-o piesă supusă testării.
Benzi de Flux Laminate
8. Aparate de măsurare cu segmente
Aparatul de măsurare cu segmente este un instrument pentru verificarea rapidă a direcţiei fluxului
magnetic pe o suprafaţă. Acesta este alcătuit din opt segmente feroase ȋmbinate prin ȋncălzire ȋntr-o
singură piesă, care conferă un model de stea discontinuităţilor neferoase.
Utilizat ȋn mod obişnuit cu pulberi uscate pentru inspectarea miezului, acest aparat de măsurare
poate fi ţinut sub orice unghi şi va genera indicaţii perpendiculare pe direcţia fluxului magnetic.
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Un aparat similar de testare, Penetrametrul Berthold,
este utilizat ȋn mod obişnuit ȋn Europa. Penetrametrul
Berthold utilizează patru ȋn loc de opt segmente feroase,
dar se utilizează ȋn acelaşi mod. Aceste dispozitive sunt
utile pentru verificarea direcţiei fluxului magnetic, dar nu
sunt adecvate pentru demonstrarea intensităţii câmpului
magnetic.
9. Măsurarea Concentraţiei
Atunci când se utilizează materiale umede, concentraţia particulelor magnetice ȋn vehiculul lichid
trebuie menţinută la nivelurile corespunzătoare pentru a crea indicaţii.
Funcţie de tipul de particule magnetice care se utilizează, măsurarea
concentraţiei se face cu accesorii diferite.
Tuburi de Centrifugare
Atunci când se utilizează materiale pentru metoda umedă – apă sau
ulei – capacitatea de a forma indicaţii clare este direct legată de
concentraţia particulelor magnetice. Tipurile de particule sunt eficiente la
intervale de concentraţie diferite. Tubul de centrifugare pentru particule
magnetice, cunoscut şi ca Tub Goetz, oferă un mijloc de verificare a
concentraţiei particulelor precum şi de evaluare a calităţii vehiculului
purtător şi a nivelului de contaminare prezent. Tubul se umple cu soluţie
agitată şi se lasă deoparte timp de cel puţin 30 de minute pentru a permite
particulelor să se depună. Concentraţia de particule poate fi apoi citită pe marcajele de pe tub. Straturile
de sediment din contaminare pot fi, de asemenea, observate, precum şi claritatea vehiculului lichid.
Nivelurile ridicate de contaminare sau lichidul tulbure vor intensifica fundalul, vor reduce contrastul şi
vor degrada calitatea examinărilor cu particule magnetice.
SC Test Trading SRL – Distribuitor autorizat Magnaflux
Str. Gheorghe Tiţeica Nr. 171, Bucureşti, sector 2, cod 020296

Metoda curenţilor turbionari matriciali (ECA)
pentru examinarea sudurilor
(Eddy Current Array (ECA) Method for Weld Inspection)

Octav Teodorescu, Octav O. Teodorescu
NAMICON, octav@namicon.ro, octavjr@namicon.ro
Abstract
Magnetic particle and penetrant inspection are used to monitor the integrity of welded pipes and pressure
vessels. These methods were used for decades, primarily because of their portability and ease of use. It is a
common industry practice to use specifically-designed oil / solvent or water-based penetrants and magnetic
particles carriers, adding extra cost for chemicals and chemical waste disposal. In addition, these methods
also require paint removal and repainting, adding additional costs to the inspection. Eddy current inspection is
an economical, nondestructive alternative to magnetic particle and penetrant inspection, it is fast, reliable, easy
to use, and can inspect directly through painted surfaces. With eddy current, inspectors no longer have to strip
and repaint pipes and vessels. As an added feature, eddy current makes it easy to record the defect length
and depth. As an advanced development of eddy current conventional method, eddy current array (ECA)
method brings a lot of benefits for weld inspection compared to magnetic particle or penetrant testing:
- Eddy current array can be used through paint
- Data can be recorded through paint
- An welded part can be inspected using ECA with lift-off compensation technology
- Eddy current inspection is less impacted by weather
- Intuitive, easy-to-understand imaging
- Traceable results and post-process analysis
- High scan speed and instant results
- Quickly evaluate the depth of defects
- Adjustable sensitivity
For easy post-processing analysis and data archiving, setup files can be saved and recalled for the next
job. In addition, report files can be easily created directly from the instrument.
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1. Introducere
Pentru examinarea sudurilor la conducte şi recipienţi sub presiune, metodele cu lichide penetrante
sau pulberi magnetice sunt intensiv folosite pentru evaluarea integrităţii şi siguranţei în exploatare
datorită simplităţii, portabilităţii şi costurilor reduse. Cu toate acestea, metodele cu lichide penetrante şi
pulberi magnetice au multe limitări şi dezavantaje: sensibilitatea metodei cu pulberi magnetice depinde
de orientarea discontinuităţilor faţă de direcţia câmpului magnetic, metodele nu oferă informaţii despre
adâncimea defectelor, pregătirea suprafeţelor pentru inspecţie poate fi dificilă şi costisitoare, condiţiile
de mediu pot afecta rezultatele inspecţiei, utilizarea consumabilelor impune reguli şi proceduri de
siguranţă şi mediu specific.

Fig. 2. Metoda de examinare cu pulberi magnetice.

Metodele cu curenţi turbionari convenţionali (ECT – Eddy Current Testing) şi matriciali (ECA - Eddy
Current Array) rezolvă majoritatea limitărilor şi dezavantajelor metodelor cu pulberi magnetice şi lichide
penetrante. Imagistica ECA este foarte intuitivă şi similară cu indicaţiile oferite de metodele cu lichide
penetrante şi pulberi magnetice, deci foarte uşor de interpretat. Metoda ECA asigură o viteză de
scanare mare, informaţii referitoare la extinderea şi adâncimea discontinuităţilor, cartografierea
discontinuităţilor, posibilitatea arhivării şi post-procesării datelor achiziţionate, în condiţiile unei
probabilităţi de detecţie, sensibilităţi şi rezoluţii mult mai mari. În plus, metoda ECA se aplică oricărui
material conductor – oţeluri carbon, oţeluri inox şi oţeluri aliate, alama, cupru, bronz, aluminiu şi altele.
2. Metoda curenţilor turbionari
Metoda curenţilor turbionari matriciali (ECA - Eddy Current Array) şi metoda convenţională (ECT –
Eddy Current Testing) au la bază acelaşi principiu fizic. Un curent alternativ de frecvenţă înaltă este
aplicat pe o bobină ce crează un câmp magnetic în jurul sau (albastru în Fig. 2).

Fig. 2. Principiul fizic al metodei de inspecţie cu curenţi turbionari.

Când bobina este apropiată de o piesă din material conductor, în piesă sunt generaţi curenţi
turbionari alternativi de sens opus (roşu în Fig. 2). Eventualele discontinuităţi din material perturbă
traiectoria circulară a curenţilor turbionari (galben în Fig. 2), perturbare care este detectată de către
bobină.
Curenţii turbionari nu îşi păstrează amplitudinea şi densitatea constantă în adâncimea materialului
(Fig. 3). Densitatea este mai mare spre suprafaţă şi descreşte exponenţial cu adâncimea (efectul
pelicular – skin effect).
Pentru un material suficient de gros si omogen, adâncimea standard de penetrare este adâncimea
la care densitatea curenţilor turbionari este aproximativ 37% (1/e) din valoarea maximă la suprafaţă.
Formula adâncimii de penetrare standard explică capabilităţile de penetrare ale curenţilor turbionari.
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Fig. 3. Adâncimea de penetrare a curenţilor turbionari.

Adâncimea de penetrare descreşte cu creşterea frecvenţei, conductivităţii şi permeabilităţii
magnetice relative a materialului:
𝛿=

661
√𝑓𝜇𝜎

unde:

𝛿 este adâncimea standard de penetrare (mm)
𝑓 este frecvenţa curenţilor turbionari (Hz)
𝜇 este permeabilitatea magnetică relativă a materialului (adimensională)
𝜎 este conductivitatea electrică a materialului (% IACS)
Având în vedere aceste consideraţii, pentru a detecta discontinuităţi superficiale sau pentru a
măsura grosimea unor folii subţiri de material conductor se vor folosi frecvenţe înalte. Pentru detectarea
discontinuităţilor sub suprafaţă şi pentru testare materialelor cu conductivitate şi permeabilitate
magnetică ridicate sau cu grosime mare, trebuiesc folosite frecvenţe joase.
3. Tehnologia ECA – traductoare matriciale de curenţi turbionari
Tehnologia curenţilor turbionari matriciali (ECA) permite controlul electronic simultan al mai multor
bobine de curenţi turbionari configurate într-o matrice, în aceeaşi carcasă (Fig. 4). Achiziţia semnalelor
se face prin multiplexarea bobinelor într-o secvenţă specială pentru a evita influenţa inductivă reciprocă
între bobinele individuale.

Fig. 4. Traductoare matriciale de curenţi turbionari.

Multiplexarea este o metodă prin care semnale multiple digitale sau analogice sunt combinate întrun singur semnal într-un mediu comun de transmisie. Atunci când datele ECA sunt multiplexate,
bobinele individuale de curenţi turbionari din matrice sunt excitate la momente diferite, permiţând astfel
sistemului să excite toate bobinele traductorului ECA fără ca 2 bobine adiacente să fie active simultan
(Fig. 6).
Un efect nedorit în cazul matricilor de bobine ECA, respectiv influenţa inductivă reciprocă (cuplarea
magnetică între bobinele adiacente), este redus printr-un sistem de multiplexare internă ce
programează momentul exact în care fiecare bobină este excitată să transmită un semnal de curenţi
turbionari. Semnalele sunt recompuse şi afişate ca o imagine C-scan.
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În afara capabilităţilor de imagistică avansată a datelor multiplexate, multiplexarea permite şi
analiza post-inspecţie a datelor pentru fiecare canal individual, precum şi o rezoluţie înaltă, sensibilitate
înaltă (prin reducerea influenţei inductive), un nivel redus de zgomot şi deci un raport semnal-zgomot
optim şi probabilitate de detecţie mare.

Fig. 5. Arhitectura unui echipament de curenţi turbionari matriciali.

Fig. 6. Metoda de multiplexare şi evitarea influenţei inductive reciproce.

Pentru a obţine performanţe optime, trebuiesc luaţi în considerare câţiva parametrii importanţi la
proiectarea unui traductor ECA. Factorii esenţiali sunt aria acoperită, sensibilitatea, frecvenţa şi desigur
costurile. Pentru optimizarea performanţelor este importantă asigurarea unui echilibru între diverşi
parametrii. De exemplu, traductoarele cu sensibilitate ridicata necesita matrici de bobine de dimensiuni
reduse şi frecvenţă înaltă (oferind însă o acoperire mai redusă), iar traductoarele cu o acoperire mai
mare utilizează matrici cu bobine mai mari şi frecvenţă joasă (rezultând astfel o sensibiitate redusă
pentru discontinuităţile de dimensiuni mici). La fel ca şi la metoda convenţională de curenţi turbionari,
alegerea corectă a traductorului este esenţială în succesul inspecţiei.

Fig. 7. Parametrii geometrici ai unei matrici de bobine ECA.

𝑟 = 𝐶⁄𝑛
unde: 𝑟 este distanţa dintre axele a 2 bobine adiacente / rezoluţia
𝐶 este apertura traductorului / aria acoperită
𝑛 este numărul de bobine din matricea traductorului ECA / numărul de canale

4. Soluţie ECA avansată pentru inspecţia sudurilor
La examinarea sudurilor cu traductoare matriciale ECA, problema cea mai dificilă se datorează
geometriei neuniforme a cordonului de sudură ce face ca distanţa dintre traductor şi materialul inspectat
să nu fie aceeaşi în fiecare punct din aria inspectată. Distanţe variabile înseamnă semnale de lift-off
diferite şi deci sensibilitate neuniformă în zona inspectată. Soluţia pentru această problemă o reprezintă
tehnologia de compensare automată a lift-off-ului (dynamic lift-off compensation) şi utilizarea unor
traductoare matriciale ECA flexibile. Olympus a dezvoltat un traductor ECA bazat pe un circuit electronic
matricial ortogonal cu 32 de bobine, imprimat pe un suport flexibil.
Traductorul include 16 bobine independente pentru detectarea discontinuităţilor şi 16 bobine
independente pentru compensarea lift-off-ului intercalate (Fig. 8).
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Fig. 8. Traductor flexibil ECA cu compensare dinamică a lift-off-ului.

Pentru examinarea atât a sudurilor plane cât şi a sudurilor circulare interioare sau exterioare, se
folosesc adaptoare ce permit montarea traductorului ECA flexibil în scanner-ul MagnaFORM (Fig. 9) şi
inspecţia unei game largi de diametre.

Fig. 9. Traductor ECA flexibil cu adaptoare pentru suprafeţe plane şi curbe.

Traductorul ECA flexibil se poate mula astfel pe profilul cordonului de sudură. Adăugând şi
compensarea dinamică a lift-off-ului, semnalele de discontinuităţi de aceeaşi mărime şi orientare vor fi
identice indiferent de poziţia pe cordonul de sudură sau în zona adiacentă şi de distanţa fizică dintre
traductorul flexibil şi suprafaţa metalului (Fig. 10).

Fig. 10. Compensarea dinamică a lift-off-ului pe un cordon de sudură.

5. Rezultate experimentale
Pentru teste s-a folosit defectoscopul OmniScan™ MX ECA ce poate utiliza traductoare matriciale
cu 32 de bobine (64 cu multiplexer extern) cu frecvenţe de operare între 20 Hz şi 6 MHz şi frecvenţe
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multiple în aceeaşi achiziţie, un traductor ECA flexibil cu 16+16 bobine, compensare dinamică a lift-offului şi un scanner MagnaFORM (Fig. 11).

Fig. 11. Defectoscop OmniSCAN MX ECA şi scanner MagnaFORM.

Exemplul 1: piesa de testare – ţeava oţel carbon sudată, diam. 165 mm, grosime 12,5 mm, acoperire
vopsea 0,2 mm, defecte artificiale tip EDM, practicate atât în cordon cât şi în HAZ.

Fig. 12. Piesa de testare şi rezultatele ECA – exemplul 1.

Exemplul 2: piesa de testare – sudură oţel carbon diam. mare, grosime 19,0 mm, neacoperită cu
vopsea, fisură lungă în zona de legatură, inspecţie pe ambele feţe.

Fig. 13. Piesa de testare şi rezultatele examinării cu pulberi magnetice (int.&ext.) – ex. 2.

Fig. 14. Rezultatele ECA (inspecţie pe interior şi exterior) – ex. 2.
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Exemplul 3: piesa de testare – placă oţel carbon diam. mare, grosime 10,0 mm, neacoperită cu vopsea,
coroziune generală, defecte artificiale tip EDM practicate atât în zona corodată cât şi în zonele
necorodate.

Fig. 15. Piesa de testare şi rezultatele ECA – exemplul 3.

6. Concluzii
Rezultatele experimentale precum şi experienţa utilizării metodei curenţilor turbionari
matriciali (ECA) şi traductorului flexibil cu compensare dinamică a lift-off-ului, demonstrează
potenţialul acestei soluţii.
Soluţia de bazează pe defectoscopul OmniScan™ MX cu modul ECA, cu un nou software
dedicat inspecţiei sudurilor, prezentare in planul impedanţelor şi C-scan cu encoder, achiziţia
datelor, editarea rapoartelor de inspecţie şi facilităţi de post-procesare avansate. La defectoscop
se adaugă noile traductoare ECA flexibile cu tehnologie de compensare dinamică a lift-off-ului,
special proiectate pentru inspecţia sudurilor şi scanner-ul MagnaFORM.
Avantajele majore ale acestei soluţii ECA pentru inspecţia sudurilor sunt:
- Inspecţia şi achiziţia se pot face prin vopsea (teste pe suprafeţe acoperite cu 3 … 4 mm
de vopsea au demonstrat menţinerea sensibilităţii de detecţie)
- Influenţa geometriei sudurii este minimizată prin tehnologia de compensare dinamică a
lift-off-ului
- Imagistica este intuitivă şi rezultatele sunt uşor de interpretat
- Rezultatele pot fi analizate şi off-line
- Aria inspectată are o lăţime mare (75 mm) permiţând inspecţia sudurii atât în zona
cordonului cât şi în zonele adiacente printr-o singură trecere
- Viteza mare de inspecţie şi rezultate în timp real
- Evaluarea rapidă şi precisă a adâncimii discontinuităţilor
- Sensibilitate reglabilă
- Probabilitate de detecţie ridicată
- Robusteţe şi fiabilitate (cu un singur adaptor de protecţie pot fi examinaţi peste 20 km
de sudură)
Soluţia ECA este în continua evoluţie, principalele direcţii de cercetare fiind orientate spre
creşterea preciziei de dimensionare a discontinuităţilor, proiectarea unor scannere pentru
inspecţia diametrelor mici sau a geometriilor complexe, corecţia influenţei variaţiilor de
permeabilitate magnetică a materialului, creşterea numărului de canale şi a ariei de acoperire.
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