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Stimate Doamne, Stimaţi Domni, Dragi Colegi,
Suntem astăzi la apariţia numărului 5 (1/2016) din seria nouă a revistei EXAMINĂRI
NEDISTRUCTIVE şi vreau, cu această ocazie, să transmit mulţumiri tuturor specialiştilor
români şi străini care şi-au adus contribuţia la apariţia, la un înalt nivel tehnico-ştiinţific, a
celor cinci numere ale revistei asociaţiei. Revista noastră a fost foarte bine apreciată de
colegii din asociaţiile similare din Europa, de la care am primit calde felicitări.
Anul 2015 a fost anul în care s-a desfăşurat la Mamaia, în perioada 10-12 iunie cea
de-a XXII-a ediţie a Simpozionului Internaţional al ARoENd la care au participat peste
100 de specialişti români şi străini (din Germania, Danemarca, Suedia, Italia, Cehia,
Anglia) şi s-au prezentat un număr mare de comunicări tehnice de mare interes.
Mai este foarte puţin timp şi ne gândim cu bucurie, dar şi cu emoţie la cele două
evenimente speciale care se vor desfăşura anul acesta: cea de-a XIX-a ediţie a Conferinţei Mondiale de
Control Nedistructiv din perioada 13-17 iunie, Munchen-Germania, ARoENd participând, pentru prima
dată cu stand expoziţional la o Conferinţă Mondială (suntem convinşi că vom reprezenta cu cinste
România şi familia specialiştilor români din domeniul examinărilor nedistructive) şi cea de-a XXIII-a
ediţie a Simpozionului Internaţional al ARoENd, care se va desfăşura la fel ca şi în ultimii ani, la
complexul Amiral-Comandor-Orfeu, în perioada 31 august - 2 septembrie 2016.
Vă invităm pe Dumneavoastră ca specialişti, dar şi pe managerii de firme şi toate persoanele
interesate de domeniul examinărilor nedistructive, să fie alături de noi la aceste evenimente care, cu
siguranţă vor satisface toate aşteptările participanţilor, expozanţilor şi organizatorilor prin programul
comunicărilor tehnico-ştiinţifice, prin expoziţia de tehnici şi servicii NDT, contactele şi schimbul de
experienţă între participanţi. Încă o dată îi informăm pe toţi cei interesaţi de problematica certificării
personalului NDT că, în anul 2015:
 la data de 22.01.2015, la reînnoirea acreditării, ARoENd a primit certificatul de acreditare PS
012, prin care Asociaţia de Acreditare din România - RENAR, recunoscută ca Organism Naţional
de Acreditare prin OG 23/2009, atestă că ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE EXAMINĂRI
NEDISTRUCTIVE - ARoENd prin DEPARTAMENTUL DE CERTIFICARE - D.C.- ARoENd
îndeplineşte cerinţele SR EN ISO/CEI 17024: 2012 şi este competentă să efectueze activităţi de
CERTIFICARE A PERSOANELOR, în conformitate cu SR EN ISO 9712: 2013.
 la aceeaşi dată ARoENd a primit certificatul de acreditare ON 33, 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 realizeze sarcinile specifice de evaluare a conformităţii
prevăzute de HG 584/2004 care transpune Directiva Europeană 97/23/EC.
 MECRMA a semnat în data de 13.11.2015 ordinul prin care ARoENd a fost desemnat pentru
realizarea aprobării personalului care realizează examinări nedistructive la echipamente sub
presiune reglementate de Directiva 97/23/CE.
Până la data de 12.04.2016 au fost certificate un număr de 1179 persoane în domeniile ultrasunete,
radiaţii penetrante, lichide penetrante, magnetoscopie, curenţi turbionari, examinări vizuale pentru
nivelul 1, 2 şi 3, în termen de valabilitate fiind 497 de certificate.
Vă invităm să deveniţi membri şi membri susţinători ai ARoENd !
Să nu uităm că anul 2016 va însemna un alt moment important al ARoENd: Simpozionul
Internaţional ediţia a XXIII-a care se va desfăşura la Mamaia în perioada 31.08-02.09.2016.
Invităm specialiştii în domeniul examinărilor nedistructive, din România şi din străinătate, managerii
și toate persoanele interesate să participe la această manifestare tehnico-ştiinţifică a asociaţiei noastre.
Vă invităm să fiţi alături de noi pentru a sărbători cei XXVI de ani ai ARoENd!
Adrian Stanciu
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Abstract
This paper present the use of an electromagnetic sensor using metamaterials lens in nondestructive evaluation
of advanced materials as metallic strip gratings from flexible printed circuits, carbon fiber reinforced plastics
and steels with surface microcracks induced by the hydrogen content. The evaluation is based on detection
and focusing of evanescent waves that appears in the spaces between traces, on the spaces between carbon
fibers and on the edge of the microcracks when the surface is excited with a polarized electromagnetic field.

1. Introducere
Interacțiunea câmpului electromagnetic (EM) cu structuri conductoare periodice (SCP) constituie un
domeniu interesant, atât din punct de vedere teoretic cât și practic [1-4], datorită faptului că acestea pot
acționa ca filtre sau polarizori [5], reprezentând elementul de bază al plăcilor cu circuite imprimate
utilizate atât la alimentare cât și la transmisia semnalului. Când dimensiunea sau periodicitatea
obiectului împrăștietor devine comparabilă sau mai mică decât lungimea de undă , a undei EM
incidente, se poate aborda calculul difracției în căutarea soluției problemei împrăștierii undelor de o
rețea reflectatoare [6]. Prin exprimarea undei ca o superpoziție de armonici a undei plane, Rayleigh a
obținut amplitudinea difracției din condițiile pe frontieră corespunzătoare suprafeței rețelei [6]. Aceasta
furnizează rezultate rezonabile pentru rețele superficiale chiar și atunci când periodicitatea este mai
mică decât . Cu toate acestea, atunci când raportul dintre adâncimea trasei SMP și periodicitate
depășește o valoare critică, metoda nu reușește să conveargă [7]. Este raportată soluția numerică
directă a ecuației de undă în forma diferențială. Aceasta arată instabilități pentru trasele realizate din
materiale conductoare bune cum ar fi Al sau Ag [1]. Abordarea ecuaţiei integrale, pe de alta parte, este
numeric mai stabilă decât metoda diferenţială, dar poate avea probleme de matrice rău condiționată
când adâncimea rețelei devine prea mare [1].
Datorită dimensiunilor mici ale SCP cât și a spațiului mic dintre trasele conductoare, procedeele de
evaluare nedistructivă electromagnetică (eNDE) a integrității acestora reprezintă o problemă de interes,
rezolvată în prezent prin metoda pulsurilor de curent [8], GMR sensors [9] etc. Necesitatea dezvoltării
unor noi metode și tehnici de evaluare nedistructivă (NDE) este legată de existența unei game largi de
materiale compozite armate cu fibre conductoare (fibre metalice, fibre de carbon etc.) solicitate pe piață,
ale căror comportamente sunt similare cu cele ale SCP. Metodele EM clasice, operând la frecvențe de
sute sau mii de Hz, au o rezoluție spațială mai puțin bună, astfel încât imaginea SCP este de slabă
calitate. Ameliorarea calității imaginilor se poate obține utilizând modurile evanescente [5] care pot
apare în spațiile dintre trasele SCP ca urmare a apariției plasmonilor polaritoni de suprafață (SPP‟s)
[10]. Pentru obținerea imaginilor EM de foarte bună rezoluție ale SCP se propune utilizarea “manipulării”
undelor evanescente [11]. Pentru aceasta a fost dezvoltat un traductor electromagnetic utilizând lentile
cu metamateriale (MMs) [12]. Lentilele cu MMs nu sunt lentile perfecte în sensul propus de Pendry [13]
ca fiind un mediu cu indice de refracţie n=-1, ci folosind capacitatea de concentrare a fluxului magnetic
alternativ, razele EM urmează drumul clasic pentru o lentilă. MMs sunt materiale care conțin structuri
artificiale proiectate special, pentru a obține proprietăți deosebite, neuzuale. MMs pot fi proiectate
pentru a avea un răspuns la câmp electric sau magnetic controlat (adică o permitivitate efectivă  și o
permeabilitate efectivă ) [14]. Capabilitatea MMs de a fi utilizate ca lentile concentratoare de flux
magnetic le recomandă în dezvoltarea senzorilor utilizați în metode eNDE [15].
Lucrarea își propune, plecând de la avantajele unui nou tip de MM și anume Conical Swiss Rolls
(CSR), să prezinte posibilitatea de îmbunătățire a rezoluției spațiale a metodei eNDE care operează la
frecvențe de zeci și sute de MHz utilizând senzorul cu lentile cu MMs realizat pe baza a două elemente
CSR. Posibilitatea manipulării undelor evanescente care apar în spațiile dintre trasele SMP/fibre de
3
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carbon ale compozitelor poate conduce la îmbunătățirea rezoluției spațiale cu cel putin /2000,
depășind limita impusă prin difracție.
2. Traductorul electromagnetic bazat pe lentile cu MMs
2.1. Swiss roll ca metamaterial
Se știe ca un Swiss roll ca MM [16] este obținut prin înfășurarea unei folii conductoare și a unui strat
de dielectric pe o carcasa cilindrică de raza r (figura 1).

Fig. 1. Schema de principiu al unui swiss roll.

Folia conductoare poate suporta un curent în secțiunea transversală a swiss roll, care este definit
pe unitatea de lungime a swiss roll și se notează js. Curentul generează un câmp magnetic longitudinal
în interiorul swiss roll și de aceea acesta prezintă o inductanţă Ls, invers proporțional cu lungimea. Când
curentul circulă în jurul swiss roll, se acumulează o sarcină electrică qs pe prima și pe ultima spiră al
acestui element, ceea ce arată că structura are o capacitate electrică Cs. Comportamentul unui swiss
roll este cel al unui circuit rezonant RLC caracterizat de frecvența de rezonanță f0 și factorul de calitate
Q [17]. Rezistența circuitului reprezintă o combinație dintre o rezistență serie datorată conductivității
electrice finite a foliei conductoare și o rezistență paralel datorată rezistenței electrice finite a stratului
dielectric (se atribuie toate pierderile rezistenței paralele Rp [17]). Astfel un swiss roll este caracterizat de
parametrii [17, 18]: Ls 

Q

Rp

0 Ls

0r 2 ( N  1) 2 / l ; C s 

 0 r 2r

d ( N  1)l

;

Rp 

d ( N  1)
1
 diel ; f 0 
;
2rl
2 Ls Cs

, unde d este grosimea stratului dielectric între spirele swiss roll, N numărul de spire a swiss

roll, ρdiel rezistivitatea dielectricului, µ0 permeabilitatea magnetică a vidului, r permitivitatea electrică
in
out
relativă a foliei conductoare. Câmpul magnetic este dat de relația [17] H -H =(N-1) js .
2.2. Swiss roll conic
Focalizarea câmpului magnetic s-a obținut dezvoltând un nou tip de metamaterial, cu aceleași
proprietăți ca și swiss roll cilindric clasic, realizat ca trunchi de con [12]. CSR ca MM lucrând în RF are
modul de construcție și schema de principiu [12] a lentilei cu MM prezentate în figura 2.

a.

b.

c.

Fig. 2. Swiss roll conic: a. modul de construcție; b. schema de principiu;
c. circuitul electric echivalent al unei unități de lungime.

Elementele de calcul ale CSR sunt prezentate în [12], în construcția lui s-a ținut cont că amortizarea
joacă un rol critic în determinarea performanțelor CSR (o amortizare puternică duce la creșterea
rezonanței cu factorul de calitate mic și efecte magnetice slabe). Amortizarea cuprinde două efecte
principale rezistența conductorului și disiparea energiei prin dielectric. Metalul fiind foarte subțire
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(grosime de ordinul micronilor), rezistența se determină prin stabilirea pierderilor. Pentru alte sisteme
bazate pe circuite imprimate, pierderile prin dielectric sunt dominante. În realizarea CSR s-au folosit
materiale fără adezivi [19] și cu pierderi mici în dielectric.
Circuitul electric echivalent al unei unități de lungime este prezentat în Figura 2c iar proprietăţile
2
0  N  1 n n 
 0 r 2 n n 
l
l

 ;
C

r  i tan   ;
r

i
tan



s



l
2
n
d
N

1
l
2
n
  i1 


i 1 
2

electrice a CSR pot fi scrise ca Ls 

Rp 

d  N  1
2

n

 diel 
i 1

1
.
l
r i
tan 
2n

3. Senzor electromagnetic cu metamateriale; montaj experimental
În principiu, MM de tip CSR trebuie să aibă aceleași proprietăți ca și Swiss roll cilindric clasic,
suplimentar însă, datorită geometriei, acesta realizează o concentrare mai mare de flux magnetic de
RF. Fiecare element al unui CSR reprezintă un număr de straturi conductoare depuse pe un material
TM
izolator (în cazul de faţa Longlite 200 având grosimea stratului de cupru de 18 µm și folia de poliimidă
de 12 µm, fără adeziv, laminate împreună, având tangenta de pierderi tan = 0.0099 la 10 MHz, înfășurate pe o mandrină conică. Parametrii geometrici ai CSR realizat sunt: înălțimea conului l = 55 mm,
0
diametrul bazei mari a conului 20 mm, diametrul bazei mici 3.2 mm, unghiul la vârf 20 și 3 straturi,
frecvența de rezonanță de 105 MHz. Schema de realizare a unui lentile cu MMs bazată pe CSR este
prezentată în figura 3.

Fig. 3. Lentilă cu metamateriale.

O lentilă cu MM se obține cuplând două sau mai multe CSRs, unul după altul [16] în cazul figurii 3
s-au utilizat două CSR. Pentru o anumită frecvență, lentila trebuie să transmită puterea maximă de RF
și în același timp să reflecte un minim de putere de RF. Cu valorile calculate L s, Cs și Rp (aceste elemente de circuit sunt paralele), utilizând un program dezvoltat în Matlab 2014a, s-au calculat și
determinat parametrii S. Pentru măsurarea parametrilor S a fost realizat montajul experimental
prezentat în figura 4, pentru care s-a utilizat un Network/Spectru/Impedance Analyzer 4395A, Agilent,
cuplat cu modulul pentru determinarea parametrilor de rețea S, tip 87511A – Parameters S Test Kit –
Agilent, SUA.

Fig. 4. Montajul experimental de măsură a parametrilor S.

Câmpul incident este generat de o bobină de emisie conectată la portul 1 al blocului 87511A–
Parameters S Test Kit. Bobina de recepție a fost conectată la portul 2 al blocului 87511A. Parametrii S
5
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prezintă avantajul unei măsurări relativ simple în raport cu alți parametri care caracterizează cuadrupolii,
cu o relevanţă fizică deosebită în aceste tipuri de măsurători. În figura 5a prezentăm pentru un CSR
valorile măsurate ale parametrului S11 ca amplitudine și fază, iar în figura 5b valorile obținute pentru
parametrul S21.
Pentru o undă incidentă plană, lucrând cu un metamaterial caracterizat de permitivitatea efectivă εeff
și permeabilitatea efectivă µeff, conform [20, 21] indicele de refracţie este n   eff eff și impedanța
are forma: Z  eff . Utilizând relația dintre parametrii S și indicele de refracție [22], relațiile de calcul
 eff
2
2
pentru impedanță au forma [23]: Z   (1  S11 )  S 21 . În figura 6 este prezentată dependenţa de
2
2

(1  S11 )  S 21

frecvenţă a impedanţei unui metamaterial de tip CSR.

a.

b.
Fig. 5. Parametrii S11 și S21 pentru un CSR:
a. S11 amplitudine și fază; b. S21 amplitudine și fază.

Fig. 6. Impedanța unui MM de
forma CSR vs frecvență.

Traductorul electromagnetic cu lentile cu MMs este realizat utilizând două CSR, frecvența de
operare depinde atât de parametrii constitutivi cât și de polarizarea undei electromagnetice incidente
(TEz sau TMz). Figura 7a prezintă senzorul cu MMs dezvoltat [20, 24] care utilizează unda electromagnetică de excitare TMz polarizată, lentila cu MMs funcţionând la frecvența optimă de 105 MHz, care
îi asigură o permeabilitate magnetică efectivă µef = -1. Figura 7b prezintă schematic conexiunea
senzorului în circuitul de măsură. Funcționarea lentilei a fost descrisă în [20]. În fața lentilei se plasează
un ecran conductor, legat la pământ, având o apertură circulară cu diametrul de 0.1 mm. Prezența
ecranului îmbunătățește rezoluția spațială a lentilei. O bobină circulară dintr-o singură spiră cu diametrul
de 1 mm, realizată din sârmă CuEm cu diametrul de 0.1 mm este plasată în planul focal al lentilei. În
timpul măsurătorilor, traductorul este menținut în poziție fixă, mișcarea relativă obiect de controlat
traductor fiind asigurată de un sistem de deplasare XY Newmark SUA (figura 7). Traductorul conectat la
un analizor de impedanță 4395A Agilent USA, comanda și achiziția datelor este realizată de un PC, prin
software dezvoltat în Matlab 2014b.

a.

b.
Fig. 7. Dispozitivul experimental: a. senzor electromagnetic cu lentile cu MMs,
b. schema de conexiuni.
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Utilizând acest tip de senzor au fost examinate structuri conductoare periodice [25] (SCP) din Ag cu
lățimea traselor 0.6 mm, lățimea spațiului dintre trase 0.4 mm; grosimea trasei 10 µm depuse pe un
suport de poliester cu permitivitatea relativă de 4.8 (figura 8, a); plăci compozite de tip carbon fiber
reinforced plastics (CFRP) care pot fi privite ca o structura conductoare periodică stratificată [26],
eșantioane din oțel martensitic AISI 4340 [27] pentru care au fost puse în evidență defecte micrometrice
tip fisuri induse de hidrogen (HIC hydrogen induced cracking).

a.

b.

c.
Fig. 8. Imaginea electromagnetică utilizând senzor cu metamateriale: a. structuri conductoare periodice;
b. compozite CFRP impactate cu energii mici; c. micro defecte induse HIC.

Analiza datelor din figura 8 arată că raportul semnal pe zgomot este bun, recomandând utilizarea
metodei și a senzorului bazat pe lentile cu MMs pentru:
- testarea circuitelor imprimate în scopul determinării scurtcircuitelor, a întreruperilor de trase și,
eventual, a nealinierilor;
- testarea materialelor compozite având ca ranforsare fibre de carbon cu matrice polimerică,
fibrele de carbon sunt conductoare electric și izolate între ele, la fel ca și trasele conductoare din
circuitele imprimate astfel că sunt vizibile zone unde lipsesc fibre de carbon sau care nu sunt
corect aliniate cât și defecte ca delaminările induse de impacte mecanice de energie relativ mică;
- testarea unui bloc de oțel AISI 4340 care prezintă fisuri cu caracteristici micrometrice, ce nu sunt
vizibile cu ochiul liber.
4. Concluzii
Lucrarea prezintă structura unui senzor bazat pe lentile cu MMs care permite evaluarea
nedistructivă a structurilor periodice conductoare utilizate în construcția plăcilor cu circuite imprimate,
fibrelor de carbon în CFRP și a fisurilor microscopice deschise în oțeluri speciale datorate atacului cu
hidrogen.
7
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Pentru îmbunătățirea rezoluției spațiale a metodei electromagnetice, sunt utilizate undele
evanescente care apar în inter spațiile conductoarelor periodice, în spațiile dintre fibrele de carbon și
între muchiile fisurilor micrometrice ale defectelor deschise din metale. Aceasta îmbunătățire se obține
datorită manipulării undelor evanescente folosind lentila cu MMs, bazată pe CSR - un nou tip de MM,
care lucrează la o frecvență care asigură µef »1 când pot fi manipulate modurile evanescente electrice,
fie eff = -1, când lentila poate focaliza moduri evanescente magnetice.
Mulțumiri
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Testarea nedistructivă și distructivă pentru caracterizarea compozitelor
armate cu fibră de sticlă utilizate în structuri complexe
(Nondestructive and destructive testing for characterization of GFRP used in complex structures)

Rozina Steigmann, Adriana Savin, Nicoleta Iftimie, Gabriel-Silviu Dobrescu
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică Iași, România
Abstract
This paper presents two methods, non-contact low frequency ultrasound method and fiber Bragg gratings, and
their application to nondestructive testing of glass fiber reinforced composites used in wind turbine blades.
Theoretical models are used and experimental results are in good concordance with destructive testing results.

1. Introducere
Deoarece utilizarea compozitelor armate cu fibre de sticlă (GFRC - Glass Fiber Reinforced
Composites) în fabricarea de diferite produse a crescut în ultima perioadă, testarea nedistructivă este
necesară, atât în stadiul de fabricare cât și în timpul funcționării. Compozitele poliesterice armate cu
fibră de sticlă (GFRP - Glass fiber reinforced polyester) sunt cele mai populare GFRC. Matricea este
bazată pe rășină termorigidă. Deteriorările prezente în materialele compozite, în majoritatea cazurilor
fiind nedetectabile, includ fisuri ale matricei, ruperi ale fibrelor, dezlipirea fibrelor din matrice cât și
delaminări/alunecări ale fibrelor între două straturi alăturate.
Compozitul GFRP este un material versatil care combină greutatea ușoară cu rezistența inerentă,
pentru a oferi un finisaj rezistent la intemperii, cu o varietate de texturi a suprafeței și o gamă de culori
nelimitate [1]. Performanțele mecanice ale materialelor compozite GFRP depind de rezistența fibrelor,
rezistența și stabilitatea chimică a matricei, și efectivitatea interfeței de legătură între matrice și fibre
pentru a permite transferul tensiunilor [2]. GFRP utilizând ca armare foi ravings (fire continue nețesute)
este un material compozit ortotropic, fiind cvasi izotrop în plan și având alte proprietăți elastice în afara
planului. În acest caz, GFRP este material izotrop transversal [3].
Monitorizarea structurilor de mari dimensiuni a început să fie aplicată pe larg, fiind dezvoltați senzori
bazați pe diferite principii fizice, precum și metode de diagnoză și prognoză. Palele de turbine eoliene
sunt cele mai deteriorabile componente ale sistemului de turbine eoliene și sunt realizate din compozite
tip GFRP cu matrice din rășini poliesterice ortoftalice. Aceste componente sunt de obicei supuse la
tensiuni mecanice complexe.
Această lucrare prezintă metodele dezvoltate ca metoda ultrasunetelor cu frecvență joasă utilizând
traductori fără contact și metoda fibrelor optice Bragg și aplicarea lor la testarea compozitelor care intră
în construcția palelor de turbină eoliană, pentru a determina proprietățile mecanice în condițiile în care
apar modificări ale matricei datorate prezenței delaminărilor și/sau golurilor. Rezultatele sunt comparate
cu cele de la testele distructive utilizând analiza mecanică dinamică cu echipamentul DMA 242C
Netzsch Germania.
2. Probele studiate
Materialele compozite sunt materiale eterogene din punct de vedere acustic în care se pot forma o
varietate de defecte cu dimensiuni diferite. Vitezele de propagare a ultrasunetelor în materiale solide
depind de proprietățile elastice ale acestora [4].
S-a găsit că prezența degradărilor în GFRP cum ar fi distrugerea termică sau delaminări ca urmare
a impactului cu consum energetic redus conduce la modificarea semnificativă a proprietăților elastice
[2], [5]. Examinarea globală a unei structuri GFRP, folosind procedee de ultrasunete, permite detectarea
fisurilor incipiente, porozităților sau golurilor, dar și modificările pe care unele degradări precum
delaminările, supraîncălzirile sau absorbția apei le produc proprietătilor fizico-mecanice ale GFRP.
Au fost luate în studiu eșantioane de plăci GPR realizate de Helios, Slovenia, având caracteristicile:
eșantion 7201 COLPOLY cu matrice 7201; raportul volumului de fibre 0,43 ± 0,005; densitate 1550 ± 20
3
kg/m ; rășină de reactivitate medie și procesul de producție în două etape. Compozite GFRP armate cu
-2
6 foi de fire nețesute cu densitate 250 ± 50gm și matrice din diferite tipuri de rășini nesaturate din
poliester ortoftalic, au fost luate în studiu, Fig. 1.
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Fig. 1. Eșantioanele luate în studiu.

3. Dispozitiv experimental
3.1. Traductori de ultrasunete fără contact
Pentru măsurarea semnalelor ultrasonice sunt folosiți traductori de US, cea mai mare parte
funcționând pe baza fenomenului piezoelectric. Datorită impedanței acustice ridicate a materialului
piezoelectric raportat la impedanță acustică a aerului (impedanță acustică este definită ca produsul
dintre viteza de propagare a ultrasunetelor și densitatea mediului) [6], transmisia ultrasunetelor prin aer
va fi scăzută, majoritatea fasciculului de ultrasunete fiind reflectat pe materialul de interfața piezoelectric - aer. Din acest motiv, este necesar un fluid de cuplare pentru a se obține cuplarea adecvată
între traductorii de US și materialul care urmează să fie examinat. Pentru a putea utiliza aerul ca agent
de cuplare, se folosesc traductori cuplați cu aer sau traductori fără contact. Traductorii cei mai
performanți au un piezocompozit ca element activ [7].
Tije piezoelectrice aliniate în paralel de-a lungul direcției grosimii sunt încorporate într-o matrice
tridimensională de polimer pasiv. Distanța dintre centrele a două tije trebuie să fie mai mică decât
jumătate din lungimea de undă la unda de forfecare în matricea de polimer, astfel încât compozitul, ca
întreg, să vibreze. Cele două părți ale tijelor sunt acoperite cu electrozi din aliaj de Ni și un strat de Au
galvanizat. Traductorii sunt focalizați prin turnarea compozitului într-o formă sferică. Pentru o mai bună
adaptare de impedanță acustică, se depune pe fața piezocompozitului un strat de adaptare din cauciuc
siliconic care conțin bule de aer. Realizarea fizică a traductorului este prezentată în Fig. 2.

a.

b.
Fig. 2. Traductori de ultrasunete fără contact: a. configurația; b. realizarea fizică.

Evaluarea proprietăților elastice ale compozitelor GFRP se face nedistructiv utilizând metoda
ultrasunetelor cu traductori cuplați cu aer de tip NCG100-D25-P76–UltranGroup SUA. Frecvența
centrală a traductorilor este de 100 kHz, sunt focalizați, având distața focală de 76 mm. Traductorii sunt
cuplați la un echipament Pulse Receiver 5073PR – Panametrics SUA, semnalul furnizat de traductorul
de recepție fiind amplificat suplimentar cu 40 dB cu un preamplificator Panametrics SUA. Timpul a fost
măsurat cu un osciloscop digital LeCroy Wave Runner 64Xi (Fig. 3, a). Pentru a obține modificările de
moduri în punctul de incindență centrală, traductorii de emisie și recepție au fost montați astfel încât să
0
formeze un unghi de 11 cu normala la suprafața compozitului, în compozit fiind generate ultrasunete
atât longitudinale cât și transversale care, împreună formează unde Lamb.
Unghiul de incidență, , este ales astfel încât să apară modurile de undă de forfecare polarizate


orizontal SH0, adică   arcsin  cair  unde cair este viteza ultrasunetelor în aer la temperatura camerei.
 cS 
 z 
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b.

a.

Fig. 3. Echipamentul experimental pentru generarea de unde SH0 și unde Lamb:
a. realizarea fizică; b. configurația traductorilor cuplați cu aer.

Viteza de fază a undelor Lamb c  2 fL , în care  este diferența în spectrul fazei a două
p

semnale care au fost colectate la distanța L între ele și f este frecvența. Utilizând această metodă,
undele Lamb sau unde ghidate se pot induce în suprafața compozitului.
Se pot detecta delaminări sau regiuni de dezlipiri în interiorul compozitului, putându-se determina
matricea completă de elasticitate. Considerând o placă de compozit cu grosimea 2 h și un sistem de
coordonate carteziat atașat, având axa x „1” de-a lungul fibrelor, axa y „2” perpendicular pe direcția
fibrelor și axa z „3” perpendicular pe planul plăcii (Fig. 3, b) legea elasticității pentru un compozit
ortotrop este:
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unde:  este vectorul deformare,  este vectorul tensiune și A reprezintă tensorul complianței elastice. În
plus, avem următoarea egalitate E1=E2, coeficienții modulului de extensie în direcțiile 1 și 2;
12 = 23 coeficienții de contracție în direcțiile 1 și 2 pentru o tensiune aplicată pe direcția 3; G13=G23
E1

E2

modulele de forfecare pentru forfecarea în plan perpendicular la axa 1 și 3.
Cei cinci coeficienți care caracterizează materialul sunt: două module Young E1 și E3, modulul de
forfecare G13 și doi coeficienți Poisson 13 și 23.
Modulul de elasticitate E3, modulul de forfecare G13 și coeficientul Poisson 13 pot fi determinați,
măsurând viteza undelor longitudinale și transversale care se propagă de-a lungul direcției „3”. Relațiile
E3 1  13 
dintre aceste viteze și parametrii elastici sunt bine-cunoscute c 
; c  G13 în
S3
P3

 1  13 1  13 
funcție de coeficienții Lame  și µ 3 

E313

1  13 1  213 

  G13 . În conformitate cu [3], [8], s-a arătat că,

pe baza acestor expresii, se poate exprima viteza de fază pentru modul simetric fundamental S0:
. Viteza de fază a modului fundamental antisimetric A0, se poate obține după câteva
E1
cS0 

 1  122 

1/ 4
3
calcule algebrice: c   Dp  1/ 2 cu D  81  1  1  h rigiditatea flexurală a plăcii și 1 și µ1 sunt
p


A
3  1  21 
 2 h 
E

coeficienții Lame,  
; 1  G12 .
1 12
1
1  13 1  212 
0
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3.2. Fibre optice Bragg (FBG)
Evaluarea nedistructivă a GFRP include utilizarea rețelelor de fibre optice pentru detectarea
delaminărilor în compozitele laminate [9] și monitorizarea efectelor impactelor [10]. Senzorii FBG sunt
realizați pe baza fibrei optice integrată în structuri (Fig. 4a). Structura este concentrică având un miez
central înconjurat de un manșon și o acoperire de protecție. Indicele de refracție al miezului este mai
mare decât al mediului înconjurător. Lumina se propagă prin miez, care devine un "ghid de undă".
Diametrul fibrei optice a miezului este 8-10 m, iar manșonul are 125 m diametru.

a.

b.
Fig. 4. Dispozitivul experimental pentru FBG: a. diagrama bloc; b. echipamentul.

Rețelele Bragg au diferite lungimi de undă în funcție de aplicație. Senzorul bazat pe FBG
acționează ca un filtru în propagarea luminii prin miezul senzorului.
Senzorul reflectă lumina, în gama lungimii de undă Bragg, dată de B  2neff  , cu neff indexul
efectiv de refracție a regiunii din rețea,  este periodicitatea rețelei. Periodicitatea rețelei este modificată
de forțele externe care pot induce deformații mecanice în material, de către variațiile de temperatură
sau forțe de impact, astfel că și B se modifică. Metoda este bazată pe sursă de lumină cu bandă largă
iluminând linia de intrare și o celulă de referință după trecerea prin sistemul de cuplare [11]. Celula de
reflexie constă într-o fibră dublă inclusă într-un pachet atermal și care reflectă două vârfuri de lungime
de undă (în jur de 1529 și 1571 nm). Spectrul reflectat va fi analizat ulterior de către un cuplaj 2 cu 2
folosind un analizor de spectru optic (Fig. 4, b).
3.3. Analizorul mecanic dinamic DMA 242C
S-a utilizat un analizor mecanic dinamic DMA 242C, Netzsch, Germania, cu un dispozitiv de
prindere în trei puncte pentru testarea la încovoiere și folosind software de analiză Proteus v.4.8.5, Fig.
5. Modulul complex E * este un vector de fază, care încorporează ambele capacități E *  E ’  jE ’’ cu
j

1 .

a.

b.

Fig. 5. Analizorul mecanic dinamic: a. DMA 242C Netzsch; b. fixarea pentru testarea în trei puncte la încovoiere.

Partea reală a acestei ecuații se numește modulul de stocare, deoarece cuantifică capacitatea
materialului de a stoca energie elastică. La materialele cu amortizare nesemnificativă, modulul de
stocare este echivalent cu modulul lui Young. Partea imaginară (E'') se numește modulul de pierdere,
deoarece cuantifică capacitatea materialului de a amortiza energia. Factorul adimensional de pierderi
tan() este independent de energia de contact, deoarece este raportul dintre modulul de pierdere și
‟‟ ‟
‟‟ ‟
modulul de stocare tan()=E /E . Pentru toate probele, modulul E' și tan()=E /E au fost măsurate în
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o

o

funcție de temperatură în intervalul 30 -250 C. În acest interval, probele studiate nu ajung la distrugerea
o
termică. Echipamentul a fost reglat cu parametrii: viteza de încălzire 2 C/min, amplitudinea forței de
apăsare 6N, devierea amplitudinii 30 µm. Testele au fost efectuate la frecvențe 1 Hz, 3.33 Hz, 5 Hz, 10
Hz, 33.3 Hz și 50 Hz.
Pentru validarea rezultatelor au fost realizate suplimentar teste distructive de oboseală și tracţiune
(utilizând echipamentul INSTRON 8801) pentru determinarea influenţei rășinii asupra materialului
compozit. Rezultatul testului tracțiune-compresie este prezentat în Fig. 6.

Fig. 6. Testarea la tracțiune.

4. Rezultate și discuții
Prezența delaminărilor și a dezlipirilor duce la o substanțială modificare a elementelor matricii de
elasticitate și ele pot fi detectate utilizând ultrasunetele de frecvență joasă cu ajutorul traductorilor US
cuplați cu aer. Măsurătorile de ultrasunete efectuate pe compozitul 7201-6l sunt prezentate în Tabelul 1.
Tabelul 1. Rezultatele măsuratorilor cu traductorii de ultrasunete.
Compozit
7201-6l

CL
-1
[ms ]
2261

CT
-1
[ms ]
1510

CA0
-1
[ms ]
912

CS0
-1
[ms ]
1980

Ex=Ey
[GPa]
8.9

Ez
[GPa]
7.9

xy

xz

0.2

0.19

xy

xz

G
G
[GPa] [GPa]
3.7
3.6

Senzorii FBG utilizați la monitorizarea compozitelor GFRP au lungimea de undă centrală
-7
-1
-6 -1
1535 nm cu sensibilitate la deformare 7.8x10 µ și sensibilitate termică 6.5x10 K [12]. În timpul
o
experimentelor temperatura a fost menținută constantă la 19±1 C.

a.

b.
Fig. 7. Răspunsul spectral al senzorului în funcție de încărcare:
a. fără delaminare; b. cu delaminare.

Reglarea echipamentului pentru testare s-a efectuat în conformitate cu [13], aplicându-se progresiv
forțele de 0N, 112N, 236N. FBG sunt de tip DTG S-01 cuplați la analizorul Spectral eye 600.
Concetrarea de tensiuni din jurul deteriorării din compozit se poate observa direct din semnalul brut al
senzorului. În intervalul menționat mai sus, variația relativă lungimii de undă Bragg / este liniară,
permițând corelarea stăriilor de deformare care apar în material. Conform cu B  2neff  ; factorii
externi ca elongația, compresia și temperatura vor produce variații și, în consecință, lungimea de undă a
13
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luminii reflectate de rețea este t   C   CT T cu



C și CT constantele de material determinate prin

procedura de calibrare.
În urma testărilor la DMA, s-au determinat descriptorii mecanici care definesc tensorul de
complianță. Aceste date sunt prezentate în tabelul 2, fiind o medie a valorilor măsurate pe 3 eșantioane
din același produs. Au fost determinate temperatura de tranziție vitroasă și energia de activare [14].
Tabelul 2. Rezultatele măsurătorilor la DMA
Compozit
7201-6l

Ex=Ey
[GPa]
9.1

Ez
[GPa]
8.2

xy

xz

0.2

0.19

Tg
o
[ C]
82.9

Energia de activare
[kJ/mol]
3.6

Comparând datele din Tabelul 1 și 2 se poate observa o foarte bună concordanță între valorile
obținute prin teste nedistructive cu cele obținute prin teste distructive.
5. Concluzii
Ca o recomandare de proiectare pentru palele de turbine eoliene, trebuie să presupunem că:
2
existența regiunilor cu umezeală/pori în exces cu o suprafață de 4-5 cm va reduce modulul de
elasticitate, modulul de forfecare și rezistența la rupere; existența delaminărilor/dezlipirilor cu o
2
suprafață de aproape 200 mm duce la diminuarea modulului de elasticitate, a modulului de forfecare și
rezistența la rupere.
Utilizând metodele de ultrasunete se poate determina întreaga matrice de elasticitate a structurilor
de compozite GFRP, se poate detecta prezența delaminărilor și a dezlipirilor.
Testele distructive au arătat că materialul compozit 7201, produs în două etape are proprietăți
mecanice bune. Metoda de generare și recepție a undelor Lamb în plăcile de compozite este
reprezentată de utilizarea traductorilor de ultrasunete de joasă frecvență cu cuplare prin aer, în
configurare emisie-recepție. Rezultatele măsurătorilor nedistructive sunt în bună concordanță cu cele
obținute la testele distructive.
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Aplicarea microtomografiei de raze X în controlul
materialelor şi proceselor avansate
(Nondestructive testing of advanced materials and processes by X-ray micro-tomography)

I.Tiseanu, T. Crăciunescu, Cornelia Sima, C. Dobrea, A. Sima, M. Lungu
Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei, Bucureşti, România, E-mail: tiseanu@infim.ro
Abstract
3D X-ray computed micro-tomography (μXCT) is a convenient technique used to monitor the morphology on
extended volumes. The method can reveal the occurrence, distribution and shape of the regions with a
different density at macro local scale. μXCT is the only tool available for the simultaneous determination of the
porosity factor and for the 3D visualization of the pore network on a rather macroscopic sample (up to 5x5x5
3
mm ). With this method we also produced stacks of 2-D high-resolution tomographic sections of Cable in
Conduit Conductor (CICC) type superconductors demanded in major nuclear fusion projects.
The demand for fast and nondestructive methods for the 3D microstructural analysis of wolfram coated carbonfibre composite (W/CFC) samples retrieved from tokamak first wall led us to the development of a combination
of X-ray imaging techniques: X-ray micro-tomography (µXCT) and X-ray micro-laminography (µXCL). In this
report X-ray micro-laminography is used as a complementary solution for the 3D microstructural analysis of the
tungsten coatings of the tokamak first wall.
The study upon laser welding of brachytherapy capsules is presented as an example of the use of µXCT
method in NDT analysis of medical devices. This method was used to observe with great precision obvious
welding flaws, responsible for the integrity of the seal, in order to avoid radioactive material leakage.

1. Introducere
Microtomografia computerizată cu radiaţii X (μXCT) este o tehnică utilă pentru evidenţierea
morfologică a unor volume extinse. Metoda permite identificarea apariţiei, distribuţiei și formei unor zone
cu densitate diferită, la scară macroscopică. μXCT este și singura metodă care realizează simultan
determinarea factorului de porozitate și vizualizarea reţelei de pori, în proiecţie 3D, pe probe de
3
dimensiuni destul de mari (până la 5x5x5 mm ).
În lucrarea de faţă sunt prezentate instalaţiile folosite în cadrul laboratorului de Imagistică la Scară
Nano / Micro prin Tomografie Computerizată (pct 2.1 si 2.1).
În cadrul acestui laborator se aplică metode imagistice moderne pentru caracterizarea nedistructivă
a unor materiale şi dispozitive avansate precum supraconductori, biomateriale, materiale compozite,
materiale ceramice, componente de microelectronică, tehnologii de sudură cu laser etc. Sunt
prezentate 3 aplicaţii relevante și rezultatele obţinute (3.1-3.3)
2. Echipamentele de imagistică
2.1. Sistemul de micro-tomografie de raze X de tip fascicul-conic (µXCT)
Sistemul µXCT de tip fascicul-conic este echipat cu o sursă de raze X multifuncţională de ultimă
generaţie operabilă în modurile micro şi nano focus, cu tensiune înaltă de lucru în domeniul 10-225 kV,
la o putere maximă de cca. 30 W livrată pe o ţintă de transmisie din W depus pe o fereastră de diamant.
Imaginile de raze X se pot achiziţiona cu diferite tipuri de detectori de mare rezoluţie spaţială: Image
Intensifier (output digital de 10 biţi), dedicat examinărilor nedistructive rapide, respectiv detectori flatpanel (output digital de 12 şi 14 biţi).
Pentru scanarea tomografică a unor probe robuste, de mare densitate (ex. cabluri supraconductoare) s-a realizat o configurație ad-hoc de tip fascicul-evantai prin înlocuirea sistemului de detecţie
de raze X cu un senzor liniar. Detectorul liniar care folosește 1024 de ansamble scintilator de înaltă
eficienţă de detecţie din CdWO4 fotodiodă este caracterizat de o marjă dinamică mare (output digital de
16 biţi), ceea ce permite obţinerea de imagini cu contrast şi nivel de detaliu mărit. Această metodă
tomografică a fost numită scanare 2D+ deoarece volumele reconstruite se compun prin adiţionarea
secţiunilor transversale. Cele două configuraţii de scanare sunt prezentate în fig. 1.
Poziţionarea şi rotaţia probei investigate sunt asigurate de un set de 5-6 manipulatori micrometrici
de translație motorizaţi de înaltă precizie şi o masuţă rotitoare cu pasul minim de 5 miimi de grad.
Comanda, controlul şi achiziţia de date sunt realizate cu ajutorul programelor software dezvoltate în
cadrul laboratorului. Reconstrucţia tomografică pentru configuraţia de scanare fascicul-conic se
bazează pe o implementare optimizată a algoritmului Feldkamp modificat. În cazul tomografiei 2D+ s-a
implementat un algoritm de tip stivă de filtrare cu retroproiecţie.
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Fig. 1. Sistemul tomografic 3D cu rezoluţie submicronică (stânga); sistem tomografic 2D+ (dreapta).

Procesarea datelor experimentale formate din proiecţii radiografice de mari dimensiuni (1944x1536
pixeli) pentru obţinerea unor reconstrucţii 3D de (2048x2048x2048 voxeli) a impus utilizarea unor tehnici
avansate de paralelizare pe staţii de lucru cu procesoare multiple.

Sursă de raze X
operabilă în modurile
micro şi nano-focus
Detectori

Output Digital
Manipulatori micrometrici
Axa X
Axa Z
Axa 
Ajustare fină a
poziţionarii probei
Factor magnificare
Rezoluţie spaţială
Timp scanare
Timp reconstrucţie 3D
Metoda scanare

Caracteristici principale ale configuraţiei
nanotomografului de raze X
Max. înaltă tensiune: 225 kVp
Putere max.: 10 W
Detaliu minim detectabil: ~ 200 nm
768 x 576 image intensifier
1248 x 1248 Siliciu amorf (flat panel)
1944 x 1536 CMOS (flat panel)
Detector liniar 1024 pixeli
Până la 16 biţi
cursa 800 mm, capacitate încărcare 50 kg
cursa 500 mm, capacitate încărcare 7 kg
acurateţe 0.005, încărcare max. 30 kg
acurateţe 2µm, repetabilitate 1 µm,
capacitate încărcare 2 kg
< 2000
 500 nm
< 15 min (720 proiecţii)
< 5 min (1024x1024x1024 voxeli)
Fascicol conic 3D
Fascicol evantai 2D+
Scanare rapidă (180° + 1/2 unghi evantai)
Laminografie în fascicul conic

Fig. 2. Rezoluţie spaţială de 0.4 µm
demonstrată cu ajutorul probei test
JIMA

Certificarea rezoluţiei spaţiale submicronice în proiecţiile radiografice s-a realizat cu ajutorul probei
test JIMA (Japan Inspection Instruments Manufacturers Association), care constă dintr-o structură
periodică de bare cu pasul de la 15 µm pană la 0,4 µm. Evidenţierea structurii periodice de 0,4 µm este
ilustrată în fig. 2.
2.2. Sistemul de micro-laminografie de raze X (µXCL)
Cererea pentru metode rapide şi non invazive pentru analiza 3D microstructurală a probelor din W
depus pe CFC existente în instalaţiile moderne de tip tokamak a dus la dezvoltarea unor combinaţii de
tehnici de imagistică prin raze X: micro-tomografia respectiv micro-laminografia de raze X. Metoda de
analiză prin micro-laminografie de raze X a fost validată şi implementată ca soluţie complementară
pentru analiza microstructurală a probelor cu depuneri de wolfram pe substrat din fibre de carbon.
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Microtomografia computaţională de raze X este o tehnică folosită în monitorizarea morfologiei în
volum extins. Un software adecvat poate fi folosit pentru navigarea în interiorul reconstrucţiilor 3D şi
realizarea de secţionări pe volum în planuri arbitrare. Caracterizarea cantitativă a structurii poroase a
materialelor precum CFC a fost realizată prin µXCT [1, 2]. S-a demonstrat faptul că µXCT asigură
informaţii utile referitoare la migrarea combustibilului în adâncimea plăcilor de carbon din interiorul
structurii CFC.
Imaginile µXCT planare ale probelor W/CFC sunt afectate de artefacte induse de prezenţa
metalelor datorită efectului de atenuare a razelor X în lungul drumului radiologic parcurs prin depunerea
de wolfram. O soluţie este reprezentată de folosirea metodei µXCL ce reprezintă o generalizare a
metodei µXCT [3]. Această metodă permite inspecţia obiectelor planare folosind axa de rotaţie orientată
la mai puţin de 90 de grade faţă de raza centrală a fasciculului incident (Fig. 3). În acest fel µXCL evită
folosirea proiecţiilor din unghiuri apropiate de suprafaţa depusă a probei rezultând reconstrucţii cu mai
puţine artefacte. Cel mai important efect este cel de creştere a contribuţiei informaţiei ce conţine
interacţia razelor X cu depunerea de W ceea ce se poate observa şi în histograma nivelelor de gri în
zona încadrată de cercuri roşii (Fig. 3).
Un alt avantaj al metodei µXCL îl reprezintă posibilitatea de scanare a unei regiuni de interes. Acest
tip de analiză se aplică cu succes la depuneri de metale refractare (ex. W, Mo) pe substrat de CFC
asigurând o magnificare de maxim două ordine de mărime.

Fig. 3. Comparaţia între configuraţiile de scanare prin microtomografie 3D, respectiv micro-laminografie.

3. Aplicaţii și rezultate
3.1. Studiu µXCT/CL aplicat pe probe CFC acoperite cu metale refractare
Materialele de tip fibre de carbon compozite (CFC) oferă o bună alternativă pentru realizarea
componentelor cu expunere directă la plasma din interiorul reactoarelor de fuziune şi pentru protecţia
termică a staţiilor spaţiale.
Plăcile din CFC amplasate în zona inferioară (numită divertor) a instalațiilor tokamak trebuie să
2
suporte fluxuri ridicate de căldură de până la 10 MW/m timp de 400 s (regim normal de funcţionare) şi
2
de până la 20 MW/m timp de 10 s (operaţiune critică). Substraturile de tip CFC prezintă o combinaţie
unică între conductivitatea înaltă, numărul atomic Z mic şi rezistenţa sporită la eroziunea provocată prin
stres termic. Retenţia combustibililor nucleari (de ex. tritiu) într-un material precum carbonul este o
problemă majoră datorită constrângerilor asupra radioactivităţii impuse reactoarelor de fuziune nucleară.
Distribuţia spaţială a porozităţii respectiv a densităţii acestor materiale trebuie să fie stabilită pentru
determinarea performanţei acestora la temperaturi înalte respectiv la câmpuri intense de radiaţii. Rolul
major al porozităţii în fabricarea şi operarea componentelor din imediata vecinătate a plasmei de
fuziune este stabilit prin (i) calitatea răcirii active a componentelor ce defavorizează impregnarea
metalelor în interiorul macro-porilor din compozite; (ii) mecanismul de co-depunere în structurile
17

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE

poroase deschise din CFC ce determină într-o mare parte cantitatea de combustibil nuclear reţinut. Este
de aşteptat ca o descriere precisă, tridimensională a structurii porozităţilor din materiale precum CFC să
ofere informaţii importante asupra retenţiei de combustibil nuclear în materialele pure.
Măsurătorile µXCT/CL au fost realizate pe configuraţia de bază a microtomografului din INFLPR,
respectiv prin transformarea acestuia în configuraţie de scanare laminografică [1, 2].
Probele W pe CFC au fost special pregătite pentru măsurare prin tomografie/laminografie a
morfologiei substratului de CFC respectiv a integrităţii microstructurale a stratului de W cu o rezoluţie
spaţială nominală de ~3 µm. La această rezoluţie spaţială toată suprafaţa W este vizualizată prin
colectarea a 1200-1440 de imagini la fiecare 0,3-0,25 grade şi cu un factor de magnificare de ~100.
Figurile 4 a, b ilustrează morfologia substratului dintr-un material compozit 2D pe bază de fibre de
carbon în matrice de grafit pirolitic. Substratul CFC este format din plane ţesute din mănunchiuri de fibre
PAN (polyacrylonitrile) orientate perpendicular, aflate între straturi intermediare de pâslă formată din
fibre scurte orientate aleator. Mărimea în secţiune transversală a probei este de ≈ 4 mm. Detaliul minim
detectabil este reprezentat printr-un singur fir PAN cu diametrul de 6-7 µm. La rândul lor fibrele PAN
sunt îmbrăcate cu cca. 20 µm de grafit pirolitic.
fibre
PAN
regiune
pâslă

pâslă din
fibre PAN

fibre
PAN
pâslă
a.
b.
Fig. 4. a. Principalele componente ale materialelor compozite utilizate în instalaţii de fuziune nucleară,
evidenţiate prin reconstrucţie tomografică 3D. b. Structura elementară compusă dintr-un strat
de mănuchiuri fibre PAN cusut cu două straturi adiacente de tip pâslă.

Recent s-au fabricat materiale compozite din fibre de carbon cu o arhitectură îmbunătăţită (3D) prin
introducerea unei componente perpendiculare pe straturile de mănunchiuri de fibre PAN. În acest fel se
obţine o atenuare a anizotropiei proprietăţilor mecanice şi termice prezentă în materialele compozite de
tip 2D. Fig. 5 arată arhitectura unui unui tip de CFC 3D de ultimă generaţie. Se observă structura 2D
formată din cele două straturi de fibre PAN şi „pitch” poziţionate perpendicular între ele la care se
adaugă componenta 3D prin procesul de ţesere - „needling”.
strat de fibre PAN

componentă 3D întreţesută

strat de fibre „pitch”
Fig. 5. Reconstrucţie 3D tomografică a unui material de tip CFC 3D cu principalele componente.
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Analiza prin microtomografie ne-a permis să comparăm majoritatea tipurilor de materiale CFC
relevante pentru tehnologia de fuziune nucleară. Rezultatele analizei relevă componente subtile de
morfologie a elementelor structurale ale materialului compozit cum ar fi proporţiile de fibre PAN/pitch şi
ponderea componentei 3D. Topologia globală a reţelelor de pori şi ponderea porilor deschişi sunt de
asemenea descrise. Cantitativ, s-a putut determina pentru prima dată factorul de umplere al materialului
3
compozit pe un volum macroscopic (5x5x5 mm ) care include un număr relevant statistic de
mănunchiuri de fibre. Un exemplu de analiză microstructurală prin microlaminografie a depunerii de W
pe substratul de CFC expusă la plasma tokamak este prezentat în Fig. 6
µXCL

c

1mm

µXCT

)
d
µXCL
i
a
µXCT
1mm
am
)
o
n
µXCL
d
1
1 mm
t
µXCT
1mm
b
mm
a
Fig. 6. Imagistică 3D combinată prin tomografie/laminografie
r) pe o probă carotată dintr-o componentă expusă la
plasma tokamak. Se prezintă secţiuni laminografice prin depuneri de W: a. pe stratul de pâslă; b. perpendicular pe
g fibre de carbon. Fiecare secțiune laminografică este
mănunchiuri de fibre PAN; c. pe plane perpendiculare de
prezentată împreună cu secţiunea tomografică
a substratului corespunzător.
e
Cum era de aşteptat, depunerile metalice din Wt urmăresc îndeaproape morfologia substratului de

CFC. Trei cazuri diferite au fost determinate: (i) depuneri de wolfram pe fibre PAN ce prezintă tendinţa
de cvasi continuitate pe suprafaţa slab oscilantă (amplitudinea nivelelor fiind de <100 µm); (ii) straturile
de wolfram depuse într-o zonă relativ poroasă au tendinţa uşoară de urmărire a suprafeţei chiar în cazul
porilor largi cu valori de 250 µm, respectiv (iii) filme depuse perpendicular pe fibrele PAN ce prezintă în
mod frecvent discontinuităţi sub aspect de crater. Dimensiunile caracteristice ale acestor discontinuităţi
variază în intervalul 300-400 µm, ambele în plan perpendicular sau paralel cu substratul. În unele
cratere straturile de wolfram s-au rupt rezultând impurităţi care pot fi găsite la o adâncime mai mare de
un milimetru în interiorul substratului de CFC. Aceste particule cu mărimi între 20-40 µm se găsesc
localizate în zone adânci între perechile de fibre perpendiculare pe suprafaţa depusă.
3.2. Determinarea poziţiei firelor şi a golurilor din secţiunea cablurilor
O altă aplicaţie a sistemului μXCT este asupra analizei conductorilor de tip „cablu în conductă”
(CICC). Aceste cabluri prezintă structuri complexe ce cuprind fire supraconductoare, materiale
izolatoare şi părţi stabilizatoare. Din aceste motive în studiul performanţei acestora este necesară o
investigare prin tehnici complicate de modelare. O descriere completă poate fi realizată printr-o
combinaţie complexă de modele magnetice, mecanice şi termoelectrice. Fenomenele fizice locale au
impact major asupra comportamentului magneţilor de mari dimensiuni. Astfel apare necesitatea obţinerii
informaţiilor detaliate la nivel de componente ale cablurilor. Determinarea informaţiilor despre structura
3D a cablurilor CICC într-o manieră nedistructivă reprezintă o provocare deosebită pentru μXCT [4, 5].
Mai mult de atât, μXCT poate să ofere informaţii referitoare la procesele de fabricare ale cablului
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supraconductor favorizând dezvoltarea de modele de proces realiste.
Cele mai importante caracteristici cantitative ce se pot obţine prin metoda μXCT sunt: reconstrucţia
traiectoriilor în 3D pe un fragment de lungime relevantă de cablu, respectiv maparea locală a fracţiunilor
de goluri. Structura torsionată multifilară are un impact puternic asupra traiectoriei curenţilor induși, iar
determinarea traiectoriilor reale reprezintă modalitatea cea mai bună pentru modelarea pierderilor
electromagnetice survenite. Distribuţia de goluri reprezintă de asemenea un factor important pentru
imunitatea cablului împotriva sarcinii transversale şi a proprietăţilor hidraulice.
Metoda µXCT 2D+ este aplicată în monitorizarea asigurării calităţii producţiei cablurilor
supraconductoare de tip CICC din NbTi, din care se realizează bobinele sistemului de câmp magnetic
de la o instalaţie tokamak de ultima generaţie. Conductorul TF include 486 fire de 0,81 mm diametru
(2/3 NbTi-1/3 cupru) învelit cu o folie subţire (0,1 mm) de oţel inoxidabil şi compactat sub formă
2
rectangulară cu dimensiunile exterioare de 22x26 mm [6]. Metodologia a fost optimizată printr-o probă
de referinţă (CCIC lungime 100 mm) şi apoi aplicată asupra unui mare număr de probe de 300 mm
lungime (Fig. 7). Rezoluţia spaţială obţinută prin această tehnică (~40 µm) poate oferi informaţii referitoare la integritatea structurală a probelor CCIC. Prin tehnici avansate de post-procesare a imaginilor
tomografice, toate cele 486 fire sunt vizibile şi traiectoriile acestora pot fi urmărite în mod virtual.

Fig. 7. Fotografie
fragmente cabluri
supraconductoare
investigate.
Fig. 8. Secţiuni tomografice pe un fragment de cablu supraconductor de tip CICC.
Toate elementele componente (mantaua, firele şi folia exterioară) pot fi inspectate
neinvaziv.

Structura cablului, secvenţa de răsucire „twist pitch”, distribuţia de fire şi goluri, densitatea specifică
a contactelor dintre fire şi folia învelitoare din inox sunt identificabile. În fig. 8 sunt evidenţiate golurile
pentru circulaţia heliului lichid şi folia învelitoare de oţel de numai 0.1 mm grosime
Volumul reconstruit este postprocesat prin algoritmi proprii pentru compensarea artefactelor
inerente de tomografie datorate dezalinierilor şi durificării spectrului de raze X. Procesarea datelor
cuprinde trei etape: i) poziţionarea firelor în plane 2D, realizată prin filtrare de tip wavelet; ii) calculul
procentajului de goluri şi iii) reconstrucţia traiectoriei firelor în coordonate 3D prin corelarea informaţiilor
firelor dintr-o multitudine de secţiuni 2D. Secvenţa de inspecţie de la proba de măsurat la obţinerea
secţiunilor tomografice, de procesare prin detecţia şi poziţionarea firelor în secţiunea 2D şi în final
reconstrucţia 3D a traiectoriilor firelor supraconductoare este ilustrată în fig 9.
O importanţă deosebită pentru evaluarea performanţelor termohidraulice şi electrice ale cablurilor o
reprezintă aflarea fracţiunii de goluri şi distribuţia acesteia în volum. Procentajul (fracţiunea) golurilor se
calculează ca fiind raportul dintre goluri şi aria interioară a probelor CICC. Rezoluţia pentru fracţia de
goluri locale este de 6x7 celule. Ea este dimensionată astfel încât să fie relevantă pentru grupul de fire
3x3, furnizând astfel informaţiile necesare pentru schema de răcire.
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Fig. 9. Reprezentarea grafică a secvenţei de inspecţie/procesare de la proba de măsurat,
prin obţinerea secţiunilor tomografice urmată de detecţia şi poziţionarea firelor în secţiunea 2D
şi în final reconstrucţia 3D a traiectoriilor firelor supraconductoare.

Media fracţiei de goluri este 0.31±0.02, în acord cu specificarea nominală de 0.32. Procedura este
ilustrată în fig 10, unde celulele de evaluare a distribuţiei de goluri sunt evidenţiate (liniile albastre).

a.

b.

Fig. 10. a. Reţea de celule 6x7 de evaluare a distribuţiei de goluri de răcire;
b. mapare 2D a distribuţiei de goluri de răcire cu heliu lichid.

3.3. Studiul prin µXCT a defectelor de sudare cu laser
Un alt domeniu de aplicaţie al tomografiei de raze X este cel al caracterizării nedistructive a
sudurilor cu laser. Printre diversele tehnici de sudare, sudarea cu laser s-a dovedit a fi avantajoasă din
punct de vedere al versatilităţii metodei, permiţând un control mult mai precis al căldurii, putând fi variat
cu uşurinţă orice parametru al laserului, astfel încât să obţinem o sudură de calitate, fără defecte [7-10].
În plus această metodă se pretează excelent pentru automatizare, având o mare eficienţă.
Astfel, metoda de sudare cu laser este o metodă larg utilizată în industrie [9, 11], dar şi în alte
domenii cum ar fi în medicină/stomatologie unde se cere o mare precizie [12, 13] sau în brahiterapie
[14]. În cazul de faţă s-a studiat şi s-a reuşit monitorizarea calităţii sudării cu laser a unor capsule
folosite în brahiterapie ce conţin material radioactiv [14].
Cercetările noastre au fost concentrate pe optimizarea unor tehnologii de sudare cu laser pentru
evitarea unor posibile defecte, de ex. pori, fisuri etc. Astfel s-a studiat rolul unor parametri de sudare,
cum ar fi puterea, unghiul de înclinare şi poziţia fasciculului laser şi a punctului focal sau rata de
repetiţie a pulsurilor laser, corelate cu viteza relativă a pieselor de sudat.
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Metoda de investigare a calităţii sudurilor a fost microtomografia cu raze X, ce prezintă avantaje
majore faţă de alte metode de investigare, fiind o metodă nedistructivă şi de mare precizie. Aceasta
este foarte eficientă şi sigură în studiul asupra sudurii capacelor pe capsulele folosite în brahiterapie. Ea
pune în evidenţă cu mare precizie defectele din sudură, un interes special fiind etanşeitatea capsulei,
pentru a nu exista scurgeri de material radioactiv.
Ansamblul experimental şi etapele de sudare sunt prezentate în detaliu în [15].
În fig. 11 este prezentată microtomografia unei astfel de capsule, foarte bine sudate (a, b) şi a unei
capsule nesudate (c). Se observă cu uşurinţă calitatea sudurii, fiind evidenţiate cele mai mici detalii.

a.

b.

c.

d.

Fig. 11. Imagine de ansamblu a pieselor supuse sudării: a. Secţiuni microtomografice pentru o capsulă;
b. sudată - vedere de deasupra; c. sudată - vedere secţiune; d. nesudată - vedere secţiune.

În fig. 12 sunt prezentate câteva microtomografii ale unor piese care prezintă unele defecte (pori,
fisuri). Dimensiunile porilor din sudurile de mai jos au fost cuprinse între 0,047 mm şi 0,094 mm.

Fig. 12. Imagini tomografice care relevă defecte din sudură.

4. Concluzii
În lucrare se prezintă cateva soluţii de inspecţie prin imagistică avansată de raze X
(microtomografie şi/sau laminografie) a unor materiale şi tehnologii de procesare din domeniul energiei
de fuziune. Este demonstrată versatilitatea hardware şi software a sistemului de imagistică de raze X
din INFLPR care permite cu uşurinţă reconfigurarea ansamblurilor de detecţie şi manipulare a probelor
şi procesarea avansată a datelor colectate.
Este prezentată tomografia la scară micronică pentru caracterizarea unor materiale compozite pe
bază de carbon cu detaliul minim de detectabilitate reprezentat de o singură fibră de carbon cu
diametrul de 6-7 µm.
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Se exemplifică soluţia combinată de inspecţie tomografică/laminografică a integritaţii
microstructurale a acoperirilor cu wolfram pentru lucrul în condiţii extreme de expunere la plasma
tokamak.
O metodă tomografică de tip 2D+ este aplicată la monitorizarea asigurării calităţii producţiei
cablurilor supraconductoare de tip CICC din NbTi din care se realizează bobinele sistemului de câmp
magnetic de la o instalaţie tokamak de ultimă generaţie.
În final se face demonstraţia utilizării microtomografiei pentru optimizarea unei tehnologii de sudare
cu laser a elementelor critice din componenţa capsulelor folosite în brahiterapie.
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Tehnologii de obţinere a materialelor nanocristaline și proprietăţii
(Nanomaterials - tehnology and properties)

Ing. Adrian COMĂNICI, membru ARoENd, adrian.comanici@aerostar.ro
Abstract
This paper is intended as an opening to a relatively new field of materials science and engineering, namely that
of nanocrystalline materials (NCM). The main technologies used to produce them, a few of severe plastic
deformation processes of DPS, economic advantages of different ways, and some features of the proposed
scheme ECAP deformation are presented and analysed.

1. Introducere
Interesul știinţific pentru domeniul nanomaterialelor și al nanotehnologiilor, care se referă la cercetarea fundamentală a materialelor special structurate, se explică prin rezultatele obţinute și perspectivele
care se deschid. Prin manipularea structurii materiei la nivel nanometric, unul dintre cele mai profunde
posibile, în zilele noastre, prin interacţiunea dintre substanţă și câmp, se obţin materiale cu proprietăţi
de excepţie și impredictibile. Dezvoltarea nanoștiintelor și nanotehnologiilor a condus cum este și firesc
spre crearea de noi concepte și initiative interdisciplinare într-o serie de domenii specifice cum ar fi:
- pentru observarea fenomenelor la scara moleculară, sub 100 nanometri, a fost creat termenul de
“nanoscopic” sau “nanometric”, care a înlocuit termenul de “microscopic” sau “micrometric”;
- descoperirile apărute în cadrul materialelor anorganice, organice și biologice, au fost cuprinse
într-un tot unitar prin integrarea lor în “biomateriale”;
- tehnologiile clasice de modificare a suprafeţelor au înglobat procese de nanostructurare
superficială (cum ar fi manipulări ale chimiei supra-moleculare) prin care se construiesc obiecte
cu precizie la scara atomică;
- s-au creat reţele de cercetare în comun, fiind introdus termenul de “networking” ce asigură accesul mondial la rezultatele altor cercetători. În România aceasta reţea se numeste ROMNETERA
și este promovată de Institutul de Microtehnologie (IMT) în cadrul unui proiect finanţat de
Comisia Europeană.
Apariţia acestor noi materiale a început din laborator, prin experiment, de multe ori întâmplător, dar
pentru a putea fi produse la scară industrială, trebuia creată tehnologia optimă. Aceasta înglobează atât
tehnicile de producere cât și uneltele de studiul fenomenelor. Trebuie studiate și elucidate toate
mecanismele care se petrec, lucru care nu poate fi realizat fără o serie de instrumente specifice care să
permită studiul și analiza nanostructurală cu rezoluţii de ordinul 10 nanometri. Acesta sunt
microscoapele electronice cu baleiaj (SEM) sau prin transmisie (TEM) sau microscoapele cu sonda de
baleiaj (cu forţa atomică sau cu capacitanta de baleiaj) microsonde electronice cu spectrometru.
Prin realizarea noilor materiale, se oferă posibilităţi multiple, de a le controla proprietăţile fizice,
chimice, electrice, electro-chimice, optice, mecanice etc., ca urmare a noilor reţele cristaline cu
dimensiuni foarte reduse, acestea cu excepţia “stick”-urilor, sunt mult mai puţin sensibile la efectelele
anizotropiei cristaline, faţă de cristalele masive. Este suficient să amintim progresele făcute în domeniul
proceselor de suprafaţă, prin care s-au realizat suprafeţe inteligente cu funcţii de bio-identificare sau
suprafeţe activate pentru procese de autosterilizare prin fotocataliză.
Totuși dezvoltarea MNC, trebuie ţinută sub control în ceea ce privește efectele acestora asupra
societăţii, mediului și sanătăţii umane. Iniţial s-a pornit de la ipoteza că materia anorganică este inertă
chiar și la nivel nanostructural și ca impactul nanoparticulelor asupra mediului și sănătăţii umane nu
este periculos. Studii recent efectuate asupra fenomenelor de absorbţie, desorbţie, transport, agregarea
/ coagularea și depunerea particulelor de MNC, au arătat că acestea pot avea efecte extrem de nocive,
mergând până la generarea neoplasmelor. În plus, ca urmare a dimensiunilor lor extreme de reduse,
nanoparticulele se propagă prin aer, până la distanţe uriașe, producând infestarea solului și
impurificarea mediului ambiant, cu efecte toxicologice extrem de nefaste.
2. Metode de obţinere
Materialele nanocristaline (MNC) sau materiale nanostructurate (MNS), sunt materiale alcătuite din
componente nanostructurale cu cel puţin o dimensiune nanometrică. De fapt, prin MNS intelegem
metale și materiale ceramic consolidate, de dimensiuni macroscopice, alcătuite din grăunţi de
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dimensiuni nanometrice (dupa www.nanowerk.com ). MNC-urile au o rezistenţă la rupere de 2 – 3 ori
mai mare decât la aliajul cu structura normală – în condiţii de ductilitate acceptabile – se comportă mai
bine la solicitările de oboseală, au proprietăţi de rezistenţă la coroziune superioare, manifestă
superplasticitate chiar la viteze de deformaţie mari, posedă o conductivitate electrică și termică ce poate
fi modificată în limite relativ largi. Materialele metalice în stare solidă pot fi amorfe sau cristaline
(policristaline). Mare parte din proprietăţi sunt dictate de structura internă, iar aceasta este definită de:
dimensiunile, forma, rezistenţa, duritatea și compoziţia chimică a monocristalelor componente, precum
și de tipul legăturilor dintre acestea. După dimensiunile particulelor componente, materialele metalice
policristaline pot avea:
- structură fină, cu dimensiuni ale monocristalelor de până la 1 micron;
- structură ultrafină, cu dimensiuni cuprinse între 1000 și 100 nanometri (UFG);
- nanostructură, cu dimensiuni mai mici de 100 nm.
Comportarea specifică a MNC, indiferent de natura acestora și de modul de obţinere, se explică
prin existenţa unor blocuri de construcţie cu dimensiuni nanometrice. Folosind tehnologii neconvenţionale, atomii sunt grupaţi prin sinteză în ansambluri de atomi sau molecule sub formă de nanoclusteri,
nanoparticule, straturi subţiri sau nanotuburi, blocul de construcţie menţionat anterior, fiind elementul de
structură la scară nano.
Principalul factor care determină diferenţele de proprietăţi dintre MNC și celelalte materiale este
modificarea ariei relative (aria suprafeţei pe unitate de volum), care crește odata cu scăderea
dimensiunilor granulelor. Exista două abordări tehnologice în sinteza blocurilor de construcţie:
- tehnologii Botom-Up (de la mic la mare sau, altfel spus, de jos în sus);
- tehnologii Top-Down (de la mare la mic, adică de sus în jos), v. tab.1.
Majoritatea nanotehnologiilor se încadrează în clasa procedeelor Bottom-Up, rezultatele fiind sub
forma unor filme subţiri depuse, nanotuburi sau nanopulberi. Procedeele Bottom-Up sunt procedee de
sinteză fizică sau chimică sau tehnologii neconvenţionale de sinteză. Procedeele Top-Down presupun
parcurgerea celor trei stadii structural dimensionale plecând de la structuri normale, până la cele nano,
ce implică doua tipuri de procese: TTM și DPS.
Finisarea structurii începe cu Tratamente Termomecanice (TTM) ce constau din laminări controlate
și răciri accelerate cu rezultate situate în limita a 5 microni. Aceasta a putut fi coborată ulterior până la
excepţionalul rezultat de 1 micron, datorită implicării în schemele TTM avansate a recristalizarii
dinamice combinată cu difuzia controlată și precipitarea dispersă fină a fazelor secundare. Semnalăm
faptul că factorul determinant în desfășurarea cu succes a precipitării a fost prezenţa unor elemente
chimice costisitoare (Nb, Ta, Te,) din compoziţia chimică a respectivelor superaliaje. Finisarea în
continuare a granulaţiei structurii, presupune o fragmentare suplimentară ce implică Deformarea
Plastică Severă (DPS), în diverse variante. În procesele de deformare industrială precum matriţarea,
laminarea, tragerea (trefilarea), extrudarea etc, finisarea grăuntelui sub 1 micron este foarte dificilă
(dacă nu chiar imposibilă) deoarece dimensiunea finală impusă semifabricatului nu permite
desfășurarea deformaţiei peste o valoare limită care ar micșora prea mult dimensiunile acestuia. Pentru
a elimina acest neajuns, deformarea trebuie să păstreze aceleași dimensiuni ale semifabricatului, deci
implicit aceeași secţiune transversală. Din acest motiv s-au impus câteva variante ale deformării
plastice severe. La temperatura camerei, limita de curgere și duritatea cresc odată cu scăderea
dimensiunilor grăunţilor, conform relaţiei Hall-Petch (fig.1).

Fig. 1. Interpretarea relaţiei Hall-Petch.
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Combinată cu tratamentele termice executate în diferite succesiuni și combinaţii, prelucrarea
plastică cu grade ridicate de deformare, în anumite condiţii structurale (de exemplu, precipitarea fin
dispersă a unor faze secundare) reprezintă singura soluţie tehnologică de reducere a granulaţiei
semifabricatelor industriale. Acumularea și blocarea dislocaţiilor, simultan cu dezorientarea limitelor
grăunţilor, sunt factori responsabili de divizarea cristalelor și dezvoltarea grăunţilor submicronici.
Tabelul 1. Tehnologii de obţinere a MNC.

Când dimensiunea de grăunte scade sub 50 nm, deplasarea convenţională a limitelor implică
formare și deplasare de dislocaţii în interiorul grăunţilor (așa numitele dislocaţii intragranulare). La o
asemenea dimensiune a grăuntelui, apariţia unei dislocaţii ideale dintr-un nod triplu, este însoţită de un
defect de împachetare (cum ar fi o dislocaţie parţială) care traversează grăuntele ca un element distinct
al mecanismului de alunecare. Procesul crează defecte de împachetare, iar energia acestor defecte
devine un factor important în determinarea rezistenţei la deformare și, desigur, a rezistenţei mecanice
finale. În funcţie de comportarea la deformare plastică putem grupa metalele după mărimea grăunţilor:
- pentru mărimi >1μm, mecanismele tradiţionale sunt cele care guvernează procesul de deformare
(alunecarea, maclarea), iar rezultatul este sub forma unor cristale cu structură normală (mare);
- în domeniul 1 μm – 100 nm, limitele de grăunţi dezordonate încep să imprime o altă comportare
mecanică la deformare și rezultă cristale cu structură ultrafină “ultra-fine grain” (UFG);
- tranziţia între mecanismele de deformare devine clar exprimată sub 100 nm; la aceste
dimensiuni alunecarea atomilor la limita grăunţilor actionează dominant, conducând astfel la
plafonarea fenomenului de ecruisare; rezultă o structura nanometrică (MNS).
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3. Procedeul ECAP
Primele procedee de deformare plastică severă apărute rămân și astăzi cele mai utilizate și, în
egală măsură, și cele mai diversificate ca scheme și variante tehnologice. Schemele de principiu
originale sunt sintetizate mai jos (vezi Tabelul 2), în prima coloană, apar promotorii sau deţinătorii de
patente brevetate. Estimarea gradului de deformare cuantifică, în ultima coloană, valorile corespunzătoare unei treceri. Procedeul ECAP diferă de cele convenţionale deoarece dimensiunile secţiunilor
transversale rămân aceleași, fapt care simplifică mult problemele.
Procedeul ECAP poate fi definit astfel: deformarea plastica prin extrudare în canale unghiulare de
secţiune constantă a semifabricatului și în care gradul de deformare impus (grad convenţional) se
obţine prin repetarea unui număr de extrudări bine determinat prin calcul.
Canalele pot face între ele unghiuri de la 90° la 150° (fig.2), dar eficienţa procedeului, transpusă în
gradul de finisare al structurii, scade odată cu creșterea unghiului dintre canale, în domeniul menţionat
chiar dacă aceasta ușurează curgerea micșorând forţele necesare extrudării. Finisarea granulaţiei se
produce prin forfecare simplă de-a lungul planului bisector al unghiului dintre cele două canale.
Tabelul 2. Deformări plastic. Scheme de principiu.

Fig. 2. Schema de principiu și elementele geometrice ale procedeului ECAP.
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4. CONCLUZII
- Obţinerea foarte economică a materialelor MNC, la un volum industrial, cu granulaţie nanometrică, controlată, fără discontinuităţi structurale (microfisuri, porozităţi) care să afecteze complexul
proprietăţilor, se poate face utilizând procedee de DPS: ECAP, CEC și ARB fiind cele mai
accesibile întrucât integrează elemente și cunoștinţe din tehnologiile deformării plastice clasice.
- Procedeul HTP nu poate asigura uniformitatea deformaţiei în întreg volumul piesei, necesitând în
plus forţe de deformare mari, iar aplicaţiile sunt relativ reduse (discuri, inele) la dimensiuni mici;
- Procedeele ECAP, CEC, HPT și ARB permit prelucrarea semifabricatelor de dimensiuni modeste
(60x15x15mm), ceea ce nu le face deocamdată abordabile de către sectorul industrial pentru
producţia reperelor de mari dimensiuni;
- În general procedeele DPS se pot realiza atat “la rece”, cât și prin încălzire sub temperatura de
recristalizare. Dar prelucrarea “la cald”, pune atât probleme tehnice legate de sculele de
deformare și de încălzirea semifabricatelor, cât și structurale, legate de modificările pe care le
poate induce. Dacă semifabricatele și/sau sculele de deformare nu fisurează în procesul DPS,
încălzirea acestora nu este justificată. În plus, inspecţia nedistructivă, care opreste procesul,
este simţitor mai ușoară la rece. Încălzirea poate interveni doar ca ameliorare a uzurii sculelor în
situaţia unei rezistenţe la deformare prea mari a materialului prelucrat;
- Încercările de a mări gradul de deformare pe trecere au determinat soluţii constructive cu matriţe
fixe sau mobile, sigle pass sau multi pass, însă principala problemă rămâne lungimea relativ mare
a semifabricatului și, de aici, dificultăţi în reluarea ciclului de DPS repetitiv. Ideal ar fi să se poată
realiza gradul de deformare optim, printr-o singură trecere, iar dacă nu se poate, să se apeleze la
soluţia single pass în care materialul nu părăsește matriţa până la atingerea gradului de
deformare impus și admisibil pentru materialul respectiv.
- DPS induce modificări importante ale proprietăţilor mecanice de rezistenţă (scopul urmărit de
noi), cu menţinerea unei plasticităţi satisfăcătoare, iar pe plan mondial, s-a obţinut comportarea
superplastică, la materiale neferoase, în anumite condiţii de structură ultrafinisată, temperatură și
viteză de deformaţie.
- Se recomandă utilizarea procedeului ECAP, multi pass, sub un unghi de 120 grade, cu rotirea
semifabricatului la 90 grade între treceri. Pentru realizarea unor semifabricate cu dimensiuni
reduse (55x15x15), este adecvată utilizarea unui aliaj AlMg 6061 T6 (îmbătrânit). Dacă se ţine
cont de rezistenţa la coroziune f. bună cumulată cu o creștere de 2,5 – 3 ori a rezistenţei
mecanice, aceste semifabricate pot fi utilizate cu bune rezultate la confecţionarea unor elemente
de siguranţă în alpinism, parașutism, caroserii auto, yachting și modelism.
ABREVIERI
MNC – Materiale nanocristaline
DPS – Deformare plastica severă
TTM – Tratament termomecanic
ECAP - Equal Channel Angular Pressing (presare în canale unghiulare egale)
CCDC – Cycling Channel Die Compression (refulare ciclică în canalul matriţei)
HPT – High Pressure Torsion (torsiune la presiune ridicată)
ARB – Accumulative Roll Bonding (laminare adezivă cumulativă)
UFG – Ultra-Fine Grained Materials (material cu granulaţie ultrafină)
MNS – Material(e) Nanostructurat(e)
Botton-Up – preocedee “de jos în sus” (de la mic la mare)
Top-Down – procedee “de sus în jos” (de la mare la mic)

BIBLIOGRAFIE
Referatele 1 si 3 ale proiectului tezei de doctorat “‟Tehnologie de realizare a unui MNC din aliaj Al-Mg prin
procedeul ECAP” – Adrian COMANICI, Iași 2012, Fac. SIM Universitatea Al Ioan Cuza.
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INFORMAŢII  ŞTIRI  OPINII
Examinarea nedistructivă asistată, o revoluţie?
(Menu Driven Nondestructive Testing, a revolution?)

Mugurel-Dorian Vrapciu
Nivel III – RT, UT, MT, PT/SNT TC-1A, TOTAL CONTROL, office@tcontrol.ro
Abstract
As with other methods of non destructive testing, the effectiveness of Eddy Current examination is decisively
influenced by the level of training and qualification of the operators. Therefore, in last time the equipment
manufacturers remarked opportunity to minimize this influence by introducing the “menu driven” examination
mode: “handy” working instruction!

Examinarea cu curenţi turbionari (ET) s-a extins în cele mai variate domenii prin avantaje de
necontestat: este eficientă şi prin straturi de acoperire, nu presupune contact direct, nu implică
consumabile şi permite obţinerea rapidă a rezultatelor.
Ca şi în cazul celorlalte metode de examinare nedistructivă, eficienţa ET este decisiv influenţată de
nivelul de instruire şi calificare al operatorilor. De aceea, în ultimul timp producătorii de echipamente au
sesizat opurtunitatea de a minimiza această influenţă prin introducerea modului "asistat" de efectuare a
examinării: instrucţiunea de lucru "la purtător"!
Concepţia este flexibilă, utilizatorul putând folosi instrucţiunile de lucru recomandate de producător,
sau poate crea propriile instrucţiuni de lucru. Astfel, la pornirea aparatului avem posibilitatea de a alege
între cele două variante şi, cu o simplă atingere pe pictograma selectată, porneşte instrucţiunea de
lucru dorită (Fig. 1).

Fig. 1 - Ecranul tactil cu pictogramele instrucţiunilor de lucru din fabrică
(de ex. aplicaţia Weld Inspection) şi pictograma creată de utilizator (de ex. aplicaţia Boeing).

La prima vedere, ideea de a crea planuri de inspecţie specifice nu este mare lucru: orice laborator
de examinări nedistructive trebuie să lucreze conform procedurilor aprobate. Noutatea este că planurile
de inspecţie sunt disponibile pe instrument şi cuprind mult mai mult decât o procedură scrisă. Acestea
pot include procedura aprobată, dar şi extrase din standarde, imagini cu indicaţii de referinţă şi secvenţe
video ilustrative!
Această facilitate reduce semnificativ probabilitatea de eroare a operatorului, fiindcă acesta este
îndrumat pas cu pas prin toate etapele examinării: echipamentul utilizat, inclusiv sondele necesare,
standardul de referinţă, calibrarea şi procedura de inspecţie (Fig. 2).
Pentru exemplificare am ales cazul examinării sudurilor, mai ales că această aplicaţie este,
deocamdată, puţin aplicată în ţara noastră. Folosită iniţial în industria aeronautică, metoda curenţilor
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turbionari s-a extins rapid şi la industriile care folosesc sudarea ca proces de fabricaţie, respectiv la
inspecţia periodică „in-service‟ a sudurilor. Aceasta s-a datorat dezvoltării unei serii de sonde
specializate, proiectate astfel ca examinarea suprafeţelor neregulate, caracteristice îmbinǎrilor sudate,
sǎ poată fi efectuatǎ farǎ dificultate chiar dacǎ sunt în stare nefinisată şi/sau acoperite cu vopsea, şi
permit detectarea fisurilor superficiale chiar şi prin straturile de protecţie neconductoare (vopsite) cu
grosimea de până la 2 mm.

Fig. 2. Opţiuni pentru planul de inspecţie disponibil pe instrument.

Pentru acest caz, instrumentul are preinstalate mai multe instrucţiuni de examinare a sudurilor (cu
o sondă, cu două sonde, cu două frecvenţe şi o singură sondă), recomandate de producător pentru
diferite situaţii (suprafaţă nevopsită, suprafaţă vopsită – cu/fără cerinţa evaluării grosimii stratului de
acoperire). Acestea pot fi folosite ca atare, sau utilizatorul poate să creeze propriile instrucţiuni. În
exemplul de mai jos este ilustrată succesiunea paşilor pentru examinarea unei suduri conţinând defecte
artificiale (bloc de demonstraţie):

1. Descrierea problemei de examinare.
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2. Descrierea obiectului.
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3. Procedura de calibrare.

5. Tehnica de manipulare a sondei pe suprafaţă.

4. Ajustarea semnalului.

Semnal produs
de variaţia
grosimii stratului
de vopsea

5. Ecranul de lucru curent (include
monitorizarea stratului de vopsea.

Semnale
produse de
fisuri

Îndată ce informaţia relevantă este afişată pe ecran, operatorul poate genera un raport instant, care
poate fi memorat şi/sau transmis wireless la personalul competent pentru interpretare.
Bibliografie
1. Improving the Effectiveness and Reliability 1992 of Non-Destructive Testing, Edited by W. E. Gardner, Pergamon Press
2. Non-Destructive Techniques Based on Eddy Current Testing , Javier García - Martín, Jaime Gómez-Gil and
Ernesto Vázquez – Sánchez, Sensors 2011, 11.
3. EN ISO 17643: 2015 - Non-destructive testing of welds. Eddy current examination of welds by complex plane analysis
4. Mentor Create Software User‟s Manual - 103M9738 - Rev. A, March 2014
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Evaluarea coroziunii externe prin scanare 3D
(3D Scanning for External Corrosion Inspection)
1

2

Octav Teodorescu , Christophe Piron ,
1

2

NAMICON, octav@namicon.ro, CREAFORM, christophe.piron@ametek.com

Abstract
Operating and maintaining safe and reliable pipeline networks is fundamental in the pipeline industry. NDT
service companies and pipeline operators undertake substantial efforts to provide the safe transportation of
crude oil, natural gas, refined petroleum products and liquefied gas within their networks. Pipeline integrity
management, inspection, corrosion prevention, monitoring, leak detection, and overall damage prevention are
critical to prevent incidents from occurring. The paper presents some corrosion evaluation tests performed by
NAMICON and CREAFORM specialists on a crude oil pipe and introduces a highly-effective alternative to
traditional NDT methods that are widely used in the oil and gas industry – 3D scanning for external corrosion
inspection. This solution for corrosion assessment provides reliability beyond current regulatory requirements,
which follow ASME code B31G. Technological innovations of this solution enable pipeline engineers to
combine the power of the portable 3D scanning with Phased Array ultrasonic testing technologies.

1. Introducere
Coroziunea este o problemă critică în majoritatea industriilor fiind unul dintre fenomenele cele mai
importante ce afectează integritatea și siguranţa instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat,
sistemelor de conducte și altor structuri metalice în timpul exploatării (fig.1). Controlul proceselor de
coroziune, monitorizarea și evaluarea nedistructivă a stării tehnice a structurilor supuse coroziunii
implică costuri ridicate. Există de aceea o preocupare permanentă pentru perfecţionarea metodelor
nedistructive de examinare a acestor structuri, pentru creșterea sensibilităţii și rezoluţiei metodelor de
investigare, creșterea vitezei de examinare și scăderea costurilor inspecţiei.

Fig. 2. Coroziunea – o problemă globală.

Un program eficient de monitorizare a coroziunii presupune un complex de activităţi, cum ar fi:
- identificarea tuturor zonelor și componentelor critice
- identificarea mărcii și compoziţiei chimice a materialului structurii monitorizate
- localizarea și determinarea extinderii ariei corodate
- predicţia duratei de viaţă rămase
- identificarea mecanismelor de rupere
- evaluarea criteriilor de acceptare pentru exploatare – fitness-for-service (FFS)
- planificarea inspecţiilor periodice
- elaborarea recomandărilor pentru remedierea problemelor identificate
- elaborarea strategiilor de prevenire a coroziunii
Există multe metode de examinare nedistructivă și evaluare a coroziunii, printre care se numără:
- metode de inspecţie vizuală
- metode magnetice
- metode radiografice
- metode de retroîmpraștiere cu neutroni
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- metode cu curenţi turbionari
- termografie IR
- metode ultrasonice convenţionale
- metode ultrasonice cu unde ghidate (Guided Waves)
- metode ultrasonice cu matrici fazate (Phased Array)
- metode de scanare cu laser 3D.
Metodele de scanare 3D, prin performanţele deosebite, tehnologiile avansate integrate și corelarea
cu metodele ultrasonice Phased Array, deschid o nouă etapă în evoluţia tehnologiilor de monitorizare și
evaluare a coroziunii.
2. Metoda de scanare cu laser 3D
Scanarea 3D cu laser este utilizată ca metodă metrologică pentru verificarea dimensională și
geometrică fără contact a pieselor / componentelor cu geometrii complexe. Principiul fizic de măsurare
se bazează pe proiectarea unor linii generate de fascicule laser pe suprafaţa examinată. Proiecţiile
acestor linii ce urmăresc forma și profilul suprafeţei sunt înregistrate de camere integrate în scanner. Cu
ajutorul unor algoritmi complecși, informaţiile înregistrate sunt procesate, este generat profilul 3D al
suprafeţei și sunt calculaţi parametrii geometrici și dimensionali cu precizie foarte mare (10 µm...50 µm).

Fig. 3. Scanarea cu laser 3D.

Tehnologia a fost extinsă și pentru aplicaţiile de examinare nedistructivă a suprafeţelor și evaluarea
coroziunii (fig. 2). Scanner-ul HandySCAN 700™ este un echipament avansat portabil ce utilizează un
software dedicat inspecţiei suprafeţelor corodate – Pipecheck. El foloseste tehnologia de măsurare de
înaltă precizie TRUaccuracy pentru achiziţia datelor și software-ul Pipcheck pentru generarea profilului
3D al suprafeţei. Operatorul poate compara și analiza în timp real suprafaţa corodată generată de
sistemul de scanare cu suprafaţa reconstruită virtual a conductei, calcula grosimea de perete rămasă și
evalua starea conductei.
Scopul acestei soluţii este de a oferi o alternativă de inspecţie fără contact și de a înlocui tehnicile
convenţionale de măsurare cu dispozitive mecanice (pit gauges / profile gauges). Software-ul
Pipecheck permite analiza rapidă și automată a discontinuităţilor de suprafaţă, măsurători repetabile cu
precizie ridicată, generarea rapoartelor de inspecţie on-site și compatibilitatea cu codurile și standardele
în domeniu (ASME B31G, API 579 ș.a.).
3. Aplicaţii și experimente
Testele și experimentele au fost executate în luna Noiembrie 2015 de către specialistii NAMICON și
CREAFORM - AMETEK în Croaţia, pe un segment al conductei de petrol ce leagă terminalul port
Omišalj de terminalul Sisak, în apropiere de Zagreb.
Conducta cu diametrul de 36” (914,40 mm), cu tronsoane sudate longitudinal și secţiuni sudate
elicoidal, a fost construită în anul 1977 și recepţionată în 1979. Materialul folosit a fost un oţel marca
X52 API 5L cu grosimea de perete cuprinsă între 10,31 mm și 19,05 mm. Conducta a fost proiectată
pentru o presiune de operare maxim admisă (Maximum Allowable Operating Pressure – MAOP) ce
variază de-a lungul conductei între 39,49 bar și 54,53 bar.
Tronsonul de conductă îngropată de peste 160 km a fost în prealabil inspectat in-line în 2014 cu un
sistem “pig” MFL pentru identificarea și localizarea segmentelor ce prezintă coroziune. Segmentele
identificate au fost dezgropate, decopertate și pregătite pentru inspecţia 3D (fig. 3).
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Fig. 4. Sistemul de conducte petroliere JANAF și segmentul inspectat.

Pregătirea pentru inspecţie a presupus îndepărtarea tuturor acoperirilor de protecţie, sablarea
suprafeţei metalice și acoperirea cu un strat protector pentru evitarea coroziunii pe perioada tehnologică
de inspecţie, evaluare și remediere a zonelor corodate. Pentru eliminarea completă a erorilor de
măsurare datorate eventualelor vibraţii, s-au aplicat aleator pe suprafaţa inspectată mini-discuri / targeturi de referinţă adezive la distanţe de 100…150 mm unul de celălalt (fig. 4).

Fig. 5. Segmentul de conductă inspectat: zona corodată și aplicarea target-urilor de referinţă.

Scanarea 3D s-a efectuat cu scanner-ul HandySCAN 700™. Deoarece rezoluţia de scanare a fost
2
foarte mare – i.e. 1mm – scanarea s-a efectuat pe zone cu suprafeţe de maxim 1 m pentru a optimiza
timpul de procesare necesar pentru a analiza un volum atat de mare de date (fig. 5).

Fig. 6. Calibrarea scanner-ului și scanarea zonelor corodate.

Pentru fiecare zona scanată, software-ul a generat profilul 3D al suprafeţei precum și harta generală
a coroziunii. Fiecare discontinuitate a fost automat identificată, localizată și analizată individual –
coordonate, dimensiuni plane, adâncime maximă, pierdere de volum, pierdere de grosime de perete,
profil transversal și longitudinal etc. Pentru fiecare discontinuitate, software-ul a calculat presiunile
maxime admisibile conform standardului de referinţă (fig. 6 si 7).
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Fig. 7. Profilul 3D al suprafeţei inspectate, reprezentarea 3D prin paleta de culori,
identificarea discontinuităţilor, reprezentarea și localizarea plană.

Fig. 8. Analiza zonală și individuală pentru fiecare discontinuitate.

Rezultatele obţinute prin scanarea 3D a suprafeţei exterioare au fost deasemenea corelate cu
rezultatele inspecţiei in-line din 2014.
Pentru o evaluare completă a stării tehnice a conductei, a fost recomandată o scanare ultrasonică
completă cu Phased Array pentru determinarea coroziunii interioare. În experiment a fost folosit un
defectoscop Phased Array OmniSCAN SX 16:64PR și un scanner Hydroform cu traductor PA de 7,5
MHz și 64 de elemente. Rezultatele C-scan obţinute au fost corelate cu rezultatele scanării exterioare
3D cu HandySCAN și generat profilul 3D al unui segment de conductă experimental.
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Fig. 9. Evaluarea coroziunii interioare prin scanare Phased Array.

Fig. 10. Profilul 3D al coroziunii interioare și exterioare.

4. Concluzii
Metodele de examinare nedistructivă au un rol esenţial în programele de monitorizare a coroziunii și
managementul integrităţii instalaţiilor.
Dezvoltarea rapidă a noilor metode de inspecţie asigură performanţe superioare din punct de
vedere al preciziei și sensibilităţii de detectare, localizare și dimensionare a discontinuităţlor din
material, inclusiv a zonelor corodate. Viteza de inspecţie crește iar costurile scad. Combinarea mai
multor metode complementare mărește nivelul de încredere al inspecţiei.
Software-urile avansate dezvoltate odată cu noile metode permit:
- procesarea complexă și rapidă a rezultatelor inspecţiei în timp real
- importul rezultatelor obţinute prin alte metode complementare și corelarea lor
- imagistica avansată 2D / 3D
- integrarea standardelor de evaluare a rezultatelor și calculul parametrilor fitness-for-service (FFS)
- monitorizarea în timp și studiul evoluţiei discontinuităţilor
- corelarea cu criteriile de mecanica ruperii.
Domeniile în care coroziunea reprezintă o problemă importantă și în care se aplică intens metodele
de evaluare și monitorizare a coroziunii sunt: industria chimică și petrochimică, exploatare și transport
petrol și gaz, on-shore și off-shore; industria energetică clasică și nucleară; industria aeronautică;
construcţii civile și militare; reţelele de distribuţie apă și gaz; industria navală etc.
În concluzie, scanarea 3D cu laser este o metoda foarte eficientă, portabilă, rapidă, fără contact,
pentru evaluarea coroziunii externe, a deformarilor mecanice ale suprafeţei și analiza cantitativă a
severităţii lor în raport cu standardele și codurile de referinţă. Combinarea acesteia cu metoda
ultrasonică Phased Array multiplică posibilităţile de analiză și imagistică,
Bibliografie
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Precizia măsurătorilor în videoendoscopia actuală
(Measurement accuracy with the present remote visual inspection)

Mugurel-Dorian Vrapciu
Nivel III – RT, UT, MT, PT/SNT TC-1A, TOTAL CONTROL, office@tcontrol.ro
Abstract
Over 80 percent of all aircraft inspections are performed visually and other critical equipments cannot be
assessed for safe use adequacy than through remote visual inspection. To detect imperfections may not be
sufficient. Fracture analysis needs for sizing imperfections as accurate as possible, otherwise predictive
maintenance remains a nice dream. The last development of 3D technology for imperfections measurement
makes RVI a powerful tool in the hands of both quality inspectors and maintenance engineers.

1. Introducere
Inspecţia vizuală la distanţă (RVI) a crescut semnificativ atât tehnologic, cât şi ca pondere de
utilizare în planurile de inspecţie. În esenţă, orice tehnologie imagistică presupune două procese
consecutive: achiziția datelor și prelucrarea lor ulterioară pentru a genera o imagine care poate fi privită
pe un ecran. Cu toate acestea, o imagine are două dimensiuni, pe când realitatea este spațială,
tridimensională [1]. Nivelul de performanţă al echipamentelor RVI a fost mult timp limitat la vizualizarea
şi măsurarea imperfecţiunilor în două dimensiuni.
2. Tehnologia 2D
Măsurarea cu precizie rezonabilă a imperfecţiunilor vizualizate este hotărâtoare pentru rezultatul
inspecţiei vizuale şi deciziile bazate pe aceasta. De obicei, inspecția vizuală clasică la distanţă începe
cu o privire generală asupra zonei de interes, în cursul căreia se verifică existenţa imperfecţiunilor
relevante care trebuie evaluate în raport cu criteriile de acceptare. În această etapă se folosesc capete
optice fără capacitate de măsurare, deoarece capetele optice clasice destinate măsurătorilor sunt
limitate în ceea ce privește luminozitatea, profunzimea câmpului şi domeniul de vizualizare [2], nefiind
adecvate pentru inspecția generală. În a doua etapă, sonda este retrasă pentru ataşarea capului optic
cu capacitate de măsurare 2D şi inspectorul trebuie să regăsească zona unde este localizată imperfecţiunea. Din cauza limitărilor câmpului optic al capetelor specializate pentru măsurare, acest obiectiv
este dificil de realizat, uneori procesul trebuie reluat de la început, pentru că imperfecţiunea nu mai este
localizată. Acest ciclu se repetă pentru fiecare imperfecţiune relevantă vizualizată şi este evidentă
productivitatea scăzută a inspecţiei. Suplimentar, metodele tradiționale de măsurare (stereo și
penumbră) au un potențial relativ mare de eroare. Acestea folosesc captarea unei imagini bidimensionale cu un cap de măsurare, apoi se poziționează cursoare pe imaginea captată pentru a efectua
măsurătorile. Frecvent, imaginea 2D nu este suficient de detaliată sau nu asigură adâncimea necesară
pentru ca inspectorul să ştie când cursorul de vizare este setat corect.
Conturul suprafeței, direcţia de vedere, umbrele și decolorarea superficială pot duce la plasarea
necorespunzătoare a cursorului prin interpretarea greșită a detaliului vizualizat. De exemplu, adâncimea
măsurată a deformării de la baza unei pale de turbină poate fi afectată drastic prin plasarea eronată a
cursorului datorită curburii suprafeței, aceasta fiind dificil de evaluat dintr-o imagine 2D [2].
2. Tehnologia 3D
Creşterea preciziei măsurătorilor RVI s-a realizat prin punerea în practică a unui fapt obiectiv:
pentru cunoşterea unui obiect în dimensiunile sale spațiale este necesară vizionarea aspectului său din
cât mai multe direcţii [1]. Folosind tehnica imagistică 3D, inspectorul RVI „intră‟ în obiectul examinat şi
vizionează suprafeţele interioare din orice unghi, explorând textura suprafeţei pentru detectarea
imperfecţiunilor dificil sau imposibil de detectat cu mijloace clasice. Videoendoscoapele avansate pot
detecta, analiza şi măsura indicații într-un format tridimensional (3D), folosind un „nor‟ de puncte 3D [3]
aşternut pe suprafaţa de examinare (Fig. 1).

Fig. 1. Imaginea 3D
a suprafeţei unei suduri.
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Suplimentar, setarea măsurătorii se realizează în timp real, din mai multe unghiuri şi perspective,
deci poteţialul de eroare scade şi creşte încrederea în rezultatele obţinute [2]. S-au implementat cu
succes două tehnologii, prezentate pe scurt în cele ce urmează.
2.1 Tehnologia 3D cu metoda deplasării de fază (3DPM)
Această tehnologie aplică triangulaţia cu capete optice 3DPM, dotate cu un sistem miniatural de
LED-uri pentru a proiecta reţele decalate de linii (Fig. 2) pe suprafața vizualizată. Imaginile acestora
sunt captate și procesate pentru a calcula o hartă 3D completă a suprafeței [2]. Metoda deplasării de
fază conduce la cele mai bune rezultate în cazul suprafeţelor mate, cu potenţial reflectiv redus [3].

Fig. 2. Reţele de linii (decalate la 120 de grade) proiectate pe suprafaţa examinată.

2.2. Tehnologia 3D cu metoda stereo (3DST)
Tehnologia 3DST utilizează capete stereo clasice pentru a pune în corespondenţă punctele
suprafeţei din două vederi realizate din direcţii puţin diferite. Ulterior, se aplică algoritmi de calibrare și
procesare avansate pentru a calcula coordonatele 3D pentru fiecare pixel pus în corespondenţă [2].
Înainte de începerea procesului de măsurare, se generează o reprezentare completă din puncte 3D a
suprafeței vizate (Fig. 3). Această metodă este recomandată pentru examinarea suprafeţelor puternic
reflective sau umede [3].

Fig. 3. Măsurătoare 3D stereo.

2.3. Precizia măsurătorilor cu tehnologia 3D
Precizia măsurătorilor creşte spectaculos prin afişarea în timp real a datelor pe care se bazează
măsurătoarea şi a locațiilor cursorului pe harta 3D a suprafeţei vizate. Aceasta permite inspectorului să
facă verificări critice de precizie, dificil sau imposibil de realizat cu imaginea 2D clasică [2]: nivelul de
zgomot, adecvarea planului de referinţă şi a poziţiei cursorului, optimizarea locaţiei punctului cel mai
depărtat de planul de referinţă (Fig. 4).
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Fig. 4. Măsurarea celui mai adânc punct de coroziune cu tehnologia 3D [2].

Curbele de eroare, prezentate mai jos, au fost obţinute cu un cap optic 3DPM cu deschiderea
unghiulară de 50 de grade şi fiecare reprezintă eroarea absolută (vertical stânga) / relativă (vertical
dreapta) mediată pe acest domeniu unghiular, pentru două probleme de inspecţie frecvent întâlnite.
Rezultatele corespund unor condiţii ideale de măsurare (inspector instruit, bloc de test cu suprafaţă
mată) şi pot fi considerate ca fiind limite reprezentative pentru performanţa actuală a tehnicii de
măsurare 3D [3].
Exemple de erori de măsurare sunt prezentate în figura 5.

Eroarea de măsurare a lungimii unei fisuri
de 5,33 mm funcţie de distanţa de vizare (mm).

Eroarea de măsurare a adâncimii unei ciupituri
de 0,381 mm funcţie de distanţa de vizare (mm).

Fig. 5. Erori de măsurare.

3. Concluzii
Precizia de măsurare cu tehnologia 3D creşte semnificativ încrederea în evaluările periodice de
mentenanţă a echipamentelor şi instalaţiilor, mai ales acolo unde RVI rămâne singura metodă
aplicabilă. Dezvoltarea viitoare a capetelor optice (extinderea domeniului efectiv de vizionare),
completată cu perfecţionarea algoritmilor de calcul dezvoltaţi pe platforme hardware de mare viteză, ne
îndreptăţesc să anticipăm rezultate spectaculoase şi o diversificare a aplicaţiilor examinării vizuale la
distanţă.
REFERINŢE
[1] Kurt Osterloch, Uwe Ewert, „‟Visual Perception of Spatial Subjects‟‟, International Symposium on Digital
Industrial Radiology and Computed Tomography, June 25-27, 2007, Lyon, France.
[2] Alfred Ng, „‟Advances in 3D Video Borescope Measurement Technologies for Defect Characterization‟‟, Malaysia
International NDT Conference and Exhibition 2015, Nov 22–24.
[3] GE Inspection Technologies, GEA31907-10/2015, „‟ Video-Probe 3D Measurement Handbook‟‟,
www.gemeasurement.com
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Unitatea de măsură byte
(The byte)

Dr. Stănică Vasiliu
Abstract
3
The unit with 2 bits, called byte - unit of Informatics - waiting to be accepted by the higher forum, namely
International System of Units, SI, but not any where in any case the "House of Commons" called derived units,
even in "Intermediate chamber" of additional units, where radians and steradians as would settle for poor
decibel, low, as is his name, but in the "Upper room", at the Fundamental units, becoming the eighth member,
3
i.e. 2 because is not coming alone but with its multiples kilobyte, megabyte, etc., lined up in packages of each
3
eight (2 ) bits.

1. Introducere
3

Unitatea de măsură cu 2 biți, numită byte – unitate din domeniul informaticii – așteaptă să fie
acceptată de forul superior, și anume, Sistemul Internațional de Unități, SI, dar nu oriunde, în nici un caz
în “Camera Comunelor”, numită Unități derivate, nici chiar în “Camera intermediară” a Unităților
suplimentare, unde sunt radianii și steradianii, așa cum s-ar mulțumi bietul decibel, mic, așa cum îi este
și numele [4], ci, în “Camera superioară”, la Unități fundamentale, devenind al optulea membru, adică
3
2 , pentru că nu vine singur, vine și cu multiplii săi, kilobyte, megabyte etc., încolonați în pachete de
3
câte opt (2 ) biți.
2. Opinii
În anul 1928 Ralph Hartley definește cantitatea de informație “logaritmul probabilității” folosind
expresia ui = -log2p unde p reprezintă probabilitatea de realizare a evenimentului, în două moduri
echiprobabile, și anume, 0 sau 1. Aceste unități binare sunt numite biți, denumire provenită din limba
engleză: binary digit (bit).
În “Automatica de la A la Z”, la pagina 360, aflăm că “în unele cazuri” se lucrează cu logaritmi în
baza e (~2,72) (unitatea de informație ia numele de nit) sau cu logaritmi în baza 10 (unitatea de
informație ia numele de dit). Se observă că:
1 nit = lg2e = 1,44 biți,
1 dit = lg210 = 3,32 biți
1
Cu un bit se pot forma 2 = 2 (două) “combinații”: 0 și 1.
Bitului i se asociază sensul de cifră binară și anume:
0
0
0 x 2 = 0 x1 = 0 și 1x 2 = 1x 1 = 1 cu două “combinații”: 0 și 1.
2
Cu doi biți vom avea 2 = 4 combinații: 00, 01, 10, 11.
3
Cu trei biți vom avea forma 2 = 8 combinații: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111.
8
Cu opt biți obținem: 2 = 256 combinații. De la prima combinație obținem numărul 256 ≡ 100 000
000, iar ultimul număr va avea forma 511 ≡ 111 111 111.
Valoarea zecimală a numărului binar nm nm-1 nm-2 …n2 n1 n0 se obține cu ajutorul relației:
m
m-1
m-2
2
1
0
R = nm x 2 + nm-1 x 2 + nm-2 x 2 + ...+ n2 x 2 + n1 x 2 + n0 x 2
Să calculăm numărul zecimal obținut de la numărul binar 111 111 111:
8
7
6
5
4
3
2
1
0
111 111 111 = 1 x 2 + 1 x 2 + 1 x 2 + 1 x 2 + 1 x 2 + 1 x 2 + 1 x 2 + 1 x 2 + 1 x 2 = 256 +
+ 128 + 64 + 32 + 16 +8 + 4 + 2 + 1 = 511
9
10
Cu nouă biți avem 2 = 512, iar cu zece biți avem 2 = 1 024 biți.
În tabelul următor se prezintă corespondențe între numerele zecimale și numerele binare.
Privind tabelul, observăm că la o creștere a numărului de biți cu o unitate – de exemplu, la cifra 8
numărul de biți a devenit 4 față de cei de la cifra 7, care erau doar 3 – numărul combinațiilor se
dublează devenind 8.
Pentru numărul 727 avem nevoie de 10 biți și anume:
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1 x 2 + 0 x 2 + 1 x 2 + 1 x 2 + 0 x 2 + 1 x 2 + 0 x 2 + 1 x 2 +1 x 2 + 1 x 2 =
512 + 0 + 128 + 64 + 0 + 16 + 0 + 4 + 2 +1 = 727
Înlocuind cele două cifre, 0 și 1, cu primele două litere A și B, ale alfabetului, nu rezolvăm scrierea
cuvintelor, cel mult numele unei celebre formațiii muzicale – ABBA. Este necesar ca semnalele
transmise unui calculator să fie codificate astfel încît să le transmitem cu precizie și într-un timp foarte
scurt. Informațiile sunt reprezentate prin pachete de câte 8 biți, pachet numit byte, atribuit unui caracter,
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cum ar fi o literă, un număr, semn tipografic etc. Evitarea numerelor mari se poate face prin folosirea
multiplilor byte-ului și anume kilobyte [kB], megabyte [MB], gigabyte [GB] etc.
Să menționăm numărul de caractere cuprinse într-unul sau altul dintre multiplii săi. Am menționat
mai sus că 8 biți reprezintă un caracter numit byte [B].
Dacă 1 byte = 1 caracter, atunci:
10
2 B = 1 024 B = 1 kB respectiv 1 024 caractere
10
2 kB = 1 024 kB = 1 MB respectiv 1 048 576 caractere
10
2 MB = 1 024 MB = 1 GB respectiv 1 073 741 824 caractere
10
2 GB = 1 024 GB = 1 TB (terabyte) respectiv 1 099 511 627 776 caractere
Corespondențe zecimal-binare
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Numere zecimale

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
31
32
-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
-

1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
-

1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
-

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
-

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

63
64
127
128
255
256
511
512
1023
1024

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

1
1
0
-

1
1
0
1
0
1
0
1
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1
1
0

1
1
0
1
0

1
1
0
1
0
1
0

Numere binare

1

0

2

1

1 x 2 + 0 x 2 → (2)
1 x 21 + 1 x 20 → (3)
0

1 x 2 + 0 x 2 + 1 x 2 =101→(5)

1 x 23 + 0 x 22 + 1 x 21 + 0 x 20=1010→(10)

1 x 25 + 0 x 24 + 1 x 23 + 0 x 22 + 1 x 21 + 0 x 20
=101010→(42)

Mic dicționar selectiv
Binar, -i – 1. compus din două unități, din două elemente (lat. binarius); 2. funcție ce poate lua valori în mulțimea de elemente
0 (zero) și 1 (unu).
Bit, biți - 1. unitate de măsură a cantității de informație, exprimată în sistemul binary; 2. informație dată prin realizarea unui
eveniment care se poate realiza numai în două moduri echiprobabile (echi = cu șanse egale).
Zecimal,-i – care se produce din zece în zece; zecimal (fr. décimal).
Dual,-i, duală,-ă (rar) – alcătuit din două elemente; bazat pe două principii (lat. dualis).
Cantitatea de informație – 1. numărul simbolurilor fizice utilizate într-o operație de prelucrare sau transmitere a informației;
2. debit de informație
Logaritmul probabilităților – logaritmul în baza 2 din probabilitatea unui eveniment ce se poate realiza numai în două moduri
echiprobabile
Nit [nt] – unitate de măsură pentru luminanță (1 nt = 1 candelă/1 metru pătrat)
Octet, octeți – grup de 8 biți folosit pentru exprimarea capacității de memorie adresabilă (germ. Oktett, fr. octet)
Octal, octale – sistem de numerație octal, sistem de numerație a cărui bază este cifra opt
Kilo – prefix cu semnificația “de o mie de ori” în sistemul zecimal (103); se notează cu simbolul k (literă mică) pus înaintea
simbolului unității de măsură respective
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Mega − prefix cu semnificația “de un milion de ori” în sistemul zecimal (10 6); se notează cu simbolul M (litera M mare) pus
înaintea simbolului unității de măsură respective
Giga − prefix cu semnificația “de un miliard de ori” în sistemul zecimal (10 9); se notează cu simbolul G (litera G mare) pus
înaintea simbolului unității de măsură respective
Tera - prefix indicând un multiplu de 1012 al unei unități de măsură (1012 – o mie de milioane; în unele țări - Rusia, SUA,
Franța – miliardul este sinonim cu bilionul). Se notează cu simbolul T (litera T mare) pus înaintea simbolului unității de
măsură respective
Observație: alte prefixe sunt penta cu simbolul P (1015), exa cu simbolul E (1018), zetta (1021) etc.

Bibliografie
1. Dodoc, P. – Metrologie, vol. 1, Editura Matrix, București, 1995, p. 38
2. Vasiliu, S. – Unitatea de măsură “belul” și subunitatea sa “decibelul”, Revista “Examinări nedistructive”, ARoENd, Editura
Printech, nr. 1(3), 2015
3. Dicționar enciclopedic român, vol. II, Editura Politică, București, 1962, p. 806
4. Automatica de la A la Z, coord. G. Ionescu, V. Ionescu, Editura Științifică și Encicl., Buc., 1987, p. 360.

Importanţa acreditării laboratoarelor de examinări nedistructive
(Importance of the nondestructive testing laboratory accreditation)

Alexandrina Mihai
Importanţa acreditării poate fi evidenţiată prin efecte [www.renar.ro, www.european-accreditation.org] cum ar fi:
 Conferă încredere în competenţa tehnică, imparţialitatea şi integritatea laboratoarelor care
efectuează activităţi de evaluare a conformităţii.
Având în vedere faptul că o etapă importantă în procesul de acreditare este o evaluare obiectivă a capabilităţii
unui laborator de a efectua analize și încercări la un nivel de calitate declarat, rezultatul acestei evaluări, confirmat
prin acordarea unui document de recunoaștere, conferă încrederea că laboratorul îndeplinește condiţiile tehnice, de
pregătire a personalului, de organizare și de management, astfel încât rezultatele să aibă un grad de incertitudine
cunoscut și declarat. Declaraţiile producătorului trebuie să fie credibile, această credibilitate este garantată de
organismul de acreditare.
 Contribuie la creşterea competitivităţii produselor şi serviciilor, în contextul globalizării pieţelor.
A fi competitiv, referitor la produse înseamnă a putea concura cu un alt produs similar, existent pe piaţă, că
există șanse de succes, într-o competiţie, pe piaţa liberă. În prezent, competiţia nu se mai conturează la nivelul unei
regiuni sau a unei ţări, ci a fost extinsă la nivel mondial sau, pentru ţara noastră, cel puţin la nivel european. Astfel,
pentru ca un produs să poată satisface cerinţele pieţei actuale e necesar să aibă un nivel de calitate comparabil cu
produse similare de top. Desigur că nivelul de calitate este strâns corelat cu nivelul preţului, fiabilităţii, costurilor de
întreţinere și a duratei de viaţă. Pentru ca un produs să fie competitiv este necesar ca el să facă faţă unei
concurenţe tot mai mari sub toate aspectele mai sus enumerate.
 Contribuie la promovarea principiului liberei circulaţii a produselor şi serviciilor.
Un produs, cu un nivel de calitate recunoscut conform normelor internaţionale poate circula liber pe pieţele
care recunosc normele respective. Un moment deosebit în evoluţia Uniunii Europene îl constituie crearea, la 1 ian.
1993, a Pieţei Unice, prevăzută în Actul Unic European din 1987. Prin acest document, UE devine o piaţă
importantă a lumii, cu efecte benefice asupra performanţelor pieţelor integrate și a sistemului de adoptare a
deciziilor. Consecinţele economice ale realizării pieţei unice sunt: beneficii directe rezultate din înlăturarea
barierelor vamale, beneficii indirecte prin creșterea concurenţei și efecte generale asupra bunăstării, diminuarea
preţurilor ș.a. Libera circulaţie a mărfurilor constituie unul dintre dezideratele fundamentale ale CE, pentru a crea
între statele membre o piaţă unică, liberă de orice restricţii interne cu o abordare unitară a relaţiilor cu alte state.
 Promovează protecţia vieţii, sănătaţii şi securităţii persoanelor, mediului şi consumatorilor.
Organizaţiile care își implementează sistemul calităţii și care au laboratoare acreditate au obligaţia să respecte
normele actuale, impuse de organisme internaţionale, privind sănătatea și securitatea persoanelor (direct sau
indirect implicate), privind protecţia mediului și a consumatorilor. Pe baza acestor obligaţii, adesea liber asumate (în
cazul acreditării voluntare), întreprinderea demersurilor necesare în vederea acreditării presupune, implicit, și
adoptarea măsurilor adecvate pentru promovarea protecţiei vieţii. În economia de piaţă, este foarte importantă
credibilitatea a unui produs (în sensul larg al cuvântului) și a furnizorului acestuia. Credibilitatea unei organizaţii sau
a unui produs rezultă din predictibilitatea comportamentului pe termen cât mai lung. Această credibilitate generează
încrederea consumatorului sau clientului în persoana, produsul sau în organizaţia respectivă.

Credibilitatea se câștigă lent şi este costisitoare și se poate pierde rapid şi pe termen lung !
În prezent, în România, acreditarea laboratoarelor de încercări se face conform ISO 17025 din 2006, intitulat
Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări, unde se precizează condiţiile pe care
trebuie să le îndeplinească un laborator pentru a fi recunoscut de organismele abilitate în acest sens.
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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 specific.
 Oferte de servicii și service în domeniul examinărilor nedistructiv.
 Cereri și oferte de serviciu.
 Reclame.
TARIFELE DE PUBLICARE A RECLAMELOR
ÎN REVISTA EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE ÎN ANUL 2016 (în lei, fără TVA)
COPERTE

Coperta III……400 EUR
Coperta IV……350 EUR

PAGINI INTERIOARE
POLICROMIE

PAGINI INTERIOARE
ALB/ NEGRU

A4 ..…300 EUR

A4…..200 EUR

A5 ..…200 EUR

A5…..150 EUR

A6 …..150 EUR

A6…..100 EUR

A3 mijloc revista…500 EUR

A3 mijloc revista…350 EUR

Spaţiile pentru publicarea reclamelor se asigură în ordinea primirii solicitărilor
Membrii susţinători ai ARoENd beneficiază de o reducere de 10% pentru reclamele în paginile interioare.

În conformitate cu prevederile procedurii DC-ARoENd - PSC-04" Supravegherea personalului certificat", precum și
obligațiilor acceptate la semnarea cererii de certificare, persoanele certificate au obligația ca în termen de maxim 30
de zile să anunţe în scris DC-ARoENd eventuala schimbare a locului de muncă în vederea supravegherii activităţii
ca persoană certificată şi să trimită confirmarea anuală a stării de sănătate şi dovada activităţii fără întreruperi
semnificative, conform cerinţelor SR EN ISO 9712:2013.
În caz contrar, certificatul îşi pierde automat valabilitatea.
Asociația Română de Examinări Nedistructive - ARoENd vă aduce la cunoștință că, în conformitate cu prevederile
statutului și a practicii asociațiilor similare din străinătate, firmele și agenții economici interesați în probleme legate
de examinările nedistructive pot deveni, la cerere, membri susținători ai ARoENd.
Devenind membri ai ARoENd, firmelor și agenților economici li se facilitează accesul la materiale documentare în
domeniu, participarea la simpozioanele și manifestările tehnico-științifice, obținerea (la cerere) de asistență tehnică
în examinările nedistructive, organizarea de cursuri de perfecționare pentru toate metodele, posibilitatea de a-și
face reclamă în publicațiile asociației. Membrii susținători ai ARoENd beneficiază de: o reducere de 25% la o
reclamă pe care doresc să o insereze în unul din numerele revistei.
O reducere de 25% la 1 (una) reclamă/ an, pe care doresc să o insereze în unul din numerele revistei.
Relații la: tel/ fax 021 3325843, Mobil: 074 0065973, ing. Adrian Stanciu; 0724 670448 fiz. Niculae Doniga.
Reînnoirea certificatului
Dupã expirarea primei perioade de valabilitate şi în continuare la fiecare 10 ani, certificarea poate fi reînnoită de
către DC-ARoENd, pentru o nouă perioadă de 5 ani, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:


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



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



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