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 Stimate doamne, Stimaţi domni,  

 Dragi colegi, 

 Anul 2015 este pentru Asociaţia Română de Examinări Nedistructive – ARoENd  un moment de 
referinţă, aniversarea a XXV de ani de la înfiinţarea asociaţiei şi un bun prilej de a ne reaminti 
entuziasmul şi dăruirea profesională a celor care au pus bazele asociaţiei în anul 1990, ca membri 
fondatori ai ARoENd: Emil Năstase, Anton Coroianu, Adrian Stanciu, Teodor Bohăţiel, Marinel 
Herinean, Mihaela Kant, Florin Ciobotaru,  Eugen Stoican, Traian Petculescu, Petru Ţenchea, Niculae 
Doniga, Petre Funar, Dumitru Velicoglu, Ştefan Ion, Ştefan Mândrilă, Dorin Popa, Cezar Moraru, Adrian 
Mărăcineanu, Cătălin Zambiloiu și, nu în ultimul rând, Comitetul de Iniţiativă al ARoENd format din  
Marin Năstase, Emil Năstase, Adrian Stanciu, Teodor Bohăţiel, Anton Coroianu, Petru Ţenchea, Petre 
Funar care a semnat documentele de înregistrare şi înscriere a asociaţiei, la data de 24 aprilie 1990, 
solicitare aprobată de Judecătoria Sectorului 1 prin sentinţa 1391 din data de 27.04.1990.  
 ARoENd a fost înregistrată în registrul persoanelor juridice, ca asociaţie profesională, ştiinţifică, fără 
scop lucrativ, neguvernamentală şi independentă, având ca scop principal promovarea şi protecţia 
activităţii de control nedistructiv în România, precum şi promovarea de către toţi membrii săi a normelor 
naţionale şi internaţionale de protecţia muncii, igienei şi de protecţia mediului înconjurător. 

 La acest moment aniversar aducem un pios omagiu celor care din păcate nu mai sunt printre noi. 

 Încă din anul 1991,  200 de specialişti români s-au înscris în asociaţie, iar în anul 1994 am organizat 
cu sprijinul SC SIDERURGICA SA,  la Hunedoara în perioada 11-13 mai, primul Simpozion Naţional, cu 
participare internaţională. Au urmat Simpozioanele de la Călimăneşti-Căciulata  din anul 1995 cu 
sprijinul S.C.VILMAR S.A., Mamaia 1996 cu sprijinul S.C. PETROMIDIA S.A., Poiana Braşov 1997 şi 
1998 etc. Din anul 1998 ARoENd face parte, ca membru plin, din Federaţia Europeană de Examinări 
Nedistructive (EFNDT) şi Consiliul Internaţional de Control Nedistructiv (ICNDT)  
 În prezent, sunt membri ai ARoENd un număr de 150  persoane fizice şi 5 membri susţinători: 
GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC.-WILMINGTON, SUCURSALA ROMÂNIA, GRIMAS 
CONTROL, TEST TRADING, TOTAL CONTROL, NAMICON. 
 În anul 2013 în perioada 12.06-14.06. s-a desfăşurat la Mamaia, staţiune pe litoralul Mării Negre , 
ediţia a XX-a a Simpozionului Internaţional al asociaţiei.  La festivitatea de deschidere a Simpozionului  
un număr de 27 de specialişti români şi străini şi firme au primit Diplome de Excelenţă pentru  activitatea 
în domeniul examinărilor nedistructive, instruire de personal, sprijin în activitatea ARoENd: Peter 
Trampus - Vicepreşedintele EFNDT, Pavel Mazal - Preşedintele Asociaţiei NDT din Cehia, Natanael 
Riess - Preşedintele HELLING, Wolfram Deutsch - Preşedinte KARL DEUTSCH,  SOLUŢII CND, 
TOTAL CONTROL, KIMET, TEST TRADING, GRIMAS, NAMICON, CNCAN, Anton Coroianu, Iulia 
Chiruţă, Andrei Mioara, Alexandrina Mihai, Camelia Avadanei, Cristian Jivu, Silviu Bărbulescu, Emil 
Năstase, Lucian Rentea, Niculae Doniga, Mihaela Kant, Paul Jurău, Iulian Panaitescu, Nicolae Virgil 
Ştefănescu, Vasile Popa, Stănică Vasiliu.  

În  10.10.2013  la conferinţa CERTIFICARE 2013 de la Zagreb, organizată de ICNDT și EFNDT, 
ARoENd a semnat împreună cu asociaţii NDT din 32 de ţări  Acordul multilateral privind recunoașterea 
personalului certificat NDT. 

Făcând un bilanţ, putem aprecia că în fiecare an au participat la Simpozioanele ARoENd peste 100 
de specialişti români şi străini, ocazie favorabilă pentru prezentarea unor comunicări tehnice de mare 
interes şi un bun prilej pentru firmele expozante de a-şi prezenta ultimele noutăţi în domeniul aparaturii, 
materialelor şi accesoriilor utilizate în examinările nedistructive. 
 S-a reusit în mare parte să se realizeze o îmbinare între noutatea ştiinţifică şi progresul realizat în 
domeniul examinărilor nedistructive, cu realitatea practică. În aceşti ani ne-am preocupat de o mai buna 
informare a specialiştilor români asupra noutăţilor din domeniu şi am reuşit în cadrul unor ediţii ale 
Simpozionului ARoENd să lansăm traduceri ale unor specialişti recunoscuţi din străinatate dar şi lucrări 
în domeniul examinărilor nedistructive ale unor autori români. 
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 În anul 1998 am reuşit să creăm în cadrul ARoENd un Departament de Certificare, ca organism 
independent de certificare a personalului, care are structura administrativă şi organizatorică ce respecta 
cerinţele SR EN ISO/CEI 17024:2012 şi care certifică personal în examinări nedistructive în 
conformitate cu prevederile SR EN ISO 9712:2013. 
 La data de 07.02.2011 ARoENd a primit certificatul de acreditare nr.012/6 PS, prin care Asociaţia 
de Acreditare din România-RENAR, recunoscută ca Organism Naţional de Acreditare prin OG 23/2009, 
atestă că ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE- ARoENd prin DEPARTAMENTUL 
DE CERTIFICARE-D.C.- ARoENd îndeplineşte cerinţele SR EN ISO/CEI 17024: 2012 şi este 
competentă să efectueze activităţi de CERTIFICAREA PERSOANELOR în conformitate cu SR EN ISO 
9712:2013 (Certificat reînnoit nr.PS 012/ 22.01.2015). 
 La data de 22.01.2015 ARoENd a primit certificatul de acreditare ON 033 prin care Asociaţia de 
Acreditare din România-RENAR, recunoscută ca Organism Naţional de Acreditare prin OG 23/2009, 
atestă că ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE- ARoENd îndeplineşte cerinţele SR 
EN ISO/CEI 17024:2012 şi este competentă să realizeze sarcinile specifice de evaluare a conformităţii 
prevăzută de HG 584/2004 care transpune Directiva europeană 97/23/EC. Până la data de 30.04.2015 
au fost certificate un număr de 1073 persoane în domeniile ultrasunete, radiaţii penetrante, lichide 
penetrante, particule magnetice, curenţi turbionari, vizual pentru nivelul 1, 2 şi 3. 
 Aceste persoane îşi defăşoară activitatea în cadrul unor societăţi comerciale,  printre care:  
SILCOTUB Zalău, ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS Iaşi şi Roman,  ŞANTIERUL NAVAL 
DAMEN Galaţi, ŞANTIERUL NAVAL Constanţa, VARD Tulcea şi Brăila, TMK ARTROM Slatina, 
NUCLEAR NDT, SCHAEFFLER România etc. 
 Un număr important de persoane certificate de ARoENd îşi desfăşoară în prezent activitatea în 
străinătate dovedind prin calitatea muncii desfăşurate competenţă şi profesionalism. Avem colegi  care 
lucreză în Norvegia, China, Egipt,  Olanda, Austria etc.,  unde  sunt apreciaţi ca foarte buni specialişti  
în examinări nedistructive. 
 În perioada 06-10.10.2014 s-a desfăşurat a XI-a Conferinţa Europeană organizată de EFNDT la 
Praga, Asociaţia Română de Examinări Nedistructive- ARoENd participând cu stand la acest eveniment 
deosebit  (este a treia participare a asociaţiei din Romania, după Copenhaga 1998 si Berlin 2006), fiind 
reprezentată de ing. Adrian Stanciu şi fiz. Niculae Doniga. Conferinţa de la Praga a satisfăcut 
aşteptările participanţilor şi organizatorilor în toate aspectele-cheie: program  tehnico-ştiinţific, expoziție,  
întâlniri între specialişti, adunări generale ale EFNDT şi ICNDT și prezență. Conferinţa a oferit 
oportunităţi unice de stabilire de contacte şi schimburi de experienţă şi idei între participanţi şi vizitatori,  
o prezență de  peste 1 500 de delegați, însoțită de o expoziție impresionantă de tehnici și servicii NDT. 
 În data de 07.10. 2014 am participat la Adunarea Generală a EFNDT, iar în ziua de 09.10. 2014 la 
Adunarea Generala a ICNDT, adunări la care s-a prezentat raportul de activitate al Federaţiei Europene 
şi al  Consiliului International NDT şi s-au discutat o serie de probleme  legate de activitatea grupurilor 
de lucru, evenimente viitoare şi prezentarea de rapoarte a unor societăţi naţionale NDT. Aprecierea de 
care se bucură activitatea ARoENd a fost remarcată la şedinţele Comitetului Federaţiei Europene de la 
Copenhaga (1998), Praga (2003 şi 2014), Berlin (2006) şi Zagreb (2013), la care au participat şi 
reprezentanţi ai ARoENd. Una din şedinţele comitetului EFNDT a avut loc în România, la Mamaia în 
anul 2008, la care au participat 5 preşedinţi ai asociaţiilor din Spania, Germania, Austria, Croaţia, Anglia 
şi preşedintele EFNDT, dl. Mike Farley, actualul preşedinte al ICNDT. 
 În data de 29 aprilie 2015 ARoENd a participat, cu o delegaţie formată din ing. Adrian Stanciu şi fiz. 
Niculae Doniga, la Adunarea Generală a EFNDT, la care a fost ales ca preşedinte dl. Peter Trampus. 

 Anul 2015 este marcat de desfăşurarea  celei de a  XXII-a ediţii a Simpozionului Internaţional al 
ARoENd, în perioada 10-12.06.2015 ocazie la care vom sărbători şi XXV de ani de la înfiinţarea 
asociaţiei. 

 Vă rugăm pe Dumneavoastră ca specialişti în domeniul examinărilor nedistructive, dar şi pe 
Manageri şi toate persoanele interesate, să fie alături de noi la acest eveniment din viaţa Asociaţiei 
Române de Examinări Nedistructive. 

 Vă invităm de asemenea să deveniţi membri şi membri susţinători ai ARoENd! 

        LA MULŢI ANI,  ARoENd ! 

          Adrian Stanciu 
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Surse radioactive închise pentru examinări nedistructive  
(Radioactive Sealed sources for non-destructive testing) 

Camelia Avadanei - UMF București, Gabriela Roșca Fârtat,  Fulger Ciupagea 
- DSP București, Laboratorul de Igiena Radiaţiilor 

Abstract  The radioactive sealed sources used for non-destructive testing imaging - the most used are 
192

Ir, 
75

Se, 
60

Co-must be manufactured, transported, used and stored according to special requirements to ensure 
their integrity and the radiation protection for workers, general public and the environment. This article focuses 
on sealed sources‟ general requirements and classification. 

1. Introducere 

Pentru examinări nedistructive se folosesc ca surse de radiații penetrante generatoare de radiație X 
și surse radioactive închise pentru radiații gama și neutroni. 

Sursa închisă se definește ca “materialul radioactiv, închis într-o capsulă, sau prevăzut cu un înveliș 
cu care este legat unitar, această capsulă sau înveliș fiind suficient de rezistente pentru a asigura 
etanșeitatea sursei în condiţiile de utilizare pentru care a fost concepută” (ISO 2919/ 1999). 

Dacă se clasifică sursele închise după natura radiaţiilor emise, se disting 5 categorii de emiţători:  
(1) surse emiţătoare de radiații alfa, (2) surse emiţătoare de radiații beta, (3) surse de radiații X, (4) 

surse de radiații gama și (5) surse de neutroni, din care ultimele două sunt utilizate și în radiografia 
industrială  (sursele emițătoare de radiație X caracteristice au alte utilizări).  

Securitatea radiologică în dezvoltarea aplicaţiilor cu surse închise se realizează prin cerințele 
impuse, prin standarde și reglementări, pentru producerea, furnizarea, utilizarea, manipularea sau de-
pozitarea de surse închise, instalații radiologice și accesorii. Ne propunem să evidențiem cerințele pen-
tru surse închise, mai puțin cunoscute de utilizatori întrucât se adresează, în primul rând, producătorilor. 

2. Cerinţe pentru surse închise 

Cerinţele pentru surse închise se stabilesc în funcţie de riscul radiologic asociat radionuclidului și 
performanţele necesare capsulelor pentru a rezista în condiţiile de utilizare. Riscul radiologic se 
estimează după radiotoxicitatea izotopului și activitatea sursei. Radiotoxicitatea exprimă (ISO 2919/ 
1999) capacitatea radionuclidului de a produce efecte dăunătoare în organism cauzate de radiaţiile 
emise, atunci când este încorporat. 

Prima clasificare a radioizotopilor după radiotoxicitate a fost introdusă de Agenția Internațională 
pentru Energie Atomică (AIEA), în "Safe Handling of Radiosotopes", IAEA Safety Series 1

[1] 
- primul 

document publicat. În acest document radionuclizii sunt încadraţi în patru grupe de radiotoxicitate: 
foarte mare, (very high toxicity), mare (high toxicity), medie (moderate toxicity) și scăzută (low toxicity). 

În țara noastră, primele instrucțiuni privind regimul de lucru cu surse de radiații nucleare au fost 
elaborate de Comitetul pentru Energia Nucleară, în temeiul Hotărârii nr.741 din 25 nov 1961

[2]
. Deși 

instrucțiunile conțin prevederi privind manipularea, transportul și depozitarea "surselor de mare 
activitate", acestea nu sunt definite explicit, iar definiția radiotoxicității și conceptul de clasificare după 
aceasta nu este folosit. Se include doar o referință privind ordinul de mărime al activității sursei până la 
care aceasta nu este considerată de mare activitate: "pot rămâne în spațiile de lucru numai sursele cu 
activități reduse – de ordinul a un microcurie." 

Clasificarea radionuclizilor, în funcție de radiotoxicitate, în patru grupe a fost introdusă, în 
reglementările naționale, prin Normele Republicane de Securitate Nucleară - Norme Republicane de 
Radioprotecție

[3]
, iar prin Normele Republicane de Securitate Nucleară - Regimul de Lucru cu Surse de 

Radiații Nucleare s-au emis reglementări specifice pentru sursele închise de mare activitate, care, 
pentru cazul concret al gammagrafiei industriale, au fost definite explicit: "sursele de Co-60 cu activitate 
peste 1 Ci, sursele de Cs-137, cu activitate peste 5 Ci"

[4]
. Se poate observa că radionuclizii folosiți, în 

prezent, pe scară largă în gammagrafia industrială (Ir-192 și Se-75), nu erau luați în considerare. 

CERCETĂRI  STUDII  APLICAŢII 
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Directiva 96/29 Euratom
[5]

, transpusă în legislația din România și prin Normele de securitate 
radiologică - Proceduri de autorizare

[6]
 formulează cerințe referitoare la obligativitatea autorizării practicii 

de radiografie industrială, fără a impune alte prevederi corelate cu radiotoxicitatea sau mărimea 
activității surselor radioactive implicate. Experiența a arătat că, în acest cadru de reglementare controlul 
surselor de mare activitate poate fi pierdut din vedere. Mai mult, existența unor surse orfane rezultate 
din activități anterioare a impus o nouă inițiativă de reglementare respectiv Directiva 2003/122 
Euratom

[7]
. Conform acestei directive, transpusă în legislația națională prin “Norma privind sursele 

orfane și controlul surselor închise de mare activitate,” sursa de mare activitate este determinată, prin 
definiție, de valoarea activității la momentul producerii sau, dacă această valoare nu se cunoaște, la 
momentul introducerii pe piață. 

Unul din obiectivele reviziei normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor 
prezentate de expunerea la radiațiile ionizante prin adoptarea Directivei 2013/59 Euratom 

[8]
, a fost 

armonizarea nivelurilor peste care o sursă este considerată sursă închisă de mare activitate cu cele 
stabilite de AIEA. Valoarea activității prin care este definită sursa de mare activitate este identică cu 
valoarea D definită în Publicația AIEA “Dangerous quantities of radioactive material” [Cantități 
periculoase de material radioactiv (valori D)] (EPR-D-VALUES 2006). 

Sistemul de clasificare recomandat de AIEA în standardul internațional revizuit 
[9]

 ține cont de 
producerea efectelor deterministice asupra sănătății și se bazează pe conceptul de “sursă periculoasă” 
care este definit prin “valorile D”. Valoarea D reprezintă valoarea activității specifice a radionuclidului 
conținut într-o sursă radioactivă care, dacă nu ar fi sub control, ar putea produce efecte deterministice 
severe prin expunere externă (de la sursa neecranată) și expunere internă (datorată posibilei dispersii a 
materialului radioactiv). Aceste valori provin din documentele referitoare la planificarea intervențiilor în 
caz de urgență și sunt folosite pentru a compara riscul asupra sănătății, asociat practicii. 

Sursele radioactive sunt clasificate în cinci categorii de periculozitate care sunt caracterizate prin 
valoarea raportului dintre activitatea sursei radioactive (A) și valoarea activității considerate periculoasă 
(D). Se consideră că numărul de categorii propus este suficient pentru aplicațiile practice existente. 

În cadrul acestui sistem de clasificare, sursele de categoria 1 sunt considerate cele mai periculoase 
pentru că pot implica un risc foarte mare asupra sănătății dacă nu sunt utilizate în condiții de siguranță 
și de securitate, iar o expunere de câteva minute la o astfel de sursă neecranată poate fi fatală. Ultimul 
nivel al clasificării definește sursele radioactive de categoria 5 care sunt cel mai puțin periculoase. 
Expunerea la aceste surse poate produce, deasemenea, depășirea dozei maxim admise, dacă nu sunt 
corect utilizate și, de aceea, este necesar ca acestea să fie supuse controlului. Conform acestei 
clasificări, practica de gammagrafie este încadrată în categoria 2 de periculozitate. 

Tabelul 1. Valoarea activității care definește "sursa de mare activitate" pentru 4 radioizotopi. 

Cerinţele minimum obligatorii pentru asigurarea integrităţii și etanșeităţii surselor închise în condițiile 
de utilizare stabilite sunt prevazute în standarde de referință precum: ISO 2919 (ultima revizie 
accesibilă: 1999), SR ISO 9978:1996, SR ISO 1677, ISO 843, teste speciale la temperaturi ridicate. 

Standardul  ISO 2919 introduce clasificarea surselor, în funcție de activitatea materialului radioactiv 
și  performanțele capsulei și specifică testele obligatorii, care se efectuează asupra prototipului și seriei 
zero în procesul de certificare/omologare la producător (teste de tip). 

Clasificarea surselor închise se bazează pe încadrarea radionuclizilor după radiotoxicitate în 3 
grupe după ICRP Publicația nr.5, respectiv:  

Grupa A:  radiotoxicitate mare, include emițători de radiații alfa (ex. 
241

Am, 
252

Cf).  
Grupa B:  radiotoxicitate medie, cu două subgrupe (B1 și B2). 

Subgrupa B1 - radionuclizi emițători beta, beta-gama cu energii mari (ex. 
90

Sr, 
60

Co,
 137

Cs,
192

Ir) și 
Subgrupa B2 - radionuclizi cu energie joasă (ex.

 14
C, 

57
Co, 

63
Ni).  

 Radioizotop 

Ir-192 Co-60 Cs-137 Se-75 

( Activitatea TBq) 

Reglementare 

Normele Republicane de Securitate Nucleară-
Regimul de Lucru cu Surse de Radiații Nucleare 

- 0.037 0.185 - 

Norma privind sursele orfane și controlul surselor 
închise de mare activitate 

0.010 0.004 0.020 0.030 

Directiva 2013/59 Euratom 0.080 0.030 0.010 0.200 

Recomandare IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 3-2014 0.080 0.030 0.100 0.200 
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Grupa C: radiotoxicitate mică, pentru radionuclizi cu energie mică sau activități specifice foarte 
joase (ex.

3
H). 

Corespondența cu clasificările AIEA și Euratom se indică în Anexa A respectiv: Grupa A cu Grupa 
1;  Subgrupa B1 cu Grupa 2; Subgrupa B2 cu Grupa 3, iar Grupa C cu Grupa 4. 

Conform standardului, sursele se încadrează, după activitate, în două clase-după limitele stabilite 
de standard pentru fiecare tip de sursă în funcție de grupa de radiotoxicitate și forma chimică a 
substanței radioactive (posibilitatea de a afecta chimic capsula / învelișul ) - definite cu litera C sau E: 
litera C pentru surse de uz comun, cu activitate inferioară limitei, iar litera E pentru surse “ speciale” a 
căror activitate depășește limita stabilită pentru radionuclidul respectiv (Tabelul 3). 

Exemplu: pentru 
60

Co, sub formă de metal necoroziv și insolubil (grupa B1), valoarea maximă 
pentru litera C este 10 TBq (300 Ci). Sursele de 

60
Co de activitate mai mare de 10 TBq primesc litera E 

și sunt supuse unor teste speciale. Dacă privim valorile din Tabelul 1 observăm că la categoria C intră și 
sursele de “mare activitate”, cu activitatea în intervalul 0,03 - 10 TBq. 

Litera C sau E este urmată, pentru fiecare tip de sursă, de 5 cifre care se referă la încercările 
climatice (2) și încercările mecanice (3), ce pot influenţa etanșeitatea sursei pe parcursul vieţii sale 
(definită ca intervalul de timp dintre producerea sursei și predarea ei ca deșeu radioactiv). 

Prima cifră se referă la testele de temperatură (T), a doua cifră la testele de presiune externă (P);      
a treia la cele de încercare la șoc (S), a patra la încercare la vibraţii (V); a cincea la perforare (Perf). 

Cifrele variază de la 1 (fără test), până la 6 și indică gradul de severitate. Sursele din clasa E și cele 
din clasa C utilizate în condiții speciale (de exemplu temperaturi mai mari de 800 

0
C) sunt verificate prin 

teste speciale, notate cu X. 

Tabelul 2. Teste de performanță conform ISO 2919:1999 (extras). 

P
a
ra

-

m
e

tr
u
 

Clasa de încercări 

1 2 3 4 5 6 

T nu 40
0
C(20min) 

+80
0
C(1h) 

-40
0
C(20min) 

+180
0
C(1h) 

-40
0
C(20min) 

+400
0
C(1h)+Șo

c la 20
0
C

 

-40
0
C(20min) 

+600
0
C(1h)+ 

Șoc la 20
0 
C 

-40
0
C(20min) 

+800
0
C(1h) și  

Șoc la 20
0
C 

P nu 25kPa-0,1MPa 25kPa-2MPa 25kPa-7MPa 25kPa-70MPa 25kPa-170MPa 

S nu 50g/1m 200g/1m 2kg/1m 5kg/1m 20kg/1m 

V nu De 3 ori câte 10 
min: 25Hz-500Hz 
/accelerație =5g 
(49m/s2)           

De 3 ori câte 10 
min: 25-50Hz / 5g 
si 50-90Hz, 
amplit. vârf la vârf 
90-500Hz, la =10g 

De 3 ori câte 30 
min :25-80Hz/ 
amplit. vârf la 
vârf și 80-
2000Hz, la 20g 

  

Perf nu 1g/1m 10g/1m 50g/1m 300g/1m 1kg/1m 

Gradul de severitate se alege funcție de activitatea sursei și aplicația la care este folosită. 

Standardul indică și clasele de încercări de tip pentru cele mai frecvente aplicaţii (Tabelul 3), cu 
precizarea că testele indicate reprezintă cerinţe minime pentru aplicaţiile respective. Întrucât severitatea 
crește de la 1 la 6 se admite ca sursele închise să fie folosite, dacă sunt potrivite, pentru aplicaţii cu 
cerinţe inferioare. 

Tabelul 3.  Extras din ISO 2919. 

Tipul Aplicatiei T P S V Perf 

Radiografie industrială: sursa neprotejată 

                                      sursa protejată 

4 

4 

3 

3 

5 

3 

1 

1 

5 

3 

Observăm că cerinţele standardului sunt identice cu cele din “Normele de Radioprotecție 
Operațională privind desfășurarea practicii de control nedistructiv” (Ordinul președintelui CNCAN nr.155 
/2003) în care se specifică (art. 58) că sursele închise folosite pentru control nedistructiv trebuie să fie 
clasificate, cel puţin C43313 pentru instalaţiile de categoria I (tip obturator) și cel puțin C43515 pentru 
instalațiile de categoria II (tip proiector). Din Tabelul 2 se poate vedea cât de severe sunt încercările la 
care sunt  supuse sursele de gamagrafie pentru a reduce la minimum riscul distrugerii sursei pe teren. 
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Art 58 include și cerința ca sursele închise de gamagrafie să fie proiectate, realizate și testate în 
conformitate cu cerințele standardului ISO 2919, ediția în vigoare. Celelalte prevederi ale standardului 
se referă la obligaţiile producătorilor de surse privind proceduri de clasificare și testare a surselor 
(inclusiv teste suplimentare), datele care trebuie inscripţionate pe capsule și modelul certificatului sursei. 

Standardul SR ISO 1677 se referă, de asemenea, la obligațiile producătorilor (teste de lot: control  
dimensional; controlul contaminării exterioare nefixate (limita max. 200 Bq), controlul etanșeitaţii 
(metode); controlul debitului dozei la peretele containerului de transport/utilizare încărcat (valoarea max. 
admisă: 2 mSv/h), sau la distanța de 1 m (0,02 mSv/h pentru instalaţii portabile, 0,05 mSv/h pentru 
instalaţii mobile și 0,1 mSv/h pentru instalaţii fixe). 

În standardul SR ISO 9978:1996 sunt specificate, pe lângă cerinţe pentru producători (metode de 
verificare a etanșeitaţii pentru clasificarea unui prototip sau în controlul de producţie) și obligativitatea 
verificării surselor închise pe durata lor de folosire, la intervale de timp stabilite.  
Verificarea periodică a etanșeității sursei se face la locul de utilizare, cu ștergere prin tamponare, pe 
partea accesibilă cea mai apropiată. Periodicitatea se stabilește în condiţiile de autorizare, de regulă la 
fiecare 6 luni. În cazul surselor de 

192
Ir, condiţia nu este aplicabilă deoarece sursa nu se folosește mai 

mult de 4 luni (în care activitatea scade la aprox. 25% din activitatea iniţială). În acest caz, verificarea 
contaminării nefixate se face la fiecare încărcare. 

Dacă activitatea măsurată nu depășește 0,2 kBq (5 nCi) sursa inchisă este considerată etanșă. 

3. Criterii de alegere a sursei închise  

Utilizatorii trebuie să aibă în vedere, la alegerea surselor: (3.1) proprietăţile radionuclidului, (3.2) 
caracteristicile constructive ale surselor și capsulelor, (3.3) posibilităţi de procurare și costuri.  

 3.1. Proprietăţile radioactive ale radionuclidului care determină posibilitaţile de utilizare sunt:                
tipul, energia și intensitatea de emisie a radiaţiilor; perioada de înjumătăţire; activitatea maximă a sursei. 

Tabelul 4. Datele radionuclizilor utilizaţi ca surse de radiaţii gama. 

Radio 
nuclid 

T1/2 Energia 
mediată, keV 

Intensitatea 
% 

Debitul kerma in aer, 
Γ(δ), [μGy m

2
h

-1
 MBq

-1
] 

Radio toxicitate 
(cf. ISO 2919) 

Am-241 433 ani 59,5 35,9 0,0039 Grupa A 

Tm-170 129 zile 84 3,3 - (sub)grupa B1 

Se-75 120 zile 177 177 0,036 (sub)grupa B2 

Yb-169 32 zile 145 139 0,013  

Ir-192 73,8 zile 368 203 0,116 (sub)grupa B1 

Cs-137 30,15 ani 662 85,2 0,079 (sub)grupa B1 

Co-60 5,27 ani 1250 200 0,309 (sub)grupa B1 

Sb-124 60,2 zile 841  183 0,229 (sub)grupa B1 

 Tipul și energia radiaţiilor se aleg funcţie de materialul de controlat (atenuare) și domeniul de 
grosimi. Perioada de înjumătăţire mai mare permite o perioadă mai mare de utilizare a sursei. Debitul 
kerma în aer trebuie să fie cât mai mare și radiotoxicitatea cât mai mică. 

Pentru alegerea radionuclidului funcţie de domeniul de grosimi, putem folosi, în cazul probelor din 
oţel şi aliaje pe bază de cupru şi nichel, indicațiile din SR EN ISO 17636-1: 2013.  

Tabelul 5. Grosimea penetrată. 

Sursa de radiaţii 
Grosimea penetrată w mm 

Clasa A Clasa B 

Tm 170 w  5 w  5 

Yb 169
a

 1  w  15 2  w  12 

Se 75
b
 10  w  40 14  w  40 

Ir 192 20  w  100 20  w  90 

Co 60 40  w  200 60  w  150 
a
 Pentru aluminiu şi titan, grosimea penetrată a materialului este 10 mm  w  70 mm pentru clasa A şi 

25 mm  w  55 mm pentru clasa B. 
b
  Pentru aluminiu şi titan, grosimea penetrată a materialului este 35 mm  w  120 mm pentru clasa A. 

Standardul precizează că: (1) pentru anumite aplicaţii, se admit domenii de grosimi mai largi decât 
cele menţionate, dacă se poate obţine o calitate satisfăcătoare a imaginii și (2) la probe din oţel de 
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grosimi mici sursele gama nu permit obținerea de radiografii cu sensibilitate de detectare la fel de bună 
ca generatorii X. De aceea, sursele indicate în tabelul 5, pentru grosimi mici, se vor folosi ca soluţii 
alternative pentru situaţiile în care utilizarea generatorilor X este dificilă. 

3.2. Caracteristicile constructive ale capsulei 

Soluțiile constructive se referă la tipul și forma capsulei sau învelișului sursei și modul de etanșare,      
funcţie de compoziţia și forma izotopului radioactiv și privesc producătorii de surse și de instalaţii 
radiologice: dimensiunile și forma capsulei trebuie să fie compatibile cu tija port-sursă, iar grosimea 
peretelui capsulei trebuie să producă o absorbție cât mai mică a radiaţiilor gama pentru ca diferenţa 
între activitatea reală și activitatea echivalentă la peretele capsulei să fie mică. 

Soluţii constructive pentru sursele închise utilizate în gamagrafie și forma materialului radioactiv 
sunt prezentate în tabelul 6. 

Tabelul 6. Soluţii constructive. 

Forma materialului radioactiv Forma capsulei/învelișului 

Co-60, metal: ace, granule discuri, bare 
Ir-192: discuri metalice cu Φ = 2-3mm, h = 0,3mm 
Cs-137: compus ceramic de silicoaluminat de cesiu: Cs2O, 
Al2O3 ,4 SiO2 

Se-75: oxid sinterizat 

Capsulă simplă, sau dublă de oţel inox, sudată in 
arc argon sau fascicol de electroni. Dimensiunile 
depind de cantitatea de material radioactiv.  
Sursele de Ir-192 au Φ=5mm, h=8mm .  

3.3. Posibilitaţi de procurare și costuri 

 În ţara noastră, sursele de gamagrafie se produc la Institutul Naţional pentru Fizică și Inginerie 
Nucleară Horia Hulubei; sunt surse de 

192
Ir sub formă de disc introduse în capsule standardizate de oţel 

inox și sudate în arc-argon, cu activităţi de până la 4 TBq. 
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Tehnici neconvenţionale de examinare ultrasonică.  
Metoda TOFD folosind ecourile undelor transversale difractate (S-TOFD)  

(Non-conventional ultrasonic examination techniques. 
 TOFD method using shear wave diffracted echoes S-TOFD)   

Teodor TRANCĂ 

Abstract  Ultrasonic Time of Flight Diffraction (TOFD) for sizing defects is based on the time of Flight of the 
longitudinal diffracted echo(is) that is (are) generated when a longitudinal wave is incident on a crack tip. TOFD 
technique so far has been commonly applied for the inspection of thick sections (>15 mm) and thickness below 
5 mm from the scanning surface. This paper focuses the applications of the TOFD technique to thin and near 
surface inspections using shear wave diffracted echo (es) from the defect tips. 

1.  Introducere 

Metoda TOFD se bazează pe măsurarea timpului de zbor al undelor longitudinale difractate de către 
marginile unei discontinuităţi atunci când acea discontinuitate este scanată de catre o undă 
longitudinală incidentă. Tehnica de examinare TOFD convenţională se aplică în mod curent la materiale 
cu grosimi mai mari de 15 mm şi este eficientă începând cu o adâncime de minimum 5 mm faţă de 
suprafaţa de examinat. Pentru diminuarea acestor inconveniente apărute la examinarea materialelor 
subţiri, se propune în continuare utilizarea tehnicii TOFD care foloseşte ecourile undelor transversale 
difractate de către marginile discontinuităţii.  

2.  Principiul de bază al tehnicii TOFD 

Tehnica TOFD are la bază fenomenul de interacţie al undelor ultrasonore cu marginile unei 
discontinuităţi. Ca rezultat al acestei interacţii apar emisii de unde difractate într-o largă gamă de 
unghiuri de propagare. Prin detectarea acestor emisii este posibilă stabilirea prezenţei unei 
discontinuităţi. Timpul de zbor al semnalelor înregistrate determină înălţimea discontinuităţii şi astfel 
mărimea acesteia. Dimensiunea unei discontinuităţi este determinată totdeauna cu ajutorul timpului de 
zbor al undelor difractate. Amplitudinea semnalului nu este utilizată în aprecierea mărimii defectului.  

Unda laterală (1) și semnalul provenit de la fundul piesei (4) sunt folosite pentru a delimita  zona de 
examinare iar cele două semnale difractate (2 şi 3) de la cele două extremităţi ale fisurii situată în 
interiorul materialului, definesc discontinuitatea astfel detectată (vezi Fig.1).  

 

Fig. 1. Schema de principiu a tehnicii TOFD. 

Cunoscând timpii de zbor pentru ecourile difractate de la vârful discontinuităţii (t1) şi de la baza acesteia 
(t2) (vezi Fig. 2), adâncimea şi mărimea defectului se pot calcula aplicând ecuaţiile de mai jos: 

22
1

2
L Stv

2

1
D   ,       (1)                      DStv

2

1
L 22

2
2
L  ,                      (2) 

unde:     D =  adâncimea defectului 

L =  mărimea defectului 

vL=  viteza undelor longitudinale 

S =  semidistanţa dintre traductori   

Materialul este considerat izotrop iar lungimea de undă a undelor ultrasonice este considerată cu 
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mult mai mare decât dimensiunea geometrică a vârfului fisurii.  

 
Fig. 2. Timpii de zbor. 

3. Probleme apărute în aplicarea tehnicii convenţionale şi soluţii propuse       

Tehnica convenţională TOFD este limitată de grosimea materialului de examinat (la grosimi sub 15 
mm rezultatele examinării nu sunt edificatoare). Apare deasemenea şi problema adâncimii minime de 
detecţie raportată la suprafaţa pe care se face examinarea, limitată şi aceasta la valori de cel puţin 5 
mm. În ultimul timp autori ca Ido (1), Charlesworth şi Hawker (2) s-au ocupat de inspecţia ultrasonică în 
apropierea suprafeţei de examinare. S-a constatat că tehnica TOFD convenţională supraestimează 
defectele din imediata vecinătate a suprafeţei de examinare şi de aceea este uneori nevoie să se 
efectueze inspecţia de pe ambele feţe ale materialului.   

Ne propunem  efectuarea inspecţiei ultrasonice pe materiale cu grosimea sub 10 mm. În acest scop 
se folosesc traductori sub-miniaturali excitaţi cu un semnal electric procesat digital în aşa numita tehnică 
ESIT (Embedded Signal Identification Technique). 

Rezultate edificatoare s-au obţinut astfel în materiale subţiri şi în imediata vecinătate a suprafeţei de 
examinare folosind difracţia undelor transversale. 

4.  Introducere în S-TOFD 

Atunci când frontul unei unde longitudinale întâlneşte un defect, această undă se difractă în unde 
longitudinale (L) şi unde transversale (S). Deoarece viteza de propagare a undelor transversale este 
aproximativ jumătate din cea a undelor longitudinale, undele longitudinale difractate ajung primele la 
traductorul receptor, urmate de undele transversale difractate. Figura 3a ilustrează difracţia undelor 
longitudinale (L) si a undelor transversale (S) pe suprafaţa fisurii şi semnalele simulate corespunzătoare 
la traductorul receptor.  

Atunci când vârful fisurii este poziţionat la o adâncime ce nu depăşeşte 67% din grosimea 
materialului, unda longitudinală reflectată de suprafaţa opusă (fundul materialului) ajunge la receptor 
înaintea undei transversale difractate de vârful fisurii (Fig. 3b). Este de asemenea afişată şi unda 
transversală obţinută prin conversia de mod S-L/L-S a undei longitudinale L care întâlneşte suprafaţa 
opusă examinării (fundul).   

Din figură se vede clar cum ecoul de defect obţinut prin difracţia undei longitudinale (notat în Fig. 3b 
cu “L”, cu timpul de zbor corespunzător tDL) este greu de decelat de unda laterală în timp ce ecoul 
obţinut de la acelaşi defect prin difracţia undei transversale (notat în Fig. 3b cu “S”, cu timpul de zbor 
corespunzător tDS)  este net separat de ecoul de fund, oferind astfel o rezoluţie mult îmbunătăţită în 
zona de imediată vecinătate a suprafeţei de examinat.  

Mărimea şi adâncimea defectului pot fi determinate cu următoarele ecuaţii:  

2

2

22

)1(
S

n

vt
D Lst 




          (3)            DS

n

vt
L Lsb 




 2

2

22

)1(
      (4) 

unde:   D este adâncimea defectului, L = mărimea defectului si n = vL/vS 
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Se observă că pentru incidenţă longitudinală şi difracţie longitudinală, n = 1 iar ecuaţiile 3 şi 4 se 
reduc la ecuaţiile 1 şi 2.  

 

Fig. 3.   Difracţia undelor. 

Distanţa minimă dintre traductori pentru care ecoul dat de undele difractate transversale apare după 
ecoul dat de undele longitudinale reflectate (ecou de fund) este dată de ecuaţia 5. 

  
1

2
22






R

LRH
X             (5)       unde: 

2)(1
4

1

S

L

v

v
R   

“L” este dimensiunea verticală a fisurii măsurată de la suprafaţa de examinare, într-o probă 
specimen cu grosimea “H”. Distanţa dintre emiţator (E) şi receptor (R) este “X”. 

Ecuaţia 5 stabileşte distanţa minimă de separare între cei doi traductori pentru ca ecoul de la unda 
transversală refractată să apară după ecoul de la unda longitudinală reflectată. 

Atunci când adâncimea vârfului defectului care produce difracţia (L) depăşeşte  67% din grosimea 
“H”, timpul de zbor al undelor difractate transversale va fi mai mare ca timpul de zbor al undelor 
longitudinale reflectate (ecou de fund). 

5.   Detecţia defectelor situate în imediata vecinătate a suprafeţei de examinare 

S-au efectuat măsurători pe defecte de tip fisuri de oboseală, apărute în mod natural în piese cu 
pereţi subţiri. Figura 4 arată rezultatele experimentale obţinute pe o fisură de oboseală de 2.6 mm 
adâncime, detectată  într-o piesa de oţel cu grosimea de 7 mm. 

Deoarece spaţiul temporar dintre unda laterală și unda longitudinală reflectată este mic, ecoul de la 
undele longitudinale refractate de către defect nu este detectabil şi nu apare în imaginea B-scan. 

Dimpotrivă, spaţiul temporar al zonei de unde transversale este mai mare şi semnalul de la undele 
transversale difractate se poate observa clar, iar timpul de zbor se poate măsura corect în imaginea de 
tip B-scan.   

6.   Concluzii 

Tehnica S-TOFD exploatează avantajul vitezei scăzute a undelor transversale pentru a creşte 
precizia măsurării timpului de zbor şi în consecinţă precizia detectării defectelor. 

Precizia acestor măsurători este mai bună dacât în cazul tehnicii TOFD convenţionale, bazată pe 
măsurarea undelor longitudinale difractate, în special pentru zone situate imediat sub suprafaţa de 
examinare. Atunci când materialul examinat este subţire (6-7 mm), iar atenuarea specifică este scăzută, 
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folosirea undelor transversale difractate este fezabilă, chiar dacă coeficientul de eficienţă al difracţiei 
pentru unde transversale este mult mai mic decât cel pentru unde longitudinale. 

 

 

Fig. 4. Rezultate experimentale.  

În special pentru defecte situate imediat sub suprafaţa de examinare, se consideră o sensibilitate cu 
25-30% mai bună pentru metoda S-TOFD comparativ cu metoda TOFD tradiţională care foloseşte unde 
longitudinale. 
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Aspecte privind Imagistica Nedistructivă cu raze X de înaltă rezoluție  

în radiografierea digitală industrială 

(Aspects regarding the Non-destructive high-resolution X-Ray Imaging  
in Industrial Digital Radiography) 

M. Iovea, G. Mateiași, M. Neagu, B. Stefănescu, I. Porosnicu, E. Angheluţă 

*ACCENT PRO 2000 S.R.L., Nerva Traian 1, București, www.accent.ro, office@accent.ro, 0745182660  

Abstract The paper presents our latest achievements in the field of X-ray high-resolution Digital Radiography 
Systems we have recently developed for various type of industrial non-destructive testing (NDT) applications, such 
as: 1) in-line belt-based system for automotive industry sintered parts NDT control, reaching few seconds time per 
sample scan, based on using two TDI (Time Delay Integration) linear array detectors for acquiring samples‟ two 90 
degrees tilted radiographic images during one scan; 2) in-line control of OLED displays (that equips TVs, monitors, 
laptops, phones) by a low-energy X-ray scanner and a dedicated automated defects detection algorithm, and 3) a 
laboratory high-resolution versatile set-up destined for the Integrated Circuits and PCB boards NDT analysis, by 
using the same TDI type radiation detector in combination with various type of X-Ray sources. Beside general 
presentations of each systems‟ main characteristics, a series of most significant digital radiographs acquired are 
included together with additional description about some of the automated defects detection software developed.  

1. Introducere 

Analiza integrității pieselor și subansamblurilor prin utilizarea radiografiei cu raze X continuă să fie 

una dintre cele mai interesante metode de analiză nedistructivă industrială deoarece este printre 

puţinele tehnici care permite relevarea unor informații integrale ale obiectelor investigate chiar când 

acestea au o formă și geometrie internă complexă. Cu toate neajunsurile tehnologiei, în mare parte 

legate de manipularea și protecția personalului faţă de efectele biologice ale radiațiilor X, metoda a 

evoluat semnificativ în ultimul timp, astăzi putându-se vorbi de sisteme digitale complexe care produc 

curent radiografii digitale cu rezoluții spațiale de ordinul micronilor sau zecilor de microni și care reușesc 

să înlocuiască de cele mai multe ori clasicele filme sau chiar să concureze cu succes multe alte tehnici 

de control nedistructiv consacrate.   

2. Progrese generale recente ale tehnicii de radiografiere digitală 

Progresele relativ recente obținute în domeniul radiografiei au făcut ca atât achiziția cât și 
prelucrarea imaginilor obținute să se facă în totalitate în formate digitale, conduse și realizate integral pe 
calculator, astfel că acest nou tip de radiografiere a fost denumit generic „radiografiere digitală”. Acestă 
schimbare radicală a fost posibilă datorită, în principal, înregistrării unor remarcabile progrese 
tehnologice recente în două domenii cheie: 1) dezvoltarea tehnologică a surselor de raze X microfocus, 
unde s-a reușit scăderea dimensiunilor petelor focale până la dimensiuni de ordinul micronilor, 
deschizând astfel calea imagisticii cu rezoluții spațiale de același ordin de mărime, simultan cu 
creșterea energiei și puterii în regim microfocus ale fascicolului de radiații, totul în condiții de stabilitate 
remarcabilă, uzual mai bună de 1% [1]. Astfel, recent au fost raportate surse microfocus de 400 kVp și 
având puteri în regim microfocus de sute de Wați [2];  2) dezvoltarea unor noi tipuri de detectori de 
radiații X de tip șir de detectori (liniari) [3], sau 2D de tipul „Flat Panel” [4] care, având dimensiunea unui 
detector individual de radiații de ordinul zecilor de microni, sunt mult mai eficienți și, respectiv, mult mai 
rapizi, permițând astfel achiziția datelor în timpi foarte scurți. Uzual sunt necesare doar câteva 
milisecunde pentru achiziția unui cadru/frame sau se realizează viteze de scanare continuă a pieselor 
de ordinul a 10 cm/s. Aceste performanţe sunt realizate în condițiile în care sunt obținute valori ale 
raportului semnal/zgomot extrem de ridicate, tipic valori de ordinal 4000:1 - 6000:1 sunt curente, dar pot 
ajunge în unele cazuri până la 12000:1 [3]. 

3. Sisteme de radiografiere digitală dezvoltate 

 Prezentăm în continuare trei astfel noi instalații de radiografiere digitală cu raze X proiectate de noi 

în cadrul unor proiecte FP7 finanțate de Comisia Europeana (CE) și parțial de Ministerul Educației și 

Cercetării.  Acestea sunt instalate în cadrul laboratorului nostru și sunt în continuare prezentate folosind 

numele proiectului FP7 inițial, după cum urmează: 1) Un sistem destinat controlului nedistructiv pe linia 

de producție a pieselor sinterizate sau în general a unor componente metalice de dimensiuni medii, 
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denumit AutoInspect [5];  2) Un sistem destinat analizei nedistructive a display-urilor de tip OLED din 

componenţa televizoarelor, monitoarelor și telefoanelor, util și în cazul analizei unor depuneri de straturi 

subțiri pe suporturi de sticlă sau din plastic flexibil, sau pentru analiza componentelor sau pieselor cu 

grosimi mai reduse, denumit PlastronicsSpec [6]; 3) Un sistem flexibil de laborator destinat analizei 

componentelor electronice și componentelor de mici dimensiuni la rezoluții ridicate și cu costuri reduse, 

denumit in continuare ChipCheck [7]. După prezentarea caracteristicilor fiecărui sistem sunt incluse și o 

parte din rezultatele practice obținute ca urmare a scanării în cadrul laboratorului a unor componente 

industriale reale sau a unor etaloane special construite pentru evidențierea unor anume caracteristici. 

4. Sistemul de radiografiere digitală AUTOINSPECT  

Sistemul de radiografiere digitală AutoInspect [8], prezentat în Figura 1, este destinat în principal 
controlului nedistructiv industrial al componentelor din industria auto realizate prin sinterizare din pulberi 
metalice și are următoarele caracteristici principale: 

- Sursa de raze X microfocus: 225kVp / 1mA / 4 µm pata focală; 

- Echipat cu 2 detectori de radiații X tip TDI [9], detector prezentat în detaliu în Figura 2; 

- Viteza de scanare a pieselor pe bandă: 0,5÷8 cm/s; Durata scanare/piesă: 1÷5 secunde/piesă; 

- Rezoluția spațială a imaginilor radiografice realizate: 17÷54 µm în trei game de măriri geometrice; 

- Realizează două imagini ortogonale înclinate ale aceluiași obiect dintr-o singură trecere, pentru a 

evita nedetectarea unor defecte ascunse, suprapuse sau aflate în zone cu atenuare ridicată. 

 

 

Figura 1. Instalația de radiografiere digitală AutoInspect destinată 

controlului componentelor industriei auto realizate prin sinterizare 
din pulberi metalice. 

 

 

Caracteristici principale: 

Rezoluția fizică: 4080 (H) x 256 (V) pixeli 
Dimensiunea unui detector individual: 54 μm 
Dimensiune câmp vizualizat:  221 mm x 6.9 mm 
Modul combinat: 2x2 pixeli (binning) 
Rata transfer a liniilor de date: 50-400 Hz / 16 biți 
Rezoluția spațială: 5-7 perechi de linii pe mm 
Sincronizarea/conexiunea: Internă / Ethernet  
Viteza de scanare: 1-10 cm/s 

Figura 2. Detectorul de radiații liniar de tip TDI utilizat în cadrul echipamentului  
AutoInspect şi principalele sale caracteristici.  
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Au fost realizate diferite radiografii digitale cu echipamentului AutoInspect, atât asupra unor piese 
etalon special realizate cât şi pentru analiza unor piese şi componente industriale de serie [10. 11]. 
Astfel, în Figura 3 este prezentat rezultatul radiografierii unor mostre de piese sinterizate având fisuri 
artificial generate în gama pornind de la aproximativ 25 µm şi până la 100 µm. Se remarcă capabilitatea 
sistemului de a realiza imagini radiografice de înaltă rezoluție pentru toată gama de fisuri generate.  

 
Figura 3. Radiografierea cu echipamentului AutoInspect a unor mostre de piese sinterizate având fisuri artificial 

generate în gama aproximativă de la 25 µm până la 100 µm.  

În continuare este prezentat rezultatul investigării nedistructive a unor inele sinterizate din producția 
industrială auto curentă, având diametrul de circa 35 mm şi înălțimea de 7 milimetri, scanate cu 
echipamentul AutoInspect [12, 13] așezate câte două piese pe un rând.  

 

Figura 4. Rezultatul radiografierii cu echipamentul AutoInspect a patru inele sinterizate scanate în rânduri de câte 

doua piese. Se remarcă cele doua vederi ortogonale, prezentate în stânga şi respectiv dreapta imagini, care 
permit identificarea tuturor defectelor existente.  
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În imaginea din Figura 4 sunt prezentate radiografiile digitale achiziționate pentru două rânduri 
consecutive de inele, luate după două direcții ortogonale înclinate. Se remarcă aici necesitatea scanării 
după două vederi/direcții ortogonale care permite identificarea unor defecte distincte în fiecare din 
vederi, fără a pierde astfel vreun defect datorită suprapunerii sau plasării acestuia în zone de atenuare 
ridicată. Sunt marcate cu cercuri de culoare roșie cele mai evidente variații ale compoziției interne a 
pieselor, respectiv pozițiile defectelor majore. 

Trebuie evidențiată capabilitatea sistemului AutoInspect de a accentua variațiile extrem de mici ale 
contrastului (uzual sub 0,5%) în inelele prezentate în Figura 4 pentru a putea astfel detecta defectele, 
acest lucru fiind realizat de algoritmi specializați în îmbunătățirea contrastului imaginilor şi în detectarea 
automată a unor defecte predefinite.  

Interfața cu utilizatorul a acestui program dedicat este prezentată în Figura 5, unde se poate 
remarca imaginea achiziționată simultan pentru patru noi piese sinterizate investigate, urmată de 
imaginea de referința a unei piese fără defect, respectiv referința cu care se compară toate imaginile 
curente. Urmează apoi imaginea unei piese curente (din cele patru scanate) cu care se face comparația 
doar în zona de interes marcată cu un dreptunghi roșu. In final, în partea dreapta, sunt prezentate 
imaginile diferențelor găsite automat de program din zona de interes. 

 

Figura 5. Interfața cu utilizatorul a software-ului echipamentului AutoInspect, unde sunt prezentate patru noi piese 

sinterizate scanate şi analizate automat de program.  
În stânga este imaginea achiziționată simultan pentru toate cele patru piese, următoarea fiind imaginea de 

referință a unei piese fără defect cu care se face comparația, urmată de imaginea unei piese curente (din cele 
patru) cu care se face comparația doar în zona de interes aleasă, delimitată de dreptunghiul roșu. În final, sunt 

prezentate cu culoarea roșie imaginile diferențelor găsite automat de program.  

5. Sistemul de radiografiere digitala PLASTRONICSSPEC  

Sistemul de radiografiere digitală PlastronicsSpec (Figura 6) este destinat în principal analizei 
defectoscopice a display-urilor de tip OLED ce fac parte din echiparea televizoarelor, monitoarelor, 
laptop-urilor şi telefoanelor mobile. De asemenea, echipamentul poate fi utilizat cu succes şi pentru 
investigarea unor depuneri metalice sau organice pe folii de plastic subțiri (plastic electronics) sau chiar 
în controlul nedistructiv al unor piese metalice relativ subțiri (grosimi < 10 mm). 

Caracteristici: 

Sursa de raze X: 20 kV-90kV/20W/ 3µm pata focală 
Detectorul de radiații: tip Flat Panel 23 cm X 15 cm / 75 µm pixel 
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Rezoluția imaginilor radiografice: 4 µm ÷ 30 µm  
Dimensiune maximă piesă investigată: 60 cm X 60 cm 
Mărirea realizabilă: X1,5 ÷ X400 
Tehnica de scanare: Pas cu pas, cu integrarea mai multor imagini succesive \ 
Durata totală de scanare pentru o imagine: 3-10 secunde 

 Software:  

Definire imagine de referință; Comparație în timp real între imaginea de referință şi cea curentă;  
Detecția şi clasificarea automată a defectelor. 

Un prim exemplu de imagini radiografice digitale obținute cu instalația PlastronicsSpec este 
prezentat in Figura 7, reprezentând imaginile radiografice ale unui display TFT realizat prin imprimarea 
de straturi subțiri organice şi metalice pe suport de sticlă, având dimensiunea unui pixel RGB de 0,22 
mm. Se remarcă măririle (zoom-urile) succesive realizate pentru a se putea vizualiza detaliile 
semnificative. Se continuă investigarea aceluiași display în alte zone şi la viteze mai mari de scanare, 
evidențiindu-se în Figura 8 imaginile defectelor găsite în mod automat de echipament. 

  

Figura 6. Sistemul de radiografiere digitală PlastronicsSpec destinat analizei defectoscopice a display-urilor de tip 

OLED, util şi în investigarea unor depuneri metalice sau organice pe folii de plastic sau în controlul nedistructiv al 
unor piese metalice relativ subțiri (<10 mm).  

 

Figura 7. Radiografierea unui display tip TFT realizat prin depuneri de straturi subțiri organice şi metalice pe 

suport de sticlă, având dimensiunea unui pixel RGB de 0,22 mm.  
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Figura 8. Radiografierea rapidă a display-ului tip TFT cu dimensiunea unui pixel RGB de 0,22 mm cu 

evidențierea unor defecte detectate în mod automat.  

Echipamentul PlastronicsSpec este totodată capabil să realizeze şi scanări de înaltă rezoluție 
pentru piese metalice cu grosimi relativ mici, cum este prezentat în Figura 9.  Piesa investigată are 
circa 8 mm grosime şi a fost produsă prin sinterizare din pulberi metalice.  

În stânga figurii este prezentată imaginea radiografică obținută utilizând echipamentul 
PlastronicsSpec, iar în partea dreaptă este prezentată fotografia aceleiași zone a piesei realizată cu un 
microscop optic. Se observă că un al doilea defect detectat în imaginea radiografică şi evidențiat cu un 
dreptunghi roșu nu este practic vizibil în fotografia zonei, dovedindu-se astfel superioritatea utilizării în 
controlul producției de piese metalice sinterizate a tehnicii de radiografiere digitală în dauna simplei 
analize vizuale microscopice.  

  

Figura 9. Radiografia unui piese sinterizate de circa 8 mm grosime comparată cu fotografia aceleași zone a 

piesei realizată cu un microscopic optic. Se observă că defectul detectat prin radiografiere şi marcat cu un 
dreptunghi roșu este relativ greu detectabil vizual în fotografia din partea dreapta.  
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 De subliniat că, în cazul prezentat, timpul total necesar pentru poziționarea unei piese, achiziția 
datelor şi detectării automate a defectelor acesteia este de circa 3-4 secunde, un timp extrem de scurt 
foarte aproape de cerințele producției. 

6. Sistemul de radiografiere digitală CHIPCHECK  

Echipamentul de radiografie digitală ChipCheck a fost dezvoltat pentru scanarea rapidă a 
componentelor electronice, în special circuite integrate (CI), în vederea găsirii componentelor 
contrafăcute prin analiza cip-ului intern şi a conexiunilor la capsula acestuia.  

În cadrul proiectului, în vederea determinării unei geometrii optime cu costuri rezonabile, am testat 
doua configurații de surse şi detectori de radiații prezentate în Figura 10. Primul test, în configurație de 
rezoluție ridicată, s-a făcut cu detectorul TDI (detectori de 54 µm) împreună cu o sursă de raze X 
microfocus cu pata focală de 17 µm (Figura 10, stânga), iar al doilea (Figura 10, dreapta), în 
configurație cu costuri reduse, conține a sursă minifocus având o pată focală în jur de 1 mm şi un 
detector de radiații liniar clasic cu dimensiunea unui detector individual de 50 µm.  

  

Figura 10. Configurațiile testate în cadrul proiectului ChipCeck, în stânga este utilizat detectorul TDI şi o sursă 

microfocus de putere redusă, în dreapta este utilizată o sursă minifocus (1mm pata focală) şi un sir standard de 
detectori de radiații de 50 microni.  

 

Figura 11. Scanarea radiografică digitală cu configurația de rezoluție ridicată 

 a unui circuit integrat cu conductori interni de 18 µm. 

  (continuare în pagina 22)
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 (continuare din pagina 19) 

 Este prezentat în continuare rezultatul scanării aceluiași circuit integrat, având conductorii interni de 
18 µm, atât cu configurația de rezoluție ridicată (Figura 11) cât şi cu cea de costuri reduse (Figura 12). 
Se remarcă imaginea excelentă a sistemului de rezoluție ridicată dar şi capabilitatea sistemului cu 
costuri reduse de evidențiere clară a conexiunilor interne. 

 

Figura 12. Scanarea radiografică digitală cu configurația de costuri reduse a unui circuit integrat cu conductori 

interni de 18 µm. Rezoluția imaginii este scăzută, dar încă se pot evidenția clar chip-ul şi conductorii interni. 
 

 

Figura 13. Scanarea digitală cu configurația de rezoluție ridicată a unui întregi placi PCI pentru PC-uri. De 

remarcat că rezoluția ridicată permite atât analiza întregii placi de circuit imprimat cât şi a unor componente 
individuale, precum circuitul din imaginea din dreapta în care s-au evidențiat conductori interni rupți şi 

neconectați.  
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Prin experimentele efectuate în cadrul proiectului ChipCheck s-a reușit să se demonstreze că se 
pot realiza radiografii digitale de rezoluție ridicată şi cu costuri reduse prin utilizarea unor surse 
tradiționale de radiații având pata focală de dimensiuni mari şi detectori liniari de radiații clasici sau de 
tip TDI.  Astfel, în urma testelor realizate, s-au evaluat costurile totale ale unei instalații de radiografiere 
digitală pentru scanarea componentelor electronice care, în funcție de echipare, poate varia între 25 K€ 
si 55 K€, oferind rezoluții cuprinse între 15 µm şi 60 µm.  

De remarcat că viteza de scanare a unor astfel de echipamente poate varia între 0,5 și 8 
cm/secundă în funcție de puterea sursei de raze X şi tipul de detector utilizat. 

7. Concluzii 
 

Tehnologia de control nedistructiv bazată pe utilizarea razelor X şi a detectorilor de radiații digitali a 
făcut progrese substanțiale în ultimul timp, devenind o metodă preferată în multe aplicații industriale 
rapide, reușind din acest motiv să înlocuiască de multe ori alte tehnologii consacrate.  

Instalațiile prezentate de noi sunt versatile şi pot acoperii o gamă largă de aplicații, cei interesați 
fiind invitați să testeze aceste tehnologii în cadrul laboratorului nostru (www.accent.ro). 
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Importanța examinării nedistructive 
(The importance of nondestructive examination) 

Rainer Link, Nathanael Riess 

(Traducere din limba germană - Extras din cartea de „Verificarea fisurilor de suprafață“ *) 

Abstract  „Nondestructive examination represents the analysis of parts, structures or components concerning 
the integrity or the quality of their material, without influencing practical applications”. Manufacturing products 
without defects, a reference of modern economy, can not conceive without nondestructive examination. 
Applications of nondestructive examination is: detection and evaluation of defects, searching for discharges, 
localization of fault, measuring the sizes of defects, determining the coating thickness, characterizing structures 
and microstructures, analysis of mechanical and physical characteristics, corrosion examination. 

1. Introducere 

Examinarea nedistructivă reprezintă unul din cele mai importante domenii tehnico – economice 
pentru analiza materialelor, materiilor prime, componentelor și produselor finite, pentru a asigura 
funcțiunea și siguranța pe durata procesului de producție și a funcționării. 

Cu siguranță nu exagerăm dacă afirmăm: 

„Nimic nu se mișcă sau rămâne în mișcare;  
nimic nu pleacă sau nu rămâne în funcționare fără examinarea nedistructivă!“ 

Acest lucru se aplică circulației pe străzi, pe șine, construcției de poduri, traficului aerian, instalațiilor 
chimice și petrochimice, centralelor nucleare, centralelor energetice pe gaz și pe cărbune și altor 
centrale generatoare. 

O formulare expresivă pentru explicarea examinării nedistructive este următoarea: 

„Examinarea nedistructivă reprezintă analiza pieselor, structurilor sau componentelor cu privire la 
integritatea sau la calitățile materialului folosit, fără a influența utilizarea prevăzută a acestora.“ 

Baza pentru această afirmație o reprezintă faptul că în cadrul siguranței sistemelor și instalațiilor se 
impun cerințe tot mai ridicate. Aceste cerințe se pot referi la periclitarea vieții omenești, a mediului sau 
la costurile bunurilor de valoare, care ar putea conține o defecțiune. 

La aceasta se adaugă faptul că cerințele statistice și dinamice sunt și ele mai ridicate prin vitezele 
mai mari și grosimile reduse ale materialelor. Folosirea materialelor noi și scumpe necesită de 
asemenea o verificare completă. 

Deși scopul examinării nedistructive nu este de a verifica exigent o producție impecabilă – 
fabricarea produselor fără defecte fiind sarcina industriei încă din faza de proiectare a procesului, totuși, 
cerința pentru produse lipsite de defecte nu poate fi îndeplinită fără examinarea nedistructivă. 

O singură evaluare prin sondaj a unui lot de produse prin examinarea distructivă nu mai este 
suficientă. Concluziile examinării nedistructive sunt susţinute şi de verificări distructive și, dacă este 
cazul, sunt verificate prin efectuarea unei analize de daune. 

Tentația de a renunța la o examinare nedistructivă 100%, în baza presiunii costurilor, pare de 
înțeles, este însă pusă sub semnul întrebării din punct de vedere al aspectelor juridice privind garanția 
pentru produs. La aceasta se adaugă problematica costurilor pentru prestațiile de garanție, în cazul unei 
defecțiuni ulterioare a componentelor. 

O problemă o reprezintă politica de verificare și asigurare a beneficiarilor care comandă 
componente sau produse finite și care solicită lipsa de defecte 100%, lucru care nu este posibil.  

Verificare 100% nu înseamnă automat și lipsă de defecte 100%. Lipsa de defecte este necesar a fi 
definită. În acest caz, dezvoltatorul sau constructorul trebuie să indice dimensiunea defectului începând 
de la care este influențată utilizarea. Aici trebuie incluse studiile de mecanică a ruperii, calculele prin 
metoda elementului finit, care trebuie confirmate prin tehnica de măsurare. Aproape nu ne mai putem 
imagina folosirea materialelor noi fără posibilitatea examinării nedistructive. 

Deja pe durata dezvoltării unui produs, de exemplu a unui motor pentru autovehicule sau avioane, 
examinarea nedistructivă este de ajutor în îmbunătăţirea producției ulterioare. Se impune tot mai mult 
recunoașterea conformităţii unei construcții prin examinării nedistructive, care simplifică sau chiar 
permite o verificare a produsului pe durata ciclului de viață a acestuia. Astfel, durata prevăzută pentru 
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un produs poate fi prelungită semnificativ în anumite circumstanțe, sau o defecțiune viitoare poate fi 
detectată din timp.  

Examinarea nedistructivă nu se limitează doar la analiza erorilor nepermise, a rupturilor sau 
porozităților pe durata producției, ci se extinde și la verificările pe durata de viață a unui produs cu 
privire la cerințele statice și dinamice, la coroziune, determinarea grosimii pereților, modificările 
cristaline și la calitatea materialelor, care pot influența durata de viață. 

Pe durata de viață completă a unui produs, de la materiale de origine, dezvoltare, producție, 
funcțiune, până la eliminarea sa ca deșeu, examinarea nedistructivă joacă azi un rol foarte important. 
Acest lucru este denumit managementul duratei de viață. În acest context trebuie inclus și domeniul 
SHM (Structural Health Management), care este descris cel mai bine prin observarea și evaluarea  
structurilor produselor prin senzori adecvați. Sintetizând, utilitatea examinării nedistructive poate fi 
definită astfel: 

 detectarea și evaluarea defectelor 

 căutarea scurgerilor 

 localizare 

 măsurarea dimensiunilor, determinarea grosimii pereților 

 caracterizarea structurilor și microstructurilor 

 analiza caracteristicilor mecanice și fizice  

 prezentarea proceselor dinamice și de solicitare 

 verificare de confundare 

 verificarea coroziunii 

Examinarea nedistructivă este folosită în toate stadiile dezvoltării, producției și ale ciclului de viață a 
unei componente pentru: 

 sprijinirea dezvoltării  

 verificarea pieselor și materialelor intrate 

 verificarea componentelor în prelucrare  

 îmbunătățirea procesului de producție 

 verificarea dacă asamblarea este completă  

 verificarea defecțiunilor pe durata funcționării 

Cele mai importante metode de examinare nedistructivă sunt prezentate în Fig.1. 

 

Fig.1. Cele mai importante metode de examinare nedistructivă. 

În timp ce primele trei metode pot detecta numai defectele care se află în apropierea suprafeței sau 
care ajung până la suprafață, verificarea etanșeității și examinarea cu curenți turbionari, ajung până la 
un cm sub suprafață. Cu metoda de iradiere și ultrasunete, ca procedură de verificare de volum, poate fi 
verificată întreaga piesă. Se menționează aici că prin metodele de examinare nedistructivă nu sunt 
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evidenţiate în mod direct defectele, ci se obțin semnale, indicații, care trebuie reprezentate și evaluate, 
pentru a putea face o constatare cu privire la tipul de defect sau neconformitate.  

Nu este suficient să recunoaștem o indicație. Aceasta trebuie evaluată, pentru a putea face o 
apreciere cu privire la relevanța asupra solicitării statice sau dinamice a componentei. 

Analiza semnalelor, simularea pe model, reconstrucția și prelucrarea imaginii reprezintă azi 
componente esențiale ale examinării nedistructive și sunt folosite cu succes și cu privire la algoritmii de 
evaluare automați. Prin calculatoare tot mai performante au putut fi extinse în mod semnificativ 
posibilitățile de utilizare a examinărilor nedistructive. 

Pentru toate metodele verificării nedistructive, există un domeniu de normare care cuprinde o 
normă de bază a procesului, o normă de produs și o normă pentru criteriul de evaluare, conform unei 
grupe de evaluare de referință. 

2. Afirmațiile de probabilitate ale examinării nedistructive 

La aceste probleme se poate răspunde în principiu numai cu afirmații de probabilitate! 
În cadrul examinării nedistructive se folosesc procedurile POD, Probability of Detection și ROC, 

Receiver Operating Characteristics. 
Ambele sunt prezentate în cele ce urmează, fără însă a se dori acoperirea întregii palete de calcule 

de probabilitate (a se vedea în acest sens literatura indicată la finalul capitolului). 
Probabilitatea pentru detectarea unei defecțiuni depinde de mai mulți factori, printre care: 

 pregătirea și experiența operatorului 

 sarcinile, stresul verificatorului 

 atenția verificatorului (mai ales în cazul defectelor mai rare) 

 aplicarea și alegerea corectă a procedurii de examinare 

 condițiile de mediu la verificare și evaluare 

 tipul de eroare ș.a.  

În cadrul POD, probabilitatea pentru detectarea unei erori cunoscute într-o piesă de probă P(d) este 
reprezentată grafic prin dimensiunea erorii d (Fig. 2). 

 

Fig. 2. Probabilitate de detectare POD. 

Este important să recunoaștem că doar de la o anumită dimensiune a erorii se atinge o probabilitate 
de detectare de aproape 100%, care însă nu poate fi atinsă în procesul de producție datorită factorilor 
mai sus menționați. Aceasta rezultă din cauzele statistice ale distribuţiei defectelor și din motive care țin 
de starea de spirit a operatorului pe durata procedurii de verificare. 

POD descrie probabilitatea de detectare a unei indicații cu sau fără evaluare, ea nu oferă însă 
informații privind indicarea defectelor, care duc la o evaluare a unui rebut, dar au avut la bază o 
interpretare eronată. Astfel și o probabilitate de detectare ridicată a unor erori mici ar putea duce la  un 
număr mare de decizii, care clasifică produsul ca fiind neconform, deși el este adecvat pentru utilizarea 
prevăzută. Această probabilitate de detectare condiționată poate fi elaborată și mai bine cu ROC 
(Receiver Operating Characteristic). 
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Aici pot fi aplicate deciziile corecte pentru găsirea unei erori Tp (True positive) împotriva deciziei Fp, 
se detectează o eroare care nu este prezentă, (Fig. 3). 

 

Fig. 3. Curbele ROC. 

Dreapta de jos indică faptul că deciziile corecte Tp, care duc la rebut, sunt la fel de mari ca deciziile 
greșite Fp, care clasifică piesele bune ca fiind rebut. Am putea deci să aruncăm la fel de bine și zarul. 

Cu cât mai mult se îndoaie curbele în colțul stâng, cu atât mai sigure sunt evaluările și mai mici 
rebuturile inutile. Am putea, de exemplu, să obținem în curba mijlocie un rezultat pozitiv de 70%, ar 
trebui însă să obținem pentru asta 20% evaluări pozitive eronate, ceea ce înseamnă 20% rebuturi 
inutile, fapt care nu este tolerabil. 

Așa cum s-a descris în paragraful Afirmaţiile de probabilitate ale examinărilor nedistructive, 
probabilitatea de detectare a erorilor depinde în mare parte de pregătirea și experiența verificatorului. 

Din acest motiv este de o importanță majoră ca personalul de verificare să fie instruit 
corespunzător. Conţinutul și calitatea pregătirii în unități de formare autorizate sunt controlate de către 
un organism de certificare a personalului acreditat,  prin examinări teoretice și practice. 

Conţinutul calificărilor în diversele metode de examinare nedistructivă, cât și verificările și premisele 
pentru perioadele de experiență necesare pentru o certificare sunt indicate în norma EN ISO 9712 -
Examinări nedistructive. Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive (anterior 
EN 473). Astfel, printr-o normă internațională sunt stabilite premisele pentru a armoniza la nivel 
internațional competențele verificatorilor. În acest context, garanția pentru produs (Directiva 97/23/EG a 
Parlamentului European și a Consiliului din 29 mai 1997) are o importanță deosebită. Ea cuprinde 
daunele care se produc la alte obiecte decât asupra produsului în sine (obligație de garanție). Garanția 
pentru produs cuprinde, de asemenea, și daunele la persoană cauzate de produsele defecte. În 
Uniunea Europeană aceasta este impusă prin lege și nu poate fi modificată sau exclusă contractual.   

Paragraful 4 explică cine răspunde în acest sens: 

 furnizorul unui produs parțial 

 importatorul din afara UE 

 comerciantul, dacă sunt aplicate numele, însemnul sau marca sa comercială  

 furnizorul, dacă nu se poate stabili cine este producătorul produsului. 

Printre altele, răspunderea poate fi exclusă numai dacă defectul nu putea fi recunoscut în baza 
stadiului științei și al tehnicii de la momentul introducerii pe piață a produsului. 

3. Autorii 

Dr. Rainer Link, născut în 1943, a studiat Fizica nucleară și a corpurilor solide la Universitatea Tehnică 
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Prof. h.c. Nathanael Riess, născut în 1935, are studii economice, tehnice și în domeniul chimiei. Din 

1980  este administrator și asociat al grupului Helling. A lucrat pentru dezvoltare și fabricare de produse în 
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de onoare al Universității Tehnice Woronesh. 
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Aplicaţii ale radiografierii computerizate                                                                                
(Computed Radiography Application) 

Cezar Ardeleanu - Blaga, Şef Laborator NDT – Şantierul Naval DAMEN Galaţi 
 

1. Introducere  

 Prima atestare documentară a Şantierului Naval Galaţi este din anul 1565 când, potrivit unui firman 
otoman adresat domnitorului Alexandru Lăpușneanu, rezultă că la Galați exista un mic atelier pentru 
reparaţii navale, lucru pe care îl atestă și Dimitrie Cantemir, în 1711 în Descriptio Moldaviae.  

Mai apoi, Ruggero Giosepe Boscovich nota în 1784 că a văzut la Galați “un vas foarte mare de tipul 
acelora pe care turcii le numesc caravele, vas care era în șantier, gata să fie lansat”. 

În 1867 la Galați se mută sediul flotilei militare de Dunăre, iar doisprezece ani mai târziu, se 
înființează, tot aici, Arsenalul Marinei Militare.  În 1893, G. Fernic, în asociație cu T. Guiller și J. Poujoliet 
înființează la Galați, pe strada Ceres nr. 33, „Uzinele de construcții mecanice și turnătorie de fier și 
bronz” care, ulterior, se transformă în „Șantierul Naval G. Fernic et Comp.” Pe 25 martie 1999, DAMEN 
SHIPYARDS Group, a devenit acţionar majoritar în S.C. Șantierul Naval Galați S.A. 

2. Metodele de examinare nedistructivă aplicate în cadrul Şantierului Naval Damen Galaţi 

Activitatea de control nedistructiv în cadrul Şantierului Naval Galaţi a fost înfiinţată pe partea de 
radiaţii penetrante în anul 1950, perioadă în care s-au  executat verificări cu surse de radiaţii gamma şi 
radiaţii X până în anul 2009; din 2009 s-au folosit doar radiaţii X. Examinările cu ultrasunete, lichide 
penetrante, pulberi magnetice s-au dezvoltat, începând din anul 1983 şi până în prezent.  

3. Examinarea cu radiaţii penetrante – X- Ray computerizată 

În cadrul Laboratorului de Control Nedistructiv – radiaţii penetrante – îşi desfăşoară activitatea un 
număr de opt operatori din care patru dintre ei deţin nivelul II CNCAN şi sunt certificaţi conform SR EN 
ISO 9712 / 2013 – începând cu anul 2014 de Asociaţia Română de Control Nedistructiv (ARoENd) şi 
patru operatori sunt în curs de formare în vederea certificării.  

  

  

Fig. 1.  Echipament pentru examinarea cu radiaţii penetrante, varianta clasică. 

Pentru examinarea cu radiaţii penetrante în Şantierul Naval Damen Galaţi se utilizează două 

generatoare, primul cu o putere maximă de penetrare în oţel până la  42 mm, cel de al doilea până la 21 

mm (Fig.1). Începând cu anul 2009, conducerea Şantierului Naval Damen Galaţi, împreună cu 

Laboratorul de Control Nedistructiv, a luat decizia de a face un pas important în domeniul controlului 
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nedistructiv cu radiaţii penetrante şi anume trecerea de la radiografia tradiţională – cea cu film – la 

radiografia computerizată (imagine plates). În urma acestei decizii s-a achiziţionat sistemul  Pegasus  

CR 50 P – scanner şi software pentru prelucrare (scanare) / interpretare imagini radiografice (Fig. 2). 

 

A urmat o perioadă dificilă de adaptare a 

operatorilor din cadrul laboratorului, dar, 

împreună cu specialiştii de la GE Inspection 

şi, cu sprijinul conducerii Şantierului, am 

reuşit să trecem peste acest moment dificil 

(am fost pionieri în acest domeniu la 

momentul anilor 2009); în final am reuşit să 

executăm lucrări de înaltă calitate, dar mai 

ales am reuşit să convingem societăţile de 

clasificare şi clienţii societăţii noastre că 

acest sistem este cel mai bun şi totodată de 

viitor. Fig. 2.  Echipament pentru radiografiere computerizată. 

4. Domeniu de aplicabilitate 
 

Metoda este utilizată la  examinarea  cordoanelor de sudură, în cadrul Laboratorului – Incinta 
special amenajată (probe autorizare sudori, avizare proceduri, componente de dimensiuni mici din 
cadrul instalaţiilor mari de tubulatură), dar ponderea  cea mai mare a verificărilor este la navele aflate în 
construcţie din cadrul Şantierului Naval Damen Galaţi, pentru punerea în evidenţă  a  discontinuităţilor 
existente în acestea. Aceste verificări nedistructive se efectuează  conform  documentelor avizate şi 
agreate între societăţile de clasificare, client şi şantier prin Planul de Control Nedistructiv. 

 

 

 

 

Fig. 3.  Inspecţia sudurilor navelor. 

 

Utilizarea acestei metode este un real 
progres, imaginile  rezultate în urma  
verificărilor  sunt stocate pe suport electronic 
(CD, DVD), clienţii societăţii noastre având 
toate informaţiile legate de calitatea 
îmbinărilor sudate. Aplicarea metodei 
radiografiei computerizate, combinată cu 
metoda “Phase – Array” implementată în 
societatea noastră, oferă un tablou complet 
al valorii muncii echipei  Laboratorului NDT – 
din cadrul Şantierului Naval Damen Galaţi.   
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Unitatea de măsură “Belul” şi subunitatea sa, “ decibelul” 
(Unit of measure "Bel" and "decibel") 

Stănică Vasiliu 

Abstract The decibel (dB) is a logarithmic unit used to express the ratio between two values of a physical 

quantity, often power or intensity. One of these quantities is often a reference value, and in this case the 
decibel can be used to express the absolute level of the physical quantity, as in the case of sound pressure. 
The number of decibels is ten times the logarithm to base 10 of the ratio of two power quantities, or of the ratio 
of the squares of two field amplitude quantities. One decibel is one tenth of onebel, named in honor 

of Alexander Graham Bell. The bel is seldom used without the deci - prefix. 

Câteva rânduri despre unitatea de măsura “Belul” cu simbolul “B”, şi subunitatea sa, “decibelul”, cu 
simbolul “dB”, ce nu fac parte – încă - din Sistemul International SI. Deoarece “Belul” este o unitate 
foarte mare, s-a impus în activitatea de zi cu zi ca “unitate” decibelul. 

În volumul 4, unul din cele 10 volume de examinări nedistructive publicate de American Society For 
Nondestructive Testing, volum intitulat “Electromagnetic Testing“, în Introducere, la pagina X, apare 
următoarea afirmaţie: 

“Decibelul nu este o unitate SI” (The decibel is not an SI unit ). 

Din punct de vedere istoric, unitatea de măsură decibelul (dB), a apărut în sec. XIX în timpul 
realizării reţelei de telegrafie a căilor ferate din Statele Unite ale Americii. 

E. H. Weber, fiziolog şi anatomist german (1795 - 1878) a extins experienţele lui Bouguer 
referitoare la sensibilitatea ochilor la anumiţi stimuli şi la alte organe de simţ ale omului, cum ar fi auzul. 
 A demonstrat existenţa unei dependenţe între mărimea intensităţii excitantului şi mărimea 
corespunzatoare a intensităţii senzaţiei respectivului organ de simţ (legea fundamentală a psihofizicii). 

G. T. Fechner, fizician şi psiholog german (1801 - 1887) a dat o noua formulare a legii Bouguer -
Weber, încercând să exprime matematic raportul dintre intensitatea senzaţiei organului de simţ şi 
intensitatea simţului fizic care o provoacă (legea lui Fechner). 

Sub formă diferenţială, legea Weber-Fechner, poate fi scrisă: 

                                                        
E

E
kN

d
d   

 unde:   E - este mărimea fizică;     N - este senzaţia recepţionată de către observator. 

 Prin integrare obţinem: 

][log][ B
E

E
kBN

o

   sau, sub forma cunoscută: ][log10][ dB
E

E
dBN

o

  

Dacă intensitatea senzaţiei creşte în progresie aritmetică, intensitatea excitaţiei creşte în progresie 
geometrică. Mai jos prezentăm valori cu cele două progresii (şirurile de valori A si B) precum şi 
reprezentarea intensităţilor şi nivelurilor sonore în funcţie de frecvenţă pentru o ureche umană care nu a 
suferit niciodata de o afecţiune medicală (de preferinţă în intervalul de vârstă 18 -24 ani). 
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Şirul “A” este un şir cu valori în progresie aritmetică, cu raţia 5, iar şirul “B” este un şir cu valori în 

progresie geometrică cu raţia 10
1/2

 ( 10).  

INFORMAŢII  ŞTIRI  OPINII 
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În STAS 1256-76 Scări grafice, ni se prezintă o relaţie între o scara liniară şi una logaritmică, cu o 
eroare de aproximare neglijabilă în raport cu cea grafică (Fig. 1). 

 

Fig. 1. Relaţia între o scara liniară şi una logaritmică. 

Considerând valorile: P0 = pragul auditiv inferior (la 1000 Hz, 0 dB) și Pm= pragul auditiv superior (la 
140 dB), graficul din Fig. 2 prezintă relaţiile dintre intensităţile şi nivelele sonore pentru o ureche cu 
sensibilitate medie. 

 

Fig. 2. Intensităţile şi nivelele sonore în funcţie de frecvenţă pentru o ureche normală (medie). 

 

Fig. 3. Reprezentarea geometrică a celor patru medii. 
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Decibelul  poate fi definit şi ca logaritmul zecimal al raportului dintre două puteri ale unui semnal , 
cum ar fi raportul dintre puterea de la intrare P1 şi puterea de la ieşire  P2, ale unui circuit electric luat în 
considerare.  

Relaţia de mai sus poate fi scrisă: 
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sau 

 
 
 

unde P, U, I, sunt puterea, tensiunea sau intensitatea curentului electric, iar R rezistenţa 
receptorului pe care se consumă respectiva putere. 

Se recomandă ca, în funcţie de formula folosită, simbolul dB să fie urmat de o paranteză rotundă în 
interiorul careia se află una din literele P, U sau I, adică dB(P), dB(U), dB(I), aşa cum se specifică în 
volumul 4 la pagina X , menţionat deja mai sus.  

Trebuie să amintim şi faptul că, în volumul “Radiorecepţia A-Z” Imre Szatmary, are în capitolul 
“Amplificarea” următoarele propuneri: 

a. Dacă P0 = 1mW,                                                 unitatea să se noteze 0 dBm; 

b. Dacă P0 = 1KW ,                                                unitatea să se noteze 0 dBk; 

c. Dacă U0 = 0,775 V pe o rezistentă de 600 Ω,    unitatea să se noteze 0 dBr; 

d. Dacă U0 = 1µV,                                                   unitatea să se noteze 0 dBµ etc. 

Faptul că şi cele două unităţi suplimentare, radianul şi steradianul sunt definite plecând de la 
rapoarte cu valori diferite de la aceeaşi mărime, lungimea pentru radian şi lungimea la pătrat pentru 
steradian, a sugerat membrilor Comisiei - Învăţământ din cadrul ARoENd ideea că şi decibelul poate fi 
inclus în grupa unităţilor suplimentare. 
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Progrese în tehnica optimizării imaginilor radiografice digitale 
(News on optimization of digital radiographic images) 

Mugurel-Dorian Vrapciu 

Nivel III – RT, UT, MT, PT/SNT TC-1A 

 Succesul oricărui sistem de radiografie digitală este decisiv determinat de calitatea software-lui 
care-l deserveşte. Aceasta se datorează faptului că imaginea digitală în stare brută nu este total 
adecvată vizionării şi interpretării. Orice sistem de radiografie digitală trebuie să dispună de un program 
de îmbunătăţire a imaginii brute, aşa cum rezultă imediat după scanarea plăcii imagine expuse. 

Scopul îmbunătăţirii imaginii radiografice are mai multe aspecte:  

- vizualizarea informaţiilor esenţiale „ascunse‟ în imaginea brută; 

- evidenţierea tuturor detaliilor care ar putea avea importanţă; 

- îmbunătăţirea imaginii fără creşterea nivelului de zgomot; 

- revelarea indicaţiilor din imaginea brută, fără alterarea acesteia; 

- îmbunătăţirea imaginii trebuie să fie suficient de rapidă, pentru a nu afecta productivitatea 
examinării.  

    Spre deosebire de metoda convenţională de îmbunătăţire a imaginii (Fig. 1), care evidenţiază 
indicaţiile doar într-un interval limitat al nivelelor de gri, programul „Flash! Filters‟ face distincţie între 
patru feluri de contrast: excesiv, adecvat, subtil şi redus. Fiecare nivel de contrast este tratat diferit şi 
rezultatele obţinute se suprapun într-o imagine cu contrast optim. 
    Imaginea finală pentru interpretare este reconstruită după îmbunătăţirea marginilor şi filtrarea 
zgomotului (Fig. 2). Rezultatele obţinute sunt excelente şi sunt independente de tipul detectorului digital 
(placă sau panou imagine), de sursa de radiaţii (X sau Gamma) sau de tipo-dimensiunea obiectului 
examinat (sudură sau piesă turnată).  
 Toate zonele obiectului sunt optim vizualizate printr-o simplă apăsare de buton: cele subţiri şi cele 
groase, respectiv zona din centrul expunerii şi zona periferică. Flash! Filters minimizează „ratarea‟ 
indicaţiilor cu contrast scăzut, deci creşte semnificativ probabilitatea detecţiei, simultan cu creşterea 
productivităţii examinării radiografice digitale. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1. Îmbunătăţire convenţională. Fig. 2.  Flash! Filters. 
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Tehnica PHASED ARRAY și metoda REAL DGS (AVG) 
(PHASED ARRAY Technique and REAL DGS Method) 

Mugurel-Dorian Vrapciu, Nivel III – UT/ISO 9712 

Profesioniştii din domeniul examinării cu ultrasunete nu pot uita uşor frustrarea produsă de 
dificultatea cu care se efectuează calibrarea sensibilităţii cu metoda DAC/TCG aplicată la tehnica 
Phased Array (PA). Mai mult, la această calibrare delicată şi mare consumatoare de timp se adaugă 
lipsa standardelor europene care să permită evaluarea unitară a indicaţiilor detectate. 

În trecut, au existat tentative de implementare a metodei DGS (AVG) pe tehnica PA, dar acestea 
aveau o deficienţă esenţială: trasau curba de referinţă la unghiuri fixe (45, 60 şi 70 de grade). De aceea, 
evaluarea indicaţiei nu se putea face la unghiul optim de detectare şi avantajul tehnicii PA era anulat. 

Problema a fost depăşită cu metoda Real (True) DGS (AVG), implementată pe tehnica PA cu 
ajutorul unor palpatoare speciale, construite cu element activ circular şi dispunere liniară a oscilatorilor, 
şi a unui software performant, capabil să proceseze adecvat semnalele recepţionate.  

Avantajul major al metodei Real DGS (AVG) este trasarea curbei de referinţă bazată pe un singur 
ecou de referinţă, perete de fund sau gaură cu fund plat. Cel mai simplu este să se folosească peretele 
de fund ca reflector de referinţă. La examinarea cu incidenţă normală, acest reflector este adesea 
disponibil (Fig. 1): 

  

Fig. 1. Ecoul de fund se ajustează la 80% din înălţimea ecranului, cu palpatorul cuplat                                          
într-o zonă fără indicaţii intermediare, şi se înregistrează.  

Acum este suficientă pornirea modului Real DGS (AVG) şi evaluarea indicaţiilor poate fi făcută. Se 
poziţionează poarta pe sectorul de interes şi mărimea echivalentă a celui mai important reflector din 
zona porţii este afişată, indicându-se şi unghiul optim de detecţie – 25

0 
în Fig. 2. 

  

Fig. 2.  Detectarea celui mai important reflector din zona porţii şi evaluarea mărimii echivalente. Software-ul Real 

DGS (AVG) trasează curba de referinţă corespunzătoare unghiului optim de detecţie (25
0
).  
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Poziţionând cursorul pe direcţia indicată, se obţine şi prezentarea tip A a imperfecţiunii detectate 
(Fig. 2). Deoarece blocul de referinţă este piesa însăşi, nu sunt necesare corecţii. 

În cazul palpatorilor unghiulari, peretele de fund nu mai poate fi explorat la incidenţă normală. În 
acest caz, fie se foloseşte sectorul circular al blocului de calibrare nr. 1 (Fig. 3), fie se frezează o 
suprafaţă oblică la capătul unui rest rămas după debitarea materialului folosit la fabricarea piesei (Fig. 
4). Acest din urmă caz este de preferat, deoarece se elimină necesitatea corecţiei de transfer după 
trasarea curbei de referinţă. 

 
 

Fig. 3. – Înregistrarea ecoului de referinţă pe blocul de 
calibrare nr. 1 

Fig. 4 - Înregistrarea ecoului de referinţă pe un 
capăt de material frezat oblic 

Procedura urmează aceeaşi paşi ca şi pentru incidenţa normală. În Fig. 5 avem prezentările tip S şi 
A pentru o gaură cu fund plat detectată optim sub un unghi de incidenţă de 53

0
.  

 
 
 
 
 

Fig. 5. Curba DGS cu incidenţă 
oblică, trasată pentru un unghi 

optim de detecţie 53
0
. 

 

 Avantajele tehnicii phased Array cu metoda Real DGS (AVG) sunt evidente şi de mare interes 
pentru utilizatori: 

- trasarea curbei de referinţă se face în câteva minute; 

- reproductibilitatea rezultatelor este asigurată; 

- precizia evaluării este foarte ridicată; 

- congruenţa cu cerinţele standardelor europene în vigoare. 
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COMUNICATE ARoENd 

ARoENd pune la dispoziția membrilor, specialiștilor în domeniu, agenților economici și firmelor interesate 
paginile revistei EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE pentru: 

 Publicarea de materiale tehnice cuprinzând aspecte din experiența proprie, precum și noutăți în domeniu 

 Anunțuri privind manifestările tehnico- științifice și expoziționale 

 Anunțuri privind cereri și oferte de aparatură, accesorii și materiale specifice 

 Oferte de servicii și service în domeniul examinărilor nedistructive 

 Cereri și oferte de serviciu 

 Reclame 
TARIFELE  DE PUBLICARE A RECLAMELOR  

ÎN REVISTA  EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE  ÎN ANUL 2015 (în lei, fără TVA) 

COPERTE 
PAGINI INTERIOARE 

POLICROMIE 
PAGINI INTERIOARE  

ALB/ NEGRU 

 

Coperta III……400 EUR 

A4 ..…300 EUR A4…..200 EUR 

A5 ..…200 EUR A5…..150 EUR 

 

Coperta IV……350 EUR 

A6 …..150 EUR A6…..100 EUR 

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

Spaţiile pentru publicarea reclamelor se asigură în ordinea primirii solicitărilor 

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

 
 

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

În caz contrar, certificatul îşi pierde automat valabilitatea. 

Asociația Română de Examinări Nedistructive - ARoENd vă aduce la cunoștință că, în conformitate cu 
prevederile statutului și a practicii asociațiilor similare din străinătate, firmele și agenții economici interesați în 
probleme legate de examinările nedistructive pot deveni, la cerere, membri susținători ai ARoENd. 
Devenind membri ai ARoENd, firmelor și agenților economici li se facilitează accesul la materiale documentare 
în domeniu, participarea la simpozioanele și manifestările tehnico-științifice, obținerea la solicitare de asistență 
tehnică în examinările nedistructive, organizarea de cursuri de perfecționare pentru toate metodele, posibilitatea 
de a-și face reclamă în publicațiile asociației. 
Membrii susținători ai ARoENd beneficiază de: o reducere de 25% la o reclamă pe care doresc să o insereze în 
unul din numerele revistei. 

UTILIZAREA ABUZIVĂ a CERTIFICATULUI de COMPETENŢĂ  

Suspendarea, retragerea şi anularea certificatului de competenţă  

Toate certificatele emise de DC-ARoENd trebuie utilizate numai pentru metoda, nivelul şi sectorul industrial înscris pe certificat 
şi/sau pe legitimaţie.  
DC-ARoENd îşi rezervă dreptul de a face verificări, dacă certificatele sunt utilizate în mod abuziv.  
Dacă persoana certificată utilizează în mod abuziv certificatul (pentru alte metode, sectoare industriale sau niveluri decât cele 

înscrise pe certificat) sau în afara termenului de valabilitate ori a condiţiilor de acordare, DC-ARoENd îşi rezervă dreptul de 

a suspenda sau retrage certificatul persoanei respective.  
DC-ARoENd va întreprinde măsuri corespunzătoare şi în situaţia când în cataloage, reclame etc. se fac referiri 
incorecte la sistemul de certificare utilizat de DC-ARoENd pentru personalul END.  
Dacă persoana refuză să-şi depună certificatul, DC-ARoENd va publica (în revista proprie, pe site-ul asociaţiei 
etc) o declaraţie de invalidare a certificatului şi dacă este necesar poate iniţia şi o acţiune juridică.  
Certificatele invalidate nu vor putea fi reînnoite, persoana nu va fi acceptată la un nou examen de recertificare, 
iar aceste decizii se vor transmite în scris persoanei în cauză.  
Decizia de invalidare o pronunţă Preşedintele ARoENd, după ce a fost supusă aprobării CD-DC-ARoENd, de 
către Directorul DC.  



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

             

 

Membrii susţinători ai ARoENd până la data de 18.05.2015 

General Electric Int. Inc. Wilmington, Suc. Romania 
 

 



 
 


