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 Stimate Doamne, Stimaţi Domni, 

 Dragi Colegi, 

 Cred că a venit momentul în care, apariţia unui număr al revistei noastre, 
EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE, din seria nouă, să fie un lucru absolut normal. 
Trebuie însa, de fiecare dată, menţionat efortul deosebit al celor din Comitetul 
Ştiinţific în analizarea şi selectarea comunicărilor tehnice şi nu în ultimul rând 
munca specială desfaşurată de Comitetul de Redacţie în tehnoredactarea acestei 
reviste tehnice. 

 Din păcate, până în acest moment nu am găsit în România, nicio posibilitate de acreditare a 
revistei EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE, deşi s-au facut demersuri la cel mai înalt nivel. Vă asigurâm 
însă că nu vom renunţa şi vom face tot posibilul ca această revistă să fie acreditată la nivel naţional. 
 Ca şi în ceilalţi ani, trebuie să facem o analiză a rezultatelor activităţii desfaşurate de Asociaţia 
Română de Examinări Nedistructive - ARoENd în anul 2016: 

 În primul rând participarea cu succes la cea de a XIX-a Conferinţă Mondială de Control 
Nedistructiv (WCNDT), 13-17 iunie 2016,  München. 

 Pentru ARoENd a fost prima participare, cu stand expoziţional, la o Conferinţă Mondială, 
eveniment care a depaşit orice aşteptare în ceea ce priveşte calitatea programul tehnic, dimensiunea 
şi acoperirea spaţiului expozițional, numărul delegaţiilor și al  participanţilor şi programul social. 
 Programul ştiinţific a constat  în  660 de prezentari orale, 71 prezentări succinte, două prezentări 
interactive şi 102  prezentări poster. 
 Au participat în total 2060 de delegaţi înregistrați la  conferință, reprezentând 66 de ţări şi în plus 
2091 vizitatori și un număr de 273 standuri expoziţionale. Activitățile din cadrul Comitetului 
Internaţional al NDT au inclus diverse reuniuni ale comisiilor și ateliere de lucru, precum şi două 
Adunări Generale în care s-au dezbătut o serie de probleme legate de activitatea Board, al unor 
societăţi naţionale şi la care a fost ales noul preşedinte al ICNDT domnul Sajeesh Babu şi s-a hotărât 
ca cea de a XXI-a Conferinţă Mondială din anul 2024 să se desfăşoare la Buenos Aires în Argentina. 

 În perioada 31.08-02.09.2016 s-a desfăşurat la Mamaia, cel de a XXIII-a ediţie a Simpozio-
nului Internaţional al ARoENd. 

 Au participat 120 de specialişti români şi străini, reprezentanţi a 45 de firme din România şi 20 
firme din străinătate (Germania, Franţa, Italia, SUA, Cehia, Bulgaria, Canada, Ungaria), 30 de 
persoane însoţitoare  şi  8 standuri expoziţionale. În plenul simpozionului, specialişti români şi străini 
au prezentat un număr de 20 de comunicări tehnice, urmărite cu mare interes de participanţi. 
 O deosebită onoare pentru ARoENd a fost participarea, ca invitat special, la această ediţie a 
Simpozionului a domnului Peter Trampus, Preşedintele EFNDT, care a prezentat o interesantă 
comunicare tehnică 

 Până la data de 03.11.2016 au fost certificate un număr de 1256 persoane în domeniile 
ultrasunete, radiaţii penetrante, lichide penetrante, magnetoscopie, curenţi turbionari, 
examinări vizuale, pentru nivelul 1, 2 şi 3,  în termen de valabilitate fiind 530 de certificate. 

 În perioada 24.11 - 25.11.2016 a avut loc auditul RENAR, de supraveghere. 
 Auditul a vizat domeniul voluntar, ca organism acreditat în conformitate cu cerinţele SR EN 
ISO/CEI 17024:2012 pentru efectuarea de activităţi de Certificare a persoanelor conform SR EN ISO 
9712: 2013 şi auditul de acreditare pentru domeniul reglementat conform cerinţelor SR EN ISO/CEI 
17024: 2012, pentru realizarea sarcinilor specifice de evaluare a conformităţii prevăzute de HG 123/ 
2015 modificată în 2016, care transpune Directiva Europeană 68/2014. 

Vă invităm să deveniţi membri şi membri susţinători ai ARoENd! 
 Să nu uităm că anul 2017 va marca un alt moment important al ARoENd: Simpozionul 
Internaţional ediţia a XIV-a care se va desfăşura în perioada 13-15 iunie 2017! 
 Biroul Executiv al ARoENd vă propune două locaţii: Mamaia şi Călimăneşti, iar Dumneavoastră 
puteţi decide transmiţând pe emailul ARoENd opţiunea dorită până în data de 15 ianuarie 2017! 

Cu ocazia Anului Nou 2017 vă dorim sănătate, bucurii, multă fericire şi prosperitate! 

LA MULŢI ANI! 

 Adrian Stanciu 
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An Overview on NDT Development 

 Peter Trampus 

President, EFNDT, EfndtPresident@efndt.org  

1. Introduction 

Non-destructive testing (NDT) is performed with two different objectives. The one is 
to safeguard the general public and the environment in case if the structure fails 
due to non-detection of deviation and the failed structure can jeopardize its 

environment. This can be called as “social” objective. On the other hand, NDT is performed to 
optimize the productivity of asset being inspected, which is a “commercial” objective. NDT is not an 
end but a means. Once we accept this statement then it is also obvious that to achieve the end proper 
means are necessary. This paper intends, first, to give an analysis on NDT as a means in light of aims 
or challenges, and also on the basis of the development in the last decades. Then, the European 
Federation for Non-destructive Testing (EFNDT) will be introduced.  

1.1. Challenges of the NDT community  

In the recent decades one of the fundamental goals is to increase the productivity of engineering 
structures, which leads to their better utilization. Parallel with productivity improvement or as its 
consequence the weight of structures significantly decreases. This tendency on one hand increases 
the requirements against NDT, and on the other hand it defines new NDT tasks (appearance of novel 
materials, e.g. light metal alloys, composites, ceramics).  

Assets of high value and of high risk are ageing, but there is a need for their further use. This may 
lead to the gradual degradation of the safety margins of the structures. The average age for oil 
refineries and associated pipelines in the USA is more than 40 years, and these assets are required to 
run at high capacities. It is obvious that corrosion ‒ besides other ageing mechanisms ‒ is a leading 
degradation mechanism in this age. If we look at the age of nuclear power plants being in operation 
worldwide, it can be seen that 50% of the operating reactors exceeds 27 years, which approaches or 
sometimes reached design life. Life extension of nuclear power plants became a world tendency, the 
key condition of which is the insurance of components‟ structural integrity until the end of extended 
lifetime. In the case of both industrial segments the eminent and gradually improving role of NDT is 
obvious (these were only examples).  

 In recent decades the understanding on and relation to safety has been changing world wide. 
Risk accepted by the society is decreasing, and these force regulators, whose task is an independent 
verification of safety, to render safety regulations progressively more serious. This again puts NDT in 
the foreground. On the other hand regulators tend to take into consideration risk, which means that 
NDT efforts are focused on the higher risk areas, and components to be tested are prioritized in 
accordance with their risk. This could even mean the reduction of volume of NDT; however for the 
examination of high risk areas the conventional NDT procedures and equipment are not more 
satisfactory, which is a question of quality and not quantity. Consequently, risk-based or risk-informed 
inspection brings new requirements against NDT. It has to note that NDT can have an impact only on 
the probability of failure occurrence; as for consequences it is irrelevant. 

1.2. Opportunities offered by the technical and scientific development on NDT 

The spread of fracture mechanics cannot be excluded when discussing technical opportunities 
having an outstanding impact on NDT. For today fracture mechanics became a proven tool for design 
and structural integrity assessment in such industries like aerospace, railway, energy generation and 
supply, chemical industry, etc. In the design the damage tolerance concept, in the integrity 
assessment the fitness-for-service has been established. Appearance of fracture mechanics 
demanded the quantitative description of NDT capability. Today the Probability of Detection (POD) 
concept is an inherent part of engineering design as well as risk and lifetime assessment.  

Extreme development happened in the field of information technology and microelectronics. 
Today‟s development architectures are able to integrate different technologies; dividing lines 

between software and hardware tools tend to grow indistinct due to the more and more “intelligent” 
microelectronics elements; effects of quantum physics are possible to measure due to development in 
thin film technology by embedded sensors (sensor-in-chip).  

Numerical simulation plays a more and more important role in NDT, in the high risk industries 
(aerospace, transport, electricity generation, energy supply, etc.). Recent integrated simulation 
platforms allow the use of complex geometry (CAD design) and inhomogeneous structural material, 

mailto:EfndtPresident@efndt.org
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and have a direct link to NDT interface. Simulation cover ultrasonic testing (UT) including guided 
waves, ET and radiographic testing (RT); it does not limit only on wave propagation (ray tracing) but 
manages flaw / wave interaction.  

The aforementioned opportunities are supplemented by novel solutions based on particular 
details of already known physical principles. One of them is the utilization of nonlinear behavior of 
ultrasound. If defects are acoustically (at least partially) transparent due to compressive stresses, the 
performance of linear UT will be limited. Tight defects such as fatigue cracks behave as transmitting 
layers, hence reflection- and diffraction-based UT techniques suffer from crack transparency. Also 
dynamic thermography is such a novel method, whereby energy (mechanical, electrical, and thermal) 
triggers the component and this energy generates heat in the closest vicinity of the flaw, which 
amplifies its detectability. Some tenth °C may be detected. Terahertz technique is to mention here as 
one of the last decade‟s development. The terahertz band is defined by frequencies between 3 GHz 
and 3 THz, corresponding to wavelengths between 3000 and 100 microns. This is an area of the 
spectrum hard to generate and that is one of the reasons why it has never been attempted except in 
the last ten years. Signal processing is broadening by various methods of artificial intelligence (neural 
networks, fuzzy logic). 

Among NDT techniques many examples could be selected to illustrate the development. If we 
consider only UT then PA technique would be on the top. Mentioned should also be the time of flight 
diffraction (TOFD) method, the application of guided wave (GW) or long range UT (LRUT), and the 
expansion of electro-magnetic acoustic transducer (EMAT). A substantial step in the development is 
the appearance and spreading of digital (filmless) radiography.   

Summarizing the opportunities provided by technical and scientific development, it is clear that 
this gives the chance for quantitative flaw characterization meeting fracture mechanics needs, more 
over for assessment of component risk having flaw. Technical solutions are becoming more sensitive, 
the signal processing more rapid and comprehensive. Number of task-specific NDT solutions is 
increasing; some of them are the integration of more than one NDT methods. Simulations accelerate 
and make easier the examination procedure development and interpretation of results. In the following 
some examples will illustrate the above.  

2. The EFNDT – a Europe-wide partnership to promote NDT and related fields for the 
benefit of industry, the professions, users and the wider community 

2.1. Overall objectives of EFNDT 

The overall mission of EFNDT is to bring together the resources of the individual national 
societies and organizations in the field of NDT in Europe to create a more effective and more valuable 
voice for the NDT industry, the NDT profession, users of NDT and the wider community. 

Specific objectives include: 

 Promote the importance of NDT and related research, development, training, certification and 
accreditation to improve reliability and safety of all the engineered items that are essential to 
everyday living. 

 Act as the voice of the community of NDT in Europe. 

 Encourage contacts between NDT societies in Europe and other organizations with an 
interest in NDT. 

 Represent the European community of NDT in meetings with the European Commission and 
related bodies. 

 Contribute to the elimination of trade barriers. 

 Liaise with the International Committee for NDT (ICNDT) to promote international cooperation 
on NDT issues. 

 Organize conferences and seminars, including the European Conference on NDT (ECNDT). 

 Organize working groups and make studies in the field of NDT. 

 Publish journals, newsletters and reports in the field of NDT. 

 Promote the execution of R&D projects and their exploitation. 

 Promote certification systems for personnel and/or organizations in Europe. 

After years of dedicated effort, the EFNDT is now a well-established association with a strong 
reputation in Europe and internationally. It provides a solid platform for effective representation and 
support not only for the membership and the wider NDT community but also for the sustainable 
development of NDT in Europe.  



     ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE 

 

6 
 

A few years ago, the EFNDT Board of Directors identified some strategy sectors for the 
Federation and prepared an Action Plan. The scenario in which the EFNDT and its member societies 
operate may be summarized as follows: 

 In-service inspection (ISI) and NDT (for condition monitoring, life estimation and plant life 
extension) are now as important as NDT during and after manufacture and are increasingly 
important in a safety-conscious world. 

 NDT business in all its aspects is increasingly “globalized” and subject to standards, directives 
and regulations that are determined outside national boundaries. These are sometimes 
European (for example the Pressure Equipment Directive (PED), sometimes sectorial, for 
example the National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program (NADCAP) 
and often international (for example the International Standards Organization (ISO), the 
International Atomic Energy Agency (IAEA) and the International Accreditation Forum (IAF). 

 The breadth and depth of technologies encompassed by NDT is increasing and many 
member societies now cover condition monitoring and diagnostic technologies as well as 
traditional NDT. 

 The changes in the political and economic scenes in Europe have brought new challenges to 
NDT societies and new opportunities for cooperation. 

Analysis of these scenarios led to the development of a Strategic Plan and associated Action Plan 
of the EFNDT. Key strategies identified and some examples are detailed in the following. 

2.2. Quality of NDT 

The goal was to prepare a comprehensive guidelines document that would provide guidance on 
systems for achieving quality in NDT. The objective was to develop a better understanding, by users 
and purchasers of NDT services, of the various measures available for NDT during manufacture and 
in-service. A first edition of this Guide was published in 2008 and a second edition released in 2014. 

There are three important factors to achieve the necessary quality and reliability of inspection: 

1. The responsible engineer must specify his requirements very clearly in terms of the areas to 
be inspected and the types of flaws or deterioration to be looked for (all-encompassing 
combinations would be prohibitively expensive). 

2. The NDT methods, equipment and personnel must be capable of the purpose for which they 
are being employed. 

3. The selected NDT process must be implemented thoroughly. 

Many of the necessary controls are available through the „NDT infrastructure‟, which has been 
established in many countries. These infrastructures are quite sophisticated and most complete in the 
manufacturing quality control sphere of NDT, particularly in those geographical areas where ISO 9001 
certification of quality assurance demands comprehensive systems to be in place. For the newer 
applications of NDT or ISI, some of the infrastructure is being developed. As world trade rapidly 
becomes more liberalized, and equipment is sourced more widely, the NDT infrastructures that were 
originally national in their coverage need to become international. 

Quality in the execution of NDT operations demands attention to a series of interlinked aspects 
extending from research and development, codes and standards, equipment, personnel training and 
certification to the effects of human reliability and the influence of auditing and surveillance. These 
aspects can be represented as links in a chain, as shown in Figure 1. 

 

Figure 1. NDT Quality Chain. 

The chain will only be as strong as its weakest link. Extra attention to one link in the chain cannot 
compensate for lack of attention to another – just as a strong link in a chain cannot compensate for a 
weak link.  
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National and international standards for quality systems such as ISO 9001 require management 
to establish systems to control all activities that affect quality, including NDT. The quality system must 
address each of the links in the NDT quality chain – to ensure that all the links are in place and 
properly joined. Other legislation, codes and practice, and good professional conduct all oblige users 
of NDT and suppliers of NDT to address how to achieve reliability. 

2.3. NDT infrastructure in Europe 

An NDT infrastructure has gradually been established, which provides some of the foundation 
stones and frameworks with which NDT quality systems can be constructed. A plethora of interested 
organizations exist, each of which concentrates on its own elements of the infrastructure. Some are 
specific to NDT; others have a much wider remit. These organizations include codes and standards 
organizations, qualification bodies, inspection bodies, notified bodies, certification bodies, 
accreditation bodies as well as national, regional and international NDT societies. 

Figure 2 attempts to represent the infrastructure. In this, the heavy boxes indicate the „doing activities‟ 
that make up NDT operations, that is Procedures, Equipment, Training and Certification and Human 
Factors, whilst the lighter boxes represent the various measures designed to achieve quality. 
Individual users and suppliers of NDT services are able to influence the development of the NDT 
quality infrastructure through participation in advisory committees, for example of notifying and 
accreditation bodies, management committees and national, European and international standards 
organizations. National NDT societies are in a position to take an overview of NDT quality and the 
more active seek to influence the whole quality chain. It is clear from the experience gained in recent 
years that much greater influence can be achieved by the societies working together in their regional 
groups (for example EFNDT) and the ICNDT. 

 
Figure 2. The NDT Quality Infrastructure. 

 
Standards for NDT generally cover a reasonably wide range of applications and for any particular 

inspection it is usually necessary to prepare a specific inspection procedure. Such procedures should 
be consistent with the standards on which they are based but are more prescriptive about component 
geometry, inspection technique, reporting criteria etc. Inspection procedures may be prepared by 
personnel certificated to Level 2 according to EN ISO 9712 but must be approved by a certificated 
Level 3. NDT equipment and accessories should be specified in detail in the procedures together with 
the equipment standards applicable.  

2.4. Guidance on Best Practice 

The various elements of the quality infrastructure have been summarized. The question arises: 
„Which elements of the infrastructure should be used when?‟ or „What constitutes best practice?‟ As a 
disappointing result of a project investigating the reliability of manual UT for ISI on component 
geometries relevant to pipework, oil, gas and petrochemical plant, the detection rates varied between 
26% and 98%. The wide spread of the detection rate occurred even though the inspections were 
carried out to current practice in manual UT, i.e. relevant standards were used, procedures were 
written and approved by a Level 3 and operators certificated to EN ISO 9712 conducted the 
inspection. It is obvious that the specifications for inspection were inappropriate and the operators 
were not adequately trained on the specific geometries or types of defect. 

These problems were considered faults in the way inspection is normally managed rather than 
solely the fault of the operators and could be equally applicable to other methods as well as ultrasonic 
testing. It is important to ensure that the procedure is written appropriately to assist the operator and 
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that the inspection is planned and managed in a way that the operator is able to concentrate on the 
inspection task. NDT vendors identified the biggest risk to the quality of an inspection as the lack of 
information from the plant owner. As a result, a short summary of recommendations: 

 Use an organization accredited for NDT operations with necessary technical management, in 
other words don‟t hire a man, and hire a competent organization. 

 Define the purpose of inspection and the various responsibilities for the involved organizations 
clearly. 

 Use relevant standards. 

 Prepare specific procedures – specific to the material, NDT-method and geometry. 

 Carry out capability trials when necessary. 

 Use certified operators. 

 Carry out job specific training – when inspection is not within the scope of standard 
certification examinations. 

 Carry out inspection qualification if the risks are high. 

 Carry out audit and surveillance of site operations to ensure operator performance. 

As an example for best practice refer to a number of documents of the Health and Safety 
Executive (UK) entitled „Best Practice for the Procurement and Conduct of Non-Destructive Testing‟ 
for manual UT, MT, PT and RT, as well as ultrasonic sizing errors and their implication for defect 
assessment (www.hse.gov.uk). The Best Practice guidelines recommend the use of the entire 
infrastructure with increased emphasis on job-specific procedures, job-specific training and technical 
management of the inspection wherever high-quality inspection is needed. However, the guidelines 
recognize that not all inspections justify the use of all the measures and guidance is given on how to 
select appropriate ones. 

2.5. Some current activities 

Herewith is a short list the current activities of the EFNDT: 

 Promotion of NDT for public safety. 

 Provision of information services. 

 Harmonization and mutual recognition of personal certification. 

 Multilateral Recognition Agreement. 

 Liaison with relevant bodies. 

 Improve awareness of the means of ensuring reliability in NDT. 

 European NDT Quality Guidelines published on the EFNDT website. 

 Recognition of the effort of volunteers in NDT societies. 

 European NDT Awards. 

 Sharing best practice amongst European NDT societies. 

 Improved transatlantic co-operation. 

 Support Forums for NDT Aerospace Boards, Certification Bodies and specialists in NDT. 

 Working group on NDT for Public Safety and Security. 

 European NDT Conference every four years. 

 Survey of NDT university education. 

 Events calendar. 

 European NDT News. 

 European Journal – Insight. 

 

http://www.hse.gov.uk/
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Noua evaluare a riscului radonului 

(New assessment on radon risk) 

Dr. Camelia Avadanei 
Abstract  

Radon is a natural radioactive gas, derived from the decay of radium from soil, which 
migrates to the surface and mixes with air. Its effects are due to the accumulation in 
enclosed areas.High radon concentrations in mines related with epidemiologyc studies on 
miners have shown, after nearly four centuries of searching, that radon is the cause of 

miners‟ lung deseases. The first radiation protection measures were applied in the uranium industry with the 
highest risk (1960). Expanding the conclusions on uranium miners to the other industries with potential risk of 
additional exposure to radon it decided to extend the obligations to evaluate the radon exposure at that 
places (ICRP-Publication 60/1990 European Directive 96/29, NFSR/2000). Further studies focused on the 
public exposure in enclosed areas, workplaces and at home. The results of these studies led to the 
requirement to control radon exposure in all workplaces, limiting the concentration of radon in air. A short 
history of this evolution will facilitate the Directive 2013/59 / EURATOM implementation.  

Introducere 

 Radonul este un gaz radioactiv natural care intră dintotdeauna în compoziția aerului pe care-l 
respirăm. Prezența lui a atras atenția datorită dezvoltării mineritului (sec. XVI) și incidenței bolilor de 
plămâni la mineri. Primele însemnări au rămas de la Paracelsus care atribuie îmbolnăvirile minerilor 
inhalării de pulberi conținând metale, în timpul lucrului în subteran. Numărul minerilor afectați de boli 
de plămâni a crescut în sec. XVII și XVIII, odată cu extinderea mineritului și extracţia de metale rare. 
În 1879 boala este identificată cu cancerul pulmonar (Haerting și Hesse). După descoperirea 
radonului (1898, Marie și Pierre Curie) se fac primele măsurători ale concentrației de radon în mine 
(1901, Elster și Geitel) dar legătura îmbolnăvirilor cu prezența radonului în concentrații ridicate în aer 
se face mai târziu (după 1920) și se demonstrează prin studii epidemiologice abia după 1950. 
Dezvoltarea mineritului și procesării uraniului în scopuri militare, după 1940, implică și creșterea 
numărului de lucrători expuși dar activitatea lor se desfășoară tot fără măsuri de (radio)protecție. 

Primele referiri privind contribuția descendenților radonului la efectele atribuite radonului apar 
după 1950 (Bale în 1951, Harley în 1953). Dozimetria radonului cu descendenții săi începe în 1957 
prin introducerea mărimilor „Working Level” (WL) și „Working Level Month” (WLM), în definirea cărora 
intră energia alfa potențială a descendenților de viață scurtă. Studiile ulterioare au confirmat că aceste 
exprimări sunt potrivite pentru evaluarea riscului expunerii la radon. 

Interesul pentru posibilele influențe ale radonului asupra publicului larg apare mult mai târziu deși 
prezența radonului în aerul atmosferic este semnalată la scurt timp după descoperirea acestuia (1901 
Elster și Geitel) iar în 1907, E. Rutherford atrăgea atenția, în cadrul unei expuneri (Some Cosmical 
Aspects of Radioactivity) că „noi toți inhalăm permanent emanații de radiu și toriu și produșii lor”. 
Primele măsurători de concentrații de radon în locuințe sunt inițiate în 1956, în Suedia, de Rolf 
Sievert. Cu toate că rezultatele publicate arată concentrații ridicate în locuințele care folosesc anumite 
materiale de construcții, inițierea unor studii similare în alte țări așteaptă 20 ani. Rezultatele studiilor 
efectuate după 1980 în mai multe țări au demonstrat că expunerea la radon în interior poate atinge, în 
unele situații, valori comparabile cu expunerea profesională. Datele demonstrează că radonul este, 
după fumat, principalul factor de risc în inducerea cancerului pulmonar.  

Organisme internaționale relevante UNSCEAR, ICRP, OMS recomandă adoptarea, la nivel 
naţional, de concentrații maxim admise de radon în interior, funcţie de datele locale („niveluri de 
acțiune“) și inițierea de acțiuni în caz de depășire a acestora.  

Prin Directiva Europeană 2013/59/2013 (art.74) statele membre sunt obligate să stabilească 
niveluri de referință pentru concentrația medie anuală a activității în aer, la locurile de muncă, sub 300 
Bq∙m

-3
. În continuare facem o scurtă prezentare a problemelor radonului pentru a înțelege riscurile 

reale ale expunerii la radon și a participa la acțiunile de implementare a cerințelor Directivei 59/2013. 

A. Despre radon 

A.1. Proveniența radonului  

Radonul este singurul element radioactiv natural în stare gazoasă. El apare în seriile radioactive 
naturale, direct din dezintegrarea radiului și a fost identificat în 1898, ca «emanație a zăcămintelor de 
uraniu/toriu»:  

Seria 4n (seria Toriului):
 

......220

8666,3

224

88

228

88

232

90    RnRaRaTh
zile  

CERCETĂRI  STUDII  APLICAŢII 
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Seria 4n + 2 (seria Uraniului):  ........,222

861600

226

88

234

92

238

92    RnRaUU
ani

 

Seria 4n + 3 (seria Actinouraniului): ....219

88

223

88

227

89

235

92   RnRaAcU  

Cei 2 izotopi semnificativi sunt 
222

Rn și 
220

Rn, iar dintre ei contribuția majoră revine izotopului 
222

Rn.  

A.2. Migrația radonului 

Radonul din aer provine din dezintegrarea radiului conținut în sol. Datorită presiunii rocilor, gazul 
migrează spre suprafață, se acumulează în cavități subterane și se amestecă cu aerul atmosferic. 

Concentrația de Rn în aer depinde de concentrația Ra în sol dar și de condițiile de migrație spre 
suprafață a radonului, respectiv porozitatea și umiditatea solului, diferențele de temperatură și  
presiune, curenții ascensionali, cavitățile interne.  

Măsurările de concentrații în aer au pus în evidență variații în funcție de condițiile meteorologice,  
variații sezoniere și diurne. Astfel, în același loc valorile maxime se înregistrează iarna și minimele 
vara, iar de-a lungul zilei maximele sunt dimineața și minimele sunt seara. Concentrații crescute de 
radon în aer s-au măsurat după cutremurele de pământ și se studiază corelarea creșterii concen-
trațiilor de radon cu predicția cutremurelor. 

În spatii închise precum locuințe, birouri, spații sociale, concentrațiile de radon sunt mult mai mari 
decât în aer liber întrucât la radonul din aer se adaugă radonul provenit din emanația solului (care se 
infiltrează în încăperi prin îmbinări de panouri, fisuri, goluri tehnologice), emanația pereților, datorită 
radiului conținut în materiale de construcții, emanația conductelor de apă, arderea gazului metan. 

S-a stabilit, prin măsurări, că cea mai importantă contribuție revine emanațiilor din sol (> 60%) nu 
materialelor de construcții (contribuție ≈ 20%) restul fiind datorat aerului, apei, arderii gazului metan 
(tabelul 1). 

Tabelul 1. Concentrații medii de radon în apă, aer și în aerul din locuințe. 

Nuclid Apă, Bq/L Aer, Bq/m
3
 Aer locuințe Bq/m

3
 

 Suprafaţă Foraj Geoter-
male 

Terestru Deasupra 
mării 

Cavități subterane 
(miniere) 

Mine 
uraniu 

 

222
Rn 

b
50 

a
100 

b
21000 

Herculane 

a
10 

a
0,04 (40-55) x10

3 
100x 10

3 a
40  (25) 

220
Rn >10% din conc. de 

222
Rn Sub 10% din concentrația 

222
Rn 

a
10  

b
2 

   a) la nivel global, conform UNSCEAR                                    b) pentru România 

Conținutul de radionuclizi al materialelor de construcții depinde de proveniența lor și variază mult 
de la o sursă la alta. Concentrații mari apar în deșeurile din alte industrii (cenușe zburătoare, 
fosfogips, diverse zguri) folosite ca materii prime pentru materiale de construcții. 

În țara noastră controlul compoziției materialelor de construcții este reglementat prin NP 008-97 
(Normativ privind igiena compoziției aerului în spaţii cu diverse destinații) și „Normele sanitare de 
bază privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare", avizate de președintele CNCAN cu nr. 
3984/2004 și aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 381 /2004. 

Directiva 2013/59 introduce, pentru stabilirea conținutului maxim admis în radionuclizi primordiali 
226

Ra, 
232

Th, 
40

K, „indicele de concentrație a activității” (ICA) cu valoarea de referință egală cu 1. 
 Conform studiilor efectuate de Centrul de Sănătate Publică Iași, materialele utilizate curent în 

România se încadrează în această cerință (valoarea ICA<1 pentru Ra-226, Th-232 și K-40). 

A.3. Proprietățile fizice și chimice ale radonului  

Proprietăți fizice:  

                - mai greu ca aerul; densitate ρRn = 9,73 kg/m
3
, ρaer = 1,3 kg/m

3
; 

                - foarte solubil în apă (510 cm
3
/l); 

                - coeficientul de difuzie în aer mare (10
-1

cm
2
/s);        

                - se adsoarbe în cărbune activ, silicagel. 

Proprietăți chimice: radonul se comportă ca un gaz inert (grupa a VIII-a). 

Proprietățile fizice și chimice explică comportarea radonului în mediu și în țesutul viu. Pentru că 

nu are reactivitate chimică, radonul însuṣi nu are impact biologic; acesta se datorează exclusiv 
descendenților săi solizi, metale grele, care se atașează particulelor în suspensie din aer și 
se fixează în alveolele pulmonare în actul respirator.  

Pentru caracterizarea impactului biologic se au în vedere numai descendenții de viață scurtă ai 
celor doi izotopi, până la 

210
Pb pentru 

222
Rn, respectiv 

208
Pb pentru 

220
Rn. 

Întrucât radionuclizii sunt încorporați, la caracterizarea efectului intervine timpul de înjumătățire 
efectiv, Tef definit ca media geometrică a perioadelor de înjumătățire fizică și biologică:  
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icbiofizicef TTT log

111   

Pentru radon, T1/2 b = 0, întrucât nu se fixează și, ca urmare, T1/2 ef = 0. Pentru descendenții de 
viață scurtă, T1/2 b >> T1/2 fizic pentru că ei se fixează în organism și se poate considera T1/2 ef ≈ T1/2 fizic. 

 

Tabelul 2. Descendenții radioactivi de viață scurtă și radiațiile emise pentru cei doi izotopi.  

Radio 

nuclid
 

 

Descendenți 

 

T1/2 fizic 

Radiații emise (MeV) 

α (%) β (%) γ (%) 
222

Rn  3,82 zi 5,49 (100%) - - 

 
218

Po 3,05 min 6,00 (100%) - 0,512(0,08%) 
214

Pb 26,8 min  

     - 

0,67-1,02 

(100%) 

0,295 (18,5%)  

0,352 (35,8%) 

 0,786 (1,1%) 
214

Bi 19,9 min  

-  

 

1,42-3,27 

(100%) 

 

0,609(47%) 

1,120(15%) 

1,760(16%) 

2,204(5%) 
214

Po  → 
210

Pb 10
-6 

s 7,6 (100%) - 0,800(0,01%)  
220

Rn  55,6 s 629 (94%) - 0,550 (0,11%) 

 
216

Po 0,15 s 6,78 (100%) - - 
212

Pb 10,6 ore - 0,34- 0,57 

(100%) 

0,239 (43,5%) 

0,300 (3,2 %) 
212

Bi
 

60,6 min  (36%) 6,05 -2,27 (64%) 0,727 (6,6 %) 

0,785 (1,1%) 

1,621 (1,5 %) 
212

Po
 

0,3x10
-6
s 8,78 - - 

B. Dozimetria radonului 

 Evaluarea detrimentului radonului se poate face în mod optim numai când radonul este în 
echilibru radioactiv cu descendenții săi (când toți membrii seriei au aceeași activitate), dar starea de 
echilibru se realizează numai în incinte închise (fără perturbații) și după un timp suficient de mare. Se 
consideră suficientă o durată de 10T1/2 a descendentului cu viața cea mai lungă. Rezultă că echilibrul 
complet se stabilește, pentru 

222
Rn în 268 minute/4,5 ore, după descendentul 

214
Pb cu T1/2= 26,8 min., 

iar pentru 
220

Rn în 106 ore, descendentul cu viața cea mai lungă fiind 
212

Pb cu T1/2 = 10,6 ore [pentru 
măsurători se acceptă și un timp de echilibru de 6,7T1/2 ceea ce reduce duratele la 180 min./3 ore 
pentru 

222
Rn și 71 ore pentru 

220
Rn]. Pentru a exprima cantitativ detrimentul radonului prin descen-

denții radioactivi solizi de viață scurtă ai acestuia s-au definit mărimi dozimetrice specifice.  

B.1. Mărimi și unități de măsură 

1. Concentrația radioactivă în aer, Bq/m
3
, mărime derivată din unitatea de masură din Sistemul 

Internațional de unități (SI) pentru “Activitate“. Din considerente istorice, dar și pentru uṣurința calcule-
lor, sunt admise în prezent și mărimi și unități specifice mineritului. Astfel, concentrația se măsoară în 
nivel de lucru” (Working Level): 1 WL = 3700 Bq/m

3 
= 375 Bq /l (fost 100 pCi/L) și nivel de lucru pe 

lună (Woking Level Month) - pentru mineri durata de lucru este 170 ore/lună:  

1 WLM = 1 WLx173 ore/lună  3700x170 Bq h/m
3
 = 6,29 x 10

5
  Bq h m

-3
. 

2. Mărimi dozimetrice specifice 

2.1. Energia potenţială alfa a descedenţilor / Potential Alpha Energy Concentration (PAEC) –        

se defineṣte ca energia tuturor radiațiilor alfa emise de radionuclizii din lanț, aflați în echilibru. Se 

calculează per atom, folosind datele de dezintegrare pentru descendenții de viaţă scurtă până la 
210

Pb 
pentru Rn-222 respectiv 

208
Pb pentru Rn-220 și se exprimă în Joule (1MeV = 1,6 x10

-13 
J). 

Energia potențială alpha per Bq se obţine considerând numărul de atomi care produc activitatea 
de 1Bq (T1/2/ln 2): pentru 1Bq de 

222
Rn, Eα totală (1PAEC) = 5,56 x 10

-9 
J/Bq; pentru 1Bq de 

220
Rn,        

Eα totală (1PAEC) = 21,04 x 10
-9

J/Bq. Cum radiațiile α se absorb complet în organism, cunoscând 
energia, putem calcula direct doza absorbită.  

    2.2 Concentrația echivalentă la echilibru a descendenților radonului (Cechiv) / Equilibrium 
Equivalent Decay Products Concentration (EEDC) care exprimă  concentrația de Rn (în Bq/m

3
) aflat 

în echilibru cu descendenții săi de viață scurtă, cu același PAEC ca și amestecul real, aflat în condiții 
de neechilibru. Cechiv se determină ca suma ponderată a concentrațiilor descendenților și permite 
raportarea la condiții reale în care nu se atinge echilibru radonului cu descendenții săi. 
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2.3. Factor de echilibru (F) - raportul între concentrația echivalentă Cechiv și concentrația 
nuclidului părinte în aer. Măsoară dezechilibrul, în termeni de energie potențială alfa, între amestecul 
descendenților de viață scurtă și nucleul părinte, în aer. 

Valorile factorilor de echilibru se stabilesc pentru diferite situații de expunere. 

Valorile convenite sunt:  F = 0,7 în spații deschise;  F = 0,4 în locuințe;  F = 0,3 - 0,9 în mine.   

2.4. Mărimile definite după activitatea măsurată (pct 1), importante din punct de vedere practic, 
se exprimă în unităţi de energie potentială alfa.  

Astfel, pentru: 

 Nivel de lucru /Working Level (WL), definit drept cantitatea de energie potențială alfa datorată 
descendenților radonului în echilibru cu radonul părinte în concentrație de 100 pCi/l energia alfa 
potențială (PAEC) este de: 1WL = 5,59 x 10

-9 
J/Bq x 3750 Bq/m

3
 = 2,08 x 10

-5 
J/m

3
, pentru  

222
 Rn și         

 
                                        1WL = 21,04 x 10

-9
 x 3750 =  7,89 x 10

-5 
J/m

3
, pentru  

220
Rn. 

 

Nivel de lucru lunar / Working Level Month (WLM) Valoarea PAEC: 

                                        pentru 
222

Rn: 1WLM = 2,08 x 10
-5

Joule/m
3  

x 173h  = 3,5 x 10
-3

(J h)/m
3
  

                                             pentru 
220

Rn: 1WLM = 7,89 x 10
-5

J/m
3 
x 173h = 13,6 x 10

-3
J h/m

3 
 

Pentru calculul dozei efective se stabilesc factorii de conversie a dozei [FCD]. 

Conform USCEAR aceștia sunt:  
          

pentru
  222

Rn: FCD = 9 nSv/(Bq m
-3 

h)  ... pentru 
220

Rn:  FCD = 32 nSv/(Bq m
-3 

h). 

Doza efectivă, E, se calculează din doza absorbită (Gy) ponderată cu factorii de ponderare după 
radiații (WR) și factorii de ponderare tisulari (WT) și se exprimă în Sievert (Sv):   E = WR WT D  

Factorii de ponderare, în cazul radonului, sunt: pentru radiații WR = 20 pentru radiații α și                                                                                             
WR = 1 pentru radiații β și γ, pentru țesut WT = 0,12  (plămâni). 

Debitul dozei efective se determină din Cechiv (EEDC), în Bq/m
3 
și Factorul de Conversie al Dozei: 

[


efE ] =  [EECD] · [ FCD] = Bq m
-3 

· nSv Bq
-1 

m
3 
h

-1
 =  ...nSv/h 

 Doza efectivă anuală (E) se obține înmulțind cu numărul de ore dintr-un an (t = 8760 h). 

Între descendenții ambilor izotopi ai radonului există și emițători beta, dar energia potențială a 

radiațiilor beta reprezintă mai puțin de 1% din contribuția radiațiilor alfa și se neglijează. 

Contribuția radiațiilor gama care însoțesc dezintegrările alfa, beta se determină prin măsurători, 
ca expunere externă. Contribuția radonului în interior este, în medie, de 24 nGy/h. 

Doza efectivă anuală, în ipoteza că petrecem 75% din timp în interior este:  

E = 24 [nGy/h] x 8760[h/an] x 0,75 [timp petrecut în interior] = 0,188 mSv/an. 

Conform UNSCEAR (Raport Bennet) debitul de doză mediu din surse telurice este: 

exterior: D = 59 nGy/h;                      interior D = 80 nGy/h. 

Pentru România (Oncescu) valoarea pentru interior este mai mare (D = 83 nGy/h). 

Expunerea totală (interior și exterior) la radiații gama din surse telurice este pentru noi: 

Eγ  = (83 x 0,75 + 59 x 0,25)[nGy/h] x 8760[h/an] = 0,640 mSv/an. 

Expunerea medie individuală datorată inhalării descendenților radonului se calculează în 
condițiile staţionării 75% din timp în interiorul locuinţei și 25% în exterior, luând pentru factorii de 
echilibru valorile FInterior= 0,45; Fexterior= 0,70 și concentrațiile medii, la scara globală (Bennet): 

în interior - 
222

Rn, C = 40 Bq/m
3
, 

220
Rn, C= 2 Bq/m

3
 și în exterior: -

 222
Rn, C = 10 Bq/m

3
, 

220
Rn, C = 0. 

Dacă calculăm EEDC și apoi Eef folosind pentru FCD valorile de mai sus (UNSCEAR) obținem: 

pentru 
222

Rn    E = 8760 x 9 x (0,75 x18 + 0,25 x7) [h/an] [nSv/(Bq m
-3

h)] [Bq /m
3
] = 1,200 mSv/an 

pentru 
220

Rn    E = 8760 x 32x 0,75 x0,9 [h/an] [nSv/(Bq m
-3

h)] [Bq /m
3
] = 0,190 mSv/an. 

Deci Doza efectivă totală este:  E = 1,390 mSv/an.  

B.2 Măsurarea radonului și a descendenților săi 

Metodele de măsurare se clasifică după: 

- tipuri de măsurări: metode instantanee și metode integratoare; 

- sisteme de măsură: metode active (acționate electric / mecanic) și metode pasive; 

- principiul de detecție: particule alfa (Global sau Spectrometric) și sp. gama; 

- radionuclizi măsurați: măsurarea exclusivă a
 222

Rn sau 
220

Rn, măsurări în situații de echilibru, 
măsurare descendenți în situații de neechilibru. 
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Metode de măsurare utilizate: 

 Celula Lukas - indicat pentru măsurări în mine, permit  măsurare instantanee, sistem activ; 
măsurare alfa-global în situații de echilibru;  

 Metoda filtrului de aer - realizează măsurarea instantanee a concentrației descendenților, 
sistem activ, măsurare alfa în condiții de neechilibru;  

 Metoda spectrometriei gama - realizează măsurare instantanee, detecție radiații gama, 
semi pasivă, în sistem spectrometric la cvasi echilibru;  

 Metode speciale de monitorare continuă: măsurarea activității - detectoare solide de urme; 
electreți; măsurarea dozei absorbite - Sisteme Termoluminescente (TLD).   

Dezvoltarea metodelor de măsurarea implică și stabilirea metrologiei radonului pentru a asigura 
etaloane de radon (capsule închise, cu radon în echilibru cu descendenții și activitatea certificată) și 
standuri de etalonare (incinte de referință).  

Cea mai utilizată metodă de măsurare a concentrației de radon în clădiri este metoda integrată a 
detectorilor de urme din corp solid cu perioada de acumulare de 3 luni – 1 an. 

În tara noastră contribuții importante privind problemele radonului au adus D-na dr. Ana Daniṣ –IFIN HH care 
a pus în funcțiune primele sisteme de măsură bazate pe detectori de urme în România și Laboratorul de 
radon al Facultății de Știința Mediului, Univ. "Babeş-Bolyai", sub îndrumarea prof. Constantin Cosma.  

Pentru măsurători în clădiri se folosesc în prezent echipamente RadoSys (Ungaria) formate din  
detectori de urme CR-39 și Sistemul RadoSys de procesare a detectorilor de urme. Detectorii se 
expun pentru o perioadă de timp de minim 3 luni, în camerele unde se dorește monitorizarea, la o 
înălțime de 1-1.5 m de sol, la o distanţă de aproximativ 80 cm de perete [conform unui protocol de 
măsurare recunoscut de organismele internaționale (HPA, NRPB și EPA)]. Rezultate obţinute de 
colectivul prof. C. Cosma pentru România: concentrația medie de radon este de 10–20 Bq/m

3
 în aerul 

exterior și de 115 Bq/m
3
 în aerul interior (cu limite între 30 Bq/m

3
 și 3100 Bq/m

3
). 

 Cele mai ridicate concentrații au fost identificate în zona uraniferă Ştei-Băiţa Bihor - concentrația 
medie de radon (287 Bq/m

3
) fiind de 2,5 ori mai mare decât pentru restul Transilvaniei. 

C. Expunerea la radon 

C.1 Impactul radonului asupra expunerii individuale 

Numeroasele studii epidemiologice efectuate pe cohorte de mineri în anii 1980 [Suedia-1984, 
Ontario-1985, Saskatchewan-1986 ș.a.) au demonstrat că inducerea cancerului pulmonar la mineri se 
datorează expunerii la radon. S-a confirmat că efectele datorate radonului sunt consecințe ale inhalării 
produșilor de filiație (descendenților) fixați pe particule de aer și din aer. Fracțiunile solide se opresc în 
plămâni (organul critic). Riscul de îmbolnăvire este proporțional cu expunerea cumulată.  
 Mărimea Dozei Absorbite (D) este determinată de concentrația de radon (Bq.m

-3
), concentrația 

echivalentă (EEDC) / factorul de echilibru (F), volumul de aer inhalat și timpul de staționare.  
După riscul de îmbolnăvire prin expunere la radon distingem 3 categorii de persoane: 

1. Lucrătorii din  industria de extracție și prelucrare a uraniului.  

2. Lucrătorii din alte industrii (mine neuranifere, galerii subterane, exploatare ape termale, prelu-
crări fosfați) sau alte locuri de muncă în care pot apare  “creșteri semnificative” ale expunerii la radon. 

3. Persoane din populație/publicul larg, expuse la radon în spații închise (radon interior) în 
locuințe, spații sociale sau la locul de muncă  și/sau în mediul natural, eventual modificat prin activități 
umane (foraje, halde de steril, alte depozite). 

(1) Pentru lucrătorii din industria uraniului riscul de îmbolnăvire se limitează prin încadrarea lor ca 
“expuși profesional”. În țara noastră, această încadrare se face de la primele reglementari a activită-
ților din domeniul nuclear [Legea nr.61/74 și Normele Republicane de Securitate Nucleară] și se dez-
voltă, în continuare, odată cu evoluția sistemului de reglementare [Legea 111/1996(r) Normele Fun-
damentale de Securitate Radiologică, Norme de Minerit Radioactiv]. Conform cerințelor de reglemen-
tare trebuie asigurate condițiile de muncă astfel ca expunerea individuală să nu depășească limitele 
de doză care, se stabilesc pentru un risc biologic acceptat de societate, la momentul dat, pentru 
diferite profesii. Limitele de doză aplicate din anul 2000 presupun un risc, acceptat, de 5∙10

-2
/ Sv.  

(2) Pentru protecția lucrătorilor din alte sectoare de activitate în care pot apare concentrații mari 
de radon, thoron și descendenții acestora este obligatorie verificarea dozimetrică a locurilor de muncă 
(NFSR, art.90-91) și încadrarea în prevederile legale, după caz.  

(3) Expunerea populației la radon intră în expunerea naturală. Întrucât expunerea medie  anuală a 
populației din surse naturale este de 2,400 – 2,600 mSv  [Eγ = 0,640 mSv, Eelemente ingerate = 0,300 mSv, 
Erad. cosmice = 0,300 mSv ERadon =1,200 - 1,400 mSv] rezultă că mai mult de 50% din expunere revine 
radonului ingerat și produșilor săi de filiație. 
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Comisia Internațională de Protecție Radiologică (International Commision on Radiological Protec-
tion) în Publicația 60 (1990) recomandă organismelor de reglementare naționale definirea specifica-
țiilor cantitative pentru locurile de muncă cu potențial de expunere la radionuclizi naturali (și radiații 
cosmice) și luarea în considerare a acestor expuneri. Pentru expunerea la surse naturale în locurile 
de muncă, unde există controlul expunerii la surse asociate direct cu munca precizează că aceasta nu 
trebuie inclusă în expunerea profesională. Reglementările CNCAN în vigoare transpun Directiva 96/29 
care respectă aceste Recomandări și de aceea, în Normele Fundamentale de Securitate Radiologică, 
se exclud expunerile datorate radonului în locuinţe  (cap II Domenii de aplicare) . 

În Publicația 65 (Protection against Radon 222 at Home and at Work) se dezvoltă principiile 
generale de radioprotecție pentru expunerea la radon și se propune stabilirea nivelelor maxime de 
concentrații admise pentru 

222
Radon  la valorile pentru care doza efectivă anuală datorată radonului 

este 3 –10 mSv respectiv 200-600 Bq∙m
-3

 pentru locuințe și 500-1500 Bq∙m
-3

 pentru locuri de muncă, 
având în vedere numărul diferit de ore petrecute în cele două locații.  

Studii majore efectuate în ultimii 25 ani au demonstrat că expunerea la radon în locuințe (radon 
rezidențial) este, după fumat, principalul factor de mediu responsabil de apariția cancerului pulmonar. 
Dar lupta cu cancerul a devenit o problemă socială importantă având în vedere numărul anual de 
decese și resursele cheltuite de societate pentru tratarea acestei afecțiuni. Conform statisticilor, 
cancerul este a 2-a cauză de mortalitate la nivel mondial, după bolile cardiovasculare și cele mai 
multe din decese se datorează cancerului pulmonar - în medie la fiecare 30 s undeva în lume o 
persoană moare din cauza cancerului pulmonar. În Romania este și tipul de cancer cu cele mai multe 
cazuri de diagnosticare târzie (faza IV). În UE incidența cancerului pulmonar este de 52.5/100.000 de 
persoane, iar mortalitatea anuală este de 48.7/100.000 persoane, incidența fiind mai mare la bărbați 
decât la femei. În aceste condiții a crescut interesul pentru controlul calității aerului.  

Conform statisticilor Organizației Mondiale a Sănătații, peste 4,3 mil. decese se produc, anual, din 
cauza poluării din interiorul locuințelor. Un semnal de alarmă recent al UNICEF arată că peste 3,7 mil. 
copii au fost afectați fizic și/sau mental de poluarea aerului în anul 2012, respirând noxe în aer de 
până la 6 ori mai mari decât limitele admise. 

Programele de eficientizare energetică a clădirilor [Directiva 2002/91/EC] folosesc soluții 
constructive (tehnologii și materiale de construcții) care nu țin cont de consecințele asupra calității 
aerului interior, în condițiile în care s-a stabilit că sistemele de aer condiționat cresc concentrațiile de 
radon în interior. Dintre factorii care determină creșterea nivelului de radon în interior, cea mai 
importantă contribuție o au după amplasament/emanația solului, înlocuirea ferestrelor cu ferestre 
etanșe. Obiceiurile rezidenților, respectiv scăderea timpului petrecut în aer liber, și creșterea timpului 
petrecut în spatii închise, reducerea timpilor de ventilare și / sau aerisire, (mai ales în sezonul rece) 
contribuie, de asemenea, la creșterea expunerii la radon în interior. 

S-a stabilit că riscul de a dezvolta cancer pulmonar crește cu 16% pentru fiecare 100 Bq/m
3
. 

În Publicația 103 (2007), ICRP recomandă autorităților naționale să fixeze niveluri de referință 
pentru a ajuta optimizarea protecției și menține valoarea superioară de 10 mSv pentru nivelul de 
referință, respectiv concentrațiile maxime de 1500 Bq∙m

-3
 pentru locurile de muncă și 600 Bq∙m

-3
 

pentru locuințe. În Publicatia 115 (Lung Cancer Risk From Radon And Progeny And Statement On 
Radon, 2010), ICPR reconsideră factorul de conversie a dozei [FCD] și propune o creștere cu un 
factor aproape de 2. Directiva 2013/59 EURATOM (art.54) cere statelor membre să stabilească ni-
veluri naționale de referință pentru concentrațiile de radon la locurile de muncă de maxim 300 Bq∙m

-3
 

(excepțiile trebuie justificate). România, ca stat membru UE, trebuie să implementeze aceste 
prevederi înainte de 6 februarie 2018. 
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Abstract  

Present essay try to show some of the most important ecological aspects concerning the industrial use of 
Titanium and its alloys. Starting with those regarding its properties, continuing with some technological 
processes involved in elaborating those materials and ending with the issues regarding recycling processes, 
titanium challenges scientists and engineers as well because of its remarkable properties that allow special 
applications in various human activities; but the main issues regarding the technological process of 
elaborating Titanium or its alloys are followed by those connected with the environments protection and 
recycling those materials. It seams that titanium worth all those efforts made by scientists in using it at a 
larger scale. Researches on those aspects are developed in Romania too. 

1. Introducere 

 În prezent se înregistrează încercări de a pune în evidenţă numeroasele aspecte ecologice ale 
folosirii titanului şi aliajelor sale. Începând cu proprietăţile sale de bază, continuând cu unele procese 
implicate în elaborarea acestor materiale şi sfârşind cu procesele de reciclare a deşeurilor, Titanul 
constitue o permanentă provocare pentru oamenii de ştiinţă şi ingineri datorită numeroaselor sale 
aplicaţii în diferite domenii ale activităţilor umane; dar principalele probleme legate de elaborarea 
titanului şi a aliajelor sale sunt urmate de cele privind protecţia mediului și reciclarea acestor 
materiale. Se pare că titanul merită aceste eforturi făcute de oamenii de ştiinţă în folosirea lui pe scară 
largă. Cercetări sub aceste aspecte au fost dezvoltate şi în România. 

2. Aplicaţiile actuale ale titanului și aliajelor sale 

 După unele prognoze, titanul va deveni al treilea metal ca importanţă pe scară mondială. Ritmul 
de creştere a producţiei de titan metalic depăşeşte cu mult ritmul de creştere a economiei mondiale şi 
a celorlalte industrii. Numeroasele utilizări ale titanului şi aliajelor sale în cele mai variate ramuri 
industriale sunt justificate de proprietăţile deosebite ale materialului. Folosirea timpurie a titanului în 
industria aerospaţială s-a dovedit a fi atât de avantajoasă, încât aceasta a polarizat practic producţia 
de titan, alte aplicaţii potenţiale fiind încă puţin exploatate.  
 Practic, deosebim o mare varietate de aplicaţii: 

- aplicaţii care presupun utilizarea titanului datorită rezistenţei sale deosebite la coroziune, cum 
ar fi: tehnologiile chimice, industria producătoare de hârtie, industria energetică, aplicaţii 
acvatice; 

- aplicaţii biomedicale, care exploatează inerţia metalului în corpul uman (biocompatibilitatea): 
implante, proteze; 

- aplicaţii speciale, care fac apel la proprietăţile de superconductivitate (aliajele cu niobiu) sau la 
efectul de memorizare a formei (aliajele cu nichel); 

- aplicaţii mai noi, care exploatează mai ales rezistenţa specifică ridicată – industria 
constructoare de automobile; 

- aplicaţii în industria bunurilor de larg consum: camere de luat vederi, bijuterii, instrumente 
muzicale, echipament sportiv. 

 Rezistenţa specifică ridicată, rezistenţa optimă la oboseală sunt doar câteva caracteristici care  
promovează titanul ca metal preferat în industria construcţiilor aero-spaţiale. Astfel, titanul şi aliajele 
sale sunt utilizate cu precădere la construcţia fuselajelor şi structurilor de rezistenţă, a motoarelor cu 
reacţie, precum și a sateliţilor și rachetelor. Titanul se mai utilizează de asemenea la realizarea de 
componente ale motoarelor cu reacţie: palete de turbină, discuri şi palete de compresoare, conducte 
de aer fierbinte, lagăre pentru rotoarele elicopterelor. 

3. Examinarea ultrasonică automată a biletelor din titan 

 Examinarea semifabricatelor rotunde și pătrate se efectuează în instalaţii automate (Fig. 1), în 
volum de 100% cu fascicul cu incidenţă normală, unde longitudinale; se examinează  parţial, în funcţie 
de unghiul de incidenţă (45˚ sau 60˚), cu fascicul înclinat (unde longitudinale sau transversale), 
tangențial-ambele sensuri, semifabricatele rotunde. 

 Evaluarea discontinuităţilor: monitorizarea fiecărui traductor utilizat (respectiv un traductor cu 
incidenţă normală și două cu incidenţă oblică pentru bare rotunde și opt traductori cu incidenţă 
normală pentru bare pătrate) se efectuează simultan în două moduri de control, astfel: 
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- unul sau mai multe canale de control direct operând prin compararea ecourilor provenite de la o 
eventuală discontinuitate cu ecoul obţinut de la un defect artificial de referinţă situat la aceeaşi 
distanţă faţă de suprafaţa de  examinare  (Fig. 1, TRASA 1  și TRASA 2); 

- un canal de control indirect care monitorizează scăderea ecoului de fund provocată de eventuala 
apariţie a unor defecte volumetrice sau de structură nefavorabilă in volumul scanat al materialului 
examinat, la oricare dintre traductorii cu incidenţă normală (Fig. 1, TRASA 3). 

 

                                        Fig. 1. Instalaţie pentru controlul automat al biletelor de titan.                                     

4. Probleme tipice pentru examinarea ultrasonică a forjatelor din titan 

a. Anizotropia materialului asociată cu procesele de forjare pot fi cuantificate prin măsurarea 
vitezei de propagare a ultrasunetelor, fluctuaţiile ecoului de fund şi nivelul zgomotului de material. 
Figura 2 reprezintă un bilet forjat ale cărui caracteristici sunt măsurate (1) în lungul liniilor de curgere, 
(2) perpendicular pe liniile de curgere şi (3) oblic faţă de acestea. Acest tip de măsurători se fac 
pentru a stabili inspectabilitatea materialului raportată la direcţia liniilor de curgere. 

 

 

 

Fig. 2. Examinarea ultrasonică a forjatelor.                                        Fig. 3. Secţiune transversală. 
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 Figurile (3) si (4) reprezintă analiza microscopică 
a unui bilet forjat în secţiune transversală și respectiv 
longitudinală, cu evidenţierea anizotropiei de material. 
Rezultatele măsuratorilor experimentale sunt folosite 
pentru a dezvolta și valida modele de zgomot de 
material şi în cele din urmă să permită obţinerea unor 
concluzii privind efectul procesului de forjare asupra 
posibilităţilor de inspecţie ultrasonică. Pentru exem-
plificare au fost alese două bare obţinute prin forjare 
liberă. 

 

- Bară de Ti6Al4V cu diametrul de 130 mm, tra-
tată termic (menţinere o oră la 760˚C, răcire în aer); 

- Bară de Ti6Al4V ELI, cu diametrul de 350 mm, 
tratată termic (menţinere 2 ore la 730˚C, răcire în 
aer). 

     Fig. 4. Sectiune longitudinală. 

Barele au fost analizate microscopic, prelevându-se câte o probă în secţiune transversală,  din 
centrul şi la ½ din raza forjatului  

 Bara 1 – Prezintă o microstructură fină, omogenă (Fig. 5 și Fig. 6) - specifică aliajelor de titan 
deformate în domeniul alfa-beta, cu fază alfa echiaxă și alungită (alb) în matrice de beta transformată 
fără fază alfa pe limita de grăunte. Acest tip de structură se obţine în urma recristalizării cu încălzire în 
domeniul alfa sau alfa+beta și duce la obţinerea unor proprietăţi mecanice optime. 

 

 

 

Fig. 5. Mărire 100:1- centru.  Fig. 6. Mărire 100:1-1/2 rază. 

 În urma măsurătorilor efectuate, s-a observat că acest tip de structură duce la o foarte bună 
transparenţă ultrasonică a materialului, creşterea raportului semnal/zgomot și îmbunătăţirea POD 
(Probabilitatea de Observare a Defectului). 

Bara 2 - Prezintă microstructură (Fig. 7 și Fig.8 ) cu lamele de fază alfa, orientate și reţea de fază 
alfa pe limita de graunte beta iniţial în ambele probe: centru si ½ rază.  

 

 

 

Fig. 7. Mărire 100:1- centru.  Fig. 8. Mărire 100:1-1/2 rază. 
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 Acest tip de structură nu este de dorit în aliajele de titan, ducând la proprietăţi mecanice necores-
punzătoare conform normelor de admisibilitate. Faza alfa la limita de grăunte se formează la răcirea 
de la temperatura peste beta transus. Este necesară prelucrarea în domeniul alfa - beta pentru a 
controla formarea de fază alfa pe limita de grăunte. 
 Din punct de vedere al comportamentului ultrasonic, prezenţa acestui tip de structură conduce la 
o creştere accentuată a atenuării specifice în materialul forjatului, la apariţia unui zgomot de material 
uneori peste limita admisă de standard și, implicit, la o scădere semnificativă a POD, elemente care 
pot afecta până la anulare, efectuarea inspecţiei. 

b. Macrostructura materialului  

 Macrostructura titanului și a aliajelor sale dă informaţii despre procesarea materialului: topire, 
prelucrare mecanică. Este folosită pentru detectarea defectelor de topire și a anomaliilor, aprecierea 
calitativă a fineţii grăunţilor, uniformitatea şi orientarea grăunţilor în produsele forjate. Prin urmare 
materialul trebuie să fie uniform cristalizat și prelucrat mecanic suficient pe toată suprafaţa.  
 La analiza macrostructurală în secţiune transversală, proba analizată prezintă o structură fină cu 
grăunţi echiacşi în centru (Fig. 9), cu dimensiuni de grăunţi între 3-7 mm. La marginea secţiunii  
transversale (Fig. 10 și Fig. 11) grăunţii devin columnari cu lungimi de până la 19 mm. 

Acest fenomen poate fi cauzat de cristalizarea neuniformă a materialului. 
 

 

 

Fig. 9. Mărire 7:1 centru secţiune transversală. 
 

Fig. 10. Mărire 7:1 margine secţiune transversală. 

 

Fig. 11. Proba analizată. 

 Influenţa acestui tip de macrostructură asupra examinării ultrasonice se manifestă prin apariţia 
unui zgomot de material accentuat în prima parte a oscilogramei (A-scan), creşterea exagerată a 
zonei moarte la intrarea fasciculului ultrasonic în material şi afectarea POD, pâna la imposibilitatea 
efectuării acestei examinări  (Fig.12 și Fig.13).  

 De remarcat că acest tip de macrostructură poate apare şi la materiale a căror analiză microstruc-
turală precum şi incercările mecanice efectuate au dat rezultate pozitive, cu valori acceptate de 
standardele AMS, dar care devin din acest motiv dificil inspectabile ultrasonic. 
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Fig. 12. Semifabricat forjat cu structura normală.  Fig. 13. Semifabricat forjat cu structură cu grăunţi 

columnari. 

c. Efectul razei de curbură a suprafeţei examinate  

Forma suprafeţei de intrare (diametrul biletului) influenţează distanţa de focalizare a fasciculului 
ultrasonic în materialul examinat şi afectează atât 
amplitudinea semnalului provenit de la defectul 
artificial de referinţă cât şi zgomotul de material 
din zona respectivă.  
     Curbele de atenuare (DAC) obţinute de la 
defecte artificiale tip gaură cu fund plat practicate 
în bilete etalon (Fig.14), ridicate utilizând acelaşi 
sistem ultrasonic (defectoscop + traductor ultra-
sonic poziţionat la aceeaşi distanţă focală) și 
vizând defecte artificiale de aceiaşi mărime și 
aflate la adâncimi comparabile, vor avea aspecte 
diferite în funcţie de diametrul forjatului (Fig. 15 şi 
Fig. 16).   

 

       Fig. 14. Piesă cu discontinuităţi artificiale de referinţă. 

 

 

 

 

Fig. 15. Bilet cu diametrul 111.5 mm.                                Fig. 16. Bilet cu diametrul 265.0 mm. 

 Observăm de asemenea diferenţe semnificative între ecodinamica aceluiaşi traductor, în aceleaşi 
condiţii de examinare, determinată pe cele două direcţii de deplasare (axială și tangenţială) dar pe 
bilete de diametre diferite. 

 Determinarea experimentală a elementelor prezentate mai sus permite setarea Sistemului de 
Inspecţie Ultrasonică, atât ca sensibilitate de examinare (curba DAC) cât şi ca elemente de dinamică 
(pasul elicei de examinare, frecvenţa de repetiţie a impulsurilor, viteza de rotaţie a biletului), în scopul 
obţinerii unor rezultate optime.   
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Fig. 17. Ecodinamica bilet ø 265.0. 

 

 

 

Fig. 18. Ecodinamica bilet ø 111.5. 

4. Concluzii 

 Factorii care guvernează fazele prezente în structuri, mărimea și forma acestora sunt: compoziţia 
chimică, istoricul fabricaţiei și tratamentul termic. 

Microstructurile aliajelor de titan, mărimea și forma acestora sunt afectate de variabilele de proces 
ca: elemente de aliere şi impurităţi, procedeul de topire folosit la obţinerea lingoului, metode de 
deformare plastică (ex. forjare) și ultima operaţie tehnologică suferită de produs (ex tratamentul 
termic). În practică, structura ideală nu se poate obţine. Ea variază în cadrul unui aliaj ca rezultat al 
istoricului fabricaţiei, neomogenităţii chimice sau contaminării. 
 Prin coroborarea proceselor de obţinere a lingourilor, de forjare și tratament termic se pot 
evidenţia cauzele care duc la astfel de structuri şi obţinerea unei structuri omogene, inspectabile 
ultrasonic. 
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Abstract 

According to Norms on operational radiation protection for the development of the Non-Destructive Testing 
practice with the ionising radiation, art. 14, lit. (k) - NSR 10,  the authorization holder has to request the 
carrying out of radiation safety assessments for identifying the normal exposure sources and the predictable 
potential exposure sources, for estimating the probability and size of the doses resulted in these cases and 
for assessing the means and methods necessary to ensure the radiation protection and the radiological 
safety. This paper suggests a model/example on the radiological safety assessment for a Non-Destructive 
Testing Laboratory with ionising radiation, NDT practice being carried out in screened and special designed 
enclosure, using a radiological facility with X radiation generators and a radiological facility with radioactive 
sealed source.    

1. Introducere  

În conformitate cu art. 14, alin (1), lit. (k) de la Ordin CNCAN nr. 155/2003 - Normele de radio-
protecţie operaţională privind desfășurarea practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante – NSR 
10, titularul de autorizaţie trebuie să efectueze evaluări de securitate radiologică pentru identificarea 
surselor de expunere normală și a celor de expunere potenţială previzibilă, pentru estimarea 
probabilităţii și mărimii dozelor rezultate în aceste cazuri și pentru evaluarea mijloacelor și metodelor 
necesare asigurării radioprotecţiei și securităţii radiologice. 

Această lucrare își propune un model/exemplu de evaluare de securitate radiologică pentru un 
Laborator de Control Nedistructiv cu radiaţii ionizante, practica de CND desfășurându-se într-o incintă 
ecranată și special amenajată, utilizând o instalaţie radiologică cu generatori de radiaţii X și o 
instalaţie radiologică cu sursa radioactivă închisă. În acest sens, în efectuarea evaluării de securitate 
radiologică se iau în considerare următoarele: 

- operațiuni normale în desfășurarea activității de radiografiere industrială în incinta ecranată și 
special amenajată; 

- situații de posibile accidente/incidente radiologice și măsuri pentru a preveni accidentele/ 
incidentele și pentru a limita consecinţele acestora; 

- măsuri de control pentru a limita expunerile; 

- expuneri potențiale și posibile doze încasate de personalul expus profesional pe durata  
derulării operațiunilor normale de radiografiere industrială. 

2. Sursele de radiaţii utilizate în examinarea nedistructivă cu radiaţii penetrante  

Titularul de autorizaţie este autorizat să utilizeze în incinta ecranată și special amenajată a 
Laboratorului de Control Nedistructiv, următoarele surse de radiaţii: 

- generator de radiaţii X, cu fascicul de radiaţii direcţional, cu parametrii maximi: U=160 kV, I=4 
mA și un debit de doză echivalent, la 1 m de pata focală a tubului Rx, de 4 Sv/ h; 

- sursă închisă radioactivă de Ir-192, cu activitatea maximă de 3,7 TBq și un debit de doză 
echivalent, la 1 m de sursă, de 462,5 mSv/h. 

3. Persoanele supuse riscului radiologic  

Sunt două categorii de persoane supuse riscului de expunere la radiaţii X și gamma, și anume: 

- personalul expus profesional care desfășoară practica de control nedistructiv cu radiaţii 
ionizante în incinta ecranată și special amenajată (operatorii CND RP și responsabilul cu 
securitatea radiologică); 

- persoanele din populaţie (angajaţii titularului de autorizaţie care desfășoară alte activităţi de 
producţie în apropierea incintei ecranate și special amenajate). 

4. Măsuri existente pentru controlul expunerilor la radiaţii ionizante  

Incinta ecranată și special amenajată este echipată cu sisteme de securitate, de bună calitate, de 
exemplu: sisteme de blocare sau de acţionare intercondiţionată, astfel încât deschiderea accidentală 
a ușii de intrare în incintă, pe durata expunerii radiografice, să oprească automat expunerea, și 
sisteme de avertizare sonoră și luminoasă pentru a indica atunci când expunerea trebuie să înceapă 
și care, să funcţioneze pe toată durata expunerii radiografice. 

O expunere radiografică nu poate fi declanșată dacă ușa incintei ecranate este deschisă. 

mailto:serban_viorel59@yahoo.com
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Sistemele de securitate, procedurile și instrucţiunile de lucru în incinta ecranată și special 
amenajată asigură că numai o singură sursă de radiație (numai o singură instalaţie) poate fi utilizată la 
un moment dat. Semnul de radiație (trifoiul) este afișat pe toate ușile pentru a indica un posibil risc de 
expunere la radiații. Incinta ecranată și special amenajată este echipată cu un avertizor fix de radiații 
cu prag de alarmare și, totodată, dotată cu întrerupătoare de oprire în caz de urgență. 

Aceste întrerupătoare de oprire în caz de urgenţă trebuie să fie acţionate de orice operator aflat în 
interiorul incintei ecranate, în cazul declanșării accidentale a expunerii radiografice.  

Incinta ecranată și special amenajată este construită astfel încât maximul debitului de doză la 0,1 
m de peretele exterior al incintei să fie mai mic de 1 µSv/h. Acest lucru înseamnă că doza maximă 
anuală încasată de către o persoană din populaţie va fi mai mică de 1 mSv (mai exact 0,8 mSv), 
presupunând o ocupare maximă în zona de 2000 de ore pe an. Această estimare de doză este 
considerată acceptabilă.  

Sistemele de securitate și avertizare, cât și procedurile de lucru existente sunt operaţionale pentru 
a preveni accesul pe acoperiș în timpul lucrului cu instalaţiile radiologice industriale de radiografiere. 

5. Doze posibile cauzate de accidente sau incidente radiologice  

 Următoarele situatii pot fi considerate ca accidente/incidente previzibile: 

(1) Pentru instalaţii cu surse închise de radiaţii: 

a. Sursa radioactivă nu mai revine complet în container;  

b. Sursa radioactivă rămâne blocată în exteriorul ecranului de protecţie al containerului, fie în 
capul de iradiere, fie pe tubul de transfer, fie la intrarea în container; 

c. Decuplarea sursei sau a port sursei de cablul de telecomandă sau ieșirea din tubul de 
transfer/ghidaj sau capul de iradiere; 

d. Furtul sau pierderea sursei/containerului cu sursa; 

e. Deteriorarea sursei sau a containerului (deformări mecanice sau ca urmare a unui accident 
în timpul transportului);  

f. Contaminare radioactivă rezultată ca urmare a utilizării unei surse defecte sau deteriorate; 

g. Incendiu; 

h. Deteriorări mecanice pot afecta sistemul de ecranare a sursei radioactive închise. 

(2) Pentru instalaţii cu generatoare de radiaţii X: 

(a) defectarea sistemului de control al timpului de expunere; 

(b) alimentarea accidentală cu înaltă tensiune a tubului radiogen; 

(c) neglijenţa operatorului privind oprirea expunerii controlată manual; 

(d) defectarea sistemului de intercondiţionare, avertizare, de securitate sau scoaterea delibe-
rată din funcţiune a acestora, ceea ce duce la intrarea în incintă în timpul unei expuneri; 

(e) scurgerea de ulei din instalaţie;  

(f) defectarea instalaţiei sau deteriorarea ecranării. 

În fiecare dintre scenariile de mai sus, cea mai nefavorabilă situaţie posibilă este ca o persoană 
să fie expusă în apropierea unei surse radioactive neecranate sau a unui generator de radiaţii X, în 
funcţiune.  

În tabelul 1, se prezintă timpul necesar pentru ca un expus profesional să încaseze pe întregul 
organism doza efectivă maximă admisă.  

Tabelul 1.  

Nr. 
crt. 

Sursa de radiaţii Debit de doză la 1m faţă de pata 
focală/sursa radioactivă (mSv/h) 

Timpul minim necesar pentru a se 
încasa o doză de 20 mSv 

1. 160 kV; 4 mA 4000 18 s 

2. Ir-192; 3,7 TBq 462,5 ~2,6 min 

Debitele de doză în apropierea surselor de radiații vor fi foarte mari:  

- Pentru sursa radioactivă închisă de Ir-192, doza la mâini, dacă acestea s-ar afla la o distanță 
de 5 cm de sursa radioactivă, timp de 5 min, ar fi de aproximativ 15,4 Gy. Acest nivel de doze 
ar duce la apariţia efectelor deterministice la nivelul mâinilor. 

- Pentru instalaţia cu generatorul de radiaţii X, doza la mâini, în cazul în care acestea s-ar afla 
la distanţa de 20 cm, de fereastra generatorului, timp de 5 min, ar fi de aproximativ 8 Gy. 
Acest fapt ar duce, la fel, la apariţia efectelor deterministice la nivelul mâinilor (arsuri). 

Titularul de autorizaţie a implementat și dezvoltat o serie de măsuri pentru limitarea producerii 
unor evenimente, incidente sau accidente radiologice și de a atenua eventualele consecinţe sau 
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efecte, dacă acestea apar, pe durata utilizării instalaţiilor radiologice cu generatori de radiaţii X sau 
surse radioactive închise.   

Aceste măsuri cuprind: 

- instruirea periodică a intregului personal expus profesional în domeniul radioprotecţiei și 
securităţii radiologice; 

- existenţa instrucţiunilor de lucru și a procedurilor de lucru cu instalaţiile radiologice pentru a 
elimina eroarea umană; 

- verificarea tehnică periodică a instalaţiei cu generator de radiaţii X, a instalaţiei cu sursa 
închisă radioactivă și a accesorilor aferente instalaţiilor radiologice; 

- măsurători dozimetrice permanente pentru a confirma prezenţa sursei radioactive; 

- verificare periodică a sistemelor de securitate și interblocare, de avertizare și semnalizare 
prezenţa radiaţiei;  

- verificări de rutină (zilnice, săptămânale) privind funcționarea acestora; 

- dotarea incintei ecranate și special amenajate cu avertizoare de radiaţii cu prag de alarmare; 

- dotarea cu aparatură dozimetrică portabilă pentru monitorizarea mediului de lucru; 

- măsuri de prevenire a incendiilor; 

- existenţa planurilor de urgență detaliate; 

- instruirea periodică privind situaţiile de urgență; 

- desfășurarea periodică a exercițiilor de urgență și a antrenamentelor echipei de intervenţie. 

6. Măsuri specifice de control  

Evaluarea de securitate radiologică, descrisă mai sus, arată că măsurile de radioprotecție sunt 
necesare pentru a limita expunerile la radiaţii ionizante.  

Asigurarea de ecrane de protecţie, utilizarea sistemelor de securitate și a sistemelor de 
avertizare, precum și implementarea și dezvoltarea unor proceduri și instrucţiuni de lucru sunt măsuri 
de radioprotecţie și securitate radiologică obligatorii și necesare într-o zonă controlată.  

Incinta ecranată și special amenajată este desemnată ca zonă controlată. 
De asemenea, anumite măsuri specifice trebuie să fie luate pentru a se asigura că dozele de 

radiații încasate de operatori radiografici sau de alte persoane aflate în apropierea instalațiilor 
radiologice de radiografiere industrială sunt ţinute sub control în mod satisfăcător/rezonabil. 

Aceste măsuri specifice sunt: 

6.1.  Clasificarea zonelor controlate și supravegheate 

Sistemul de radioprotecţie operaţională instituit și implementat de titularul de autorizaţie trebuie să 
cuprindă o procedură de stabilire a zonelor controlate și supravegheate și pentru controlul accesului 
în zona controlată. Interiorul incintei ecranate și special amenajate este desemnată ca zonă controlată 
și procedurile speciale sunt necesare pentru controlul expunerilor și pentru prevenirea sau limitarea 
amplorii expunerilor potențiale.  

Accesul în zona controlată este limitat la două categorii de personal autorizat care poartă 
dozimetrele personale. 

Zonele situate în imediata apropiere a incintei ecranate și special amenajate și în afara acesteia, 
holuri, camera de prelucrare a filmelor, vestiare, birouri etc., sunt desemnate ca zone supravegheate. 

Această clasificare se face pe baza faptului că, deși riscul de expunere la radiatii, în aceste zone 
este minim, această situație s-ar putea schimba (de exemplu, în cazul unor modificări în derularea 
practicii de CND sau în defectarea sau deterioarea ecranării existente sau a sistemelor de 
intercondiţionare și blocare). 

Prin urmare, este necesar să se mențină zona sub supravegherea personalului expus profesional. 
Condiţiile de lucru în zonele controlate și supravegheate vor fi verificate periodic si, atunci când 

este cazul, vor fi revizuite de titularul de autorizaţie. 

6.2.  Reguli locale necesare pentru a limita expunerile la radiaţii ionizante 

Reguli locale detaliate și specifice trebuie să fie disponibile, prin care să se precizeze procedurile 
care trebuie urmate pentru a limita expunerile atunci când se efectuează examinarea radiografică. 

Limitarea expunerilor este realizată și prin utilizarea unui echipament de radiografie cu sisteme de 
securitate și avertizare intrinsece. Cu condiția ca regulile locale să fie aplicate și respectate, 
expunerea va fi limitată în mod rezonabil. 

6.3.  Aranjamente pentru expuși profesional de sex feminin 

Îndată ce o femeie expusă profesional ia cunostinţă de faptul că este gravidă, ea trebuie să 
informeze în scris titularul de autorizaţie despre acest fapt.  
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Titularul de autorizaţie va lua imediat toate măsurile pentru a asigura protecţia fătului la nivelul de 
doză prevăzut pentru populaţie. 

Condiţiile de lucru ale femeii gravide trebuie să asigure că doza efectivă primită de făt să fie la cel 
mai scăzut nivel posibil, fără să depășească 1 mSv pe toată perioada de graviditate rămasă. 

6.4.  Nivelul de acţiune/investigare a dozei 

În conformitate cu NSR-10: 

a. Nivelul de acţiune/investigare pentru doza efectivă pentru personalul expus profesional este de 
10 mSv pe an; 

b. Depășirea acestui nivel de acţiune impune verificarea procedurilor și instrucţiunilor de lucru și 
a sistemului de radioprotecţie operaţională de către un expert acreditat în protecţie radiologică 
și aplicarea măsurilor corective necesare. 

 Titularul de autorizaţie poate să stabilească un nivel de acţiune/ investigare a dozei mai mic de 
10 mSv pe an, de exemplu: 6 mSv pe an.  

Cu condiția ca toate sistemele de securitate și avertizare să funcționeze în mod corespunzător și 
toate procedurile să fie respectate, riscul de expunere este mic, iar acest nivel de anchetă/investigare 
nu va fi depășit. Această valoare servește ca un instrument util de management și trebuie inclusă în 
regulile locale. 

6.5.  Instruirea personalului expus profesional 

Tot personalul expus profesional trebuie să fie instruit suficient și adecvat pentru a înțelege natura 
pericolelor provenite de la radiații, cât și importanța aplicării și respectării procedurilor specifice și a 
regulilor locale. Tot personalul expus profesional trebuie să fie informat că este important să se mini-
mizeze încasarea dozelor de radiații, la cât mai scazută rezonabil, respectarea principiului ALARA, și 
să prevină incidentele radiologice ce pot să apară sau să atenueze consecințele incidentelor. 

De asemenea personalul expus profesional trebuie instruit și informat corespunzător cu privire la 
cerințele naţionale în vigoare de reglementare a practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante, în 
domeniul radioprotecţiei și securităţii radiologice. 

Nevoia de instruire și de perfecționare este analizată în permanență de către responsabilul cu 
securitatea radiologică. În acest sens trebuie ţinută o evidenţă și păstrate înregistrarile tuturor formelor 
de instruire desfășurate. Toţi operatorii radiografici trebuie să aibă o calificare recunoscută la nivel 
național în tehnicile de radiografiere industrială.  

6.6.  Supravegherea dozimetrică individuală a personalului expus profesional 

În practica de control nedistructiv cu radiaţii ionizante posibilitatea expunerilor potenţiale trebuie 
luată în considerare, personalul expus profesional putând încasa doze mari, în situaţia nerespectării 
procedurilor și instrucţiunilor de lucru sau în cazul accidentelor/ incidentelor radiologice.  

În acest sens, titularul de autorizaţie trebuie să asigure monitorizarea individuală sistematică a 
tuturor persoanelor expuse profesional de categorie A. 

Monitorizarea trebuie efectuată prin intermediul unui organism de dozimetrie individuală acreditat. 
Dozimetrele trebuie să fie purtate pe parcursul perioadelor de muncă și păstrate /depozitate cât 

mai departe de sursele de radiații. 

6.7.  Supravegherea medicală a personalului expus profesional 

Potrivit reglementărilor Ministerului Sănătăţii și Familei titularul de autorizaţie trebuie să asigure 
supravegherea medicală a personalului expus profesional și o supravegere medicală special a 
persoanelor expuse profesional care au fost expuse la doze superioare limitelor de doză prevăzute de 
art. 22 din NFSR-2000 (Normele fundamentale de securitate radiologică publicate în Monitorul Oficial 
al României, Partea I nr. 404 bis din 29 august 2000). 

6.8.  Monitorizarea mediului de lucru și de arie 

Monitorizarea mediului de lucru și de arie este obligatorie și se efectuează pentru a verifica 
întinderea zonelor controlate și pentru a monitoriza eficacitatea sistemelor de securitate. Această 
monitorizare se efectuează în jurul zonei controlate și zonei supravegheate o dată la trei luni și cu 
fiecare ocazie când o sursă radioactivă este reînnoită. 

În mod special, monitorizarea mediului de lucru și de arie trebuie să se efectueaze în cazul în 
care există modificări ale tehnicilor de radiografie sau direcția fasciculului. 

Înregistrările tuturor monitorizărilor de mediu și arie trebuie să fie păstrate în conformitate cu 
cerințele de reglementare. În plus, este obligatorie dotarea incintei ecranate și special amenajate cu 
avertizoare de radiaţii cu prag de alarmare, care să asigure o indicare continuă a debitului dozei. 
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6.9.  Evidenţa instalaţiilor radiologice și a surselor radioactive 

Titularul de autorizaţie trebuie să instituie și să menţină o evidenţă primară a tuturor instalaţiilor 
radiologice și a surselor de radiaţii pe care le are în dotare și, totodată, să instituie și să menţină o 
evidenţă operativă a mișcării și utilizării pentru fiecare instalaţie radiologică și sursă radioactivă. 

6.10. Verificarea sistemelor de intercondiţionare, blocare și avertizare 

Limitarea expunerilor la radiaţii ionizante se bazează foarte mult pe sistemele de intercondiţionare 
și blocare. Funcționarea corectă a acestora trebuie verificată la începutul fiecărei ture de către 
operatorii radiografici, iar înregistrările verificărilor trebuie păstrate.  

Verificarea circuitelor de intercondiţionare și a stării întrerupătoarelor de urgenţă, sistemelor de 
avertizare instalate în incintă cât și a detectorilor de radiaţii montaţi în incintă, trebuie efectuată de 
către o unitate de service autorizată. Toate înregistrările privind aceste verificări trebuie să fie 
păstrate. 

7. Concluzii  

 În desfășurarea practicii de CND cu radiaţii ionizante, atunci când este cazul, o evaluare de 
securitate radiologică trebuie efectuată pentru a demonstra că măsurile de radioprotecție, atât cele 
existente cât și cele necesare și specifice care trebuie luate sau aplicate, limitează expunerile la 
radiaţii ionizante, pentru a se asigura că dozele de radiații încasate de personalul expus profesional 
respectă principiul ALARA. 
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Aplicații speciale ale tehnicii Phased-Array   

(Phased-Array applications) 

Thomas Fausten, GE-Digital Solutions, thomas.fausten@ge.com  
Vrapciu Dorian-Mugurel, Total Control SRL, mugurel@tcontrol.ro   

Abstract 

The advantages of phased-array technology have been relatively slow understood due to two main factors: 

cost and training level of the operating personnel. In recent years, it has been observed increased use of this 

technology for solving control problems previously difficult or impossible to solve. Typical applications has 

been exceeded, this being a sign of maturity of phased-array technique.  

The following are a few special applications of phased-array technique, developed by General Electric for 

various industrial sectors: corrosion, power piping, railway and automotive. 

1. Introducere  

Tehnica Phased-Array cu palpatori matriciali a progresat semnificativ în ultimul timp, mai ales prin 
dezvoltarea unor programe de operare specializate și prin integrarea în sisteme sau dispozitive 
ingenioase, destinate să ușureze setarea echipamentului și să crească productivitatea examinării.     

Examinarea asistată de instrument, rutine pentru măsurători complexe și scanere adaptate la 
particularitățile geometrice ale piesei au devenit elemente comune ale echipamentelor moderne 
pentru examinare ultrasonică. În cele ce urmează, ne propunem să prezentăm succint câteva dintre 
problemele de control rezolvate de către GE-Digital Solutions cu folosirea tehnicii Phased-Array.  

2. Trasarea hărții coroziunii cu Mentor UT  

 Pentru furnizorii de servicii de monitorizare coroziune, care cheltuiesc resurse importante cu 

menținerea unui personal calificat, instrumentul Mentor UT (cu 32 de canale pe căile de emisie/ 

recepție) permite instruirea rapidă și efectivă a personalului de execuție. Operatorul este îndrumat pas 

cu pas la toate etapele de lucru, pe baza meniurilor afișate pe ecran, de la selecția și verificarea 

palpatorului potrivit (Fig. 1), trecând apoi la calibrarea echipamentului, până la efectuarea inspecției și 

raportarea rezultatelor.  

 

Fig. 1. Verificarea funcționării palpatorului este o etapă obligatorie cu Mentor UT. 

 Ecranul tactil, operabil și cu mănuși de protecție, permite navigarea ușoară și intuitivă în meniul 
de operare. Procedura de inspecție, documente suport de instruire, imagini, video și ghiduri de 
referință pot fi toate vizualizate pe instrument, în timpul lucrului. Pentru probleme de control curente, 
utilizatorul are la dispoziție instrucțiuni de lucru presetate de producător, sau poate crea propriile 
instrucțiuni de lucru, folosind programul specializat oferit de producător.  
 Este bine știut că monitorizarea coroziunii implică imagistică cu rezoluție foarte ridicată și 

măsurători de precizie. Aceste cerințe sunt îndeplinite cu ajutorul ecranului cu rezoluție 1024x768 

pixeli și a pulserului cu frecvență de repetiție de maxim 18 kHz, care permit afișarea simultană a 

prezentărilor de diverse tipuri (Fig. 2) de interes la monitorizarea coroziunii: B, C (de ansamblu), C (de 

detaliu), E (scan liniar) și A (local, pentru punctul de măsurare selectat).    

INFORMAŢII  ŞTIRI  OPINII 

 

mailto:thomas.fausten@ge.com
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Fig. 2. Prezentări disponibile simultan pe ecranul Mentor UT. 

3. Examinarea ultrasonică cu Palm Scanner a sudurilor la țevi  

Examinarea nedistructivă în volum a sudurilor efectuate la țevi cu diametru redus este o problemă 
de control dificilă și consumatoare de timp, mai ales în condiții de șantier. Până de curând, diametrul 
redus al curburii și condițiile restrictive de acces au contribuit la selectarea exclusivă a metodei 
radiografice pentru examinarea sudurii țevilor cu diametru mai mic de 89 mm. Înlocuirea examinării 
radiografice cu examinarea ultrasonică se poate realiza numai dacă se dispune de palpatori potriviți și 
un scaner performant în care aceștia să fie integrați. 

Palpatorii cu suprafață de cuplare plană nu funcționează adecvat pe țevi cu diametru redus, 
deoarece fasciculul ultrasonic suferă o defocalizare accentuată datorată refracției la interfața talpă-
piesă (Fig. 3a). Acest efect nedorit se poate neutraliza prin curbarea suprafeței de cuplare în direcția 
curburii suprafeței de examinare (Fig. 3b).  

 De asemenea, scanerul destinat examinării sudurilor la țevi cu diametru sub 89 mm trebuie să 
dispună de o serie de calități pentru a funcționa cu eficacitate: să fie compact, rigid și ușor, astfel ca 
să poată fi folosit în condiții cu acces redus, pe orice tip de material (oțel carbon sau inox) și fără 
alunecare pe verticală în timpul examinării. Deoarece circumferința țevilor este redusă, encoderul de 
poziționare trebuie să funcționeze foarte precis, altfel rezultând erori importante la localizarea 
indicațiilor obținute.  GE-Digital Solutions a realizat palpatori matriciali cu dimensiuni reduse, care se 
pot fixa pe diverse pene de cuplare cu suprafață curbată în direcție perpendiculară pe axa 
palpatorului, și i-a integrat într-un scaner proiectat special pentru a răspunde cerințelor specifice 
examinării ultrasonice semiautomate a țevilor cu diametrul în intervalul 38-89 mm. Palm Scanner 
poate funcționa între țevi apropiate până la 12 mm (Fig. 4a) și este dotat cu un encoder magnetic de 
mare precizie. Prin atașarea unei extensii, este posibil să se efectueze examinare bilaterală cu doi 
palpatori legați la instrument printr-un conector ultracompact cu bifurcație (Fig. 4b). 

4. Examinarea ultrasonică a căii de rulare cu palpator matricial  

Standardul care reglementează examinarea ultrasonică a roților de tren a fost revizuit pentru a 
include și roțile a căror cale de rulare a fost recondiționată pentru uzură. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(a) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
(b) 

  Fig. 3. Efectul de defocalizare a fasciculului ultrasonic (a) și compensarea acestuia                                           

(b) prin profilarea suprafeței de cuplare a palpatorului în direcția curburii.  
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(a) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b)  

Fig. 4. Examinare unilaterală (a) și bilaterală (b) cu Palm Scanner și palpatori matriciali                                   

cu pene de cuplare adaptate la curbură.  

Practica a dovedit că prezența incluziunilor inițial acceptabile poate conduce la spargerea roții 
solicitate la oboseală în timpul utilizării îndelungate. De aceea, nivelul de acceptare a fost redus la 
25% din nivelul curbei DAC trasate pe găuri cu fund plat cu diametrul de 3,2 mm (Fig. 5).   

 

 

 

Fig. 5. Blocul de calibrare a sensibilității pentru 

examinarea căii de rulare a roților de tren. 
 Fig. 6. Palpatorul matricial cu coloană de apă 

montat în poziția de lucru 

Examinarea ultrasonică convențională a căii de rulare durează aproximativ 30 minute și poate fi 
afectată de cuplarea neuniformă pe profilul suprafeței de examinare. Prin utilizarea unui palpator 
matricial cu 64 de elemente și cuplare prin coloană de apă incorporată, durata examinării se reduce la 
aproximativ 1 minut și uniformitatea cuplării pe suprafața căii de rulare este asigurată. 

Palpatorul produs de GE-Digital Solutions (Fig. 6) se prinde ferm de roată cu ajutorul unor 
magneți și este dotat cu encoder pentru localizarea precisă a imperfecțiunilor detectate. Cele 64 de 
elemente active permit acoperirea integrală a lățimii căii de rulare, în timp ce frecvența de 5 MHz 
asigură sensibilitatea și rezoluția necesare unei evaluări corecte a conformității materialului explorat.  

Palpatorul poate fi cuplat la defectoscopul Phasor, în cazul examinării manuale, sau poate fi 
integrat într-un sistem automat de examinare, unde roata se rotește pe sub palpatorul cu coloană de 
apă incorporată. Mai jos (Fig. 7) se pot vedea indicații produse de reflectorii de calibrare, în 
prezentare tip B și tip C, obținute cu defectoscopul Phasor.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Indicații obținute de la găurile cu fund plat din blocul de calibrare,                                                 

prezentare tip B (stânga) și prezentare tip C (dreapta). 

5. Aplicații Phased-Array în industria auto  

Îmbinările prin lipire sunt utilizate pe scară largă la fabricarea caroseriei automobilelor, în special 
la zona de margine a portierelor. Aplicarea neuniformă a adezivului între foile de tablă determină 
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formarea de zone susceptibile la coroziune, aceasta extinzându-se progresiv la tot elementul de 
caroserie afectat. 

Metoda tradițională de inspecție a îmbinărilor prin lipire este una statistică și distructivă, deci 
costisitoare și lipsită de productivitate. Dintre toate metodele nedistructive, metoda ultrasonică este 
aceea care prezintă cel mai mare potențial: este suficient accesul pe o singură parte și calitatea lipirii 
se poate deduce din aspectul succesiunii ecourilor de fund. 

Lipsa adezivului între table conduce la o succesiune lungă a ecourilor de fund (Fig. 8a), cu o 
descreștere lentă a amplitudinii, în timp ce prezența acestuia produce o atenuare accentuată a 
amplitudinii ecourilor de fund succesive (Fig. 8b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(b) 

Fig. 8. Evaluarea calității îmbinărilor prin lipire cu tehnica ultrasonică convențională:  

lipire defectuoasă (a), lipire conformă (b) 

Utilizarea tehnicii ultrasonice convenționale nu permite acoperirea completă și rapidă a zonei de 

interes. Suplimentar, interpretarea oscilogramei presupune personal operator cu un grad relativ ridicat 

de instruire.  Aceste impedimente pot fi depășite cu tehnica fazorială, folosind un palpator cu lungime 

puțin mai mare decât lățimea zonei de interes, deplasat în lungul acesteia. Alegând corespunzător 

numărul de elemente active într-un ciclu (apertura virtuală), toată lățimea îmbinării este explorată la o 

anumită locație, acoperirea integrală fiind realizată prin deplasarea palpatorului în lungul elementului 

inspectat (Fig. 9). 

 

Fig. 9. Principiul explorărării cu palpator matricial: elementele active ale palpatorului                                             

se deplasează transversal, în timp ce palpatorul avansează pe direcția lungimii îmbinării lipite. 

Interpretarea rezultatelor este mult ușurată de capabilitatea imagistică a tehnicii fazoriale, 
operatorul putând identifica zonele cu probleme de calitate prin culoarea specifică acestora. De 
exemplu, un nivel ridicat al amplitudinii semnalului recepționat este pusă în corespondență cu 
culoarea roșie din zona defectuoasă (Fig. 10). 

 

Fig. 10. Rezultatul examinării ultrasonice cu tehnica Phased-Array:                                                                     

prezentarea tip C la explorarea unei îmbinări prin lipire cu lățimea de 32 mm  

6. Concluzii  

Capabilitatea tehnicii Phased-Array deschide calea rezolvarii unor probleme de inspecție imposibil 

sau dificil de rezolvat cu metode nedistructive tradiționale. Chiar dacă au existat soluții clasice pentru 

astfel de probleme, acestea erau lipsite de productivitate și implicau un nivel ridicat de instruire a 

personalului operator. Acest articol nu are pretenția de a epuiza diversitatea aplicațiilor tehnicii 

Phased-Array - tehnică de examinare ultrasonică în plină dezvoltare. De aceea, vă recomandăm să 

rămâneți la curent cu ultimele aplicații accesând periodic www.gemeasurement.com/inspection-ndt.  

http://www.gemeasurement.com/inspection-ndt
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Progresele privind calitatea și aspectele de mediu                                                             
la materialele pentru examinarea cu particule magetice   

(Progress on quality and environmental issues of materials for magnetic particle examination) 

Yuriy Yaremenko, MR-Chemie GmbH, yaremenko@mr-chemie.de 
Vrapciu Dorian-Mugurel, Total Control SRL, mugurel@tcontrol.ro   

Abstract 

Materials used with magnetic particle inspection (MPI) have constantly evolved in recent years, the 
manufacturers responding to the users needs for superior sensitivity, as well as environmental constraints. 
MR-Chemie GmbH constantly increases the assortment of materials for MPI, such as various user 
requirements to be met with minimal personnel and environmental impact. This presentation summarizes the 
latest evolution of the MR-Chemie GmbH products and the results of rigorous tests to which they were 
subjected to applicable European standards. 

1. Introducere  

  La dezvoltarea de rețete noi pentru suspensii magnetice, se acordă atenție la vâscozitatea și 
capacitatea de umectare a lichidului purtător din suspensia magnetică. Suplimentar, se iau în 
considerare proprietățile magnetice ale particulelor magnetice, cum ar fi permeabilitatea și remanența 
acestora, precum și caracteristicile geometrice ale particulelor (mărimea, forma și combinația de 
dimensiuni). Toți acești parametri se reflectă puternic în capacitatea de examinare cu particule 
magnetice, cum ar fi atracția în câmpurile magnetice de scăpari de intensitate redusă, produse de 
discontinuități, sau viteza migrării particulelor în câmpul magnetic aplicat, precum și capabilitatea 
acestora de a forma lanțuri și punți peste discontinuități, crescând astfel contrastul indicațiilor. 

2. Consumabile mai sigure  

În primul rând, MR-Chemie preferă să se dezvolte soluții mai sigure pentru utilizatori, prin urmare 
lichidele purtătoare folosite în produsele noastre pe bază organică au punct de aprindere mai mare, și 
pune accent pe dezvoltarea de produse pe bază de apă. Deși un punct de aprindere mai mare al 
lichidelor purtătoare duce inevitabil la creșterea vâscozității, am reușit să acceleram migrația 
particulelor magnetice și sa stimulam atragerea acestora de către câmpurile magnetice de scăpări cu 
valoare redusă. 

Aceste serii de imagini (Fig. 1) au fost realizate pe blocul de referință nr. 1 (EN ISO 9934-2) și 
ilustrează cât de repede (câteva secunde după aplicare) și clar se formează indicațiile în jurul 
discontinuităților cu noile suspensii magnetice negre. 

 

Fig. 1. Evoluția formării indicațiilor cu contrast de culoare pe blocul de referință nr. 1 

Pentru a asigura contrast ridicat între suprafețele de examinare de culoare închisă și suspensiile 
magnetice negre, se aplica de obicei vopsea de contrast albă. Inițial, au fost disponibile pe piață 
vopsele pe bază de acetonă, cu scopul de a satisface cerința de timp scurt de uscare, solicitat de 
majoritatea clienților. Cu toate acestea, cererea tot mai mare, se poate spune chiar că tendința de 
reducere a influenței substanțelor chimice asupra personalului, ne-a inspirat să dezvoltam produse 
fără acetonă. În ciuda timpului de uscare puțin mai mare al noilor vopsele, clienții beneficiază de 
utilizarea de medii fără acetonă, cu punct de aprindere mai mare și mai puțini compuși organici volatili 
în zona de lucru. Suplimentar, am dezvoltat vopseaua de contrast pe bază de apă, care nu are deloc 
compuși organici volatili. Aceste produse noi au fost supuse unor testări riguroase, pentru a ne 
asigura că vor satisface cele mai exigente cerințe, rezultatele testelor constatându-se vizual, prin 
comparație cu cele obținute cu vopseaua standard MR 72 (bazată pe acetonă): 

- Testul de aderență cu metoda Erichsen (Fig. 2) a confirmat capacități mari de adeziune 
pentru toate cele trei vopsele noi; 

- La testul de rugozitate a stratului, toate cele trei versiuni demonstrează formarea unui strat 
depus extrem de lucios. Datorită timpului de uscare mai mare al noilor vopsele, pigmenții sunt 
distribuiti mai uniform pe suprafață; 

- Testul vizual al tonului de culoare confirma faptul că toate vopselele posedă ton alb rece, care 
crește suplimentar contrastul indicațiilor; 

mailto:yaremenko@mr-chemie.de
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- Aplicarea prin pulverizare a arătat ca transferul vopselei MR 726, bazată pe etanol, este mai 
globular, iar vopseaua pe bază de apă MR 721 trebuie aplicată cu ajutorul pistolului de 
pulverizare cu funcție de preîncălzire. 

 
 
 
Fig. 2. Testul de aderență cu metoda 

Erichsen: fâșia vopsită de metal este întinsă 
de un penetrametru sferic până la fisurarea 
stratului de acoperire; adâncimea pe care a 
fost tras (deformat) materialul este măsura 
proprietăților adezive ale vopselei de contrast 

 
Rezumând evoluția vopselelor de contrast (Fig. 3), remarcăm realizarea de produse cu punct de 

aprindere tot mai ridicat, culminând cu vopseaua MR 721 pe bază de apă, produs calificat ca fiind 
prietenos cu utilizatorul și mediul de lucru. De menționat progresul făcut la sistemul de pulverizare al 
noilor vopsele de contrast ambalate sub formă de aerosoli. Pentru aceste produse a fost implementat 
capul de acționare ‟‟Soft Touch‟‟, cu următoarele avantaje pentru utilizator: 

- permite dozarea fină a cantității de lichid pulverizat; 

- reduce presiunea degetelor pe capul de acționare; 

- extinde zona de aplicare vopselei la o singură trecere. 

 
 

Fig. 3. Evoluția vopselelor  

de contrast de la MR-Chemie. 

 

 

Suspensii megnetice adaptate condițiilor de examinare  

În ultimul timp, MR-Chemie a dezvoltat o diversitate de suspensii magnetice fluorescente bazate 
pe apă (Fig. 4), potrivite pentru cele 
mai divese condiții de utilizare și 
opțiuni ale utilizatorilor: rugozitatea 
suprafeței de examinare, nivelul de 
iluminare ambientală, culoarea 
fluorescenței, mărimea medie a 
particulelor magnetice și concentrația 
suspensiei magnetice. 

 Mai jos. prezentăm comparația 
indicațiilor obținute cu aceste 
suspensii magnetice aplicate în 
condiții diferite, cu excepția intensității 
de magnetizare, a intensității luminii 
UV și a concentrației suspensiei, 
menținute aceleași pentru a avea o 
bază de comparație. Inițial, fiecare 
suspensie a fost aplicată pe o piesă 
magnetizată cu suprafață lustruită, în 
condiții foarte diferite de iluminare 
ambientală: 4-6 lux, 30-40 lux și 260-
280 lux.  

Fig. 4. Prezentare sintetică a patru suspensii  

                  magnetice fluorescente 
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Pentru primul caz, se poate observa (Fig. 5) că fondul fluorescent este semnificativ mai redus în 
cazul suspensiei MR 158-R, în timp ce fluorescența indicațiilor este mult mai mare pentru suspensiile 
MR 153 și MR 153 PO. 

Pentru acest ultim produs, se observă și aspectul granular al fondului, datorat particulelor cu 
dimensiune medie dublă comparativ cu celelalte produse. 

 

 

 

Fig. 5. Indicații obținute pe suprafață netedă – 

iluminare ambientală 4-6 lux.  
 Fig. 6. Indicații obținute pe suprafață netedă – 

iluminare ambientală 30-40 lux. 

Odată cu creșterea nivelului luminii albe, suspensiile MR 153 și MR 153 PO produc indicații cu 
strălucire ridicată, deși mai puțin evidentă decât anterior. În schimb, culoarea verde a fluorescenței 
suspensiei MR 153 PO îmbunătățește contrastul indicației pe un fond relativ diminuat în intensitate. 

Dacă acum ridicăm și mai mult nivelul iluminării ambientale (Fig. 7), observăm că suspensiile 
magnetice cu strălucire suplimentară pierd din avantaj, în timp ce culoarea pigmentului fluorescent 
devine factor dominant. Astfel, suspensiile MR 158 și MR 158-R produc indicații de contrast mai 
ridicat, datorită pigmentului galben-verde al fluorescenței.   

 

 

 

Fig. 7. Indicații obținute pe suprafață netedă – 

iluminare ambientală 260-280 lux. 

 Fig. 8. Indicații obținute pe suprafață rugoasă – 

iluminare ambientală 4-6 lux. 

Spre deosebire de rezultatele anterioare, repetarea experimentului pe suprafață cu rugozitate 
ridicată indică un contrast optim al indicației produse de suspensia MR 158-R (Fig. 8). Suspensia cu 
strălucire suplimentară MR 153 generează un fond intens, aproape egal cu cel produs de suspensia 
MR 153 PO din aceeași grupă de produse. Totuși, suspensia MR 153 PO demonstrează o 
capabilitate de revelare comparabilă cu aceea a suspensiei MR 158-R, datorită dimensiunii medii mai 
mari a particulelor magnetice.  
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Pentru iluminare ambientală medie (30-40 lux), toate cele patru produse produc indicații cu 
contrast comparabil (Fig. 9). 

 

 

 

Fig. 9. Indicații obținute pe suprafață rugoasă – 

iluminare ambientală 30-40 lux. 

 Fig. 10. Comparație între două suspensii magnetice 

fluorescente pe bază organică. 

La final, prezentăm un alt test interesant (Fig. 10), de data aceasta folosindu-se suspensii 
fluorescente pe bază organică: MR 76F (cu strălucire normală), respectiv MR 761F (cu strălucire 
suplimentară). Suprafața examinată este aceea a unei suduri de colț, iar condițiile de iluminare 
ambientală au fost alese nefavorabil, așa cum se întâmplă frecvent în condiții de șantier. Este 
evidentă superioritatea suspensiei magnetice cu strălucire suplimentară, aceasta dovedind o 
sensibilitate de detecție foarte ridicată.  

3. Concluzii  

   Utilizatorii suspensiilor magnetice devin tot mai exigenți la selecția produselor: aceștia doresc 
suspensia magnetică optimă pentru condițiile de examinare. Pe de altă parte, datorită nivelul de 
instruire și la presiunea organismelor de reglementare, personalul implicat în efectuarea examinărilor 
nedistructive se preocupă tot mai mult de aspectele de securitate a muncii și protecția mediului.  

Compania  MR-Chemie a anticipat din timp aceste tendințe și este un adevărat model de inovare 
în domeniul materialelor folosite la examinarea cu particule magnetice și lichide penetrante. Pentru 
mai multe informații și prezentari tehnice, vă rugăm să accesați site-ul nostru: www.mr-chemie.de. 

 

    

http://www.mr-chemie.de/
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Examinarea cu particule magnetice prin magnetizare cu flux de camp 
 magnetic cu bobine în formă de cruce și ortogonale 

(Magnetic particle testing by field flow magnetization with crossshaped and orthogonal coils) 

Emeric Kristof, SC KIMET SRL 

Abstract 

Magnetic particle inspection as a surface crack detection method is one of the most important non 
destructive testing methods because it is understood that surface cracks under sufficient stress are 
responsable for the majority of all material failures. It is used on weldings, forgings, castings and formas of 
manufacture such as pipes, bars, sheet metal ropes etc., Components of mass transport systems, structural 
and mechanical engineering There is a comprehensive set of rules and standards available for all kind of 
different testing applications. The advantages of magnetic particle testing are: even the smallest irregularities 
or flaws on the surface that cant even be seen with the nacked eye can be identified; flaws or cracks do not 
have to be open towards the surface to be found; inspection can be carried out in the shop (stationary) with 
specific inspection equipment as well as in the field (mobile) with the appropriate mobile equipment; any 
flaws are visible directly and do not need any interpretation like with other methods such as UT, RT und ET. 

1. Metode de magnetizare 

1.1. Magnetizarea cu flux de current (fig. 1) 

La magnetizarea cu flux de curent piesa de testat este purtătorul curentului de magnetizare. 
Fig.1. Magnetizarea cu flux de curent. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Magnetizarea cu flux de curent. 

1.2. Flux de curent axial al obiectelor de testat cilindrice, cu contact localizat (fig. 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

1.3. Magnetizarea cu flux de câmp, magnetizarea cu flux de inducție (fig. 3) 

 Fluxul de câmp magnetic funcționează ca un transformator. Piesa de lucru care urmează să fie 
testată este aici, în principiu, bobina secundară. 

1.4. Magnetizarea cu flux de curent cu electrozi de contact (fig.4) 

 
 
 
 

 
 

Fig. 3. Magnetizarea cu flux de câmp. 
 Fig. 4. Magnetizarea cu flux de curent  

cu electrozi de contact 

Curentul de magnetizare 
nu acoperă în mod egal cir-
cumferința în zona punctului de 
contact. O magnetizare uni-
formă în piesele de lucru 
cilindrice se poate aștepta 
numai de la distanța de 4 x D 
de punctul de contact. 
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cu flux de curent axial. 
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 Electrozii de contact nu ar trebui să fie fabricați din materiale care, la un moment dat, ar putea 
difuza în piesa de testat și provoca astfel fisuri suplimentare. Rezistența mare în punctele de contact 
ar trebui să fie evitată, deoarece eventuala supraîncălzire poate provoca, de asemenea, fisuri. 

1.5. Magnetizarea cu flux de câmp în dispozitive de testare staționare (Fig. 5) 

Fie întreaga piesă de testat, sau numai părți ale acesteia, vor fi poziționate între polii unui jug de 
magnetizare 

1.6. Magnetizarea combinată (Fig. 6) 

Cerințe pentru magnetizarea combinată: două câmpuri trebuie să fie dispuse într-un unghi de 90 de 
grade și cel puțin unul dintre câmpuri trebuie să fie un câmp alternative . 

   

Fig. 5. Magnetizarea cu flux de câmp în dispozitive 

de testare staționare. 

 Fig. 6. Magnetizarea combinată. 

Condiții necesare: 

- Examinarea cu particule magnetice este posibilă numai pe materiale feromagnetice. 

- Materialele feromagnetice sunt fierul, fonta, oțelul (în afară de oțelul austenitic), precum și 
cobaltul și nichelul. 

- În timpul inspecției cu particule magnetice, se valorifică faptul că neregularitățile de pe 
suprafața obiectelor magnetizate în prealabil creează un flux magnetic. 

- Dacă aplicăm pulbere de fier pe suprafața obiectului care urmează să fie testat, aceasta va 
rămâne blocată în zona fluxului magnetic (Fig. 7). 
 

 

 

 

 

 

 

2. Introducere în examinarea cu particule magnetice 

2.1. Aplicații 

Inspecția cu particule magnetice ca o metodă de detectare a fisurilor de suprafață este una dintre 
cele mai importante metode de examinare nedistructivă, deoarece s-a înțes că fisurile de suprafață, în 
condiții de tensiune suficientă, sunt responsabile pentru majoritatea cedărilor tuturor materialelor. 

Aceasta se utilizează la suduri, piese forjate, piese turnate și profile de fabricație, cum ar fi țevi, 
bare, tablă, cabluri de oțel, etc., componente ale sistemelor de transport public, construcţii metalice și 
industria construcţiilor de maşini. Există un set cuprinzător de norme și standarde disponibile pentru 
toate tipurile de aplicații de examinare diferite. 

 2.2. Avantajele examinării cu particule magnetice  

Pot fi identificate chiar și cele mai mici neregularități sau defecte de pe suprafață, care nici nu pot 
fi văzute cu ochiul liber. Defectele sau fisurile nu trebuie să fie deschise spre suprafață pentru a fi 
găsite. Inspecția poate fi efectuată în atelier (staționar) cu echipamente de control specifice, precum și 
pe teren (mobil) cu echipamentul mobil corespunzător. 

Toate defectele sunt vizibile în mod direct și nu necesită nici o interpretare, așa cum se întâmplă 
în cazul altor metode, cum ar fi examinarea cu ultrasunete (UT), examinarea radiografică (RT) și 
examinarea cu curenți turbionari (ET).   

Fig. 7. Examinarea 
cu pulberi magnetice. 
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sau 
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 2.3. Dezavantaje 

Numai materialele feromagnetice pot fi inspectate. Permeabilitatea relativă µr, ca indice pentru 

penetrarea magnetică a unui material, trebuie să fie > 100. Numai defectele (aproape) de suprafață 
pot fi detectate. Inspecțiile de mare viteză, cum ar fi cele efectuate de către unitățile de control 
automate pentru inspecția cu ultrasunete sau examinarea cu curenți turbionari nu sunt posibile prin 
intermediul examinării cu particule magnetice. 

3. Bobina în cruce (Fig. 8) 

3.1. Cerinţe tehnice pentru bobina în cruce  

- Viteză de inspecție sporită; 
- Inspecție fără contact; 
- Adecvată pentru piese de lucru mari; 
- Geometrii complexe; 
- Necesită manipulare minimă; 
- Indicarea fisurilor în toate direcțiile; 
- Durate ale ciclului scurte. 

3.2. Exemple (fig. 9, 10, 11 și 12) 

                   
 

 
 

                          
 
 
 
 

 

                 

Fig. 12. Examinare cu particule magnetice fluorescente. 

4. Concluzii 

Principalele avantaje sunt: viteză sporită a procesului; inspecție fără contact; piese mai mari; 
geometrii complexe; necesită manipulare minimă; detectarea fisurilor de suprafață în toate direcțiile; 
durată a ciclului redusă. 

Fig. 11. Examinarea ţevilor cu bobină 
de magnetizare în cruce. 

Fig. 9. Exemple practice ale bobinei de magnetizare în cruce. 

Fig. 10. Examinarea cu particule magnetice                                                                                             
pe ramă auxiliară de cale ferată. 

Fig. 8. Bobina de magnetizare în cruce. 
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Consideraţii privind noţiunile de neconformitate, defect, imperfecţiune 
 (Considerations regarding the concepts of nonconformity, defect, imperfection) 

Alexandrina Mihai, Universitatea POLITEHNICA din București 

În literatura de specialitate, coexistă diverse denumiri, cu semnificaţii apropiate, în legătură cu tipurile de 
abateri ale unor caracteristici, pe care le prezintă produsele reale în raport cu cele proiectate: defect, 
imperfecţiune, discontinuitate sau neconformitate. Standardul SR EN ISO 9000: 2015 recomandă utilizarea 
noţiunii de neconformitate cu sensul de neîndeplinire a unei cerinţe.  

Noţiunea de neconformitate este definită ca fiind abaterea sau absenţa uneia sau mai multor caracteristici de 
calitate ale produselor, în raport cu cerinţele specificate. 

Aceasta este o noţiune cuprinzătoare, folosită la toate produsele, inclusiv la cele de tip servicii sau software. 
În domeniul industrial, pentru piese și materiale este utilizată (încă larg) noţiunea de defect. 

Prin defect al unei piese turnate se înţelege orice abatere de la formă, dimensiuni, masă, aspect exterior, 
compactitate, structură etc. prescrise în standarde sau în alte documente tehnice normative. 
STAS 782 Defectele pieselor turnate. Clasificare şi terminologie. 

Noţiunea de imperfecţiune a fost inclusă în vocabularul de specialitate, ceva mai recent, odata cu intrarea în 

vigoare a standardelor ISO 6520 partea 1 si partea a 2-a pentru îmbinările sudate.   

Prin imperfecţiune a unei îmbinări sudate se întelege abaterea de la forma, dimensiunea, aspectul, 
continuitatea, structura etc., prescrise pentru sudură în documentaţia tehnică a produsului. 
SR EN 6520 Clasificarea imperfecţiunilor geometrice  din  îmbinările  sudate  ale  materialelor metalice. 

În afară de noţiunile de defect și imperfecţiune în domeniul examinărilor nedistructive se folosește pe scară 
largă și denumirea de discontinuitate – întrucât numeroase neconformităţi întâlnite în aplicaţiile practice sunt de 
fapt întreruperi ale continuităţii materialului/piesei.  

Inspecţia calităţii unui produs începe prin: identificarea tipurilor de defecte care pot exista într-un produs în 

funcţie de natura materialului, de proiectare, de procesul tehnologic etc. Astfel, prima etapă a analizei, presupune 
cunoașterea standardelor care definesc, clasifică și simbolizează defectele, pe categorii de produse. 
 Un medic nu caută (în mod normal) pietre la inimă, dar le caută (se așteaptă să le găsească) în vezica biliară 
sau la rinichi. La fel cum organismul omului diferă de la o persoană la alta, la fel și obiectele inspectate conţin 
defecte într-o varietate largă, astfel încât investigatorul trebuie să aibă o cultură tehnică generală bună pentru o 
interpretare corectă a informaţiilor obţinute prin diverse mijloace (metode de examinare). 
 Neconformităţile, sunt împărţite în două mari categorii: acceptabile și neacceptabile. 
 În inspecţia calităţii există simultan mai multe tipuri de criterii de acceptare/respingere, dintre care cel mai 

folosit este un standard sau o înţelegere scrisă. Acest criteriu este cel mai răspândit în practică, fiind bazat pe 
experienţa în domeniu. Un alt criteriu este cel care se bazează pe calcule de mecanica ruperii, când deciziile de 
acceptare/respingere se iau în funcţie de rezultatele unor modelări ale funcţionării produsului în condiţii de 
solicitare simulate. Ca urmare a dezvoltării unor programe de calculator, există o tendinţă clară de extindere a 
aplicabilităţii acestui criteriu. Se estimează evoluţia defectelor în timp și modul în care acestea afectează 
produsul, în cazul în care ar fi acceptate. Având în vedere faptul că, în prezent, numeroase produse se fabrică 
pentru a funcţiona un timp destul de scurt (există și produse de unică folosinţă a căror durată de viaţă poate fi de 
ordinul a câtorva secunde), în inspecţia calităţii este necesar să se facă o corelaţie între efectele pe care le poate 
genera un defect, în cazul acceptării, în raport cu durata de viaţă a produsului. Dacă produsul are durata de viaţă 
de 10 ani, iar defectul detectat va evolua, ajungând la dimensiuni periculoase în circa 20 de ani, acel defect poate 
fi acceptat. Din acest motiv, atunci când se abordează problema cunoașterii defectelor, sunt necesare atât 
măsurarea, cât și estimarea formei și tendinţei de a evolua în timp sub acţiunea solicitărilor din exploatare.  

Pe de altă parte defectele, acceptabile sau nu, pot fi detectabile sau nedetectabile. Prin detectabilitatea unui 
defect se înţelege capacitatea inspecţiei de a sesiza prezenţa acestuia prin aplicarea unor metode de investigare 
specifice, utilizând echipamente adecvate. Clasificarea defectelor după detectabilitatea lor are o importanţă 
practică deosebită întrucât determină atât tehnologia de examinare, echipamentele necesare cât şi nivelul de 
calificare al personalului operator.  
 La estimarea probabilităţii de apariţie a defectelor, este necesară o analiză aprofundată a procesului şi a 
tuturor factorilor care-l condiţionează, dintre care mai importanţi sunt: tipul procesului (de fabricaţie, inspecţie, 
instalare, de vânzare-desfacere şi de exploatare); cerinţele de calitate şi fiabilitate impuse produsului; resursele 
folosite (financiare, umane etc.); calitatea materialelor; calitatea forţei de muncă (certificarea personalului 
operator); calitatea echipamentelor şi adecvarea acestora; organizarea şi conducerea proceselor. 

Prin severitate se înţelege măsura sau gradul în care defectul sau defectarea produsă de neconformitate 
provoacă daune sau afectează funcţionalitatea produsului sau componentelor sale. Severitatea se stabileşte pe 
baza efectului pe care o potenţială defectare a produsului o are asupra utilizatorului acestuia  
 Un instrument practic pentru determinarea periculozităţii îl constituie așa numita Analiză a modurilor de 
defectare şi evaluarea criticităţii  (AMDEC) cunoscută și în variantele în limba engleză: FMEA Failure Modes and 
Effects Analysis sau FMECA Failure Modes and Effects Criticality Analysis. AMDEC este o metodă de analiză 
prin care se valorifică competenţele grupurilor de muncă implicate într-un proces de producţie, în vederea 
elaborării unui plan de măsuri cu scopul creşterii nivelului calitativ al produselor, proceselor etc. Derularea 
AMDEC constă în inventarierea modurilor de detectare, a punctelor slabe în funcţionarea unui ansamblu pentru 
evaluarea efectelor și a riscurilor disfuncţiilor posibile asupra sistemului. 
 Criticitatea este o măsură a gradului de defectare a unui produs, ca urmare a apariţiei unor defecte şi a 

consecinţelor acestora. Noţiunea este complexă şi se determină prin luarea în consideraţie a detectabilităţii, 
probabilităţii  şi severităţii defectelor şi defectărilor.  
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 Din motive practice, a fost introdus factorul de risc RPN (Risk Priority Number), definit ca fiind produsul:  

RPN = P x D x S 

în care: P este probabilitatea, D – detectabilitatea, iar S – severitatea  

 Risc – nesiguranţă asociată oricărui rezultat. Nesiguranţa se poate referi la probabilitatea de apariţie a unui 

eveniment (defectare, de ex.) sau la influenţa, la efectul unui eveniment, în cazul în care acesta se produce.  

 Managementul riscului este instrumentul care face diferenţa între noroc sau şansă şi un management bun 
sau între neşansă şi un management inadecvat. Managementul riscului nu elimină riscul, ci permite evaluarea 
efectelor expunerii la risc, alocarea judicioasă a resurselor şi elaborarea unor planuri de perspectivă. .   

 Abordarea tradiţională a riscului era de natură defensivă, prin excelenţă, pledând pentru evitarea riscului şi 

nu pentru asumarea lui. Într-un mediu competitiv, această abordare este insuficientă, fiind necesară o atitudine 
de asumare a riscului fundamentată însă pe o analiză detaliată şi structurată a interacţiunii dintre factorii cheie ai 
creării de valoare: riscuri, dezvoltare şi rentabilitate.  
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3. SEVERIN, I, MIHAI, A, Acreditarea lab. și certificarea personalului END, Ed. Printech, Buc. 2016. 
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