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Stimate Doamne, Stimaţi Domni, 

Dragi Colegi, 
 

Ne bucurăm astăzi de o nouă apariţie, seria nouă, a revistei EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE, nr.1 
(7)/2017 şi sunt convins că, având un colectiv redacţional de excepţie, vom avea în continuare multe 
momente de sărbătoare. 

Suntem în al XXVII-lea an de viaţă al Asociaţiei Române de Examinări Nedistructive-ARoENd, 
una din puţinele asociaţii profesionale care a rezistat de-a lungul anilor.  Şi nu oricum! 

ARoENd a participat la Conferinţa Europeană de la Copenhaga din 1998, unde a fost acceptată 
ca Membru plin al Federaţiei Europene de Examinări Nedistructive-EFNDT şi Consiliului Internaţional 
–ICNDT, la Conferinţele Europene de la Berlin în 2006 şi Praga în 2014 şi Conferinţa Mondială de la 
Munchen în 2016. 

Am organizat, până anul acesta, 23 Simpozioane Internaţionale ale ARoENd, manifestări tehnico-
ştiinţifice care au prezentat un real interes, concretizat printr-o largă implicare a specialiştilor străini şi 
români. 
 Făcând un bilanţ al acestor ani, putem aprecia că în fiecare an au participat la Simpozioanele 
ARoENd peste 100 de specialişti români şi străini, ocazie favorabilă pentru prezentarea unor 
comunicări tehnice de mare interes şi un bun prilej pentru firmele expozante de a-şi prezenta ultimele 
noutăţi în domeniul aparaturii, materialelor şi accesoriilor utilizate în examinările nedistructive. 

S-a reușit în mare parte să se realizeze o îmbinare între noutatea ştiinţifică şi progresul realizat în 
domeniul examinărilor nedistructive, cu realitatea practică. În aceşti ani ne-am preocupat de o mai 
buna informare a specialiştilor români asupra noutăţilor din domeniu şi am reuşit în cadrul unor ediţii 
ale Simpozionului ARoENd să lansăm traduceri ale lucrărilor unor specialişti recunoscuţi din 
străinătate, dar şi lucrări în domeniul examinărilor nedistructive ale unor autori români. 

Vreau să mulţumesc tuturor firmelor pentru participarea la fiecare simpozion cu stand expoziţional 
şi membrilor susţinători ai asociaţiei. 

În anul 1998 am reuşit să creăm în cadrul ARoENd un Departament de Certificare, ca organism 
independent de certificare a personalului, care are structura administrativă şi organizatorică ce 
respecta cerinţele SR EN ISO/CEI 17024:2012 şi care certifică personal în examinări nedistructive în 
conformitate cu prevederile SR EN ISO 9712:2013. 

În data de 22.01.2015, la reînnoirea acreditării, ARoENd a primit certificatul PS 012, prin care 
Asociaţia de Acreditare din România-RENAR, recunoscută ca Organism Naţional de Acreditare prin 
OG 23/2009, atestă că ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE- ARoENd prin 
DEPARTAMENTUL DE CERTIFICARE-D.C.- ARoENd îndeplineşte cerinţele SR EN ISO/CEI 17024: 
2012 şi este competentă să efectueze activităţi de CERTIFICAREA PERSOANELOR în conformitate 
cu SR EN ISO 9712:2013. 

La data de 25.01.2017 ARoENd a primit certificatul ON 059, prin care Asociaţia de Acreditare din 
România-RENAR, recunoscută ca Organism Naţional de Acreditare prin OG 23/2009, atestă că 
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE- ARoENd prin DEPARTAMENTUL DE 
CERTIFICARE-D.C.- ARoENd îndeplineşte cerinţele SR EN ISO/CEI 17024: 2012 şi este competentă 
să realizeze sarcinile specifice de evaluare a conformităţii prevăzute de HG 123/2015 cu modificările 
şi completările ulterioare care transpune Directiva europeană 214/68/UE. 

Până la data de 10.04.2017 au fost certificate un număr de 1307 persoane în domeniile 
ultrasunete, radiaţii penetrante, lichide penetrante, magnetoscopie, curenţi turbionari, examinări 
vizuale pentru nivelul 1, 2 şi 3, în termen de valabilitate fiind 498 de certificate. 

VĂ RUGĂM SĂ FIŢI ALĂTURI DE NOI! 

Vă invităm să deveniţi membri şi membri susţinători ai ARoENd ! Să nu uităm că anul 2017 va 
însemna un alt moment important al ARoENd: Simpozionul Internaţional ediţia a XXIV-a care se va 
desfăşura la Mamaia în perioada 14.06-16.06.2017. 

Invităm specialiştii în domeniul examinărilor nedistructive, din România şi din străinătate, 
managerii și toate persoanele interesate să participe la această manifestare tehnico-ştiinţifică a 
asociaţiei noastre. 

Anul acesta, în perioada desfăşurării Simpozionului, va avea loc şi Adunarea Generală de Dare 
de Seamă şi Alegeri a ARoENd. 

Rog colegii, delegaţi la Adunarea Generală să propună măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii şi 
să aleagă în organele de conducere a asociaţiei persoane competente şi care le pot reprezenta cel 
mai bine interesele . 

Şi să nu uităm, de cea de-a  XII-a Conferinţă Europeană de Examinări Nedistructive- ECNDT care 
se va desfăşura la Gothenburg, Suedia, în perioada 11-15 iunie 2018, la care ARoENd va participa cu 
stand expoziţional! 

 Adrian Stanciu 
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Contribuții ale standardizării la asigurarea competențelor  
în domeniul examinărilor nedistructive  

(Contributions of the standardization to assure the competences in non-destructive testing)  

Ing. Petru Țenchea 

Președinte ASRO/CT 40 – Examinări nedistructive;  E-QSE CONSULTING S.R.L. Timișoara 

Rezumat 

Sunt prezentate activitățile organizațiilor internaționale și europene de standardizare în domeniul 
examinărilor nedistructive (END). Contribuțiile evidențiate la asigurarea competențelor în domeniul END sunt 
reprezentate de standardele de terminologie și de metode, de standardele de calificare și certificare și de 
ghiduri (specificații tehnice, rapoarte tehnice), utile pentru funcționarea organismelor de formare. 

Abstract  

The activities in non-destructive testing (NDT) of the international and European standardization 
organizations are presented. The underlined contributions to assure the competences in NDT are the 
terminology and methods standards, the qualification and certification standards, and the guidelines 
(technical specifications, technical reports) useful for the performance of training bodies.  

1. Introducere 

Domeniul examinărilor nedistructive (END), într-o accepțiune largă, este reprezentat de 
dezvoltarea și aplicarea unor metode tehnice pentru examinarea materialelor și componentelor, astfel 
încît să nu afecteze viitoarea lor aptitudine de utilizare sau de menținere în exploatare, pentru a 
detecta, localiza, măsura și evalua anomalii, pentru a evalua integritatea, proprietățile și compoziția și 
pentru a măsura caracteristici geometrice. Examinările nedistructive industriale sunt utilizate în toate 
fazele ciclului de viață al produselor din practic toate domeniile și pentru toate materialele. 

Printre factorii fundamentali pe care se bazează fiabilitatea examinărilor nedistructive, considerate 
procese speciale, factorul uman este, fără îndoială, cel mai important, asigurarea competenței 
personalului pentru END fiind primordială. Din acest motiv, problema calificării și certificării 
personalului pentru END a fost abordată în majoritatea țărilor industrializate încă de la începutul anilor 
’60 ai secolului XX. În tabelul 1 sunt reproduse câteva definiții ale principalilor termeni referitori la 
competența personalului pentru END. 

Tabelul 1 – Definiții ale principalilor termeni referitori la competența personalului pentru END 

Termen 
Definiție 

Cadrul european al calificărilor [5] SR EN ISO/CEI 

17024:2012 [25] 

SR EN ISO 9712:2013 [24] 

Competență Capacitatea dovedită de a utiliza cunoştinţe, 
abilităţi şi capacităţi personale, sociale 
şi/sau metodologice în situaţii de muncă 
sau de studiu şi pentru dezvoltarea 
profesională şi personală. În contextul 
Cadrului european al calificărilor, 
competenţa este descrisă din perspectiva 
responsabilităţii şi autonomiei. 

Capacitatea de a aplica 

cunoştinţe şi abilităţi 

pentru a realiza 

rezultatele intenţionate 

 

 

Calificare Un rezultat formal al unui proces de 

evaluare şi de validare, care este obţinut 

atunci când un organism competent 

stabileşte că o persoană a obţinut rezultate 

ca urmare a învăţării la anumite standarde 

Studii, instruire şi 

experienţă de lucru, 

demonstrate, după 

cum este aplicabil 

 

Demonstrarea aptitudinilor fizice, 
a cunoştinţelor, a îndemânării, 
formării şi experienţei, cerute 
pentru a executa corect sarcini 
END 

Certificare  Atestare de terţă parte 

referitoare la produse, 

procese, sisteme sau 

persoane (SR EN 

ISO/CEI 17000 :2005) 

Procedură utilizată de organismul 
de certificare pentru a confirma 
că cerinţele de calificare pentru o 
metodă, un nivel şi un sector au 
fost îndeplinite, conducând la 
emiterea unui certificat 

Sector Grupare de activităţi  

profesionale pe baza funcţiei economice, 
produsului, serviciului sau tehnologiei lor 
principale 

 Domeniu particular al industriei 
sau tehnologiei, în care se 
utilizează practici specializate 
END care cer cunoştinţe, 
îndemânare, aparatură sau 
formare specifice produsului 
respectiv. Un sector poate fi 
interpretat ca fiind un produs 
(produse sudate, piese turnate) 
sau o industrie (aerospaţială, 
încercări în exploatare). 
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Standardizarea, „activitate prin care sunt stabilite, pentru probleme reale sau potenţiale, 
prevederi destinate unei utilizări comune şi repetate, urmărind obţinerea unui grad optim de ordine 
într-un context dat‖ [29], oferă avantaje importante, în special prin obţinerea unei mai bune adaptări a 
produselor, proceselor şi serviciilor la scopurile cărora le sunt destinate, prin prevenirea barierelor din 
calea comerţului şi prin uşurarea cooperării tehnologice internaţionale. Această definiție explică 
dezvoltarea excepțională a standardizării în domeniul examinărilor nedistructive, la început la nivel 
național în țări puternic industrializate (de exemplu, ASTM în S.U.A., DIN în Germania, BS în Marea 
Britanie, NF în Franța ș.a.) și apoi la nivel internațional (ISO), respectiv regional (CEN). În contextul 
globalizării, este determinant consensul internațional, care stă la baza standardelor europene și 
internaționale.   

2. Contribuții ale standardizării la asigurarea competențelor în domeniul END 

Standardele din domeniul END, cu caracter general sau specifice unor categorii de produse/ 
tehnologii, sunt elaborate de diverse comitete tehnice de standardizare internațională (ISO), respectiv 
europeană (CEN, ECISS) (fig. 1). Între Organizația Internațională de Standardizare (ISO) și Comitetul 
European de Standardizare (CEN) funcționează Acordul de la Viena, prin care se adoptă standarde 
identice de către ambele organizații. Se menționează că organismul național de standardizare ASRO 
(Asociația de Standardizare din România), fiind membru al CEN, are obligația adoptării tuturor 
standardelor europene, prin traducere sau fără traducere. 

 

Fig. 1 – Comitete  tehnice de standardizare ISO și CEN/ECISS care elaborează standarde END. 

Standardele END cu caracter general sunt aplicabile în toate sectoarele și se referă la 
terminologie, metode de examinare (inclusiv echipament și materiale consumabile) și la aspecte 
organizaționale (calificare și certificare, organisme de formare, sănătate și securitate în muncă etc.). 
Organizarea comitetelor tehnice ISO/TC 135 și CEN/TC 138, care elaborează standarde END 
generale, este prezentată în tabelul 2. În România, comitetul tehnic oglindă este ASRO/CT 40 – 
Examinări nedistructive. 

Tabelul 2  - Subcomitetele tehnice și subgrupurile de lucru ale ISO/TC 135 și CEN/TC 138 pentru END. 

ISO CEN 

ISO/TC 135, Examinări nedistructive CEN/TC 138, Examinări nedistructive 

ISO/TC 135/SC 2, Metode de examinare de suprafață CEN/TC 138/WG 4, Examinare cu lichide penetrante 
CEN/TC 138/WG 5, Examinare cu pulberi magnetice 

ISO/TC 135/SC 3, Examinare cu ultrasunete 

ISO/TC 135/SC 3/WG 5, Echipament pentru examinare cu 
ultrasunete 

CEN/TC 138/WG 2, Examinare cu ultrasunete 

ISO/TC 135/SC 4, Examinare prin curenți turbionari CEN/TC 138/WG 3, Examinare prin curenți turbionari 

ISO/TC 135/SC 5, Examinare cu radiații penetrante (radiografică) 

ISO/TC 135/SC 5/WG 7, Măsurarea tensiunilor prin difracția 
neutronilor 

CEN/TC 138/WG 1, Examinare cu radiații penetrante 
(radiografică) 

CEN/TC 138/WG 10, Difracție cu radiații X 

ISO/TC 135/SC 6, Încercări de etanșeitate CEN/TC 138/WG 6, Încercări de etanșeitate 

ISO/TC 135/SC 7, Calificarea personalului 

ISO/TC 135/SC 7/WG 9, Revizuirea ghidurilor referitoare la formare 

CEN/TC 138/WG 12, Evaluarea acuității vizuale a 
personalului END 

ISO/TC 135/SC 8, Examinări prin termografie 

ISO/TC 135/SC 8/WG 2, Principii generale 

ISO/TC 135/SC 8/WG 3, Sistem și echipament 

ISO/TC 135/SC 8/WG 4, Ghid pentru examinarea instalațiilor 
electrice 

CEN/TC 138/WG 11, Examinări prin termografie 

ISO/TC 135/SC 9, Examinări prin emisie acustică CEN/TC 138/WG 7, Examinări prin emisie acustică 

Standarde END 

Standarde END generale 

ISO/TC 135;    CEN/TC 138 
Standarde END specifice produselor 

 

Table, bare, țevi 
ISO/TC 17/SC 7 
ISO/TC 17/SC 19 

ECISS/TC 101 
ECISS/TC 110 

 

 

Turnate, forjate 
ISO/TC 17/SC 10 

CEN/TC 190 
ECISS/TC 111 

 

 

Îmbinări sudate, 
îmbinări prin lipire 

tare 
ISO/TC 44 

CEN/TC 121 

 

Materiale plastice, ceramice 
compozite și îmbinări; 

beton; lemn;  acoperiri; 
produse prin fabricație 

aditivă ș.a. 
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ISO/TC 135/SC 9/WG 4, Tehnologia emisiei acustice 

ISO/TC 135/SC 9/WG 5, Examinări prin emisie acustică a mașinilor 
de ridicat 

ISO/TC 135/SC 9/WG 6, Reviz. ISO 12714 – Etalona-rea 
secundară a traductoarelor de emisie acustică 

ISO/TC 135/SC 9/WG 7, Reviz. ISO 12716 - Vocabular 

ISO/TC 135 a elaborat 81 de documente de standardizare ISO (standarde internaționale - ISO, 
specificații tehnice – ISO/TS, rapoarte tehnice – ISO/TR) și are în programul de lucru elaborarea a 25 
de astfel de documente. CEN/TC 138 a elaborat 111 documente de standardizare CEN (standarde 
europene - EN, specificații tehnice – CEN/TS, rapoarte tehnice – CEN/TR), dintre care 47 sunt iden-
tice cu documente ISO și are în programul de lucru 16, dintre care 11 în cadrul acordului de la Viena. 

Standardele END specifice produselor sunt elaborate de alte comitete tehnice, în cadrul unor 
subcomitete (SC) sau grupuri de lucru (WG), prin dezvoltarea acestora remarcându-se extinderea 
domeniului de aplicare a examinărilor nedistructive. Ca exemple se menționează examinarea cu 
ultrasunete a îmbinărilor sudate ale țevilor din materiale termoplastice, aplicarea END în fabricația 
aditivă (additive manufacturing) ș.a. 

 Aplicarea diverselor metode și tehnici de examinare nedistructivă a necesitat asigurarea compe-
tențelor necesare. Asociațiile naționale de examinare nedistructivă din țări industriale dezvoltate au 
dezvoltat sisteme și scheme naționale de certificare a personalului pentru END (de exemplu American 
Society for Nondestructive Testing – ASNT, Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung – 
DGZfP ș.a). Au apărut organizații internaționale (de exemplu International Committee for NDT – 
ICNDT, înființat în 1960) și europene (de exemplu European Federation for NDT - EFNDT), care au 
avut un aport substanțial la armonizarea cerințelor. În bibliografie sunt menționate ghiduri și alte 
lucrări elaborate de organismele menționate [1], [3], [8], [9], [22], [23]. Se menţionează și ghidul 
elaborat de International Atomic Energy Agency – IAEA [7].  

Standardizarea a sprijinit de la început eforturile naționale și apoi cele internaționale în acest 
domeniu. Aceste eforturi au condus la apariția ISO 9712:1992 și EN 473:1993, referitoare la același 
subiect, calificarea și certificarea personalului pentru END, dar cu numeroase diferențe. În România a 
fost adoptat standardul european, ca SR EN 473:1994, iar OID.ICM a publicat un ghid [31], elaborat 
de specialiști ISIM. Ulterior au apărut organismele de certificare ARoEND și ISIM CERT END, 
acreditate de RENAR.  

 Experiența acumulată prin aplicarea standardului internațional și a celui european și presiunile 
legate de globalizare privind armonizarea internațională a cerințelor referitoare la calificarea și 
certificarea personalului pentru END au condus la apariția ISO 9712:2012, respectiv EN ISO 
9712:2012 (figura 2) [6], [15], [16], [17], [18], [19], [20]. 

 

Fig. 2 -  Istoria EN 473 și ISO 9712 [17]. 

ISO 9712:2012 specifică cerinţe pentru principiile de calificare şi certificare a personalului care 

efectuează examinări nedistructive (END) industriale. Sistemul specificat în acest standard 

internaţional poate fi aplicat şi altor metode END sau unor tehnici noi din cadrul unei metode END 

stabilite, cu condiţia ca să existe o schemă completă de certificare şi metoda sau tehnica să fie aco-

perită de standarde internaţionale, regionale sau naţionale sau ca noua metodă sau tehnică să fi fost 

demonstrată ca fiind eficace spre satisfacţia organismului de certificare. EN ISO 9712:2012 este un 

standard european armonizat cu directiva eropeană referitoare la echipamente sub presiune (PED). 

Certificarea conform ISO 9712:2012 acoperă competenţa într-una sau în mai multe din 

următoarele metode: examinarea prin emisie acustică; examinarea prin curenţi turbionari; examinarea 

prin termografie cu radiaţii infraroşii; verificarea etanşeităţii (încercările hidraulice de presiune fiind 

excluse); examinarea magnetoscopică (cu pulberi magnetice şi prin flux magnetic de scăpări); 

examinarea cu lichide penetrante; examinarea radiografică; verificarea tensiunilor cu traductor 

tensometric; examinarea cu ultrasunete; examinarea vizuală (sunt excluse examinările vizuale directe 

cu ochiul liber şi cele efectuate în timpul aplicării altei metode END).  
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Atunci când se creează un sector, organismul de certificare poate opera cu listele de referinţă ale 

sectoarelor de produse și ale sectoarelor industriale, menționate în figura 3 și explicitate în continuare. 

Aceasta nu exclude posibilitatea dezvoltării unor sectoare adiţionale pentru a satisface necesităţi 

naţionale. 

 

Fig. 3 – Sectoare pentru examinări nedistructive conform anexei A din 

SR EN ISO 9712:2013 și standardele pentru personal END. 

Sectoarele de produse includ: piese turnate (c) (materiale feroase şi neferoase); piese forjate (f) 
(toate tipurile de piese forjate: materiale feroase şi neferoase); suduri (w) (toate tipurile de suduri, 
inclusiv îmbinările prin lipire moale, pentru materiale feroase şi neferoase); ţevi şi tuburi (t) (fără 
sudură, sudate, materiale feroase şi neferoase, inclusiv produse plate pentru fabricarea ţevilor 
sudate); produse trase (wp) cu excepţia pieselor forjate (de exemplu, table, bare, vergele); materiale 
compozite (p). 

Sectoarele industriale combină un număr de sectoare de produse, cuprinzând toate sau numai 
unele produse sau materiale definite (de exemplu, materiale feroase şi neferoase sau nemetale ca 
materialele ceramice, materialele plastice şi cele compozite): prelucrare; încercări înainte de şi în 
exploatare, care include fabricaţia; mentenanţa feroviară; industria aerospaţială. 

Când se creează un sector industrial, organismul de certificare trebuie să definească cu precizie 
în documentaţia sa publicată domeniul de aplicare al noului sector, în termeni de produs, obiect sau 
componentă. O persoană certificată într-un sector industrial trebuie considerată ca deţinând certificare 
în sectoarele individuale din care este compus sectorul industrial respectiv. Certificarea într-un sector 
este accesibilă pentru toate cele trei niveluri de competenţă în toate metodele END sau poate fi 
limitată la anumite metode sau niveluri. Totuşi, indiferent de domeniul de certificare, acesta trebuie 
precizat în certificat.  

Referirea la ISO 9712:2012 în standardele de metodă de examinare nedistructivă și în 
standardele de produse se face prin mai multe metode: 

a) menționarea ISO 9712, fără dată, în bibliografie; în partea normativă a standardului se 
recomandă ca personalul să fie calificat în conformitate cu ISO 9712 sau la un nivel adecvat în 
sectorul industrial relevant; în tabelul 3 sunt date exemple de standarde ISO și EN care 
menționează ISO 9712 în bibliografie; 

                Tabelul 3 – Exemple de standarde ISO și EN care menționează ISO 9712 în bibliografie 

Standarde care menționează ISO 9712 în bibliografie 
Comitet tehnic 

elaborator 

SR EN ISO 17637:2017, Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea vizuală a 
îmbinărilor sudate prin topire (EN ISO 17637:2016) 

ISO/TC 44 
CEN/TC 121 
ASRO/CT 39 

SR EN ISO 3452-1:2013, Examinări nedistructive. Examinare cu lichide penetrante. Partea 1: 
Principii generale (EN ISO 3452-1:2013) 

ISO/TC 135 
CEN/TC 138 
ASRO/CT 40 

SR EN ISO 9934-1:2017, Examinări nedistructive. Examinare cu pulberi magnetice. Partea 1: 
Principii generale (EN ISO 9934-1:2016) 

ISO/TC 135 
CEN/TC 138 
ASRO/CT 40 

SR EN ISO 17638:2017, Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu pulberi 
magnetice (EN ISO 17638:2016) 

ISO/TC 44 
CEN/TC 121 
ASRO/CT 39 

SR EN ISO 9712:2013

Sectoare de produse

Piese turnate

Piese forjate

Suduri/lipituri

Țevi şi tuburi

ISO 11484:2009

Produse trase

Materiale compozite

Sectoare industriale

Prelucrare

Încercări

Mentenanţă feroviară

prEN 16729-4:2017

Industria aerospaţială

EN 4179:2017

SR CEN/TR 15589:2014 (PED)
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b) menționarea ISO 9712, EN ISO 9712 sau EN 473 ca standard de referință (referință 
nedatată, astfel încât revizuirea ulterioară a acestuia să fie aplicabilă fără să fie necesară 
modificarea standardului); în tabelul 4 sunt date exemple de standarde și proiecte de standarde 
ISO și EN care fac referire la ISO 9712, în tabelul 5 sunt date exemple de standarde și proiecte 
de standarde EN care fac referire la EN ISO 9712, iar în tabelul 6 sunt date exemple de 
standarde EN care fac referire la EN 473; 

Tabelul 4 – Exemple de standarde și proiecte de standarde ISO și EN care fac referire la  ISO 9712  
(referință nedatată) 

Standard care face referire la ISO 9712 
Comitet tehnic 

elaborator 

SR EN ISO 17635 :2017, Examinări nedistructive ale sudurilor.. Reguli generale pentru materiale 
metalice (EN ISO 17635 :2016)  

ISO/TC 44 
CEN/TC 121 
ASRO/CT 39 

SR EN ISO 5579:2014, Examinări nedistructive. Examinarea radiografică a materialelor metalice 
utilizând film şi radiaţii X sau gama. Reguli de bază (EN ISO 5579:2013) 

ISO/TC 135 
CEN/TC 138 
ASRO/CT 40 

SR EN ISO 17636-1:2013, Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografică. Partea 1: 
Tehnici care utilizează radiaţii X sau gama cu film (EN ISO 17636-1:2013) 

ISO/TC 44 
CEN/TC 121 
ASRO/CT 39 

SR EN ISO 17643:2016, Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea prin curenţi turbionari a 
îmbinărilor sudate prin analiză în plan complex (EN ISO 17643:2015)    

ISO/TC 44 
CEN/TC 121 
ASRO/CT 39 

SR EN ISO 3183:2013, Industriile petrolului și gazelor naturale. Țevi de oțel pentru sisteme de 
transport prin conducte (EN ISO 3183 :2012) 

ISO/TC 67 
ECISS/TC 110 
ASRO/CT 202 

ISO 14313:2007, Industriile petrolului şi gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte. 
Robinete pentru conducte 

ISO/TC 67 

SR EN 13942:2009, Industriile petrolului şi gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte. 
Robinete pentru conducte (EN 13942:2009 (ISO 14313:2007 modificat)) 

SR EN 13942:2009/AC:2009 (EN 13942:2009/AC:2009) 

CEN/TC 12 
ASRO/CT 169 

ISO 13847:2013, Industriile petrolului şi gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte. 
Sudarea conductelor 

ISO/TC 67 

SR EN ISO 13628-7:2007, Industriile petrolului şi gazelor naturale. Proiectarea şi exploatarea 
sistemelor de producţie submarină. Partea 7: Sisteme de legătură suprafaţă / fund de mare pentru 
completare / recondiţionare (EN ISO 13628-7:2006) 

ISO/TC 67 
CEN/TC 12 
ASRO/CT 169 

SR EN ISO 13628-15:2012, Industriile petrolului şi gazelor naturale. Proiectarea şi exploatarea 
sistemelor de producţie submarină. Partea 15: Structuri submarine şi manifolduri (EN ISO 13628-
15:2011) 

ISO/TC 67 
CEN/TC 12 
ASRO/CT 169 

ISO/DIS 10855-1:2015, Containere maritime şi dispozitive de ridicare asociate. Partea 1: Containere 
maritime. Proiectare, construcţie şi marcare 

prEN ISO 10855-1:2015 (ISO/DIS 10855-1:2015) (va înlocui EN 12079-1:2006)  

ISO/TC 67 
 

CEN/TC 12 

SR EN ISO 11439:2013, Butelii pentru gaz. Butelii de înaltă presiune pentru depozitarea gazelor 
naturale utilizate drept combustibil la bordul autovehiculelor (EN ISO 11439:2013) 

ISO/TC 58  
CEN/TC 23 
ASRO/CT 231 

ISO 21172-1:2015, Butelii pentru gaz. Butoaie sub presiune din oțel, sudate, de capacitate mai mică 
sau egală cu 3 000 litri, pentru transportul gazelor. P.1: Capacitate până la 1 000 litri     

ISO/TC 58 

ISO/DIS 17607:2017, Structuri din oțel. Execuția lucrărilor structurale din oțel  ISO/TC 167 

ISO 20421-1:2006, Recipiente criogenice. Recipiente mari transportabile izolate sub vid. Partea 1: 
Proiectare, fabricaţie, inspecţie şi încercări 

ISO/TC 220 

ISO 21009-1:2008, Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate sub vid. Partea 1: Proiectare, 
fabricaţie, inspecţie şi încercări 

ISO/TC 220 

ISO 21029-1:2004, Recipiente criogenice. Recipiente transportabile, izolate sub vid, cu un volum mai 
mic de 1000 l. Partea 1: Proiectare, fabricaţie, inspecţie şi încercări 

ISO/TC 220 

Tabelul 5 – Exemple de standarde și proiecte de standarde EN care fac referire la EN ISO 9712  

(referință nedatată) 

Standard care face referire la EN ISO 9712 
Comitet tehnic 

elaborator 

prEN 1090-2:2017, Execuția structurilor de oțel și structurilor de aluminiu - Partea 2: Cerințe tehnice 
pentru structuri de oțel (va înlocui EN 1090-2:2008+A1:2011) 

CEN/TC 135 

prEN 1090-3:2017, Execuția structurilor de oțel și structurilor de aluminiu - Partea 2: Cerințe tehnice 
pentru structuri de aluminiu (va înlocui EN 1090-3:2008) 

CEN/TC 135 

FprEN 1090-4:2017, Execuția structurilor de oțel și structurilor de aluminiu - Partea 4: Cerințe 
tehnice pentru elemente și structuri de oțel formate la rece pentru acoperiș, plafon, perete vertical și 
planșeu 

CEN/TC 135 

SR EN 12732+A1:2014, Infrastructura pentru gaze. Sudarea conductelor de oţel. Cerinţe funcţionale 
(EN 12732:2013+A1:2014) 

CEN/TC 234 

ASRO/CT 357 
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SR EN 16771:2017, Aplicaţii feroviare. Infrastructură. Sudarea aluminotermică a şinelor cu canal (EN 
16771:2016) 

CEN/TC 256 
ASRO/CT 146 

SR EN 15313:2016, Aplicaţii feroviare. Utilizarea osiilor în exploatare. Întreţinerea osiilor în 
exploatare şi demontate (EN 15313:2015) 

CEN/TC 256 
ASRO/CT 146 

SR EN 1473:2016, Instalaţii şi echipamente pentru gaz natural lichefiat. Proiectarea instalaţiilor 
terestre (EN 1473:2016) 

CEN/TC 282 

ASRO/CT 357 

FprEN 1442:2016, Echipamente şi accesorii pentru GPL. Butelii transportabile şi reîncărcabile, 
sudate, de oţel, pentru gaz petrolier lichefiat (GPL). Proiectare şi construcţie (va înlocui EN 
1442:2006+A1:2008) 

CEN/TC 286 

SR EN 12493+A1:2014 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Recipiente sub presiune sudate, din 
oţel, pentru camioane cisternă pentru GPL. Proiectare şi execuţie (EN 12493:2013+A1:2014)  

CEN/TC 286 
ASRO/TC 231 

SR EN 14893:2014, Echipamente şi accesorii pentru GPL. Butoaie sub presiune, sudate, din oţel, 
transportabile, pentru gaz petrolier lichefiat (GPL), cu capacitate de la 150 l până la 1000 l (EN 
14893:2014)  

CEN/TC 286 
ASRO/CT 231 

SR EN 13094:2015, Cisterne destinate transportului materialelor periculoase. Cisterne metalice cu o 
presiune de lucru mai mică sau egală cu 0,5 bar. Proiectare şi construcţie (EN 13094:2015) 

CEN/TC 296 
ASRO/CT 270 

SR EN 14025:2014, Cisterne pentru transportul mărfurilor periculoase. Cisterne metalice sub 
presiune. Proiectare şi construcţie (EN 14025:2013)  

CEN/TC 296 
ASRO/CT 270 

prEN 10210-1:2015, Profile cave finisate la cald din oţeluri de construcţie. Partea 1: Generalități (va 
înlocui EN 10210-1:2006) 

ECISS/TC 103 

prEN 10219-1:2015, Profile cave formate la rece din oţeluri de construcţie sudate. Partea 1: 
Generalități (va înlocui EN 10219-1:2006) 

ECISS/TC 103 

                               Tabelul 6 – Exemple de standarde EN care fac referire la EN 473 (referință nedatată) 

Standard care face referire la EN 473 
Comitet tehnic 

elaborator 

SR EN ISO 13628-15:2012, Industriile petrolului şi gazelor naturale. Proiectarea şi exploatarea 
sistemelor de producţie submarină. Partea 15: Structuri submarine şi manifolduri (EN ISO 13628-
15:2011) 

ISO/TC 67 
CEN/TC 12 
ASRO/CT 169 

SR EN 12079-1:2006, Containere maritime şi dispozitive de ridicare asociate. Partea 1: Containere 
maritime. Proiectare, construcţie şi marcare (EN 12079-1:2006) 

CEN/TC 280 
ASRO/CT 270 

SR EN 12079-3:2006, Containere maritime şi dispozitive de ridicare asociate. Partea 3: Verificare 
periodică, inspecţie şi încercări (EN 12079-3:2006)  

CEN/TC 280 
ASRO/CT 270 

SR EN 13322-1:2003, Butelii transportabile pentru gaz. Butelii de gaz reîncărcabile, sudate, de oţel. 
Proiectare şi construcţie. Partea 1: Oţel carbon (EN 13322-1:2003)  
SR EN 13322-1:2003/A1:2006 (EN 13322-1:2003/A1:2006)  

CEN/TC 23 
ASRO/CT 231 

SR EN 13322-2:2003, Butelii transportabile pentru gaz. Butelii de gaz reîncărcabile, sudate, de oţel. 
Proiectare şi construcţie. Partea 2: Oţel inoxidabil  (EN 13322-2:2003)  
SR EN 13322-2:2003/A1:2007 (EN 13322-2:2003/A1:2006)   

CEN/TC 23 
ASRO/CT 231 

SR EN 14638-1:2006, Butelii de gaz transportabile. Recipiente sudate reîncărcabile de capacitate 
mai mică sau egală de 150 l. Partea 1: Butelii sudate din oţel inoxidabil austenitic proiectate prin 
metode experimentale (EN 14638-1:2006) 

CEN/TC 23 
ASRO/CT 231 

SR EN 286-1:2001, Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să conţină aer sau 
azot. Partea 1: Recipiente de uz general (EN 286-1:1998) (armonizat cu SPV) 
SR EN 286-1:2001/A1:2003 (EN 286-1:1998/A1:2002) 
SR EN 286-1:2001/A2:2006 (EN 286-1:1998/A2:2005) 
SR EN 286-1:2001/AC:2003 (EN 286-1:1998/AC:2002) 

CEN/TC 54 
ASRO/CT 152 

SR EN 13941+A1:2010, Proiectarea şi instalarea sistemelor blocate de conducte preizolate pentru 
reţele subterane de apă caldă (EN 13941:2009+A1:2010) 

CEN/TC 107 
ASRO/CT 302 

SR EN 1090-2+A1:2012, Execuţia structurilor de oţel şi structurilor de aluminiu. Partea 2: Cerinţe 
tehnice pentru structuri de oțel (EN 1090-2:2008+A1:2011) 

CEN/TC 135 
ASRO/CT 326 

SR EN 1090-3:2008, Executarea structurilor de oţel şi structurilor de aluminiu. Partea 3: Cerinţe 
tehnice pentru executarea structurilor de aluminiu (EN 1090-3:2008) 

CEN/TC 135 
ASRO/CT 326 

SR EN 14730-1+A1:2011, Aplicaţii feroviare. Sudarea şinelor aluminotermic. Partea 1: Aprobarea 
procedeelor de sudare (EN 14730-1:2006+A1:2010) 

CEN/TC 256 
ASRO/CT 146 

SR EN 15085-2:2008, Aplicaţii feroviare. Sudarea vehiculelor şi a componentelor feroviare. Partea 2: 
Cerinţe de calitate şi certificare pentru constructori (EN 15085-2:2007) 

CEN/TC 256 
ASRO/CT 146 

SR EN 15085-5:2008, Aplicaţii feroviare. Sudarea vehiculelor şi a componentelor feroviare. Partea 5: 
Inspecţie, încercare şi documentaţie (EN 15085-5:2007) 

CEN/TC 256 
ASRO/CT 146 

SR EN 15313:2010, Aplicaţii feroviare. Utilizarea osiilor în exploatare. Întreţinerea osiilor în 
exploatare şi demontate (EN 15313:2010) 

CEN/TC 256 
ASRO/CT 146 

SR EN 14015:2005 , Specificaţii pentru proiectarea şi fabricarea rezervoarelor de oţel, sudate, 
supraterane, cu fund plat, cilindrice, verticale, construite in situ, destinate depozitării lichidelor la 
temperatură ambiantă sau superioară (EN 14015:2004)  

CEN/TC 265 
ASRO/CT 169 

SR EN 14620-2:2007, Proiectarea şi fabricarea rezervoarelor de oţel cu fund plat, verticale, 
cilindrice, construite in situ destinate depozitării gazelor lichefiate pentru temperaturi de utilizare 
cuprinse între 0 grade C şi - 165 grade C. Partea 2: Componente metalice (EN 14620-2:2006)  

CEN/TC 265 
ASRO/CT 169 

SR EN 1251-2:2002, Recipiente criogenice. Recipiente transportabile, izolate sub vid, cu un volum 
mai mic de 1000 l. P. 2: Proiectare, execuţie, inspecţie şi încercare (EN 1251-2:2000) 
SR EN 1251-2:2002/AC:2007 (EN 1251-2:2000/AC:2006)  

CEN/TC 268 
ASRO/CT 147 

SR EN 13458-2:2004, Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate sub vid. Partea 2: Proiectare, 
execuţie, inspecţie şi încercări (EN 13458-2:2002) (armonizat cu PED) 

CEN/TC 268 
ASRO/CT 147 



                                                                                                                          EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE, NR. 1 (7), 2017 

 

9 
 

SR EN 13458-2:2004/AC:2007 (EN 13458-2:2002/AC:2006) 

SR EN 14398-2+A2:2008, Recipiente criogenice. Recipiente mari transportabile neizolate sub vid. 
Partea 2: Proiectare, execuţie, inspecţie şi încercări (EN 14398-2:2003+A2:2008)  

CEN/TC 268 
ASRO/CT 147 

SR EN 12952-5:2012, Cazane cu ţevi de apă şi instalaţiile auxiliare. Partea 5: Fabricaţia şi 
construcţia părţilor sub presiune ale cazanului (EN 12952-5:2011) (armonizat cu PED) 

CEN/TC 269 
ASRO/CT 225 

SR EN 12953-5:2003, Cazane cu ţevi de fum. Partea 5: Inspecţii în timpul execuţiei, a docu-mentaţiei 
şi marcării părţilor sub presiune ale cazanului (EN 12953-5:2002) (armonizat cu PED) 

CEN/TC 269 
ASRO/CT 225 

SR EN 14917+A1:2012, Compensatoare de dilataţie cu burduf metalic pentru aplicaţii sub presiune 
(EN 14917:2009+A1:2012) (armonizat cu PED) 

CEN/TC 342 
ASRO/CT 202 

SR EN 10225:2009, Oţeluri de construcţii sudabile destinate platformelor marine fixe. Condiţii 
tehnice de livrare (EN 10225:2009) 
SR EN 10225:2009/C91:2012 

ECISS/TC 103 
ASRO/CT 42 

SR EN 10253-4:2008, Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 4: Oţeluri inoxidabile austenitice şi 
austenito-feritice (duplex) cu condiţii de inspecţii specifice (EN 10253-4:2008) (armonizat cu PED) 
SR EN 10253-4:2008/AC:2009 (EN 10253-4:2008/AC:2009) 

ECISS/TC 110 
ASRO/CT 202 

c) menționarea EN ISO 9712:2012 sau ISO 9712:1999, respectiv EN 473:2008 sau EN 
473:2000 ca standard de referință (referință datată, astfel încât revizuirea ulterioară a acestuia 
să nu fie aplicabilă decât dacă este modificat standardul); în tabelul 7 sunt date exemple de 
standarde și proiecte de standarde ISO și EN care fac referire la EN ISO 9712:2012, în tabelul 8 
sunt date exemple de standarde EN care fac referire la ISO 9712:1999, în tabelul 9 sunt date 
exemple de standarde EN care fac referire la EN 473:2008, iar în tabelul 10 sunt date exemple de 
standarde EN care fac referire la EN 473:2000. 

Tabelul 7 – Exemple de standarde și proiecte de standarde ISO și EN care fac referire la  EN ISO 9712:2012 
(referință datată) 

Standard care face referire la EN ISO 9712:2012 
Comitet tehnic 

elaborator 

ISO/DIS 10855-3:2015, Containere maritime şi dispozitive de ridicare asociate. Partea 3: Inspecție 
periodică, examinare și încercări 
prEN ISO 10855-3:2015 (ISO/DIS 10855-3:2015) (va înlocui EN 12079-3:2006) 

ISO/TC 67 
CEN/TC 12 

prEN 334:2015, Aparate de reglare a presiunii gazelor pentru presiuni de intrare de până la 100 bar 
(va înlocui EN 334:2005+A1:2009) 

CEN/TC 235 

SR EN 13445-5:2014, Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspecţie şi examinare 
(EN 13445-5:2014) (armonizat cu PED) 

CEN/TC 54 
ASRO/CT 152 

SR EN 1092-1+A1:2013, Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, 
racorduri şi accesorii desemnate prin PN. Partea 1: Flanşe de oţel (EN 1092-1:2007+A1:2013) 
(armonizat cu PED) 

CEN/TC 74 
ASRO/CT 89 

prEN 13814-1:2016, Securitatea parcurilor de distracție și a dispozitivelor de distracție – Partea 1: 
Proiectare și fabricație 

CEN/TC 152 
 

prEN 13814-3:2016, Securitatea parcurilor de distracție și a dispozitivelor de distracție – Partea 3: 
Cerințe referitoare la inspecție în timpul proiectării, fabricației și funcționării   

CEN/TC 152 
 

prEN 16910:2015, Aplicații feroviare. Material rulant. Cerințe pentru examinările nedistructive ale 
organelor de rulare în timpul mentenanței feroviare    

CEN/TC 256 

SR EN 14140:2015, Echipamente şi accesorii pentru GPL. Butelii transportabile şi reîncărcabile, 
sudate, din oţel pentru GPL. Soluţii alternative de proiectare şi construcţie (EN 14140:2014) 

SR EN 14140:2015/AC:2015  

CEN/TC 286 
ASRO/CT 231 

SR EN 16125:2016, Echipamente şi accesorii pentru GPL. Sisteme de conducte sub presiune şi 
suporturi. GPL în fază lichidă şi în fază de vapori sub presiune (EN 16125:2015) 

CEN/TC 286 
ASRO/CT 231 

SR EN 10217-7:2015, Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 7: 
Ţevi de oţel inoxidabil (EN 10217-7:2014) 

ECISS/TC 110 
ASRO/CT 202 

Tabelul 8 – Exemple de standarde EN care fac referire la ISO 9712:1999 (referință datată) 

Standard care face referire la ISO 9712:1999 
Comitet tehnic 

elaborator 

SR EN 14163:2004, Industriile petrolului și gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte. 
Sudarea conductelor (EN 14163:2001)  

SR EN 14163:2004/AC:2006 (EN 14163:2001/AC:2006) 

CEN/TC 12 

ASRO/CT 169 

Tabelul 9 – Exemple de standarde EN care fac referire la EN 473:2008 (referință datată) 

Standard care face referire la EN 473:2008 
Comitet tehnic 

elaborator 

SR EN 14638-3:2011, Butelii de gaz transportabile. Recipiente sudate reîncărcabile de capacitate 
mai mică sau egală de 150 l. Partea 3: Butelii sudate din oţel carbon proiectate prin metode 
experimentale (EN 14638-3:2010)  
SR EN 14638-3:2011/AC:2012 (EN 14638-3:2010/AC:2012)  

CEN/TC 23 
ASRO/CT 231 

SR EN 12952-6:2012, Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 6: Examinarea pe durata 
construcţiei, documentaţie şi marcarea părţilor sub presiune ale cazanelor (EN 12952-6:2011) 
(armonizat cu PED) 

CEN/TC 269 
ASRO/CT 225 

SR EN 12542:2011, Echipamente şi accesorii pentru GPL. Recipiente cilindrice staţionare, sudate, CEN/TC 286 
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de oţel, produse în serie, pentru depozitarea gazului petrolier lichefiat (GPL) având un volum mai mic 
sau egal cu 13 m

3
. Proiectare şi execuţie (EN 12542:2010) (armonizat cu PED) 

ASRO/CT 231 

SR EN 13110:2012, Echipamente şi accesorii GPL. Butelii transportabile, reîncărcabile, de aluminiu, 
sudate, pentru gaz petrolier lichefiat (GPL). Proiectare şi construcţie (EN 13110:2012)  

CEN/TC 286 
ASRO/CT 231 

Tabelul 10 – Exemple de standarde EN care fac referire la EN 473:2000 (referință datată) 

Standard care face referire la EN 473:2000 
Comitet tehnic 

elaborator 

SR EN 13831:2008, Vase de expansiune închise cu membrană incorporată pentru instalaţia cu 
sisteme de încălzire cu apă (EN 13831:2007) (armonizat cu PED) 

CEN/TC 54 
ASRO/CT 152 

SR EN 334+A1:2009, Aparate de reglare a presiunii gazelor pentru presiuni de intrare de până la 
100 bar (EN 334:2005+A1:2009) (armonizat cu PED) 

CEN/TC 235 
ASRO/CT 237 

SR EN 14382+A1:2009, Dispozitive de siguranţă pentru staţiile şi instalaţiile de reglare a presiunii 
gazelor. Dispozitive de blocare pentru presiuni de intrare până la 100 bar (EN 14382:2005+A1:2009) 
(armonizat cu PED) 
SR EN 14382+A1:2009/AC:2009 (EN 14382:2005+A1:2009/AC:2009) 

CEN/TC 235 
ASRO/CT 237 

SR EN 13530-2:2004, Recipiente criogenice. Recipiente mari transportabile izolate sub vid. Partea 2: 
Proiectare, execuţie, inspecţie şi încercări (EN 13530-2:2002)  
SR EN 13530-2:2004/A1:2004 (EN 13530-2:2002/A1:2004)  
SR EN 13530-2:2004/AC:2007 (EN 13530-2:2002/AC:2006)  

CEN/TC 268 
ASRO/CT 147 

SR EN 14197-2:2004, Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate sub vid. Partea 2: Proiectare, 
execuţie, inspecţie şi încercare (EN 14197-2:2003) (armonizat cu PED) 
SR EN 14197-2:2004/A1:2007 (EN 14197-2:2003/A1:2006) 
SR EN 14197-2:2004/AC:2007 (EN 14197-2:2003/AC:2006) 

CEN/TC 268 
ASRO/CT 147 

SR EN 1442+A1:2008, Echipamente şi accesorii pentru GPL. Butelii transportabile şi reîncărcabile, 
sudate, de oţel, pentru gaz petrolier lichefiat (GPL). Proiectare şi construcţie (EN 
1442:2006+A1:2008) 

CEN/TC 286 
ASRO/CT 231 

În anumite sectoare au fost dezvoltate standarde europene specifice pentru calificarea 
și certificarea personalului pentru END (a se vedea figura 3): 

- industria aerospațială – EN 4179 :2017; în tabelul 11 sunt date exemple de standarde EN 
care fac referire la EN 4179 (referință nedatată); 

- mentenanța feroviară – proiectul prEN 16729-4:2017. 

Se menționează că și aceste standarde au la bază prevederile ISO 9712:2012. 

Tabelul 11 – Exemple de standarde EN care fac referire la EN 4179 (referință nedatată) 

Standard care face referire la EN 4179 
Comitet tehnic 

elaborator 

SR EN 4678:2011, Serie aerospaţială. Ansambluri sudate şi lipite pentru structuri aerospaţiale. 
Îmbinări de materiale metalice prin sudare cu fascicule laser. Calitatea sudurilor (EN 4678:2011)  

ASD-STAN 
ASRO/CT 72 

SR EN 3718 :2012, Serie aerospaţială. Metode de încercare pentru materiale metalice. Examinare 
cu ultrasunete a ţevilor (EN 3718 :2012) 

ASD-STAN 
ASRO/CT 72 

SR EN 4050-1:2013, Serie aerospaţială. Metodă de încercare pentru materiale metalice. Examinare 
cu ultrasunete a barelor, plăcilor, produselor destinate forjării şi pieselor forjate. Partea 1: Cerinţe 
generale (EN 4050-1:2012) 

ASD-STAN 
ASRO/CT 72 

Un standard elaborat de comitetul tehnic ISO/TC 17, ISO 11484:2009, stabilește un sistem de 
calificare de către producător a personalului pentru examinări nedistructive ale produselor din oțel. 
Standardul permite calificarea de către angajator, întrucât în industria oțelului sunt predominante 
echipamentele END semiautomate/automate, utilizate de personalul END pentru stabilirea integrității 
produselor, spre deosebire de alte sectoare unde sunt adoptate în principal metode manuale.  

În tabelul 12 sunt date exemple de standarde ISO și EN care fac referire la ISO 11484 (referință 
nedatată).             

Tabelul 12 – Exemple de standarde ISO și EN care fac referire la ISO 11484 (referință nedatată) 

Standard care face referire la ISO 11484 
Comitet tehnic 

elaborator 

SR EN ISO 10893-1:2011,  Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 1: Examinare 
automatizată electromagnetică pentru verificarea etanşeităţii hidraulice a ţevilor de oţel fără sudură şi 
sudate (cu excepţia celor sudate cu arc electric sub strat de flux) (EN ISO 10893-1:2011)  

ISO/TC 17/SC 19 
ECISS/TC 110 
ASRO/CT 202 

SR EN ISO 10893-2:2011,Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 2: Examinare automatiza-
tă cu curenţi turbionari pentru detectarea imperfecţiunilor ţevilor de oţel austenitic şi ferito-austenitic 
fără sudură şi sudate (cu excepţia celor sudate cu arc electric sub strat de flux) (EN ISO10893-2:2011)  

ISO/TC 17/SC 19 
ECISS/TC 110 
ASRO/CT 202 

SR EN ISO 10893-3:2011, Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 3: Examinare 
automatizată prin dispersie de flux pentru detectarea imperfecţiunilor longitudinale şi/sau 
transversale pe toată circumferinţa ţevilor de oţel feromagnetic fără sudură şi sudate (cu excepţia 
celor sudate cu arc electric sub strat de flux) (EN ISO 10893-3:2011)  

ISO/TC 17/SC 19 
ECISS/TC 110 
ASRO/CT 202 

SR EN ISO 10893-4:2011, Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 4: Examinare cu lichide 
penetrante pentru detectarea imperfecţiunilor de suprafaţă a ţevilor de oţel fără sudură şi sudate (EN 
ISO 10893-4:2011)  

ISO/TC 17/SC 19 
ECISS/TC 110 
ASRO/CT 202 

SR EN ISO 10893-5:2011, Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 5: Examinare cu pulberi 
magnetice pentru detectarea imperfecţiunilor de suprafaţă a ţevilor de oţel feromagnetic, fără sudură 

ISO/TC 17/SC 19 
ECISS/TC 110 

http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT:29310&cs=16C0D6FA10123EF5E4018A716885B92C7
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT:29311&cs=167408EE3449A086CF25D0572285CA593
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT:29312&cs=1E9504615FCB9D2089FEBB89E744956B5
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şi sudate (EN ISO 10893-5:2011)  ASRO/CT 202 

SR EN ISO 10893-6:2011 Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 6: Examinare 
radiografică pentru detectarea imperfecţiunilor sudurii ţevilor de oţel sudate (EN ISO 10893-6:2011)    

ISO/TC 17/SC 19 
ECISS/TC 110 
ASRO/CT 202 

SR EN ISO 10893-7:2011 Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 7: Examinare 
radiografică digitală pentru detectarea imperfecţiunilor sudurii ţevilor de oţel sudate (EN ISO 10893-
7:2011)  

ISO/TC 17/SC 19 
ECISS/TC 110 
ASRO/CT 202 

SR EN ISO 10893-8:2011, Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 8: Examinare 
automatizată cu ultrasunete pentru detectarea imperfecţiunilor de laminare a ţevilor de oţel fără 
sudură şi sudate (EN ISO 10893-8:2011)  

ISO/TC 17/SC 19 
ECISS/TC 110 
ASRO/CT 202 

SR EN ISO 10893-9:2011, Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 9: Examinare 
automatizată cu ultrasunete pentru detectarea imperfecţiunilor de laminare a benzilor/tablelor 
utilizate la fabricarea ţevilor de oţel sudate (EN ISO 10893-9:2011)    

ISO/TC 17/SC 19 
ECISS/TC 110 
ASRO/CT 202 

SR EN ISO 10893-10:2011, Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 10: Examinare 
automatizată cu ultrasunete pentru detectarea imperfecţiunilor longitudinale şi/sau transversale pe 
toată circumferinţa ţevilor de oţel fără sudură şi sudate (cu excepţia celor sudate cu arc electric sub 
strat de flux) (EN ISO 10893-10:2011) 

ISO/TC 17/SC 19 
ECISS/TC 110 
ASRO/CT 202 

SR EN ISO 10893-11:2011, Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 11: Examinare 
automatizată cu ultrasunete pentru detectarea imperfecţiunilor longitudinale şi/sau transversale a 
sudurii ţevilor de oţel sudate (EN ISO 10893-11:2011)    

ISO/TC 17/SC 19 
ECISS/TC 110 
ASRO/CT 202 

SR EN ISO 10893-12:2011, Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 12: Examinare 
automatizată cu ultrasunete a grosimii pe toată circumferinţa ţevilor de oţel fără sudură şi sudate (cu 
excepţia celor sudate cu arc electric sub strat de flux) (EN ISO 10893-12:2011)   

ISO/TC 17/SC 19 
ECISS/TC 110 
ASRO/CT 202 

SR EN ISO 11960:2014, Industriile petrolului şi gazelor naturale. Ţevi de oţel utilizate ca burlane sau 
ţevi de extracţie pentru sonde petroliere (EN ISO 11960:2014) 

ISO/TC 67 
CEN/TC 12 
ASRO/CT 169 

SR EN ISO 11961:2009, Industriile petrolului şi gazelor naturale. Prăjini de foraj de oțel(EN ISO 
11961:2008) 
SR EN ISO 11961:2009/AC:2009 

ISO/TC 67 
CEN/TC 12 
ASRO/CT 169 

SR EN ISO 13680:2011, Industriile petrolului şi gazelor naturale. Ţevi fără sudură din oţel aliat 
rezistent la coroziune utilizate ca burlane. Ţevi de extracţie şi ţevi pentru mufe. Condiţii tehnice de 
livrare (EN ISO 13680:2010) 

ISO/TC 67 
CEN/TC 12 
ASRO/CT 169 

Un alt standard internațional, ISO 20807:2004, elaborat de ISO/TC 135/SC7, se referă la 
calificarea personalului pentru aplicații limitate, repetitive sau automate în examinări nedistructive, 
cum ar fi: sortarea prin curenți turbionari și electromagnetică a materialelor; examinarea prin curenți 
turbionari și electromagnetică a produselor tubulare în timpul fabricației; examinarea cu ultrasunete cu 
fascicul normal a produselor plate în timpul fabricației; examinarea grosimii cu ultrasunete. În tabelul 
13 sunt date exemple de standarde ISO care fac  referire la ISO 20807 (referire nedatată). În aceste 
exemple se cere ca operatorii pentru examinare radiografică să fie certificați cel puțin de nivel 1 
conform ISO 20807 și să fie supravegheați de personal certificat cel puțin de nivel 2. 

Tabelul 13 – Exemple de standarde ISO care fac referire la ISO 20807 (referință nedatată) 

Standard care face referire la ISO 20807 
Comitet tehnic 

elaborator 

ISO 18172-1:2007, Butelii pentru gaz – Butelii din oțel inoxidabil, sudate, reîncărcabile -- Partea 1: 
Presiunea de încercare mai mică sau egală cu 6 MPa  

ISO/TC 58 

ISO 18172-2:2007, Butelii pentru gaz – Butelii din oțel inoxidabil, sudate, reîncărcabile -- Partea 2: 
Presiunea de încercare mai  mare de 6 MPa 

ISO/TC 58 

Calificarea personalului pentru END pe baza performanței este o metodă de calificare detaliată în 
specificația tehnică ISO/TS 11774:2011. Specificația tehnică furnizează o metodă de calificare a 
personalului END, a procedurilor END și a echipamentului END pentru examinări nedistructive 
specifice, efectuate în conformitate cu proceduri documentate, stabilite în cadrul unui program de 
calificare pe baza performanței. Această metodologie de calificare se bazează pe abilitatea 
candidatului de a-și demonstra capabilitatea de detectare și de apreciere a dimensiunilor unor 
discontinuități critice, echivalente cu cele de detectat și de apreciat din programul de calificare pe 
baza performanței, așa cum este stabilit de comitetul sectorial industrial (ISC).   

Relațiile între standardele referitoare la organismele de calificare și certificare și organismele de 
formare sunt schematizate în figura 4. Titllurile acetor standarde sunt detaliate în bibliografie. Se 
menționează că rapoartele tehnice ISO/TR 25107 și ISO/TR 25108 sunt în fază avansată de revizuire. 

3. Concluzii 

 Standardizarea în domeniul examinărilor nedistructive reprezintă un suport deosebit de important 
pentru industrie. Metodele de examinare nedistructivă, atât cele clasice, cît și cele moderne, 
dezvoltate recent, fac obiectul a numeroase standarde internaționale/europene. Numeroase subiecte 
ale unor standarde naționale de avangardă (de exemplu ASTM) sunt introduse în programele de 
standardizare ale comitetelor tehnice ISO și CEN. 
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Contribuțiile standardizării la asigurarea competențelor personalului pentru END se materia-
lizează prin: 

- standarde de terminologie și de metode de examinare nedistructivă; 
- standarde referitoare la calificarea și certificarea personalului pentru END, generale sau 

sectoriale, coordonate cu standardul internațional ISO/IEC 17024; 
- standarde pentru acuitatea vizuală a personalului END; 
- rapoarte tehnice sau specificații tehnice, cu rol de ghid pentru funcționarea organismelor de 

formare, alcătuirea programelor analitice, probele de examen. 

 

Fig. 4. Relațiile între standardele referitoare la organismele de calificare și certificare și organismele de formare. 

 Aceste documente de standardizare se examinează periodic și se actualizează, după caz.  

Adoptarea în România a standardelor europene se face în mod obligatoriu. Adoptarea 
acestora prin traducere, precum și a celorlalte documente de standardizare (TS, TR) și a 
standardelor internaționale care nu au echivalent european se face de la caz la caz, în funcție 
de necesități și de resursele modeste existente. 
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CEN ISO/TR 25107:2006 Ghid pentru 
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Discontinuități din probele de examen 
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Sisteme de management pentru organizații 
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SR EN ISO 18490:2015 

Acuitatea vizuală a personalului END 

SR CEN/TR 15589:2014 

Aplicarea directivei PED (97/23/CE) 
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Abstract  

XCT (X-ray Computed Tomography) was developed as a method for industrial metrology and quality 
assurance, in which very precise geometry and defectoscopy information are obtained simultaneously for 
complex 3D structures. XCT represents an extremely useful instrument for 3D non-destructive analysis on 

materials, capable of providing submicron details. It represents a unique technique allowing the study of 
structure and properties of materials in volume. In this article we introduce a new imaging system developed 
in our group that combines the three-dimensional tomography method with X-ray fluorescence composition 
mapping. This installation was used in non-destructive x-ray characterization by tomography and 
fluorescence of synthesized/processed composite materials with lasers, plasma and electron radiation. The 
tomographic analysis aluminum samples welded with continuum wave laser was used in order to obtain 
simultaneously very precise geometry’s and structure’s information. The nondestructive examination was 
also performed on composite materials (natural rubber, sawdust and linseed) synthetized in electronic field. It 
shows that the microstructural features of these samples are strongly influenced by the content of the 
materials (the shape and dimensions of the particles, particle distribution degree, polymeric adhesion and 
moistening degree). Finally, one illustrates the application of the µXRF (micro beam X-ray fluorescence) 
component of the new installation to obtain 2D composition and thickness mappings of coatings of alloys 
used in nuclear fusion technology. 

1. Introducere  

Tomografia de raze X (XCT) este o metodă de analiză nedistructivă ce cuprinde trei mari domenii 
de aplicabilitate: imagistică medicală, analiză nedistructivă a structurilor din interiorul materialelor şi 
defectoscopie. Trecerea de la domeniul medical la cel industrial a generat o creştere a performanțelor 
dispozitivelor de tomografiere dar şi o extindere a domeniului de aplicabilitate. Recent, aplicabilitatea 
tomografelor de raze X s-a extins şi în domeniul de analiză metrologică. 

Ȋn ceea ce priveşte utilizarea XCT în domeniul industrial, această metodă neinvazivă de analiză 
necesită constant îmbunătăţiri precum: reducerea incertitudinilor de măsurare, reducerea timpului de 
scanare, creşterea conţinutului informaţional şi integrarea acesteia direct în controlul procesului de 
producţie. Principala provocare constă în satisfacerea simultană a acestor condiţii. 

Principala instalaţie de micro-tomografie de raze X a laboratorului de micro-tomografie şi micro-
fluorescență de raze X (http://tomography.inflpr.ro) din cadrul Institutului Național pentru Fizica 
Laserilor, Plasmei şi Radiației a fost prezentată în revista Examinări nedistructive nr. 1 (5) 2016 [1]. 

În acest articol introducem o nouă instalație de imagistică care combină metoda de tomografie 
tridimensională cu maparea de compoziție prin fluorescență de raze X. Această instalație a fost 
utilizată la caracterizarea nedistructivă cu raze X prin tomografie şi fluorescență a unor materiale 
compozite sintetizate/procesate cu tehnici bazate pe laseri, plasmă şi radiație de electroni. De 
asemenea, sunt prezentate o serie de aplicații relevante ale tomografiei de raze X precum şi 
rezultatele obținute. 

2. Tomo-Analytic - echipament de imagistică prin micro-tomografie și micro-fluorescenţă 

de raze X 

 O parte din metodele de analiză nedistructivă dezvoltate în cadrul laboratorului de micro-to-

mografie şi micro-fluorescență de raze X au fost implementate în sistemul denumit Tomo-analytic [2]. 

CERCETĂRI  STUDII  APLICAŢII 

http://tomography.inflpr.ro/
mailto:ion.tiseanu@inflpr.ro
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În acest sistem se pot realiza tomografii de raze X (XCT), măsurători de transmisie de raze X 

(XRT), radiografie digitală şi analiză prin fluorescenţă de raze X cu rezoluţie micronică (µXRF).  

În figura 1 sunt prezentate principalele componente ale instalației Tomo-Analytic. 

 

Fig. 1. Părţi componente ale instalaţie Tomo-Analytic. 

În instalaţie sunt incluse două generatoare de raze X cu anticatozi de Mo/Ag, respectiv W, 

prevăzute cu sisteme de răcire cu lichid, respectiv aer, un modul de comandă pentru manipulatorul 

echipat cu 6 axe motorizate micrometrice, unitate pentru stocarea şi prelucrarea datelor. Zona activă 

unde se realizează expunerea probelor la radiaţie X este formată dintr-un cabinet cu pereţi de plumb, 

proiectat pentru operarea generatoarelor de raze X la tensiuni maxime de până la 80 kV şi curent 

anodic maxim de 1 mA. 

Detecţia razelor X se realizează cu un sensor planar CMOS de Si-amorf cu rezoluţia spaţială de 
48 microni/pixel pentru componenta de imagistică XCT (Fig. 2) şi cu un lanţ spectrometric de 
fluorescenţă de raze X pentru componenta XRF (Fig. 3).   

 

Fig. 2. Părţi componente are dispozitivului experimental de tomografiere. 

Comanda, controlul şi achiziţia de date sunt realizate cu ajutorul programelor software dezvoltate 
în cadrul laboratorului. Reconstrucţia tomografică se bazează pe o implementare optimizată a 
algoritmului de tip cone-beam Feldkamp [3].  

Maparea compoziţiei probelor prin fluorescenţă de raze X presupune scanarea probelor plasate 
pe un manipulator micrometric (XYZ) în faţa unui element de focalizare a fascicolului de radiaţii X de 
tip lentilă policapilară (Fig. 3).  

Poziţionarea precisă a zonei investigate din probă în volumul de focalizare a lentilei policapilare 
este asigurată prin alinierea cu ajutorul a două diode laser. Lentila policapilară focalizează razele X 
într-o arie (pată focală) cu diametrul de cca 15-20 µm. 

3. Aplicaţii şi rezultate 

În cadrul laboratorului de imagistică şi fluorescenţă de raze X se aplică metode imagistice 
moderne pentru caracterizarea nedistructivă a unor materiale şi dispozitive avansate precum 
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supraconductori, biomateriale, materiale compozite, materiale ceramice, componente de micro-
electronică, tehnologii de sudare cu laser etc. Spre deosebire de alte tehnici de analiză, tomografia de 
raze X este o metodă foarte eficientă deoarece permite analiza defectoscopică a pieselor oferind 
informaţii foarte precise în ceea ce priveşte structura geometrică a defectelor din interiorul probei.  

 

 

Fig. 3. Părţi componente ale dispozitivului experimental μXRF. 

3.1. Inspecţia defectoscopică în volum a pieselor procesate prin laser 

Unul dintre domeniile de aplicaţie ale tomografiei de raze X este cel al caracterizării nedistructive 

a sudurilor laser. Această tehnică de sudare este o metodă larg utilizată în industrie dar şi în 

medicină/stomatologie unde este necesară o precizie ridicată. Printre diverse tehnici de sudare, 

utilizarea unui laser s-a dovedit a fi foarte avantajoasă din punct de vedere al versabilităţii, permiţând 

un control mai precis al căldurii. Calitatea unei suduri este influenţată atât de defectele ei exterioare 

cât şi de defecte interioare. Scopul unei analize prin tomografiere cu raze X constă în special în 

detectarea acestor defecte interioare ale sudurilor fără distrugerea îmbinărilor sudate. 

Cercetările noastre au avut ca scop optimizarea unor tehnologii de sudare cu laser pentru 
evitarea unor posibile defecte precum fisuri, goluri etc. Astfel au fost realizate o serie de suduri cu 
ajutorul unui laser cu undă continuă al cărui spot focal este de 600 µm şi o putere cuprinsă între 80 şi 
3000 W. În principal s-a studiat calitatea sudurilor în funcţie de parametrii de sudare ai laserului, 
variind puterea, unghiul de înclinare, poziţia fascicului laser sau rata de repetiţie a pulsului raportată la 
viteza de sudare a probelor. Analiza probelor a fost realizată iniţial cu ajutorul unor radiografii digitale 
prezentate în figura 4. 

Cu ajutorul acestora s-a observat prezenţa unor defecte a căror suprafaţă a fost determinată cu 

exactitate prin calcularea dimensiunii unui pixel din radiografie. Cunoscând cu exactitate distanţa de la 

sursă la detector (SD) şi distanţa de la sursă la obiectul inspectat (SO), pentru probele 1 – 7, 

dimensiunea pixelului a fost determinată ca fiind egală cu 10.44 µm, iar pentru probele 8 şi 9 s-a 

obţinut o valoare de 7.7 µm. 

 

Fig. 4. Radiografiile digitale ale sudurilor laser. 

În a doua etapă de analiză a probelor s-a efectuat o microtomografie cu raze X care a permis 
analiza geometrică a porilor detectaţi. Această metodă de analiză prezintă avantaje majore faţă de 
altă metodă de investigare deoarece este o metodă nedistructivă şi de mare precizie. În figura 5 este 
prezentată o tomografie de raze X a probei 2 prin intermediul căreia s-a determinat amplasarea 
defectelor în probă şi dimensiunea acestora pe 3 coordonate. Secţiunile tomografice 2D (fig. 5 a, b, c) 
și 3D (fig. 5 d) au fost realizate cu ajutorul unui program de reconstrucţie tridimensională ce permite 
navigarea în volumul reconstruit şi secţionarea virtuală pentru a se vizualiza porii din interiorul probei. 
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Această funcţie se exemplifică prin selectarea celui mai mare por şi descrierea geometrică detaliată a 
acestuia. Pentru regiunea de interes selectată, s-au obţinut următoarele caracteristici: dimensiuni por 
(x/y/z) – 132/167/149 voxeli, respectiv 0.003143 / 0.003143 / 0.003143 mm; volumul total por - 
0.040247 mm

3
.  

 

Fig. 5. Sectiuni 2D pentru proba 2 (a, b, c) și reconstrucţia 3D (d).  

3.2. Evaluarea structurilor interne a reţelelor polimerice pe bază de hidrogeluri 

O altă aplicabilitate a microtomografiei de raze X este evaluarea unor reţele polimerice pe bază 
de hidrogeluri (fig. 6).  

Hidrogelurile sunt reţele polimerice tridimensionale, ce pot fi comparate cu o imensă 
macromoleculă, care prezintă capacitatea de a încorpora cantităţi mari de apă sau soluţii apoase. 

Obţinerea de hidrogeluri prin copolimerizare (în prezenţa unui agent de reticulare) este folosită ca 
mijloc de îmbunătăţire a proprietăţilor mecanice, a difuziei prin gel, ori a limitării gradului de umflare a 
gelului obţinut astfel [4]. 

 

Fig. 6. Reconstrucţie tomografică pe o probă polimerică pe bază de hidrogel. 

Aceste materiale îşi măresc semnificativ volumul în mediu apos şi prezintă o capacitatea 

extraordinară de a reţine apa într-o structură de reţea. În funcţie de structura acestora, dar şi a 

proprietăţilor fizico-chimice, hidrogelurile pot fi utilizate în diferite tehnologii de eliberare controlată a 

medicamentelor. 

3.3. Inspecţie defectoscopică pe o probă de material compozit sintetizat în câmp de 
electroni acceleraţi 

În cadrul acestei activităţi au fost studiate prin XCT compozite polimerice. Materialele compozite 
pe bază de cauciuc natural (NR), rumeguş, respectiv in, au fost obţinute prin reacţii de reticulare în 
câmp de electroni acceleraţi.  

În general, caracteristicile şi proprietăţile materialelor compozite sunt determinate de proporţia 
componenţilor din sistem: dimensiunea particulelor materialului de umplutură, gradul de distribuţie a 
particulelor materialului de umplere în faze, adeziunea polimerului faţă de materialul de umplutură şi 
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gradul de umectare a particulelor materialului de umplutură de către polimer. În mod obişnuit, pentru 
îmbunătăţirea proprietăţilor fizico-mecanice ale materialelor compozite este necesară reducerea 
dimensiunilor particulelor materialului de umplutură, dar și o distribuţie cât mai uniformă în masa 
polimerului. Utilizând tomografia de raze X s-a realizat inspecţia volumetrică a probelor prin 
intermediul căreia s-au putut diferenţia cazurile de adeziune deficitară faţă de cele cu adeziune 
îmbunătăţită (fig. 7). Cu cât dimensiunea particulelor materialului de umplutură este mai mare cu atât 
va fi mai mare şi cea a golurilor formate. Aşadar, este indicată utilizarea umpluturilor cu particule de 
dimensiuni mici, fin dispersate. 

  

Fig. 7. Adeziune deficitară (a) respectiv îmbunătățită / optimizată (b). 

Prin reconstrucţia tomografică a probei de rumeguş, prezentată în fig. 8, am putut determina 
distribuţia porilor în material. 

        

Fig. 8. XCT pe probă de cauciuc cu material de umplutură pe bază rumeguş. 

Analizând datele volumetrice obţinute din XCT, s-a constatat că materialul de umplutură, 
respectiv rumeguşul, reprezintă 10.66 % din proba inspectată. 

3.4. Analiza de uniformitate şi grosimi asupra straturilor metalice depuse prin plasmă 

În cadrul acestei activităţi, folosind metoda de µXRF la energii de excitaţie sub 50 keV, a fost 
analizată variaţia grosimii depunerilor de straturi subţiri de wolfram de maxim 1 µm [5]. Prin această 
metodă se poate realiza maparea compozitei unor aliaje de W, Fe, Ni pe substrat de Si, fără dis-
trugerea suprafeţei investigate. Metoda XRF este aplicată cu succes în domenii unde este necesară 
realizarea unei analize nedistructive şi rapide asupra depunerilor metalice pe suprafeţe mari precum 
straturi rezistente la temperaturi ridicate şi materiale funcţionale cu aplicabilitate în domeniul fuziunii.  

Folosind metoda TVA (Thermionic Vacuum Arc) [6] în geometrie fixă, respective, rotită s-au 
produs filme subţiri de tip aliaj relevante fuziunii, folosindu-se trei evaporatori independenţi (W, Fe, 
respectiv Ni). Pentru probele depuse în geometrie fixă s-au realizat măsurători experimentale cât şi 
comparații cu estimările teoretice pentru toate elementele din aliaj W, Fe respectiv Ni. 

În figura 9 este prezentată o comparaţie între distribuţia experimentală şi cea teoretică a Ni pe 
substratul de Si, observându-se un bun acord între cele două. Axa Z reprezintă grosimile exprimate în 
nm, rezultatele fiind obţinute pe baza ariilor spectrelor de fotoni folosind ca referinţă o probă calibrată 
poziţionată central, în timp ce axele X şi Y reprezintă dimensiunea ariei investigate (mm). 

Figura 10 este o reprezentare grafică a concentraţiilor de masă atomică corespunzătoare probelor 
investigate. Astfel, în urma realizării conversiei din grosimi în unităţi atomice de masă, s-a observat o 
variaţie a depunerii fiecărui element din aliajul de W-Fe-Ni. 

a) b) 



     ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE 

 

18 
 

    

Fig. 9. Distribuţia teoretică (stânga) respectiv experimentală (dreapta) a depunerii de Ni  

pe suprafaţa probelor depuse în configuraţie de geometrie fixă. 

4. Concluzii 

În această lucrare au fost prezentate 

două sisteme de analiză nedistructivă din 

cadrul instalaţiei Tomo-Analytic precum şi 

o serie de aplicaţii ale microtomografiei și 

microfluorescenţei de raze X. Eşantioane 

de aluminiu sudate cu laserul de undă 

continuă au fost analizate prin tehnica de 

tomografie de raze X pentru a se obţine 

simultan informaţii geometrice şi defectos-

copice foarte precise ale structurii interne. 

 De asemenea, s-a demonstrat că 

tomografia de raze X este o procedură 

ideală de inspecţie defectoscopică pe probe din material compozit pe bază de cauciuc natural, 

rumeguş şi in, punându-se în evidenţă gradul de aderenţă îmbunătăţită a matricei de cauciuc natural 

la particulele de rumeguş şi distribuţia volumetrică a concentraţiei acestora. În plus, cu ajutorul unei 

tomograme la scară minicronică s-a putut analiza dimensiunea structurilor interne a unor reţele 

polimerice pe baza de hidrogeluri. 

Utilizând tehnicile de analiză prin XRF a fost permisă maparea 2D a compoziţiei chimice şi 
determinarea uniformităţii de straturi de aliaje W, Ni, Fe depuse pe substrat de carbon de interes 
pentru tehnologia de fuziune nucleară. 

În concluzie, a fost demonstrată aplicabilitatea tehnicilor de control nedistructiv existente 
în cadrul laboratorului de micro-tomografie şi micro-fluorescență de raze X, ca metode de 
monitorizare și asigurare a calităţii asupra tehnicilor de procesare prin laser, plasmă sau 
radiaţii.  

Mulţumiri 

Activităţile de imagistică cu raze X prezentate în această lucrare au fost realizate de grupul de 
microtomografie în cadrul Programului Nucleu 4N/ 9.03.2016, proiect PN 16 47 01 04. 
Probele examinate au fost oferite de compartimentele de cercetare din INFLPR respectiv: Laboratorul de 
macroprocesări laser din CETAL, Laboratorul de acceleratoare de electroni şi Laboratorul de Plasmă de 
Temperatură Joasă. 
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Fig. 10. Concentraţiile atomice de masă pentru probele 

depuse prin TVA în geometrie fixă. 
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 Determinarea mărimii grăuntelui real,  
prin transparenţă sonică, la piesele turnate  

 (Average size of the grain by sonic transparency method) 

Cristian Burcea  

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

Abstract 

In the production process with profile of processing metallurgy and controls, the time of completion of 

execution is very long, respectively 4÷8 months. Since the time limit for delivery are very strict, any delay can 

be penalized financially or by the loss of the customer.  

Because the parts doesn’t have a "Serial Number" with technologies implemented lately, any operational 

required for a technological improvements or changes may have major repercussions in the deadline for 

delivery. Consequently, this work (research) has as purpose determination, by other methods, values (size 

average grain) which defines the correctness of the whole of the technology of manufacture (casting or 

forging and heat treatment). To obtain the average size of the grain, by destructive methods in the 

laboratory, requires a lengthy period of time of at least 2÷3 days (debited sample, molding, acid attack and 

viewed under the microscope) to which shall be added to the drawing up the new technologies. 

These delays affect, irreparable, the time limit for delivery. The size of the average grain characterizes the 

values of the mechanical tests, of the hardness and ultrasonic detectability. All of these are according or 

inconsistent, depending on the size of the average grain. To obtain the size of the average grain by sonic 

transparency method is simple, does not involve time and financial costs, is equally precise like the 

laboratory method. 

The results can be transmitted immediately towards Dep. Engineering for correction and decision. 

1. Introducere 

 În procesul de producţie cu profil de prelucrări metalurgice și mecanice, timpul de finalizare a 
execuţiei este foarte lung, respectiv 4÷8 luni. Întrucât termenele de livrare sunt foarte stricte, orice 
amânare poate fi penalizată financiar sau prin pierderea clientului. 
 Când piesele nu sunt ―de serie―, cu tehnologii implementate anterior, orice verificare necesară 
unei îmbunătăţiri tehnologice sau schimbări poate avea repercusiuni majore în amânarea termenului 
de livrare. Această lucrare (cercetare) a avut ca scop determinarea, prin alte metode, a  unei valori - 
mărimea medie de grăunte -  care definește integral corectitudinea tehnologiei de fabricaţie (turnare 
sau forjare și tratament termic). 

Obţinerea dimensiunii medii a grăuntelui, prin metode distructive de laborator, necesită un timp 
îndelungat de minim 2÷3 zile (debitat proba, slefuit, atac cu acid și vizualizat la microscop) la care se 
adaugă întocmirea noii tehnologii. Aceste întârzieri afectează, iremediabil, termenul de livrare. 

Mărimea medie de grăunte caracterizează valorile încercărilor mecanice, de duritate și detec-
tabilitatea ultrasonică. Toate acestea sunt conforme sau neconforme, în funcţie de mărimea medie a 
grăuntelui. Obţinerea mărimii medii a grăuntelui prin metoda transparenţei sonice este simplă, nu 
implică timp și costuri financiare, fiind la fel de precisă ca și metoda de laborator. Rezultatele se pot 
transmite imediat către Dep. Engineering pentru corectare și decizie. 

Acest studiu are ca scop determinarea mărimii medii de grăunte, folosind transparenţa sonică. 

Prin determinarea mărimii de grăunte se pot afla următoarele informaţii: 

- calitatea tratamentului termic aplicat, respectiv gradul de omogenizare a structurii; 

- informaţii privind rezultatele încercărilor mecanice;  

- dacă este necesar, posibilitatea de îmbunătăţire a tehnologiei de tratament termic sau de 
turnare. 

1.1. Transparenţa sonică 

 Transparenţa sonică se poate definii ca fiind gradul de penetrabilitate a undelor ultrasonice. 
Transparenţa sonică depinde de: 

- absorbţie, respectiv transformarea energiei acustice în energie termică; 

- dispersie, respectiv împrăștierea energiei acustice pe structura discretă a materialului.  

 Absorbţia și dispersia depind de puritatea oţelului (prezenţa incluziunilor), de prezenţa segre-
gaţiilor (sulf, fosfor), de orientarea structurii, de precipitaţiile intergranulare (carburi de crom, nichel, 
mangan, aluminiu, azot) și de mărimea grăuntelui real.  

De absorbţie și dispersie depinde viteza de propagare a fasciculului ultrasonic, fiind influenţată 
de: mărimea și orientarea granulaţiei și natura constituenţilor și fazelor. 

                                                                               (continuare pagina 22) 
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(continuare din pagina 19) 

Transparenţa sonică este pusă în evidenţă de valoarea coeficientului de atenuare, α [dB/m]:          

                                                         α = 
 Ef 2−Ef 1 −6

2d
   [dB/m],       

unde, Ef2: nr de dB când amplitudinea ecoului de fund 2 este 80%; Ef1: nr de dB când 
amplitudinea ecoului de fund 1 este 80%; d: distanţa. 

 Transparenţa sonică este direct proporţională cu detectabilitatea respectiv, mărimea celei mai 
mici indicaţii (defect) detectabile. 

1.2. Tehnica AVG de determinare a transparenţei sonice 

AVG – Abstand, Verstärkung, Grösse, în limba germană sau DGS – Distance, Gain, Size, în 
limba engleză sau DAM  - Distanţă, Amplitudine, Mărime, în limba română. 

Determinarea transparenţei sonice s-a efectuat pe cupoane de probă a două piese turnate: 

1. Runner Hub; Mat. G20Mn5: compozitie chimică conform tabelului 1:  
                                                                                                      Tabelul 1 

 

2.  Gear Rim; Mat. G35CrNiMo6-6: compoziţie chimică conform tabelului 2. 
                                                                                                            Tabelul 2 

 

Runner Hub și Gear Rim sunt piese turnate cu probe atașate pentru încercări mecanice, cu 

dimensiunile:  100 x100 x250 (mm); determinarea mărimii de grăunte s-a facut pe probe. 

Determinarea transparenţei sonice are la bază diagrama AVG (DGS) de detectare a mărimii unei 
indicaţii de defect (fig. 1, 2, 3, 4 și 5). 

 

Fig. 1. Diagrama AVG (DGS). 

Pentru a analiza transparenţa sonică, respectiv detectabilitatea se procedează astfel: 
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a) Se alege un nivel de referinţă, respectiv  Ef = 20% din înălţimea ecranului. 

 Amplitudinea ecoului de fund, Ef, de 20% asigură vizualizarea unei indicaţii, la o iarbă sonică 
egală cu 10% din amplitudinea ecranului. 

 

Fig. 2. Proba Runner Hub. 

  

Fig. 3. Ef=20% : 21dB. Fig. 4. Iarba sonică =10%, 72,3 dB. 

b) Se ridică amplitudinea Ef, în dB, până ce iarba sonică atinge amplitudinea de 10%, din ecran 
și se notează numărul de decibeli . 

c) Se face diferenţa în dB și, cu ajutorul diagramei se determină transparenţa sonică, respectiv 
detectabilitatea, 72,3 - 21= 51,3 dB, la o grosime d =100 mm. 

 

Fig. 5. Utilizarea diagramei pentru determinarea celei mai mici indicaţii detectabile. 
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 Se coboară, pe diagrama - săgeata roșie, în dreptul dimensiunii de 100 mm, 51,3 dB și se citește 
mărimea celei mai mici indicaţii detectabile; indicaţia are valoarea de øe= 0.7 mm. 

Identic s-a procedat și cu a doua probă: Gear Rim (fig. 6, 7, 8 și 9). 

a) Se alege nivelul de referinţă. 

  

Fig. 6. Proba: Gear Rim. Fig. 7. Ef=20%: 19dB. 

b) Se ridică amplitudinea Ef, în dB, până ce iarba sonică atinge amplitudinea de 10%, din ecran 
și se notează numărul de decibel. 

 

 

Fig. 8. Iarba sonică =10%, 63 dB Fig. 9. Utilizarea diagramei pentru determinarea celei mai 

mici indicaţii detectabile. 

c) Se face diferenţa în dB și, cu ajutorul diagramei se determină transparenţa sonică, respectiv 
detectabilitatea, 63 - 19 = 44 dB, la o grosime d = 100 mm. 

       Se coboară, pe diagrama - săgeata roșie, în dreptul dimensiunii de 100 mm, 44 dB  și se citește 
mărimea celei mai mici indicaţii detectabile. Detectabilitatea are valoarea de øe=1,3 mm. 

1.3. Determinarea coeficientului de atenuare 

Coeficientul de atenuare reprezintă cea mai importantă variabilă în determinarea valorii reale a 
transparenţei sonice și a mărimii unei indicaţii. 

Valorile determinate la Pct.2 sunt valori informative aproximate deoarece diagrama a fost 
construită cu parametrul α = 0 dB/m. Coeficientul de atenuare pune în evidenţă informaţii privind 
calitatea tratamentului termic efectuat, structura materialului (finisată sau nu), transparenţa sonică, 
mărimea grăuntelui real deoarece aceasta este strâns legată de lungimea de undă (λ) a fascicolului și 
dimensiunea medie a grăuntelui (dg). Determinarea coeficientului de atenuare s-a realizat pe cele 
doua probe: Runner Hub si Gear Rim. 

1.3.1. Coeficientul de atenuare pentru proba Runner Hub 

Pentru a se determina coeficientul de atenuare se parcurg următoarele etape (fig. 10, 11 și 12): 
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Se comprimă baza de timp a echipamentului astfel încât să se afișeze două ecouri de fund la 
distanţă d și 2d.  

Se ridică primul ecou de fund Ef1 la amplitudinea de 80% din ecran, această amplitudine fiind 
―nivel de referinţă‖, notându-se numărul de decibeli.  

La fel se procedează și cu al doilea ecou de fund, notându-se numărul de dB. 

 

 

 

Fig. 10. Ef1 = 80% = 34 dB.  Fig. 11. EF2 = 80% = 48dB. 

Coeficientul de atenuare este:    

α= 
 Ef 2−Ef 1 −6

2d
   (dB/m);     α= 

 48−34 −6

2x0,1
 = 40 dB/m. 

Concluzie 

Corecţia necesară în determinarea valorii unei indicaţii reale este corecţia de transfer VK:   

VK = α x d=40 x 0,1 = 4 dB 

 Această corecţie se aplică pe diagrama AVG, coborându-se valoarea corecţiei pe diagramă, res-
pectiv se adaugă la numărul de decibeli determinaţi la Pct.2 corecţia de transfer VK, conform figurii 12: 

 

Fig. 12. Valoarea reală de detectare a mărimii unei indicaţii este de 0,6 mm. 

1.3.2. Valoarea detectabilităţii pentru proba Gear Rim 

      Se procedează identic conform celor precizate la Pct. 1.3.1. (fig. 13, 14 și 15). 
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Coeficientul de atenuare este:  α = 
 Ef 2−Ef 1 −6

2d
   (dB/m);      α = 

 51,5−26 −6

2x 0,1
 = 97.5 dB/m. 

 

 

 

 

Fig.13. Ef1 = 80% = 26 dB.  Fig. 14. Ef2 = 80% = 51.5 dB. 

Concluzie  

Corecţia necesară în determinarea valorii unei indicaţii reale este corecţia de transfer VK:  

VK = α X d=97.5 x 0,1 = 10 dB 

 Aceasta corecţie se aplică, pe diagrama AVG, coborându-se valoarea corecţiei pe diagramă, 
respectiv se adaugă la numarul de dB determinaţi la Pct.2 corecţia de transfer VK, conform fig.15. 

 

Fig. 15. Valoarea reală de detectare a mărimii unei indicaţii este de 0,6 mm. 

2. Determinarea dimensiunii grăuntelui real prin transparenţă sonică 

2.1. Introducere 

Transparenţa sonică depinde de fenomenul de absorbţie și de difuzie a undelor ultrasonore . Ea 
depinde de mărimea granulaţiei structurale dg și de lungimea de undă  λ, respectiv de raportul λ/dg. 
Deasemenea, transparenţa sonică este influenţată de orientarea structurii grauntelui real și de gradul 
de puritate al materialului, respectiv prezenţa incluziunilor, segregaţiilor și a precipitărilor inter-
granulare.  



                                                                                                                          EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE, NR. 1 (7), 2017 

 

27 
 

În funcţie de raportul λ/dg se deosebesc patru domenii: 

- Domeniul I: λ/dg > 1000, unde atenuarea se produce prin absorbţie și este proporţională cu 
frecvenţa; 

- Domeniul II: 1000 > λ/dg >10, unde atenuarea se produce prin absorbţie și difuzie 

- Domeniul III: 3 ≥ λ/dg, unde atenuarea se produce prin dispersie. 

Pentru efectuarea unei examinări nedistructive cu ultrasunete, este necesar ca dg să fie de cel 
puţin trei ori mai mic decât lungimea de undă ( λ ≥ 3dg). 

Luând în considerare cele prezentate anterior, se pot analiza urmatoarele: 

- Domeniul I: λ/dg >1000; dg < λ/1000, unde λ = 2,96 mm la 2 MHz;  dg< 0,00296 mm;  dg are 
punctaj 13; 

- Domeniul II: 1000>λ/dg>10; dg<λ/10 unde λ = 2,96 mm la 2 MHz; dg<0,3 mm; dg are punctaj 0; 

- Domeniul III: 3 ≥ λ/dg; dg ≥ λ/3 unde λ = 2,9 6 mm la 2 MHz; dg ≥ 0,98 mm. 

 Concluzii                                                                                                                           

1. Condiţiile din domeniul I și II permit o examinare nedistructivă cu ultrasunete, deoarece la dg < 
0,1 λ, zgomotul structural perturbator permite a decela un semnal de la o indicaţie.  

2. Mărimea de grăunte care să permită o examinare cu ultrasunete trebuie să aibă dimensiuni 
cuprinse între 0,0032 mm și 0,3 mm (punctaj 13÷ 0) 

2.2.  Determinarea dimensiunii grăuntelui real la Runner Hub 

2.2.1. Date iniţiale           

Pentru determinarea dimensiunii grăuntelui real se va folosii, ca nivel de referinţă, etalonul K1 cu 
următoarele caracteristici:  

1. dimensiunea supusă analizei: 100 mm; 

2. viteza fascicolului ultrasonic V = 5920 m/s; 

3. diferenţa dintre ecoul de fund 2 și ecoul de fund 1: Ef2 – Ef1= 6dB; 

4. coeficientul de atenuare α = 0 dB/m; 

5. punctaj 8, respectiv dimensiunea grăuntelui real =  0,0196 mm  

2.2.2. Date obţinute experimental 

1. viteza fasciculului ultrasonic în materialul de examinat, obţinută electronic, pe probă; 

2. diferenţa dintre ecoul de fund 2 și ecoul de fund 1. 

2.2.3. Calculul dimensiunii grăuntelui real 

Pentru a calcula dimensiunea grăuntelui real sunt necesare următoarele date: 

1. diferenţa dintre ecoul de fund 2 și ecoul de fund 1, de pe etalonul K1 = 6 dB; 

2. diferenţa dintre ecoul de fund 2 și ecoul de fund 1(dB), de pe probă; 

3. dimensiunea grăuntelui real al etalonului K1 = 0,0196 mm. 

S-au notat:                                                                                                                                                                                                                             

E0= 6 dB - diferenţa dintre ecoul de fund 2 și ecoul de fund 1 de pe etalonul A1; 

E = diferenţa dintre ecoul de fund 2 și ecoul de fund 1, de pe probă; 

d0 = dimensiunea grăuntelui real al etalonului A1 = 0,0196 mm; 

d = dimensiunea grăuntelui real al probei.  

Relaţia de calcul este:  d = 
𝐸 · 𝑑0  

𝐸0
 (mm). 

2.2.4. Măsurarea dimensiunii grăuntelui real prin metoda măsurării mărimii medii a 
grăuntelui    

       Măsurarea s-a efectuat pe o probă atacată cu nital 2%, la microscop (fig. 16). 
În urma măsurării a rezultat un punctaj 5, respectiv 0,0553 mm. 

2.2.5. Măsurarea dimensiunii grăuntelui real prin metoda transparenţei sonice 

Aceasta determinare are la bază următoarele date iniţiale și măsurate:  

E0 = 6 dB; d0 = 0,0196 mm; E = 14 dB. 

Aplicăm formula: d = 
𝐸 · 𝑑0  

𝐸0
 = 

14 ∙0,0196

6
 = 0,046 mm, respectiv punctaj aproximativ 5. 
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Fig. 16. Imagini la microscop, proba Runner Hub. 

2.3. Determinarea dimensiunii grăuntelui real al Gear Rim 

2.3.1. Măsurarea dimensiunii grăuntelui real prin metoda măsurării mărimii medii a grăuntelui    

 Măsurarea s-a efectuat pe o probă atacată cu nital 2%, la microscop. 
 
 
 
Vezi poza :      

 
Fig. 17. Imagini la microscop, proba Gear Rim. 

 În urma măsurării a rezultat un punctaj 4 respectiv 0,0788 ÷ 0,0841 mm. 

2.3.2. Măsurarea dimensiunii grăuntelui real prin metoda transparenţei sonice 

Aceasta determinare are la bază următoarele date iniţiale și măsurate: 

E0 = 6 dB;  d0 = 0,0196 mm; E = 25,6 dB. 

Aplicăm formula: d = 
𝐸 · 𝑑0  

𝐸0
 = 

25,6 ∙0,0196

6
 = 0,083 mm respectiv punctaj 4. 

Concluzii 

a) Cele două metode, prezentate mai sus, se verifică reciproc. 

b) Metoda transparenţei sonice este mai simplă, respectiv fără costuri, oferind 
posibilitatea unei analize a capabilităţii tehnologiei de turnare, în ceea ce privește 
grăuntele primar și a caracte-risticilor mecanice, inclusiv a îmbunătăţirii tehnologiei de 
tratament termic primar și secundar. 
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Abstract 

Over the last several years, many inspection facilities have replaced older immersion inspection equipment with 
computer-controlled systems that include digital data collection. Prior to the computer-controlled systems, 
inspections were performed in a stop-on-defect mode where signals that occurred higher than a certain threshold 
value caused the scanning to stop. The operator would then relocate the indication that caused the signal and 
evaluate it. The newer systems with digital C-scans afford the opportunity for some degree of automated data 
analysis, including the application of signal-to noise-rejection, which is presented in this report. 

Rezumat 

De-a lungul ultimilor ani, echipamentele vechi de examinare în imersie au fost înlocuite cu sisteme controlate de 
calculator dotate cu facilităţi suplimentare şi care includ achiziţia datelor în forma digitală. Înainte de existenţa 
acestor sisteme, examinarea se efectua într-o manieră care impunea oprirea sistemului la înregistrarea unui 
semnal care depăşea o valoare prestabilită. Operatorul relocaliza manual defectul și îl evalua. Noile sisteme 
digitale „C-scan‖ oferă posibilitatea unor grade diferite de analiză, incluzând aplicaţia de rejecţie a raportului 
semnal/zgomot, aplicaţie prezentată în acest material.        

1. Compensarea DAC 

Inspecţia ultrasonică a produselor forjate din aliaje de titan (Ti) se face uzual folosind tehnica 
examinării în imersie cu un singur traductor cu distanţă fixă de focalizare, pe piese cilindrice (bilete) 
aflate în mişcare de rotaţie. Se aplică o corecţie electronică a amplitudinii cu distanţa (DAC) care are 
scopul de a menţine aceeaşi sensibilitate a examinării în întreg volumul examinat. O creştere a ampli-
ficării cu adâncimea este necesară deoarece intensitatea fasciculului ultrasonic se atenuează cu dis-
tanţa şi diverge dincolo de zona sa focală, care poate fi plasată aproape de suprafaţa de examinat 
(fig. 1). 

 

Fig. 1. Compensarea electronică a atenuării cu distanţa. 

O mai mare amplificare aplicată o dată cu creşterea distanţei are ca efect creşterea zgomotului 
ultrasonic pe măsura creşterii adâncimii de examinare. În anumite situaţii, când adâncimea depăşeşte 
50 mm, zgomotul devine foarte mare deoarece şi amplificarea este foarte mare. În astfel de situaţii se 
procedează la o a doua inspecţie a zonei, realizată (1) prin modificarea distanţei traductor-piesă sau 
(2) folosind un alt traductor cu distanţa focală mai mare. A doua scanare este astfel realizată cu o 
poartă a examinării într-o zonă mai adâncă decât prima.  

2. Zgomotul de material 

 Zgomotul ultrasonic dat de structura metalografică a materialului poate acţiona ca o mască a 
defectelor mici aflate în interiorul acestuia. Aşa cum este prezentat în fig. 2b, acest zgomot provine 
din radiaţia ultrasonică  împrăştiată de către microstructura materialului. 

Ti 6-4 prezintă o microstructură pe mai multe nivele de mărimi: 

- Primul nivel de mărime este reprezentat de către micro grăuntii individuali (ex: cristale 
singulare ale metalului aranjate într-o lattice regulată). 

- Al doilea nivel de mărime este reprezentată de micro grăunţi aliniaţi sau parţial aliniaţi care 
formează astfel entităţi mai mari (până la cateva sute de µm) ca: lamele, colonii sau grăunţi cu 
dimensiuni mărite. 

- Al treilea nivel de mărime (şi cel mai vizibil) îl reprezintă macro grăunţii, adesea observabili şi 
fără aparatură optică de mărire şi având un aspect de gravură, mai vizibili atunci când 
suprafaţa metalului este finisată prin rectificare (vezi fig. 2 a).   
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               Fig. 2. Mecanismul de apariţie a zgomotului de material. 

Aspectul general al zgomotului dat de structura materialului este prezentat în figura 3.  
Se consideră examinarea ultrasonică în prezentare „A‖ ca o reprezentare a amplitudinii semnalului 

ultrasonic raportată la timpul de zbor, pentru un traductor poziţionat deasupra forjatului. Aşa cum se 
vede în fig. 3a, zgomotul de material apare ca un amestec complex de semnale care se succed 
ecoului de intrare în material. 

 

 

 
Fig. 3. Zgomotul de material: a - în prezentare „A‖, b - în prezentare „C‖. 

      O scanare în prezentare „C‖ corespunzătoare examinării aceluiaşi material (prezentată în fig. 3 b), 
este reprezentată prin afişarea pe ecran a maximelor şi minimelor semnalului ultrasonic, cu amplitudini 
codificate în nuanţe de culoare.  Astfel, zgomotul de material apare sub forma unor pete de culoare ale 
căror nuanţe (corespunzătoare diferitelor amplitudini de semnal) variază de la dreapta la stânga, 
reflectând variaţia în proprietăţi a structurii materialului scanat (fig. 4). 

 

Fig. 4. Evaluarea raportului semnal/zgomot în prezentare ‖C‖. 

3. Raportul semnal/zgomot 

Valorile zgomotului de material pot fi cuantificate folosind noţiunea de Raport Semnal/Zgomot, 
definit astfel: 

𝑆

𝑁
 = 

𝑉𝐴𝐿𝑂𝐴𝑅𝐸  𝑚𝑎𝑥 .  𝑆𝐸𝑀𝑁𝐴𝐿  𝐷𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇

𝑉𝐴𝐿𝑂𝐴𝑅𝐸  𝑚𝑎𝑥 .  𝑆𝐸𝑀𝑁𝐴𝐿  𝑍𝐺𝑂𝑀𝑂𝑇
 

Dacă un defect existent în metal este mic ca extensie laterală și raportul S/N este prea mic (ex: 
aproape sau subunitar), atunci este puţin probabil ca acest defect să fie detectat intr-o imagine „C‖. 
Asigurarea unui raport S/N adecvat pentru defectele critice este foarte importantă în tehnica de 
examinare pe care dorim să o adoptăm. 

 
a. b. 

a. 
b. 
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4. Volumul pulsului 

În multe cazuri de interes practic, raportul S/N pentru un reflector încorporat într-un anumit tip de 
structură poate fi relaţionat cu volumul pulsului ultrasonic incident pe acest reflector. Un traductor 
ultrasonic (monocristal sau phased array) poate fi privit ca injectând un puls sonic în materialul supus 
inspecţiei. Aşa cum se vede în figura 5, acest puls îşi schimbă forma datorită focalizării fasciculului şi 
fenomenului de divergentă dincolo de zona focală. La o adâncime dată, pulsul va ocupa un volum in 
spaţiu determinat de lungimea sa în direcţia propagării și suprafaţa secţiunii.  Pulsul va tinde să fie cel 
mai mic în zona focală unde intensitatea fasciculului ultrasonic este cea mai mare. Atunci când pulsul 
întâlneşte un reflector, ecoul este reflectat înapoi către traductor atât de reflectorul propriu-zis cât şi 
de grăunţii de metal care îl înconjoară. Dacă reflectorul este mai mic decât secţiunea fasciculului 
ultrasonic şi volumul pulsului cuprinde mai mulţi grăunţi, se poate susţine că raportul S/N va creşte o 
dată cu scăderea volumului pulsului. Aceasta se întâmplă deoarece: (1) reflectivitatea unui număr dat 
de grăunţi comparativ cu cea a reflectorului pe care îl inconjoară este relativ independentă de volumul 
pulsului, dacă amândouă sunt insonorizate de acelasi puls şi (2) atunci când volumul pulsului este 
redus, mai puţini grăunţi sunt insonorizaţi şi deci mai puţine ecouri ale acestora vor ajunge în acelaşi 
timp cu ecoul reflectorului.  

 

 

 

Fig. 5. Determinarea volumului pulsului. 

Volumul pulsului ultrasonic pentru fiecare traductor, în zona focală, se determină în două etape: 

(1) Măsurând durata ecoului de fund şi transformând aceasta în lungimea pulsului; 

(2) Măsurând extensia laterală a spotului în zona focală; aceasta se poate realiza scanând 
fasciculul traductorului în zona sa focală (pata focală) cu un reflector/ţintă de dimensiuni mici (ex: 
0.4 mm FBH) și  înregistrând rezultatele într-o imagine „C‖-scan. 

Se analizează prin aceeaşi metodă şi zgomotul de material în planul focal al traductorului, pe mai 
multe tipuri de aliaje de Ti şi se raportează grafic (vezi fig. 6) la volumul pulsului, rezultând o 
proporţionalitate lineară între cele două mărimi.  

O relaţie matematică stabilită empiric între volumul pulsului și raportul S/N se poate dezvolta 
numai după stabilirea unor aproximări rezonabile pentru întreg modelul formal. Relaţia empirică 
(prezentată în fig. 7) stabileşte că pentru o anumită frecvenţă de inspecţie, raportul S/N este 
proporţional cu 1/rădăcina pătrată a volumului pulsului de la adâncimea defectului scanat.  

Constanta de proporţionalitate depinde de caracteristica de zgomot a microstructurii (cuantificată 
printr-o valoare specifică notată ―FOM‖) şi reflectivitatea defectului (cuantificată prin amplitudinea 
radiaţiei ultrasonice împrăştiate ―Aflaw―). Această relaţie empirică funcţionează pentru raportul 
semnal/zgomot calculat în funcţie de maximul indicaţiei de defect (semnal) şi aşa numita ―rădăcină 

medie pătrată‖ (RMS) ca formă de aproximare medie a 
zgomotului de material. Dacă frecvenţa centrală a traduc-
torului se schimbă, se vor schimba de asemenea şi volumul 
pulsului, amplitudinea radiaţiei ultrasonice împrăştiate şi 
caracteristica de microstructură ―FOM‖. Totuşi, pentru Găuri 
cu Fund Plat (FBH) foarte mici în aliajele de Ti, atât FOM cât 
şi amplitudinea radiaţiei împrăştiate sunt aproximativ 
proporţionale cu frecvenţa. 

De aceea, raportul Aflaw / FOM este independent de frec-
venţă şi poate fi considerat că raportul S/N rămâne riguros 
proporţional cu 1/rădăcina pătrată a volumului pulsului, chiar 
şi în situaţia când frecvenţa se schimbă (în condiţiile în care 
microstructura şi defectul de referinţă rămân aceleaşi). 
Relaţia empirică indică de asemenea dependenţa lineară a 
zgomotului de material de volumul pulsului, reprezentată în 

       Fig. 6. Reprezentarea zgomotului  

  de material în funcţie de volumul pulsului. 
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figura 6 (cu o anumită incertitudine statistică). Se observă cum caracteristicile fiecăruia dintre cele trei 
tipuri de aliaje de Ti sunt  reprezentate aproximativ linear, iar panta fiecărei caracteristici este diferită 
în funcţie de aliajul de Ti investigat, reflectând diferenţele privind zgomotul de material (valorile FOM) 
la cele trei tipuri de microstructuri. 

5. Optimizarea examinării 

Relaţia empirică a volumului pulsului (fig. 7) ne poate folosi la procedurarea unei inspecţii 
ultrasonice în forjate cu cerinţe specifice de detectabilitate a discontinuităţilor. O dată localizată zona 
din forjat cu cel mai ridicat nivel de zgomot, ne aşteptăm ca acolo raportul S/N pentru orice defect să 
tindă către minim. Se va introduce în acea zonă un defect artificial (ex: FBH) și se va măsura raportul 
S/N pentru câteva variante de volum de puls pentru a stabili dependenţa lineară între raportul 
semnal/zgomot şi rădăcina pătrată a volumului pulsului.   

Din această relaţie de dependenţă, se va alege varianta cu cel mai mare volum al pulsului care 
poate fi tolerat pentru a menţine raportul semnal/zgomot la cea mai mică valoare acceptabilă (fig. 8). 

 

 

 

 

Fig. 7. Relaţie empirică între raportul semnal/zgomot şi volumul pulsului. 

6. Concluzii 

O evaluare precisă a nivelului absolut al zgomotului ultrasonic reclamă cunoştiinţe detaliate 
despre microstructura metalului care este luat în consideraţie la calcularea modelului şi este depen-
dent de frecvenţa de explorare prin aşa numita caracteristică de zgomot a microstructurii, notată 
‖FOM‖. Pentru majoritatea aplicaţiilor industriale, acest tip de informaţii nu sunt disponibile în literatura 
de specialitate şi de aceea trebuie obţinute de către cei implicaţi în producerea şi implicit examinarea 
aliajelor de Ti, prin activităţi de analiză individuale, configurate pe specificul acestora de fabricaţie. 

 

Gaură cu fund plat localizată dincolo de planul focal;  
FBH la 80% FSH; Amplitudinea zgomotului 53% 
FSH; Volumul pulsului = 68.200 mils cubi 

 

 

Gaură cu fund plat localizată în planul focal; FBH la 
80% FSH; Amplitudinea zgomotului 25 % FSH; 
Volumul pulsului =20 200 mils cubi 

Fig. 8. Volumul pulsului și raportul semnal/zgomot. 

Analiza formelor de undă ale radiaţiei ultrasonice împrăștiate, în regiuni cu microstructură 
spaţial uniformă ale aliajului investigat şi utilizând mai multe tipuri de traductori specializaţi, 
poate fi o modalitate de a deduce aceste mărimi, capabile să determine modificări majore în 
procedurile de examinare ultrasonică. 
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Abstract 

Whenever a new NDT technique arises, people in the field get inflamed with the thought of how easy their 
work will be. Taken by the wave of novelty, they often forget that it bears not only advantages but also 
constraints. This short article unusually proposes to present the empty half of the glass when Phased Array 
technique is intended to use.  

1. Introducere  

    Tehnica Phased-Array a fost primită cu mult entuziasm încă de la apariție. Reacția utilizatorilor a 
fost firească, această inovație aducând multiple avantaje: flexibilitate în utilizare, probabilitate de 
detecție sporită, imagistică sugestivă și purtătoare de mai multe informații, productivitate remarcabilă. 
Cu atâtea atuuri este ușor să-ți pierzi capul! Totuși, ca orice tehnică de examinare nedistructivă, 
tehnica Phased Array are propriile limitări care trebuie avute permanent  în vedere de către utilizatori.  
 Ne-am propus aici să analizăm cele mai frecvente prejudecăți sau idei greșite legate de tehnica 
Phased Array, apreciind că numai astfel putem culege cu folos roadele acestei inovații. 

2. Phased Array permite vizualizarea precisă a formei și mărimii imperfecțiunilor   

Fără îndoială, imagistica Phased Array este net superioară celei oferite de tehnica convențională, 
dar afirmația că putem vedea forma și putem măsura dimensiunea reală a unui reflector cu tehnica 
Phased Array este greșită. Este doar o iluzie, dar de multe ori aceasta este speranța utilizatorului!  

Ceea ce putem spune este doar ceea ce rezultă din fizica propagării undelor [1]: 

1. Imaginea este produsă numai de acele părți ale reflectorului care trimit ultrasunetele înapoi la 
palpator. 

2. Acele părți ale reflectorului, care nu reflectă sunetul înapoi la palpator, nu produc ecouri 
recepționate, deci nu contribuie la formarea imaginii reflectorului. 

3. Forma fasciculului ultrasonic la locul detecției influențează imaginea rezultată, cea mai 
clară imagine formându-se în focar. 

În figura 1 este ilustrată incidența și reflexia fasciculului ultrasonic pe reflector tip gaură laterală, 
explorată la incidență normală. Vedem că numai o mică porțiune a reflectorului contribuie la imaginea 
afișată și că această imagine are cea mai bună definiție atunci când reflectorul este localizat în focarul 
fasciculului [1]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.  Imaginea Phased Array produsă de reflector tip gaură laterală (scan liniar). 

Mecanismul reflexiei face ca imaginea reflectorului să fie aplatisată în direcție perpendiculară pe 
axa fasciculului. Distorsionarea indicației (fig. 2) este variabilă cu locația acesteia și se datorează 
formei și extinderii secțiunii transversale a fasciculului la locul reflexiei [2]. 

Un alt exemplu semnificativ [2] este cazul vizualizării unei găuri cu fund plat, practicată 
perpendicular pe peretele opus suprafeței de explorare (fig. 3).  

INFORMAŢII  ŞTIRI  OPINII 

 

Imagine în focar 

Imagine departe de 
focar 
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Fig. 2. Imaginea Phased Array este distorsionată în raport cu 

poziționarea reflectorului in fascicul (scan sectorial). 
 Fig. 3. Imaginea Phased Array produsă de 

reflector tip gaură cu fund plat (scan sectorial). 

Concluzia este inevitabilă: imaginea Phased Array nu oferă o imagine precisă a ceea ce se află în 
materialul examinat, fiind deci necesară interpretarea competentă a acesteia.  

3. Focalizarea îmbunătățește sensibilitatea de examinare 

 O altă concepție greșită este că sensibilitatea detecției crește prin examinarea focalizată, deci 
operatorul trebuie neapărat să focalizeze fasciculul utilizat. Acest mod de lucru prezintă riscuri 
semnificative atunci când este aplicată o focalizare neadecvată, încât imperfecțiuni importante pot 
rămâne nedetectate!   
 Atunci când este ajustată corect, focalizarea determină o mai buna definiție a imaginii reflectorului 
(fig. 4a), dar înrăutățește sensibilitatea detecției la adâncimi diferite de adâncimea de focalizare. 
Gaura laterală aflată la adâncime dublă (20 mm) este slab detectată dar, dacă scoatem focalizarea, 
cele două găuri laterale sunt simultan bine puse în evidență [1]. 

Rezultă că examinarea trebuie făcută inițial fără focalizare și că focalizarea se ajustează la 
adâncimea detecției numai pentru îmbunătățirea rezoluției. De asemenea, trebuie avut în vedere că 
adâncimea de focalizare nu poate fi mai mare decât lungimea câmpului apropiat [1], determinată de 
apertura virtuală folosită la un ciclu de scan și de frecvența palpatorului folosit (fizica nu se schimbă!). 

                
                                          (a)                                                                         (b) 

Fig. 4. Efectul focalizării fasciculului ultrasonic (a) și examinarea fără focalizare (b) – Imagini obținute cu scan 

liniar pe bloc cu găuri laterale cu același diametru, plasate la adâncimi variabile. 

4. Explorarea Phased Array de la o distanță fixată permite detectarea tuturor reflectorilor 

Acesta este un mit derivat din capacitatea de acoperire a volumului de examinat prin explorarea 
sectorială de la o anumită distanță (fig. 5). Dacă fasciculele din sector trec cu diverse unghiuri prin tot 
volumul de examinat, ar părea firesc ca toate imperfecțiunile să fie detectate.   
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Fig. 5. Explorarea sectorială a unei suduri de la o distanță fixă. 

       Din păcate, fizica propagării undelor si puțină geometrie ne aduce la realitate. De exemplu, pentru 
o sudură cap la cap cu șanfren tip ―V‖ (fig. 6), este posibil ca lipsa de topire pe flancul șanfrenului să 
rămână nedetectată în unele locații [3].      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 

Fig. 6. Lipsa de topire pe flanc șanfren (zona superioară) poate rămâne nedectată 

la examinarea de la o singură distanță fixată (p = pasul de palpare). 

Este necesară o examinare suplimentară de la o distanță mai mare (fig. 7), pentru detectarea 
optimă a eventualelor imperfecțiuni localizate pe șanfren, în zona dinspre fața sudurii [3]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7. Examinarea de la o distanță mai mare permite detectarea optimă a reflectorului  

care ar fi putut rămâne nedectat la examinarea precedentă (p = pasul de palpare). 

Codul ASME (Code Case 2235-9, Nota 1) atrage atenția asupra necesității mai multor explorări 
sectoriale la suduri cu grosimea de perete mai mare de 25 mm, remarcând posibilitatea ratării 
detecției unor zone posibil afectate de lipsa de topire pe flancul șanfrenului [4].  

5. Este suficient un singur palpator Phased Array pentru a rezolva toate problemele   

 Sunt multe motive pentru care această afirmație este greșită și mare parte din ele sunt cele 
valabile pentru palpatorii clasici. Lăsând la o parte capabilitatea tehnicii Phased Array privind 
manipularea fasciculului ultrasonic, palpatorul trebuie să cupleze eficient pe suprafața de examinare. 
Dacă această suprafață prezintă curbură accentuată, acest lucru s-ar putea să nu fie posibil!  

Suplimentar, selectarea palpatorului potrivit trebuie să ia în considerare relația dintre frecvența 
nominală și sensibilitate posibil de atins pentru o anumită atenuare. Deși elementele active ale 
palpatorului Phased Array sunt făcute din material piezocompozit (raport semnal-zgomot foarte bun), 
fasciculul ultrasonic este supus atenuării la fel ca și fasciculul produs de un palpator clasic. Aici 
trebuie avut în vedere că nu sunt disponibili palpatori Phased Array cu frecvența mai mică de 2 MHz.  

Zona incidenței directe 

Zona celei de-a doua reflexii 

Zona primei reflexii 

Incidență nefavorabilă, semnal slab 
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Pe lângă factorii de influență uzuali (dimensiune element, frecvență, amortizare), performanțele 
palpatorilor Phased Array sunt influențate de apertura efectivă, dimensiunea elementelor individuale și 
distanța dintre ele (pasul). De exemplu, cu cât elementele active sunt mai mici, cu atât crește 
capacitatea de direcționare a fasciculului la unghiuri mai mari (fig. 8). La un număr constant de 
elemente, aceasta reduce corespunzător apertura palpatorului [5]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 8. La un număr constant de elemente (aici 16), capacitatea de direcționare a  

fasciculului ultrasonic crește odată cu scăderea aperturii 

 
Reducerea aperturii implică restrângerea domeniului de focalizare și a volumului explorat, 

reducerea energiei ultrasonice transmise în material și, implicit, a capacității de penetrare. 
Argumentația poate continua, dar chiar și numai din cele prezentate vedem că palpatorul Phased 
Array trebuie selectat corespunzător aplicației avute în vedere. 

6. Examinarea Phased Array (PAUT) înlocuiește radiografia (RT) la suduri 

Aceasta este o afirmație care produce euforia managerilor! Corect este ca aceștia să știe că 
PAUT poate înlocui RT numai în anumite condiții. Codul ASME se remarcă pentru rapiditatea cu 
care ia în considerare noile tehnologii de examinare nedistructivă, dar nu fără condiții [6]. Dacă citim 
atent ASME Code Case 2235-9, găsim că PAUT poate fi substitut pentru RT numai pentru grosimi de 
perete mai mari sau egale cu 13 mm și numai pe baza unei proceduri demonstrate pe un bloc de 
referință reprezentativ pentru sudura de examinat și imperfecțiunile posibile [4].   

7. Operatorul nivel 2 – UT este automat calificat pentru PAUT 

Fizica ultrasunetelor este aceeași pentru tehnica Phased Array ca și pentru tehnica clasică. 
Noutatea acestei tehnici constă în modul cum sunt generate și recepționate ultrasunetele. De aici 
rezultă particularități pentru calibrarea echipamentului, necesitatea unor cunoștințe aprofundate 
privind interpretarea indicațiilor și experiență practică. Adesea, angajatorul permite operatorilor să 
efectueze PAUT fără instruire adecvată. În cel mai bun caz, singura așa-numita instruire este un curs 
scurt de una sau două zile furnizat de vânzător la achiziționarea echipamentului.  

Calificarea la nivel 2 – UT este o precondiție pentru PAUT, dar există o credință falsă că PAUT, 
fiind numai o altă manieră de folosire a impulsului reflectat pentru detectarea imperfecțiunilor, 
operatorii certificați nivel 2 - UT sunt suficient calificați pentru a performa PAUT [7]. Codul ASME-2015 
a introdus cerința instruirii pentru PAUT cu o durată de minim 80 de ore, urmată de examinare 
teoretică și practică [8], această procedură fiind rapid preluată de Asociația Americană pentru 
Examinări Nedistructive (ASNT) în practica recomandată pentru calificarea și certificarea personalului 
operator [9]. 

Prima instruire de acest fel în România a avut loc la începutul acestui an și a fost efectuată de 
General Electric, cu suportul organizatoric al Total Control SRL – Channel Partner al General Electric 
- Digital Solutions. 
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1. Prin lumină se înţelege radiaţia electromagnetică a 
spectrului, detectabilă de ochiul uman normal, cu 
lungimea de undă cuprinsă, aproximativ, între: 

a. 380 şi 780 nm;    

b. 1000 și 2000 m;  
c. 380 și 780 mm. 

 6. La acuitatea vizuală de 2’, la distanţa de vedere bună 
(250 mm) ochiul poate deosebi detalii cu dimensiuni 
mai mici de: 

a. 0,005 – 0,010 mm;    

b. 1 - 2 m;  
c. 0,07 - 0,15 mm  

2. Obiectivele examinării vizuale: 

a. detectarea tuturor tipurilor de discontinuităţi; 
b. verificarea caracteristicilor materialului și detectarea 

discontinuităţilor situate în apropierea suprafeţei de 
examinare; 

c. verificarea stării generale, examinarea formei, 
detectarea discontinuităţilor de suprafaţă. 

 7.  Mărimea câmpului vizual periferic este de: 

a. 150° până la 180° pe orizontală și 125°-130° pe 
verticală; 

b. 150° până la 180° pe verticală și 125°-130° pe 
orizontală  

a. 90° până la 100° orizontală; 30°- 60° pe verticală 

3. Normele actuale consideră că iluminarea este 
corespunzătoare atunci când are valori între: 

a. 1000 și 2000 lx; 
b. 500 şi 1000 lx; 
c. 0 și 100 lx. 

 8.  Viteza de reacţie - timpul scurs de la apariţia unui 
semnal luminos până la perceperea acestuia în creier:  

a. are valori normale între 0,025 pană la 0,1 sec ; 
b. este egală cu viteza luminii; 
c. are valori normale cuprinse între 1 și 5 secunde. 

4. Acuitatea vizuală este: 

a. capacitatea ochiului de a remarca detaliile cele mai 
mici sau de a le diferenţia forma; 

b. capacitatea ochiului de a remarca discontinuităţi; 
c. gradul de atenţie al unui operator. 

 9.  Lupele și microscoapele utilizate în examinarea 
nedistructivă au măriri maxime de: 

a. X100, respectiv X10
6
; 

b. X8, respectiv X40; 
c. o mărire cât mai mare posibil, este recomandată. 

5. Cele mai importante componente ale dioptrului ocular 
sunt: 

a.  nervul optic, retina, sclerotica și pata galbenă; 
b.  irisul, umoarea apoasă și corpul vitros; 
c.  cornea și cristalinul. 

 10. Instrumentul optic pentru examinarea de  la distanţă  
(remote visual testing) frecvent folosit în prezent este:  

a.   microscopul electronic; 
b.   videoendoscopul; 
c.   periscopul. 

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

 
 
 
 

 

1.  Curenții turbionari sunt induși într-un material conductor de electricitate prin variația unui câmp _________. 

2.  În materiale electroizolante pot fi generați cureți turbionari?    

3.  Simbolul folosit în mod obișnuit pentru a exprima conductivitatea este _________. 

4.  Substanțele cu permeabilitatea relativă mai mică decât 1 (µr subunitară) se numesc _____________. 

5.  Adâncimea de pătrundere a curenților turbionari în materialul de examinat, depinde de ____________, permeabilitatea 
materialului și frecvența oscilațiilor electromagnetice.  

6.  Curenții turbionari generează un câmp magnetic care se opune câmpului magnetic  ___________. 

7.  Care valoare, în procente, se consideră a fi „ideală‖ pentru coeficientul de umplere, la examinarea țevilor drepte cu 
bobine de trecere exterioare sau interioare?  

8.  Dispozitivul care lasă să treacă numai curenți alternativi cu frecvențe mai mici decât o frecvență dată se numește filtru 
trece - ______. 

9.  Din punctul de vedere al proprietăților electrice, materialele se împart în:__________ , electroizolante și auxiliare. 

10. Principial, traductoarele folosite in examinarea prin curenţi turbionari pot fi ____________ sau _____,______ sau 
___________ 

Răspunsuri 1. magnetic;  2. nu;  3. σ - sigma;  4. diamagnetice;  5. conductivitatea materialului;   

6. inductorului;7. 90%;  8. jos;  9. conductoare; 10. parametrice, transformatoare, aplicate, de trecere. 

                                            Examinarea vizuală (VT-Visual testing)                       Alexandrina Mihai             VT 

                    Examinarea prin curenţi turbionari (ET-Eddy curents testing)          Stănică Vasiliu ET 

ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI 
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1.  Rezistența electrică pe care o opune un conductor realizat dintr-un material din clasa ―conductoare‖, cu lungimea și aria 
secțiunii egale cu unitatea atunci când prin el circulă un curent electric, se numește ____________. 

2.  La trecerea unui curent electric printr-un conductor se degajă căldură. Acest fenomen este cunoscut sub numele de ____ 

3.  Funcționarea de scurtă durată de timp a unui circuit, în care intensitatea curentului variază de la zero la o anumită 
valoare, se numește regim ____________. 

4.  Materialele electrotehnice se clasifică, în funcție de permeabilitățile magnetice relative μr, în materiale ____, ___ și _____. 

5.  Temperatura la care materialele își pierd proprietățile magnetice se numește ____________. 

6.  Curba de magnetizare a materialelor magnetice reprezintă variația inducției B, în funcție de _____ ______ ___________. 

7.  Materialele magnetice care se pot magnetiza ușor, dar la fel de ușor se și demagnetizează se numesc ____________. 

8.  Energia disipată pe unitatea de volum în fiecare ciclu de magnetizare este proporțională cu aria suprafeței mărginite de 
curba de ____________. 

9.  Operația prin care inducția remanentă a corpului de examinat se reduce la o valoare acceptată se numește __________. 

10. O examinare cu pulbere magnetică este considerată a fi completă numai în cazul în care jugul va fi așezat pe piesă de 
două ori, defazat la ____________. 

Răspunsuri: 1. rezistivitate electrică a materialului;  2. efectul Joule;  3. tranzitoriu;  4. diamagnetice, paramagnetice și feromagnetice;  5. 
temperatura Curie;  6. intensitatea câmpului magnetic (H);  7. materiale magnetice moi;  8. histerezis;  9. demagnetizare; 10. 90°. 

 

 
 

 

1.  Modificarea spontană a atomilor unor substanțe în alți atomi reprezintă procesul de ____________ ____________. 

2.  Specii de atomi aparținând aceluiași element, diferind prin masa lor, dar asemănându-se mult prin proprietățile lor fizice și 
chimice se numesc ____________. 

3.  Numărul de masă al unui izotop este egal cu suma numărului de protoni și de ____________, aflați în nucleul izotopului.  

4.  Elementele chimice diferite, dar cu aceeași masă atomică, se numesc ____________. 

5. Numărul de ordine Z al unui element din sistemul periodic este egal cu numărul de sarcini elementare ______-_____ ale 
nucleului.  

6.  Prelucrarea filmelor radiografice expuse radiațiilor penetrante (pentru a transforma imaginea latentă în imagine 
radiografică stabilă în timp) se execută în laboratoare speciale, cu ajutorul soluțiilor de relevare, spălare și  ____________. 

7.  Printre particulele nucleare se găsesc și particule cu masă de repaus ______-_____. 

8.  Razele X apar ca urmare a frânării bruște a unui fascicul de ____________ accelerați într-un câmp electric. 

9.  Perioada radioactivă are și denumirea de timp de ____________, adică timpul în decursul căruia numărul nucleelor 
descrește la jumătate. 

10. Dintre radiaţiile emise în urma dezintegrării radioative razele γ au cea mai mare putere de pătrundere și cea mai mică 
putere de ____________. 

Răspunsuri: 1. dezintegrare radioactivă;   2. izotopi;   3. neutroni;   4. izobari;   5. pozitive-protoni;  

 6. fixare;   7. nulă-fotoni;  8. electroni;  9. înjumătăţire;  10. ionizare. 
 

 
 

 

1.  Cum se numesc undele acustice numite și vibrații mecanice sau unde elastice, cu frecvențele cuprinse între 20 kHz și 10 
GHz? 

2.  Apariția unor sarcini electrice pe suprafețele paralele ale unui material cristalin, sub formă de disc sau plăcuță dreptun-
ghiulară, aflat sub acțiunea unor forțe mecanice se numește efect ____________ direct. 

3.  Traductorul ultrasonor, numit și sondă sau palpator, conține o plăcuță ____________ aptă a transforma energia electrică 
în energie mecanică, respectiv energia mecanică în energie electrică. 

4. Produsul dintre viteza undelor ultrasonore propagate printr-un mediu elastic și densitate reprezintă  ________ a mediului. 

5. Undele ultrasonore care se propagă în plăci subțiri sau tuburi cu pereți subțiri se numesc unde Lamb sau unde ________. 

6. Undele de placă pot fi grupate în două categorii și anume: unde de dilatare sau unde ____ și unde de încovoiere sau ___. 

7. Dacă undele acustice sunt unde ultrasonore, zona mediului elastic prin care se propagă acestea se numește __________. 

8. Câmpul traductorului ultrasonor are două zone – zona Fresnel sau câmpul ______ și zona Fraunhofer sau câmpul _____. 

9. La interfața dintre două medii elastice, o undă ultrasonoră suferă două fenomene fizice: o ________________ și o 
____________ - indiferent dacă unda se află sub incidență normală sau sub incidență oblică. 

10. Viteza ultrasunetelor longitudinale depinde de proprietățile elastice (modulul de elasticitate longitudinal sau modulul lui 
Young, E), de coeficientul lui Poisson (µ) și de ____________ mediului prin care se propagă. 

Răspunsuri: 1. ultrasunete;  2. piezoelectric;   3. piezoelectrică;   4. impedanţa acustică caracteristică;  5. de placă;    
6. simetrice, asimetrice;  7. fascicul ultrasonor;  8. apropiat, îndepărtat;  9.  reflexie,  transmisie (refracţie);  10. densitatea (ρ). 

 

                                            Examinarea magnetică (MT-Magneting testing)              Stănică Vasiliu               
Alexandrina Mihai             

MT

TT 

                               Examinarea radiografică (RT - Radiographic testing)            Stănică Vasiliu RT

TT 

                              Examinarea cu ultrasunete (UT - Ultrasonic testing)             Stănică Vasiliu 

 

UT
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COMUNICATE ARoENd 

ARoENd pune la dispoziția membrilor, agenților economici și firmelor interesate paginile revistei END pentru: 

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

 Anunțuri privind manifestările tehnico - științifice și expoziționale. 

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

 Oferte de servicii și service în domeniul examinărilor nedistructiv.  

 Cereri și oferte de serviciu.  

 Reclame. 

TARIFELE  DE PUBLICARE A RECLAMELOR  ÎN REVISTA  END  ÎN ANUL 2017 (în lei, fără TVA) 

COPERTE PAGINI INTERIOARE (POLICROME) PAGINI INTERIOARE ALB/ NEGRU 

 

Coperta III……400 EUR 

A4 ..…300 EUR A4…..200 EUR 

A5 ..…200 EUR A5…..150 EUR 

 

Coperta IV……350 EUR 

A6 …..150 EUR A6…..100 EUR 

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

Spaţiile pentru publicarea reclamelor se asigură în ordinea primirii solicitărilor 

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

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

În caz contrar, certificatul îşi pierde automat valabilitatea. 

 
 

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

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

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

 

Reînnoirea certificatului 

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

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

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

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

 
 

     



 

 

 

 

 
 

 

                
 
 

 

        
            

 
 

 

 
 

 
 
 
 

             

 

                               
 
 

Membrii susţinători ai ARoENd până la data de 1 iunie 2017 

General Electric Global Services  
GMBH Baden, Sucursala Bucuresti 

 

 



 
 


