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Stimate Doamne, Stimaţi Domni,
Dragi Colegi,
Suntem astăzi la apariţia numărului 2
(8) 2017 din seria nouă a revistei
EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE şi vreau,
cu această ocazie, să transmit mulţumiri
tuturor specialiştilor români şi străini care
şi-au adus contribuţia la apariţia, la un înalt nivel tehnico-ştiinţific, a celor opt numere ale revistei asociaţiei.
Revista noastră a fost foarte bine apreciată de colegii din asociaţiile similare din Europa de la care am
primit calde felicitări şi ajunge în toate colţurile lumii, de la America şi Japonia, China și India la Canada,
Africa de Sud şi Australia.
Anul 2017 a fost anul în care s-a desfăşurat la Mamaia, în perioada 14÷16 iunie cea de-a XXIV-a ediţie
a Simpozionului Internaţional al ARoENd la care au participat peste 100 de specialişti români şi străini (din
Germania, Belgia, Italia ) şi s-au prezentat un număr mare de comunicări tehnice de mare interes.
Mai este foarte puţin timp şi ne gândim cu bucurie, dar şi cu emoţie la cele două evenimente speciale
care se vor desfăşura anul acesta: Cea de-a XI-a ediţie a Conferinţei Europene de Control Nedistructiv din
perioada 11-15 iunie, Göteborg-Suedia, ARoENd participând cu stand expoziţional (suntem convinşi că
vom reprezenta cu cinste România şi familia specialiştilor români din domeniul examinărilor nedistructive) şi
cea de-a XXV-a ediţie a Simpozionului Internaţional al ARoENd, care se va desfăşura, la fel ca şi în ultimii
ani, la complexul Amiral-Comandor-Orfeu, în perioada 05÷07 septembrie 2018.
Vă invităm pe Dumneavoastră ca specialişti, dar şi pe manageri şi toate persoanele interesate de
domeniul examinărilor nedistructive, să fie alături de noi la aceste eveniment care, cu siguranţă va satisface
toate aşteptările participanţilor, expozanţilor şi organizatorilor prin programul comunicărilor tehnicoştiinţifice, prin expoziţia de tehnici şi servicii NDT, contactele şi schimbul de experienţă între participanţi.
Şi încă odată îi informăm pe toţi cei interesaţi de problematica certificării personalului NDT :


la data de 22.01.2015 la reînnoirea acreditării ARoENd a primit certificatul de acreditare PS 012,
prin care Asociaţia de Acreditare din România-RENAR, recunoscută ca Organism Naţional de
Acreditare prin OG 23/2009, atestă că ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVEARoENd 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 de acreditare 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 care transpune Directiva europeană 2014/68/UE.



MINISTERUL ECONOMIEI a semnat în data de 30.05.2017 ordinul prin care ARoENd a fost
desemnată pentru realizarea aprobării personalului care realizează examinări nedistructive la
echipamente sub presiune reglementate de Directiva 2014/68/UE.

Până la data de 19.09.2017 au fost certificate un număr de 1355 persoane în domeniile ultrasunete,
radiaţii penetrante, lichide penetrante, magnetoscopie, curenţi turbionari, control vizual pentru nivelul 1, 2 şi
3, în termen de valabilitate fiind 488 de certificate.
Vă invităm să deveniţi membri şi membri susţinători ai ARoENd !
Să nu uităm că anul 2018 va însemna un alt moment important al ARoENd: Simpozionul Internaţional
ediţia a XXV-a care se va desfăşura la Mamaia în perioada 05÷07 septembrie 2018.
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.
Cu ocazia Anului Nou 2018 vă dorim sănătate, bucurii, prosperitate!
LA MULŢI ANI !
Adrian Stanciu
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CERCETĂRI  STUDII  APLICAŢII
Senzor ghid de undă cu structura din metamaterial pentru
determinarea proprietăților dielectrice ale țesuturilor biologice
(Waveguide sensor with metamaterial structure for determination of biological tissue's dielectric properties)
11
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Abstract
Microwave sensor (MWS) compared with classical sensor, offers many advantage such as rapid and
nondestructive measurement. At microwave (MW) frequencies, dielectric properties of materials depend on
frequency, moisture content, bulk density and temperature. MW waveguide sensors can measure properties
of materials based on MW interaction with matter, and provide information about dielectric properties of
investigated dielectric material, characterized with complex permittivity. The paper presents a new approach
for determination of the dielectric properties of dielectric material by embedding a metamaterial (MM)
structure over the aperture of waveguide sensor in order to increase the sensing properties of classical
waveguide sensor. The optimal design of MM structure for waveguide sensor tuning in MW X-band is
obtained. In this new approach the MM function in two ways: like a tool for increasing the sensibility of
classical waveguide sensor and the tool sensitive to the dielectric properties of investigated material through
the adjusted resonance frequency of designed MM units. The numerical simulation of 2D MM structure
properties and experimental results for dielectric properties of dielectric materials are carried out.
Rezumat
Senzorul de microunde (MWS), comparativ cu senzorul clasic, oferă multe avantaje, cum ar fi măsurarea
rapidă și nedistructivă. La frecvențele de microunde (MW), proprietățile dielectrice ale materialelor depind de
frecvență, umiditate, densitate volumetrică și temperatură. Senzorii ghid de undă pentru microunde pot
măsura proprietățile materialelor pe baza interacțiunii MW cu materia și furnizează informații despre
proprietățile dielectrice ale materialului dielectric investigat, caracterizat prin permitivitate complexă. Lucrarea
prezintă o nouă abordare pentru determinarea proprietăților dielectrice a materialului dielectric prin
încorporarea unei structuri din metamateriale (MM) în orificiul senzorului ghid de undă, în scopul creșterii
sensibilității senzorului ghid de undă clasic. Se obține designul optim al structurii MM pentru reglarea
senzorului ghid de undă în banda X de MW. În această nouă abordare, MM acționează în două moduri: ca
un instrument pentru creșterea sensibilității senzorului ghid undă clasic și instrument sensibil la proprietățile
dielectrice ale materialului investigat prin reglarea frecvenței de rezonanță a unităților MM proiectate. Se
efectuează simularea numerică a proprietăților structurii 2D din MM 2D și se obțin rezultatele experimentale
pentru proprietățile dielectrice ale materialelor dielectrice.

1. Introducere
Proprietățile dielectrice ale materialelor dielectrice trebuie cunoscute, mai ales atunci când sunt
implicate în interacțiunea cu MW. La frecvențele MW, proprietățile dielectrice sunt dependente de
frecvență [1]. Studiul proprietăților dielectrice ale țesuturilor biologice a devenit interesant de la
mijlocul secolului trecut, din punct de vedere al mecanismelor de transfer al căldurii. Cunoașterea
proprietăților dielectrice ale țesuturilor biologice este esențială pentru înțelegerea interacțiunii radiației
electromagnetice (EM) în interiorul corpului uman. Țesuturile biologice sunt materiale eterogene
complexe. Proprietățile lor dielectrice au roluri majore în aplicațiile biomedicale [2]. Radiația EM la
frecvențe mai mici de 400 kHz până la frecvențe de MW sau mai mari de 10 GHz este în curs de
cercetare pentru utilizarea în aplicații terapeutice în domeniile cardiologie, urologie, chirurgie,
oftalmologie, terapia cancerului și alte aplicații de diagnosticare pentru detectarea de tumori sau
entități necunoscute în interiorul corpului [3] [4].
Proprietățile dielectrice ale materialelor pot fi determinate prin măsurarea modificărilor în circuitele
rezonante [5], prin puntea electronică [6], prin metode tranzitorii în DC [7]. Măsurătorile MW pot fi
realizate prin tuburi modulate cu viteză, cavități, tehnologii cu ghid de undă și configurații de spațiu
liber [8]. Senzorii ghid de undă MW [9] măsoară proprietățile dielectrice ale materialelor datorită
interacțiunilor MW cu acestea. MM sunt structuri care se comportă neobișnuit la o excitare specifică
EM [10] și permit colectarea undelor evanescente [11] și amplificarea acestora, ceea ce duce la
îmbunătățirea senzorilor de câmp apropiat. Recent, structurile MM au fost folosite pentru
îmbunătățirea sensibilității senzorului ghid de undă MW, încorporându-le la deschiderea ghidurilor
MW clasice [12].
1
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Această lucrare prezintă îmbunătățirea senzorului ghid de undă MW folosind MM pentru a
determina proprietățile dielectrice ale materialelor dielectrice cu aplicații la țesuturile biologice. Scopul
următor al lucrării a fost de a optimiza aranjarea antenelor plate și reglarea acestora cu structuri
metamateriale pentru a găsi concentrarea maximă a energiei în zona interesată a fantomei de
structură biologică. Pentru aceasta s-a utilizat simularea numerică pentru optimizarea poziției și a
numărului de unități MMS apoi rezultatele au fost verificate experimental.
2. Câmpul EM pentru corpul uman
În timpul interacțiunii câmpului EM asupra țesutului biologic, au loc fenomene diferite cum ar fi
absorbția, împrăștierea, reflexia în funcție de structurile țesutului. Țesuturile biologice sunt materiale
cu pierderi, iar pierderile modifică modul în care undele EM interacționează cu materialul și
comportamentul său de propagare. Materialul este încălzit dacă energia EM este cumulată. Pentru un
material cu pierderi, legea lui Ampere pentru undele armonice este

  H     " E  j ' E

(1)

în care  ' si  " sunt componenta reală și respectiv imaginară a permitivității complexe; H (Am-1), E
(Vm-1) intensitatea magnetică și intensitatea electrică a câmpului;  (Sm-1) conductivitatea
materialului și  frecvența unghiulară. Ecuația leagă curentul care produce o pierdere (căldură) în
material prin mișcarea sarcinilor libere și a sarcinilor de conducție prin curentul de deplasare care
reprezintă porțiunea de pierderi a oscilației sarcinilor de conducție [13]. Proprietățile materialului cu
pierderi sunt de obicei
"

(2)
tan  

 '  r" 0
În timpul interacțiunii dintre MW și țesuturile biologice, caracteristicile structurilor celulare și ale
fluidului intracelular sunt de asemenea determinante. Permitivitatea țesuturilor biologice este
determinată de fenomenul de dispersie. Caracteristicile dispersiei pentru materiale biologice [14] sunt
reprezentate de ecuația lui Cole Cole

 *   

s  

1   j 

1

(3)

în care,   și  s reprezintă distribuția permitivității în material, la frecvență infinită și zero, (1-) distribuția relaxării în material,  este parametrul de distribuție (0<1) [15]. Pentru determinarea
proprietăților dielectrice ale țesuturilor biologice, s-au determinat parametrii S. Pentru rețeaua cu două
porturi văzută ca linie de transmisie, variabila independentă a 1 și a2 care reprezintă amplitudinile
undelor incidente la porturile 1 și 2 permite definirea parametrilor S, Figura 1.

Fig. 1. Definirea parametrilor S.

Ca schemă, parametrii de împrăștiere pot avea forma:
S11 

S12 

b1
a1

b1
a2

a 2 0

a1 0

coeficient de reflexie a intrării cu
portul de ieșire terminat de o sarcină
corespunzătoare;

S21 

coeficientul de reflexie a ieșirii cu
portul de intrare terminat cu o sarcină
corespunzătoare;

S22 

b2
a1

a 2 0

b2
a2

a10

transmisia înainte cu portul de ieșire
terminat de o sarcină
corespunzătoare;
câștigul la transmisie în sens invers.

și nu au dimensiuni.
3 Structura de MM și antena
Structura MM cu valori de permeabilitate negativă poate fi implementată ca o serie de split ring
resonators (SRR) [16]. Frecvența de rezonanţă a unui astfel de câmp poate fi corectată prin
schimbarea parametrilor SRR [17], permitivitatea complexă și permeabilitatea magnetică a structurii

4
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MM pot fi determinate prin parametrii de împrăștiere care se bazează pe reflexia și transmisia undei
EM prin o structură MM [18]. Aria SRR se comportă ca un circuit rezonant LC care poate fi excitat de
un câmp EM variabil în timp (Figura 2). Pentru a determina valoarea optimă a distanţei d s-a simulat
plasarea structurii în fața unei antene plate la această distanță.

Fig. 2. Interacțiunea structurilor MM cu radiația antenei microstrip plate.

O astfel de structură este anizotropă și dispersivă; prin urmare, pentru a determina tensorul de
permeabilitate la diferite frecvențe, pot fi utilizate mai multe metode numerice. Pe baza modelului
Lorentz, se determină tensorul de permeabilitate magnetică a structurii [19]
  xx
   0
 0

0

 yy
0

0 

0 
 zz 

(4)

F
; unde ω este frecvența unghiulară, γ este factorul de
 2  m2  j
pierdere, ωm este frecvența unghiulara a plasmei magnetice și F este factorul de umplere determinat
de dimensiunile structurii SRR [20]. Valoarea lui F depinde de parametrii geometrici rezonanță a
celulii unitate de MM.

cu xx = 1, μyy = 1 și  zz  1 

2

(a)

(b)

Fig. 3. Configurația folosită pentru simulare: (a) antena plată; (b) fața 2 a structurii – SRR.

Fig. 4. Simularea formei radiației a antenei plate cu structură SRR: (a) imaginea 3D; (b) coordonate polare.

5
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Structura MM și antena plată microstrip au fost realizate din laminat de înaltă frecvență Roger RT
/ Duroid 5870 cu o grosime a substratului dielectric h = 0,508 mm, potrivit pentru aplicații în banda de
frecvență MW și parametrii săi se potrivesc cu criteriile de proiectare a antenei plate microstrip [21].
Caracteristicile antenei cu o frecvența de rezonanță de 2,5 GHz, care este frecvent utilizată în
tratamentul hipertermic al tumorilor, permite adâncimea de încălzire de la 2,5 la 3 cm [22].
Permitivitatea relativă a laminatului la o frecvență de 2,5 GHz este ' = 2,33 [23].

(a)

(b)

Fig. 5. Configurația utilizată pentru măsurători: (a) antena plată; (b) fața 2 a structurii – SRR.

Figura 6 prezintă parametrul S11 măsurat al configurației realizate, confirmând buna concordanță
cu teoria.

Fig. 6. Dependența de frecvență a amplitudinii parametrului S11 de împrăștiere pentru antena plată
convențională cu structura de MM

4. Simularea comportării materialelor dielectrice în spațiul liber și în interiorul ghidului de undă

Cel mai important parametru dozimetric pentru evaluarea expunerii umane la câmpurile EM de
înaltă frecvență este SAR (Rata specifică de absorbție). Studiile dozimetrice cuantifică interacțiunea
câmpurilor EM cu țesutul biologic. De obicei, valoarea SAR poate fi evaluată din energia absorbită pe
unitatea de masă a țesutului biologic:
SAR 

     E
''
0 r



2

(5)
în (W/kg), unde  este densitatea țesutului. SAR depinde de câmpul electric indus și de proprietățile
electrice ale țesuturilor biologice. Această situație a fost simulată utilizând CST Microunde Studio. A
fost creat un model de țesut moale omogen cu ε '= 36 și σ = 1,2 S / m [24].
Țesutul moale sub formă de cilindru cu o rază de 6 cm a fost iradiat de patru antene microstrip la
o distanță de 2 cm, Figura 7, pentru a detecta punctele de focalizare ale radiației EM maxime în
diferite condiții de iradiere. Simulările au fost efectuate la 2,5 GHz pentru modul dominant TE 10 [19],
fiecare antenă a fost alimentată cu semnal pulsator (lățimea impulsului de 1 ns) cu o densitate de
2
putere de 1 W/m . Pentru stabilirea condițiilor la limită, s-a luat în considerare plasarea modelului în
spațiu liber. Simularea din figura 8 prezintă rezultatele iradierii unui model de țesut moale omogen
pentru modificarea numărului de antene 1-4, în care antenele sunt în fază una cu cealaltă și suprafața
radiantă a feliilor este orientată perpendicular sau paralel cu planul XZ. Figura 8 arată că pentru
modelul omogen, o antenă de radiație cu o frecvență de rezonanță de 2,5 GHz, există radiația EM
concentrată în special pe periferia obiectului iradiat cu un parametru SAR ridicat, prin urmare iradierea
cu o singură antenă este potrivită pentru suprafața țesutului biologic.

6
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Fig. 7. Modelul simulării pentru monitorizarea parametrului SAR în țesuturi biologice.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 8. Distribuția densității de pierdere a puterii într-un model de țesut moale. Numărul de antene și de iradiere:
(a) prima; (b) a doua; (c) a treia; (d) a patra.

Când se utilizează mai multe antene, Fig. 8b, Fig. 8c, Fig. 8d, există o concentrație mai mare de
câmp EM în unele puncte specifice din țesuturi, poziția lor depinde de aranjarea antenelor și de
proprietățile obiectului iradiat. Modelul unui țesut moale omogen dă soluția optimă ca pentru utilizarea
celor patru antene, câmpul EM fiind concentrat într-o zonă îngustă unde SAR este relativ mare, de
asemenea, obținând un SAR semnificativ în jurul eșantionului biologic.
5 Montajul experimental și rezultate
Au fost efectuate măsurători experimentale pentru studierea emisiei antenei plate microstrip fără
și cu structură MM și pentru monitorizarea absorbției radiației EM excitate într-un țesut biologic moale.
Măsurătorile au fost efectuate la temperatura camerei. Structura antenei MM a fost plasată într-un
suport de polistiren, eșantionul de studiat fiind plasat în mijlocul unei forme pătrate cu laturile de 9,3
cm și 7 cm adâncime. Regiunea a fost împărțită în patru sectoare A, B, C și D, fantele paralele tăiate
în suport permit plasarea antenei microstrip și a structurilor MM la 1, 2, 3, 4 și 5 cm de la marginea
eșantion (Figura 9).
Antena plată microstrip este alimentată prin Analizorul Vectorial Anritsu VNA Master MS2024C în
intervalul de frecvențe 2-3 GHz. La cel de-al doilea port al VNA, sondele au fost conectate pentru a
determina mărimea coeficientului de transmisie a radiației EM în unul dintre cele patru puncte de
plasare a eșantioanelor (S1 - S4), Figura 9b.
În prima etapă, intensitatea câmpului EM în punctele de măsurare selectate a fost determinată
pentru o antenă plate plasată succesiv în toate sectoarele și în fiecare fantă fără structuri
metamateriale. Următorul pas a fost înlocuirea antenei simple cu microstrip cu configurațiile realizate
care conțin setul SRR pe partea din spate a antenei și măsurarea câmpului EM în punctele selectate
pentru toate combinațiile aranjamentelor care pot fi create în cadrul sectorului (31 combinații).
O configurație în care intensitatea câmpului EM într-un punct selectat de maxim a fost lăsată în
sector și aceeași măsurare a fost repetată prin adăugarea altor antene radiante și structuri
metamateriale în Sectorul B, unde au fost ajustate din nou toate combinațiile fezabile.
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(a)

(b)

Fig. 9. Sistemul de măsurare pentru monitorizarea intensității radiației EM în eșantion, cu antena microstrip
propusă și structurile MM în câmpul antenei radiante: (a) schema; (b) setarea experimentală

Aceeași procedură a fost aplicată și prin adăugarea unei structuri de antenă metamaterial în
sectoarele C și D. Rezultatele măsurătorilor sunt procesate pentru a arăta intensitatea câmpului EM în
unități arbitrare (au), câmpul fiind normalizat la câmpul măsurat fără structuri SRR (Figura 10).

(a)

(c)

(b)

(d)

Fig. 10. Măsurători experimentale ale intensității câmpurilor țesuturilor biologice moi la punctul S3 pentru
configurația realizată în regiune: (a) A; (b) B; (c) C); (d) D.

Rezultatele măsurătorilor de la punctul S3 pentru un țesut biologic moale, utilizarea structurilor
metamateriale pe cele patru antene a atins intensitatea maximă a EMF de 13 a.u., care, în comparație
cu expunerea fără MM, crește cu 85%.
Cunoscând intensitatea câmpului și măsurarea SAR, proprietățile dielectrice ale probelor pot fi
determinate conform ec. (5).
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6 Concluzii
Lucrarea prezintă cunoștințele de bază privind măsurarea proprietăților dielectrice ale țesuturilor
biologice în domeniul de frecvență al microundelor și câteva rezultate experimentale pentru care se
examinează efectul modificării temperaturii asupra proprietăților dielectrice ale țesutului biologic
selectat. Pentru monitorizarea proprietăților dielectrice ale țesuturilor biologice, senzorii sunt compuși
din antene plate microstrip și arii de SRR care creează un metamaterial cu valori negative de
permeabilitate.
Senzorii propuși sunt utilizați pentru determinarea experimentală a permitivității relative a
țesuturilor biologice moi care prezintă parametri dielectrici semnificativ diferiți. Simulările numerice
demonstrează, de asemenea, posibilitatea utilizării senzorului cu metamateriale pentru detectarea
tumorilor situate în țesutul sănătos caracterizat prin proprietăți dielectrice semnificativ diferite.
Senzorul cu metamateriale poate, prin urmare, să reprezinte o metodă viitoare minim
invazivă și de economisire a costurilor de diagnosticare a cancerului, pe baza reacției
senzorului la țesutul tumoral într-un câmp EM aplicat în tratamentul hipertermic. Avantajul
metamaterialelor este reducerea acestora la dimensiuni milimetrice, ceea ce oferă
posibilitatea introducerii în corpul uman prin endoscopie.
Mulțumiri
Lucrarea este susținută de Ministerul Cercetării și Inovării în cadrul Programului Nucleu, Proiect PN 16-37 01 01.
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ACCIDENTE ÎN RADIOGRAFIEREA INDUSTRIALĂ.
CAUZE ŞI ÎNVĂŢĂMINTE DESPRINSE
(Industrial radiographic accidents. Causes and lessons learnead)

Viorel SERBAN
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica și Inginerie Nucleară ―Horia
Hulubei‖ (IFIN-HH), Măgurele, România (e-mail: serban_viorel59@yahoo.com)
Abstract
Non-destructive testing practice with ionising radiation is regulated and licensed for the use of radiological
installations with X rays or sealed radioactive sources both inside and outside special protected and
equipped enclosures, in different scaffolding oil, industrial buildings, shipyards, etc. During the use of
radiological installations, especially those with sealed radioactive sources, some incidents and accidents
occurred, producing illness, injuries or death to radiographic operators or members of the public. This paper
tries to draw attention and to determine the awareness, both for the occupationally exposed workers and
persons responsible for carrying out the non-destructive testing practice with ionising radiation, on the risks
associated to the use of radiological installations in industrial radiography, by presenting occurred
incidents/accidents, their causes, as well as measures taken and, in particular, lessons learned.

1. INTRODUCERE
Utilizarea radiaţiilor ionizante și dezvoltarea unor tehnici în diferite sectoare de activitate, industrial
medicală sau de cercetare, a avut o creștere considerabilă și continuă, de-a lungul timpului. Una din
aplicaţiile importante ale radiaţiilor ionizante este tehnica sau metoda de examinare nedistructivă,
radiografierea industrială cu generatori de radiatii X sau surse închise radioactive de Se-75, Ir -192 si
Co-60.
Desfăşurarea activităţii de radiografiere industrială, mai bine spus, practica de control nedistructiv
cu radiaţii ionizante, este reglementată şi autorizată pentru utilizarea instalaţiilor radiologice atât în
interiorul unor incinte protejate și special amenajate, cât şi în exteriorul acestora, pe diferitele schele
petroliere, şantiere de construcţii industriale, şantiere navale etc.
În utilizarea instalaţiilor radiologice cu generatori de radiaţii X și cu surse închise radioactive, în
mod special, au apărut diverse incidente sau accidente radiologice care au dus la îmbolnăviri, răniri şi
decese, în rȃndul operatorilor radiografici sau a persoanelor din populaţie.
Aceasta lucrare îşi propune să prezinte cȃteva dintre multele accidente radiologice petrecute în
radiografierea industrială prezentate, atȃt în publicaţia AIEA, Safety Reports Series - No. 7 (fig.1), cȃt
şi de participanţii, din diferite ţări din întreaga lume, la “Technical Meeting Radiation Safety in
Industrial Radiography”, organizat la sediul AIEA, în perioada 23-27.06.2014, cu intenția de a analiza
cauzele accidentelor de radiografie industrială și ce se poate face pentru a preveni astfel de
accidente. Este bine de precizat că, AIEA are obligația legală de a stabili standarde de siguranță și de
a asigura aplicarea acestora.

Fig. 1. Documente IAEA privind protecţia contra accidentelor radiologice.

2. EXEMPLE DE ACCIDENTE
Accidentul nr. 1
Un operator radiografic a efectuat ―expuneri obișnuite (de rutină)” cu o instalaţie radiologică cu
sursă închisă radioactivă, tip Gammamat, model TK100, Isotopen-Technik Dr. Sauerwein, conținând o
sursă radioactivă de Co-60, cu activitatea de 2, 11 TBq (57 Ci).
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Operatorul radiografic nu a purtat un dozimetru individual cu prag de alarmare şi, totodată, nu a
utilizat un radiodebitmetru. La sfârșitul expunerii, când a încercat să decupleze furtunul de ghidare de
la instalaţia radiologică (containerul Gammamat) - fără să știe că sursa radioactivă de Co-60, nu se
afla în zona ecranată a containerului (poziția securizată) - își ține mâna stângă foarte aproape de
sursa închisă radioactivă, timp de aproximativ 30 secunde (fig.2).
Observând că era imposibilă desprinderea furtunului de ghidare de la container, a efectuat
monitorizarea radiologică, ceea ce a arătat că într-adevăr sursa închisă radioactivă nu se afla în
poziția securizată. Sursa închisă radioactivă a rămas blocată în interiorul containerului, pe zona
neecranată a acestuia, foarte aproape de furtunul de ghidare.

Fig. 2. Încercarea de decuplare a furtunului de ghidare.

Cauzele principale ale accidentului nr. 1







Sursa închisă radioactivă a rămas în interiorul containerului de expunere, dar nu în poziția
ecranată, din cauza coroziunii excesive a canalului interior al containerului și a unei întreținerii
necorespunzătoare a întregului echipament (container și dispozitiv de comandă manuală).
Operatorul radiografic nu purta dozimetrul individual cu prag de alarmare.
Operatorul radiografic nu a efectuat monitorizarea radiologică a containerului cu ajutorul
radiodebitmetrului din dotare, monitorizare obligatorie pentru a verifica dacă sursa închisă
radioactivă a revenit pe poziţia ecranată.
Nerespectarea instrucţiunilor de lucru şi a procedurilor de radioprotecţie operaţională, de
către operatorul radiografic.

Evaluarea dozelor încasate de către operatorul radiografic
Metoda fizică prin monitorizarea individuală cu film și simularea mâinii stângi cu ajutorul
dozimetrelor TLD (fig. 3).

Fig. 3. Metoda fizică de evaluare a dozelor încasate.

Metoda computațională, utilizând metoda de calcul a codului ―Monte Carlo‖ pentru evaluarea
dozelor provenite din expunerea externă, cu ajutorul unei fantome pentru corpul uman și a unui
simulator pentru mȃna stângă (fig. 4).
Valorile obținute prin ambele metode de distribuire a dozelor absorbite pe mâna stângă a
operatorului și prin doze la organe, au fost comparate.
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Fig. 4. Metoda computaţională de evaluare a dozelor încasate.

Metoda medicală: Observarea clinică a semnelor leziunii, necroza indusă de radiaţia gamma, în
special la nivelul degetelor și al mâinii (fig. 5).

Fig. 5. Metoda medicală de evaluare a dozelor încasate.

Rezultatele evaluării dozelor






Doza efectivă de 88,1 mSv utilizând monitorizarea individuală cu film.
Doze absorbite de 7,41 Gy și 17,56 Gy la degetul mare și la degetul arătător folosind un
simulator pentru mâna stângă.
Doze absorbite între 10 Gy și 20 Gy la degetul mare și la degetul arătător, pe baza observării
clinice a edemelor și a eritemului la mȃna stȃngă a operatorului după 8 zile.
Apariția arsurilor pe mâna stângă, în principal pe degetul mare și degetul arătător după 21 de
zile și descuamarea uscată pe ambele mâini după 23 de zile.
Doze absorbite de 7,80 Gy și 15,90 Gy la degetul mare și la degetul arătător folosind metoda
de calcul a codului ―Monte Carlo‖.

Învăţăminte desprinse





Verificarea periodică a canalului intern al containerului cu ajutorul unui aparat optic de
vizualizare (borescop).
Verificarea periodică a contaminării nefixate pe canalul interiorul al containerului.
Utilizarea permanentă a dozimetrului individual cu prag de alarmare pentru toți operatorii
radiografici.
Instruirea continuă în domeniul radioprotecției și a securității radiologice pentru toţi operatorii
radiografici.

Accidentul nr. 2
Un operator radiografic împreună cu doi operatori radiografici asistenţi (persoane în curs de
pregătire) au primit sarcina de a efectua expuneri radiografice la îmbinările sudate ale unui rezervor
(tanc) foarte mare (fig. 6).
Cei doi operatori radiografici asistenți se aflau în interiorul tancului, pentru a efectua expunerile
radiografice, în timp ce operatorul radiografic era în afara rezervorului pentru a poziţiona filmul
radiografic.
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După finalizarea expunerii, unul dintre operatori
asistenţi încercȃnd să desprindă furtunul de ghidare,
și-a dat seama că sursa radioactivă se afla încă în
interiorul acestuia.
Operatorii radiografici asistenţi nu au retras sursa
radioactivă pe zona ecranată a containerului, doar au
crezut că au făcut acest lucru. Un operator radiografic
asistent nu purta dozimetrul individual cu prag de
alarmare, iar cel de-al doilea, era dotat cu dozimetrul
individual cu prag de alarmare, însă nu-l utiliza.
Fig. 6. Interiorul rezervorului de examinat.

Doze încasate: primul operator a încasat o doză de 120 mSv, iar cel de-al doilea 33 mSv.
Cauzele principale ale accidentului:
 Neutilizarea radiodebitmetul după fiecare expunere.
 Dozimetrele individuale cu prag de alarmare lipsă sau neutilizate.
 Efectuarea expunerilor fără supravegherea directă a operatorului radiografic, persoana cu
responsabilităţi.
 Cuplarea necorespunzătoare a furtunului de ghidare la instalaţie.
Accidentul 3
O echipă de radiografiere efectua expunerii radiografice la o rafinărie, la înălţime, utilizȃnd schele
(fig. 7). După prima expunere, un operator radiografic a deconectat furtunul de ghidare de la instalaţie,
a înfășurat furtunul de ghidare în jurul gâtului și a urcat la un nivel superior, pe schelă.

Fig. 7. Expuneri radiografice într-o rafinărie, la înălţime.

Când a ajuns la noua poziţie de radiografiere, a observat că mecanismul de blocare a sursei
închise radioactive, era deblocat. Şi-a scos furtunul de ghidare din jurul gâtului și a efectuat o
măsuratoare dozimetrică și a constatat că sursa radioactivă se afla în furtunul de ghidare.
Sursa închisă radioactivă s-a desprins în timpul primei expuneri, întrucât cablul Bowden de
acționare s-a rupt în apropierea conexiunii la ansamblul portsursă, din cauza coroziunii excesive.
Doza finală atribuită operatorului radiografic a fost de 290 mSv.
Cauzele principale ale accidentului






Neefectuarea verificărilor de rutină, zilnice ale instalaţiei de radiografiere.
Lipsa întreţinerii instalaţiei de radiografiere în stare bună de funcționare (curățare etc.).
Neutilizarea radiodebitmetrului, din dotare.
Nerespectarea instrucţiunii de lucru cu instalaţia de radiografiere (nu a fost verificat
dispozitivul de blocare a sursei radioactive, înainte de deconectarea furtunului de ghidare)
Lipsa culturii de securitate radiologică în desfăşurarea practicii de CND.

Accidentul 4
Doi operatori efectuau expuneri radiografice cu o instalaţie cu o sursă inchisă radioactivă de Ir
192, cu activitatea de 3000 GBq (80 Ci) la un schimbător de căldură, într-o rafinărie (fig. 8).
Activitatea în rafinărie era oprită întrucȃt se făceau diferite reparaţii, printre care şi cele de sudare.
Furtunul de ghidare al instalaţiei de radiografiere, intrȃnd in contact cu un cablu de tensiune de
sudare, s-a topit astfel încât ansambul portsursă nu a putut să fie retras în container pe poziţia
ecranată, prin mijloace obișnuite.
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Se cunoştea situaţia precară (defecte)
a cablurilor de tensiune pentru sudare, însă
nu s-a întreprins nimic pentru a elimina
defecţiunea.
Cei doi operatori au încasat o doză
efectivă de 1,5 mSv pe intervalul de timp
necesar
pentru
recuperarea
sursei
radioactive.
Fig. 8. Rafinăria în care se efectuau cele două
activităţi simultan (radiografiere și sudare), fără
o coordonare adecvată.

Cauzele principale ale accidentului






Derularea a două activităţi în acelaşi timp, radiografiere și sudare, fără coordonare.
Utilizarea de echipamente și accesorii defecte (cabluri de sudare);
Oprirea producţiei la rafinărie, a creat o stare de presiune asupra personalului implicat în
operaţiunile de remediere a defecţiunilor (sudori, operatori radiografici etc.)
Persoana cu responsabilităţi privind securitatea radiologică nu a evaluat zona de lucru pentru
a preîntâmpina eventualele pericolele.
Lipsă de informare și colaborare între beneficiar (rafinărie) și executantul expunerilor
radiografice.

Accidentul 5
Doi operatori efectuau expuneri radiografice la o îmbinare sudată la o înălţime de 8 m deasupra
solului, cu o instalaţie continând o sursă închisă radioactivă de Se-75 şi cu activitatea de 1,4 TBq.
Operatorii radiografici se aflau la o distanță de aproximativ 10 m de instalaţie.
Un operator a poziţionat filmul radiographic, iar al doilea a efectuat expunerea radiografică.
După finalizarea expunerii, operatorii erau convinşi că sursa radioactivă se află în container pe
poziţia ecranată, containerul fiind coborȃt la sol cu o macara.
Când operatorii radiografici au început să decupleze tubul de ghidare (fig. 9) au constat că nu pot
să deconecteze cablul Bowden, ceea ce însemna că sursa închisă radioactivă nu se afla în poziţia
ecranată a containerului. Conform declarațiilor celor doi operatori radiografici, nici unul dintre
dozimetrele individuale cu prag de alarmare nu a declanșat un semnal de alarmă.
Prin agitarea și tragerea cablului Bowden, timp de 1,5 până la 2 minute (aproximativ), au reușit să
deconecteze cablul de la ansamblul portsursă și să aduca sursa radioactivă pe poziţia ecranată.
La întoarcerea în laborator, operatorii radiografici au observat că dozimetrele electronice
individuale arătau o doza masurată de 26,8 mSv respectiv, de 20 mSv.
În urma investigaţiei evenimentului s-a concluzionat că sistemul de blocare a sursei radioactive nu
a fost închis şi la o ușoară tracţiune a cablului Bowden, sursa radioactivă a revenit pe poziția de
siguranță a containerului, ceea ce a presupus că sursa radioactivă se afla la cel puțin 10 cm distanță
de container. Totodată, s-a constat ca dozimetrele individuale cu prag de alarmare aveau diferite
setări ale nivelului de alarmare (cele mai multe dintre ele au fost setate la 100 μSv/h, iar unul a fost
setat chiar la 10 Sv/h !!??).

Fig. 9. Decuplarea cablului de ghidare.
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Şeful echipei de radiografiere a primit o doză de 4 Sv / mâini.
Cauzele principale ale evenimentului






Volum mare de muncă, presiune pe timp, mai multe echipe în aceeași zonă.
Nu s-a respectat procedura de acţiune în caz de urgenţă, în conformitate cu manualul de
operare și recomandările producătorului instalaţiei.
Neutilizarea radiodebitmetrului.
Setarea incorectă a dozimetrelor individuale cu prag de alarmare.
Lipsa întreţinerii instalaţiei de radiografiere în stare bună de funcționare (curățare etc.).

Accidentul 6
O echipă de radiografiere avea acceptul de a efectua expuneri radiografice cu un generator de
radiaţii X la o conductă de gaze. Exista barieră pentru delimitarea clară a întinderii zonei controlate şi
semnale de avertizare au fost lansate înainte de începerea expunerilor radiografice.
După mai multe expuneri radiografice, operatorii radiografici au văzut doi bărbați ieşind din
conductă la capătul acesteia.
În urma investigaţiei s-a constatat că cei doi inspectau conducta şi, aveau acceptul de a efectua
această inspecţie, trecȃnd de două ori prin fasciculul de radiaţii X pe toată perioada de timp a
inspecţiei. Evaluarea dozelor a arătat că inspectorii au primit fiecare cȃte o doză de 0,2 mSv.
Cauzele accidentului





Lipsa de coordonare a lucrărilor care urmează să fie efectuate pe şantier.
Persoana responsabilă cu conducerea lucrărilor de radiografiere nu a controlat suficient zona
de lucru.
Persoana responsabilă cu conducerea lucrărilor de radiografiere nu a obținut toate informaţiile
necesare de la şeful de şantier si, totodată, a existat o cooperare insuficientă.
Semnalele de avertizare la punctele de acces la zona controlată/supravegheată nu au
funcţionat corespunzător pe timpul expunerilor.

Accidentul 7
Două echipe de radiografiere trebuiau să efectueze expuneri radiografice, în același timp, într-un
atelier mare de producţie, fiecare echipă la cȃte un capăt al atelierului. Prima echipă de radiografiere
a finalizat toate operaţiile necesare pentru a efectua expunerea panoramică cu o instalaţie cu
generatori de radiaţii X a unei îmbinări sudate circulare de la un vas cilindric.
A două echipă a avut nevoie de un timp mai lung de a efectua operaţiile necesare pentru
pregătirea expunerii radiografice, cu acelaşi tip de instalaţie cu generatori de radiaţii X.
Pupitrele de comandă și sistemele de avertizare au fost poziţionate în centrul atelierului de
producţie, pentru ca echipele de radiografiere să poată supraveghea direct instalaţiile. Totodată, ca
măsură de securitate radiologică pe perioada de derulare a operaţiilor pregătitoare, cablurile de
legatură dintre pupitrele de comandă și instalaţiile radiologice cu generatori de radiaţii X au fost
deconectate.
Când pregătirile au fost finalizate, operatorul radiografic nivel 1 al primei echipe de radiografiere a
declanşat expunerea radiografică pentru o durată de expunere de 7 minute.
Semnalele de averizare sonoră, de pre-expunere, au funcţionat şi, pe durata expunerii o lumină
intermitentă de avertizare a funcţionat în centrul atelierului de producţie.
Echipa a părăsit zona pe durata expunerii radiografice. După finalizarea expunerii radiografice
operatorul radiographic - persoana desemnată cu responsabilitţăti privind securitatea radiologică - a
observat că operatorul radiografic nivel I a conectat greşit cablul la panoul de control.
Cealaltă echipă, nu finalizase operaţiile necesare pentru pregătirea expunerii radiografice.
Dozimetrele individuale au înregistrat valori ale dozelor individuale între 39 mSv și 18 mSv, care
au fost semnificativ mai mici decât cele rezultate din calcul și măsurători directe și anume de 600
mSv, respectiv de 160 mSv.
Aceasta, s-a bazat pe declarațiile operatorilor radiografici și evaluarea dozelor din reconstituirea
incidentului: cei doi operatori radiografici au lucrat cu spatele la tubul RX, și în mod repetat într-o
poziție ghemuită, zonele lombare nu doar că se aflau mai aproape de tubul RX ci şi faptul că
dozimetrele individuale erau protejate de corpurile lor.
Cauzele accidentului


Eroarea umană: cablul de comandă greșit conectat la pupitrul de comandă. Persoana
responsabilă ar fi trebuit să verifice dacă a fost făcută cuplarea corectă a cablului la pupitrul
de comandă la generatorul RX, corespunzător instalaţiei radiologice.
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Lipsă de coordonare și informare a echipelor de radiografiere, în acest caz de lucru in
simultan.

3. CONCLUZII PRIVIND CAUZELE SUPRAEXPUNERILOR











În majoritatea incidentelor, a accidentelor, care au dus la supraexpuneri ale operatorilor
radiografici, cauza principală a fost nerespectarea procedurilor de lucru.
Utilizarea instalaţiilor radiologice de către personal în curs de pregătire fără supravegherea
necesară din partea persoanei/persoanelor desemnate cu responsabilităţi în desfăşurarea
practicii de CND.
Operatorii radiografici implicaţi în accidente, au utilizat instalaţiile radiologice cu surse închise
radioactive, fără a avea instruirea minimă, necesară.
Operatorii radiografici implicaţi în evenimente nu au utilizat un radiodebitmetru sau nu l-au
utilizat, în mod corect.
Neutilizarea dozimetrelor individuale cu prag de alarmare de către operatori radiografici
implicaţi în evenimente.
Volumul mare de muncă și costurile legate de realizarea producţiei sunt prioritare în faţa
radioprotecţiei şi securităţii radiologice, dovedindu-se o lipsă de ―cultură de securitate
radiologică‖:
- multe accidente au avut loc din cauza neîntreţinerii curente a instalaţiilor radiologice;
- operatorii radiografici nu au utilizat, în mod voit, dozimetrele electronice sau
radiodebitmetrele.
Instruirea operatorilor radiografici s-a dovedit a fi deficitară, precară, în majoritatea
accidentelor, evenimentelor.
Această deficiență se referă la:
- cunoașterea principiilor de radioprotecţiei și securitate radiologică;
- cunoașterea procedurile de urgență ;
- principiile fundamentale de funcţionare a instalaţiei radiologice.
În multe cazuri, nu a existat un număr suficient de operatori radiografici disponibili pentru a
face față condițiilor de lucru de pe şantiere.

4. ÎNVĂŢĂMINTE DESPRINSE
În urma analizei cauzelor accidentelor, conform Safety Reports Series no. 7 și a discuţiilor
rezultate la finalul prezentărilor din cadrul Sesiunii 1 – Accidente recente, a ―Technical Meeting
Radiation Safety in Industrial Radiography‖ se desprind cȃteva învăţăminte care trebuie să fie punctul
de plecare în dezvoltarea pe viitor a unor acțiuni pentru preîntâmpinarea unor accidente/incidente
similare. În acest sens:
a. Efectuarea verificărilor de rutină și a întreţinerii curente a instalaţiei cu sursa închisă
radioactivă, conform recomandărilor producătorului instalaţiei, pentru a minimiza (elimina)
accidente radiologice generate de desprinderea cablului Bowden de la ansamblu portsursă.
Aceasta reprezintă o latură importantă în implementarea și dezvoltarea unei “culturii de
securitate radiologică” în practica de CND cu radiaţii ionizante.
b. Derularea efectivă a antrenamentelor și a exercițiilor în caz de urgență radiologică de către
operatorii radiografici, care să cuprindă scenarii de accidente/incidente potenţiale, însoţite şi
de modalitatea de verificare şi analiză a răspunsului la astfel de situații.
c.

Programe de pregătire practică pentru operatorii radiografici asistenți (persoane în curs de
pregătire) sub supravegherea directă a Responsabilului cu Securitatea Radiologică sau a
operatorului radiografic, nivel 2. Pregătirea practică trebuie să includă: cunoaşterea instalaţiei
radiologice, a elementelor principale privind securitatea radiologică şi a utilizării corecte a
aparaturii dozimetrice de măsură (radiodebitmetre și dozimetre electronice individuale)

d. Introducerea unor "pauze de odihnă", pentru membrii echipei de radiografiere, care ar
minimiza apariţia stării de oboseală și epuizare, identificată în multe situaţii ca o contribuţie
importantă în producerea unor accidente.
e. În funcţie de specificul locului de muncă pe şantier (ex. spații limitate, zone cu acces dificil,
ritm alert în realizarea expunerilor radiografice etc.), mărirea numărului de operatori
radiografici experimentaţi într-o echipă de radiografiere, este binevenită, cu scopul ca un
operator radiografic să se ocupe, în mod special, cu monitorizarea radiologică de arie.
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5. CONCLUZII FINALE - ―Technical Meeting on Radiation Safety in Industrial Radiography‖
Desfăşurată timp de o săptămȃnă, întȃlnirea tehnică a fost un real succes întrucȃt cu acest prilej
a existat un schimb intens de idei şi păreri pro şi contra între participanţi: experţi AIEA, reprezentanţi
ai autorităților de reglementare din statele membre AIEA, producători de echipamente, experţi în
protecţie radiologică şi utilizatori de instalaţii de radiografiere industrială.
În urma discuțiilor purtate la această întâlnire s-a constatat că, în radiografierea industrială s-au
făcut paşii importanţi în radioprotecţie și securitatea radiologică, în mod special, în ceea ce privește
proiectarea și producerea echipamentelor și a cerințelor de întreținere și verificare tehnică a acestora.
Pe partea de instruire și pregătire în radioprotecţie a personalului implicat în radiografierea
industrială, cu scopul de a implementa şi dezvolta o ―cultură de securitate radiologică‖, sunt necesari
paşi importanţi de făcut.
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Particularităţi ale inspecţiei termografice
(Particularities of thermographic inspection)

Alexandrina Mihai
Universitatea POLITEHNICA din București
Abstract
This paper presents an overview about the main particularities and some applications of
infrared thermography inspection (IRT) as non destructive testing method. The main limit
regarding the IRT using as NTD method in quantitative inspection is determined by the varied errors that
could arise due to the reflections existing in the environment and, on the second hand, due to shallow faults
that can be detected. However, in quality evaluation of polymeric composite materials with large surface, IRT
inspection is irreplaceable. The IRT inspection could offer good results in global examination, and the
associate methods could be use only local, or statistically, to confirm and validate the IRT results.

1. Introducere
În prezent, inspecţia termografică are o largă aplicabilitate. Dacă în urmă cu circa 12-15 ani
această metodă se aplica aproape exclusiv în mentenanţa instalaţiilor electrice sau în domeniul
militar, în ultimii ani extinderea aplicabilităţii a fost si încă este de-a dreptul spectaculoasă.
Având în vedere faptul că inspecţia termografică se bazează pe înregistrarea emisiei de radiaţie
infraroșie de către diverse obiecte sau medii solide, lichide sau gazoase care au temperatura mai
mare de zero absolut, se poate imagina chiar și de către nespecialiști faptul că domeniul de aplicare
mai larg decât al oricărei alte metode de examinare nedistructivă.
În principiu, întrucât nu există obiect sau mediu material de pe Pământ care să fi atins
0
temperatura zero absolut (0 K = - 273,15 C), rezultă că toate acestea radiază termic, mai mult sau
mai puţin intens și că radiaţia emisă poartă informaţii specifice despre orice obiect sau mediu. Practic
însă, există o serie de limitări care sunt determinate, în principal, de imposibilitatea separării unui
obiect examinat de obiectele sau mediile înconjurătoare, de radiaţiile parazite, de viteza cu care se
produce transferul de căldură și, adesea, de dificultăţile de interpretare a imaginilor termice.
Emisia radiaţiei termice se produce la suprafaţa accesibilă examinării astfel încât evaluarea
situaţiei din interiorul unui obiect sau mediu este bazată pe interpretarea imaginii de suprafaţă (fig. 1).
T1 T2

Obiect
examinat

Transfer
de căldură
prin
conducţie

Transfer
de căldură
prin convecţie

Cameră de luat
vederi în infraroșu
Transfer
de căldură
prin radiaţie

Câmpul de vedere al
camerei de luat vederi

T2
Fig. 1. În inspecţia termografică se valorifică doar radiaţia termică.
(T1 și T2 – temperaturile diferite ale suprafeţelor obiectului examinat)

Echipamentele utilizate în inspecţia termografică înregistrează imaginea termică, oarecum
asemănător ca eficienţă și viteză de investigare, cu aparatele de fotografiat sau filmat, dar cu
diferenţa principală că, în timp ce sistemele vizuale captează radiaţia din spectrul vizibil, reflectată de
obiectele analizate, detectoarele sistemelor termografice, captează radiaţia termică emisă, într-un
domeniu mult mai larg de lungimi de undă, din spectrul radiaţiei electromagnetice. Dispozitivele de
afișare prezintă câmpul termic într-o manieră codificată în culori sau nuanţe de gri. O culoare sau o
nuanţa de gri pe o imagine termică (denumită și termogramă) reprezintă un domeniu de temperaturi,
convenţional stabilit (de ex. culoarea galbenă de pe o termogramă poate reprezenta locul geometric al
0
punctelor de pe suprafaţa unui corp, cu temperaturi între 12 și 14 C, dar poate reprezenta și zonele
0
0
cu temperaturi cuprinse între 100 și 200 C, sau de 0.1 – 0.6 C), astfel încât interpretarea unei
termograme, necesită cunoașterea acestui mod de codificare (fig. 2). O termogramă căreia îi lipsește
paleta de culori asociate unor intervale de temperaturi, nu poate fi interpretată.
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*>703,5°C
500,0
400,0
300,0
200,0

Camera Spot 1
600,1

*<400,0°C

Domeniul de temperaturi al scalei
este cuprins între 7 și 22 0C;
culoarea galbenă reprezintă
intervalul cuprins între 20 și 21 0C

Domeniul de temperaturi al scalei
este cuprins între 22 și 35 0C;
culoarea galbenă reprezintă intervalul
cuprins între 34 și 35 0C

Domeniul de temperaturi al scalei
este cuprins între 200 și 500 0C;
culoarea galbenă reprezintă
intervalul cuprins între 450 și 500 0C

Fig. 2. Scale de temperaturi și codificarea în culori a domeniilor cuprinse într-un anumit interval.

Inspecţia termografică se realizează în două variante în funcţie de includerea sau neincluderea
unei surse de cădură în sistemul de inspecţie: varianta pasivă – când echipamentul de inspecţie nu
conţine o sursă proprie de căldură și varianta activă – când echipamentul de inspecţie include și o
sursă de căldură. Această sursă este necesară pentru a încălzi obiectul examinat, suplimentar faţa de
căldura pe care acesta o radiază, astfel încât să se poată asigura un contrast mai bun faţa de scena
termică, mediul înconjurător sau să se evidenţieze mai clar dinamica proceselor tranzitorii de încălzire
sau răcire [1, 2].
Aplicaţiile actuale sunt destul de clar diferenţiate după variantele mai sus precizate, astfel,
principalele aplicaţii ale variantei pasive sunt în următoarele domenii: în domeniul medical, pentru
investigarea oamenilor sau animalelor și evidenţierea unor disfuncţii ale organismelor vii; în
construcţii, pentru detectarea pierderilor de căldură prin neetanșeităţi sau a diverselor categorii de
materiale, verificarea izolaţiilor termice etc.; pentru mentenanţa instalaţiilor din domeniul energetic, de
producere, transformare și transport al curentului electric; în supravegherea și monitorizarea unor
procese tehnologice cu absorbţie sau degajare de căldură și altele.
Dintre aplicaţiile cele mai răspândite ale metodelor active se pot enumera: examinarea
nedistructivă a unor categorii de materiale compozite, în special, dintre cele cu matrice polimerică;
caracterizarea termică a unor materialelor nemetalice; detectarea defectelor de tip lipsă de legătură în
materiale stratificate; măsurarea grosimilor straturilor de acoperire depuse pe materiale metalice sau
nemetalice. Pentru a evidenţia locul ocupat de inspecţia termografică printre celelalte metode de
examinare nedistructive, specialiștii subliniază avantajele specifice: investigaţii de la distanţă, fără
contact fizic direct, adesea de la distanţă foarte mare (de ordinul zecilor de metri), suprafeţe mari [1,
3, 5 și 6].
2. Aspecte teoretice
Practic, transferul de căldură este, în cele mai multe cazuri, o combinaţie între cele trei forme de
transfer definite în termodiniamică: conducţie, convecţie și radiaţie. Deși în inspecţia termografică
echipamentele utlizate valorifică, de regulă, doar radiaţia termică, toate formele de transfer coexistă
într-o anumită proporţie și influenţează rezultatele investigaţiei. Cunoașterea modului în care se
realizează transferul de căldură este importantă atât pentru interpretarea corectă a termogramelor cât
și pentru delimitarea domeniilor de aplicabilitate [1 și 3].
Transferul de căldură prin conducţie are la bază relaţia stabilită de Fourier în 1822, care exprimă
faptul că fluxul de căldură printr-un material, în cazul transferului de căldură unidirecţional, are forma:

q  S

dT
q
dT
2
[W]; q'   λ
[W/m ],
dx
S
dx

(1)

în care: q este fluxul de căldură transferată prin conducţie, în W; q' - fluxul termic unitar, în W/m ;  conductivitatea termică a materialului, în W/(m.K); S - aria suprafeţei izoterme de transfer termic,
2
situată perpendicular pe direcţia de propagare a căldurii, în m ; dT/dx - gradientul termic, în K/m.
Relaţiile (1) reprezintă cazul de conducţie termică unidirecţională în regim staţionar.
2

Convecţia este un proces complex de transfer combinat de energie, masă şi impuls. Energia este
înmagazinată în particulele de fluid şi transportată ca rezultat al mişcării acestora.
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Relaţia de bază a transferului de căldură prin convecţie a fost propusă de Newton în 1701 şi
permite calculul căldurii schimbate între un fluid şi suprafaţa unui perete:

q' 

q = S(Tf – Ts)=  ST [W];

q
  T
S

2

[W/m ],

(2)

în care: q este fluxul de căldură transferat prin convecţie; q' – densitatea de flux termic;  - coeficientul
de schimb de căldură prin convecţie sau coeficientul de convecţie, denumit uneori şi conductanţă
2
termică convectivă sau coeficient de schimb de căldură prin suprafaţă, în W/(m .K); Tf , Ts –
temperatura fluidului (la o distanţă suficient de mare de suprafaţă), respectiv, temperatura suprafeţei
peretelui, în K; T – diferenţa de temperatură fluid - perete; S - suprafeţa de schimb de căldură.
Transferul de căldură prin radiaţie este descris printr-o relaţie, stabilită iniţial experimental de
Stefan în 1879 şi apoi teoretic de Boltzmann în 1884, ecuaţia Stefan – Boltzmann, care exprimă fluxul
de energie radiantă emis de un corp negru absolut (corp cu absorbţie și emisie ideală) sub forma:
q = .S.T
[W],
(3)
în care: q este fluxul de căldură transferat prin radiaţie termică, în W;  - coeficientul de radiaţie a
-2 -4
corpului negru (constanta Stefan – Boltzmann) în W.m .K ; S – aria suprafeţei de schimb de căldură,
2
în m ; T – temperatura absolută a corpului, în K.
Corpurile reale, numite corpuri cenuşii, emit sau absorb fluxuri de energie radiantă inferioare
corpului negru. Pentru aceste corpuri, coeficientul de radiaţie al corpului negru se înmulţeşte cu , în
care   1 şi este o mărime adimensională, denumită factor de emisie al corpului cenuşiu. Transferul
net de energie între două corpuri reale, cu geometrii oarecare, se exprimă printr-o relaţie de forma:
4

Q = .1-2 S(T1 -T2 ) [W],
4

4

(4)

în care: 1-2 este o funcţie care ţine seama de factorii de emisie şi geometriile celor două corpuri reale
(coeficient de emisivitate reciprocă); S – aria suprafeţei de schimb de căldură.
Radiaţia emisă de corpuri ca urmare a temperaturii lor este cuprinsă în mare măsură în intervalul
0,1...100 μm, care include domeniul vizibil, radiaţia infraroşie şi o parte din radiaţia ultravioletă.
Radiaţia solară are lungimea de undă cuprinsă între 0,1 şi 3 μm ceea ce înseamnă că aproape
jumătate este lumină, restul fiind în principal ultraviolete şi infraroşii (domeniul vizibil fiind cuprins
între 0,38 şi 0,78 μm). Ultravioletele (0,01 şi 0,40 μm) reprezintă 12% din radiaţia solară.
Repartiţia spectrală de energie este dependentă de temperatura sursei de radiaţii şi de spectrul
de emisie. Radiaţia emisă de corpuri la temperatura camerei intră în domeniul infraroşu. Abia la
depăşirea temperaturii de 800 K corpurile încep să emită radiaţie vizibilă.
În conformitate cu principiul conservării energiei, corpurile se află într-un echilibru termodinamic.
În general, dacă asupra unitaţii de suprafaţă a unui corp se emite un flux de radiaţii I din toate
direcţiile şi cu toate lungimile de undă, o fracţiune IA din aceste radiaţii este absorbită, o alta IR este
reflectată şi o fracţiune IT transmisă (fig. 3).
Conform primei legi a termodinamicii suma energiei absorbite, reflectate şi transmise este egală
cu energia incidentă: IA + IR + IT = I.
Dacă această relaţie se împarte la I se obţine:

I A I R IT


 1 sau A + R + T = 1,
I
I
I

I

(5)

în care, A, R şi T sunt coeficienţii de absorbţie, reflexie şi
transmisie care iau valori în intervalul [0,1].
După valorile pe care le pot avea acești coeficienţi,
IR
corpurile sunt definite: corpuri negre cu A=1; R=0; T=0;
corpuri lucioase cu R=1; A=0; T=0, corpuri transparente
IT
cu T=1; A=0; R=0, corpuri opace cu A+R=1; T=0 și
corpuri gri cu A=constant; R=constant; (A, R < 1).
În comparaţie cu corpurile negre, corpurile gri au
coeficienţii de absorbţie şi de reflexie mai mici decât 1,
Fig. 3. Divizarea energiei radiaţiei incidente, I. dar constanţi, cel puţin în domeniul spectral în care sunt
luate în considerare aceste corpuri.
Razele unui fascicul incident reflectate pe o suprafaţă reală au o configuraţie neregulată. În
practică, pentru simplificare se consideră că reflexia are loc „în oglindă‖, unghiul de reflexie este egal
cu cel de incidenţă sau difuz, radiaţia este reflectată egal în toate direcţiile. Suprafeţele perfect netede
dau naştere unei reflexii în oglindă, iar suprafeţele rugoase determină cu aproximaţie o reflexie difuză.
Absorbţia radiaţiei incidente depinde în mare măsură de temperatura sursei radiaţiei incidente.
IA
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În general, capacitatea de absorbţie a metalelor creşte o dată cu temperatura, iar cea a
materialelor neconductoare electric se micşorează la creşterea temperaturii.
Procesele de transfer de căldură care au loc în natură sunt procese complicate, în care nu se
regăseşte de obicei un singur mod de transmitere a căldurii, ci mai multe, cum ar fi: conducţie +
convecţie sau conducţie + convecţie + radiaţie etc.
Când între două medii sau corpuri nu există un mediu fizic, radiaţia este singurul mod prin care se
poate produce transferul de căldură.
3. Aplicaţii specifice
Dintre aplicaţiile foarte diverse existente în prezent în domeniul tehnic, cele mai importante, sub
aspect cantitativ, sunt prezentate în continuare.
1. Evidenţierea pierderilor de căldură în clădiri, (fig. 4)

a. Rectoratul UPB, imagine înregistrată, iarna,
când sistemul de încălzire era in funcţiune.

b. Aceeași clădire ca în imaginea „a‖, termogramă
înregistrată cu o paletă de culori, în nuanţe de gri.

Fig. 4. Evidenţierea pierderilor de căldură în clădiri.

La realizarea unei construcţii este important să se asigure, pe de o parte, confortul necesar
desfăşurării activităţilor umane şi, pe de altă parte, să se realizeze o economie maximă la consumul
de energie. Pentru construcţiile actuale este obligatorie obţinerea unui aviz energetic.


Detectarea defectelor din construcţii: crăpături, izolaţie deteriorată, materale necorespunzătoare sub aspect termic (fig. 5).

Defectele, detectabile termografic, pot fi împărţite în două categorii:
- imperfecţiunile iniţiale, determinate de: erorile de construcţie: de îmbinare a pereţilor între ei,
sau cu acoperişul; utilizarea unor materiale necorespunzătoare sau incompatibile; utilizarea
unor materiale de izolare în cantitate insuficientă sau cu o grosime neuniformă;
- deteriorările apărute în timp, determinate de: degradarea materialelor ca urmare a
fenomenului de îmbătrânire, în funcţie de particularităţile fizico-chimice şi durata de viaţă a
fiecăruia; deteriorări din cauza mişcărilor Pământului: cutremure sau alte fenomene;
deteriorări din cauza unor situaţii accidentale, inundaţii sau incendii; distrugeri sau modificări
provocate de persoanele care locuiesc în clădiri.

Perete crăpat al clădirii facultăţii IMST (din UPB).

Faţadă - clădire din Calea Victoriei, numărul 23.

Fig. 5. Detectarea defectelor - crăpături.
(continuare - pagina 24)
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(continuare din pagina 21)

2. Evaluarea gradului de umiditate ale unor materiale sau a infiltraţiilor de apă în diverse tipuri
de construcţii (fig. 6).
În examinarea şi evaluarea calităţii clădirilor, un loc aparte îl ocupă detecţia şi evaluarea
umidităţii. Umiditatea în clădiri are o influenţă majoră asupra confortului şi sănătăţii umane şi asupra
durabilităţii diverselor elemente componente. Existenţa umidităţii în clădiri favorizează dezvoltarea
mucegaiului şi igrasiei, cu efecte grave asupra sănătăţii locatarilor şi asupra duratei de viaţă a
obiectelor de mobilier, a picturilor etc.

Fig. 6. Infiltraţii de apă în clădiri clădirea facultăţii IMST din UPB.

3. Verificarea instalaţiilor de transport aburi sau alte fluide calde, instalaţii pentru tratamente
termice, recipienţi și reactoare chimice etc. (fig. 7).

*>54,1°C
50,0

Spot 2
23,4

40,0
30,0

Spot 1
60,2

20,0
*<11,8°C
*>38,0°C
35,0
30,0
25,0
20,0

*<15,0°C
Fig. 7. Degradarea izolaţiilor termice la conducte pentru transportul aburului, într-un combinat chimic.

Inspecţia termografică periodică a conductelor care transportă abur este o metodă larg
răspândită în lume. Planificarea reparaţiilor, înlocuirea periodică a izolaţiilor este făcută pe baza
rapoartelor de examinare termografică. În transportul aburului prin aceste conducte, principalele
cauze care conduc la producerea pierderilor de căldură sunt: degradarea în timp a izolaţiei de pe
conductă; umezirea şi distrugerea stratului izolator; alunecarea şi concentrarea componentelor
structurii de izolare către partea inferioară a conductelor și lipsa completă a izolaţiei.
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4. Detectarea defectelor sau disfuncţiilor din instalaţiile electrice, în principal, pe baza încălzirii
prin efect Joule (fig. 8)
Printre aplicaţiile civile, inspecţia termografică are poate cea mai lungă tradiţie în domeniul
energetic.
În diverse ţări ale Europei instalaţiile electrice erau verificate prin termoviziune încă din anul 1960.
În ţara noastră, aplicarea acestei metode a început în domeniul energetic, în jurul anului 1980.
Aplicarea termografiei în România, ca metodă de inspecţie, în special în mentenanţa preventivă,
cunoaşte şi în prezent cea mai largă extindere în domeniul energetic, dar și pentru verificarea unor
echipamente electrice. În general, inspecţia instalaţiilor din domeniul energetic urmăreşte calea logică,
de la producerea curentului electric şi până la utilizatori: de la ieșirea reţelelor trifazate din centrale,
noduri energetice, linii electrice de transport la înaltă tensiune, staţii de distribuţie, linii electrice de
distribuţie în medie tensiune, staţii de transformare ridicătoare și coborâtoare de tensiune, posturi de
transformare cu aparatura de comandă și semnalizare specifică.

a. Contacte electrice

b. Lămpi pentru iluminat.

c. Reșou electric.

Fig. 8. Verificarea echipamentelor electrice.

Imaginea termică a componentelor instalaţiilor electrice conţine informaţii globale, şi anume,
informaţii privind funcţionarea normală plus informaţii privind disfuncţiile sau imperfecţiunile.
Majoritatea componentelor examinate care sunt în funcţiune sunt calde, chiar fără a avea defecte.
Ceea ce deosebeşte un defect de o zonă normală este o supraîncălzire a componentei cu defect.
Afirmaţia aceasta are o importanţă deosebită când se examinează linii paralele încărcate diferit. Se
recomandă verificarea liniilor în mod succesiv, fiecare circuit funcţionând la o anumită încărcare.
5. Evaluarea calităţii unor materiale compozite, cu matrice polimerică (fig. 9).
Examinarea panourilor sau conductelor din materiale compozite este larg cercetată pe plan
mondial, având în vedere faptul că peste 60% din aceste produse sunt utilizate în domenii în care
restricţiile privind calitatea impun o maximă exigenţă, cum ar fi domeniul aeronautic, autovehicule sau
în construcţia conductelor pentru transportul de petrol sau gaze.

a. Probă din material compozit
polimeric cu defecte artificiale

b, Conductă din compozit
armat cu fibre

b. Conductă realizată din două
bucăţi prin lipire cu un manșon.

Fig. 9. Cercetări privind detectarea defectelor în materiale composite.

6. Cercetări privind gradul de uniformitate al preîncăzirii și evidenţierea zonelor influenţate termic
în îmbinări sudate (fig. 10).
La sudare, perturbaţiile termice sunt direct asociate cu apariţia defectelor periculoase: fisuri,
crăpături sau modificări ale caracteristicilor mecanice sau cu un consum exagerat de energie.
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Monitorizarea operaţiilor de sudare prin termografiere asigură verificarea şi corectarea a două
categorii de mărimi care, în final, determină calitatea sudurii:
- caracteristicile geometrice: lăţimea cusăturii, adâncimea de pătrundere, poziţia cusăturii în
raport cu o axa de simetrie, supraînălţarea, poziţia reciprocă a componentelor care participă
la formarea cusăturii etc.;
- caracteristicile macro şi microstructurale, dependente de: natura materialelor, regimul termic
stabilit şi realizat practic, precum şi de uniformitatea în timp a parametrilor regimului termic.
*>184,2°C
180,0
160,0
140,0
120,0

*<100,0°C

a. Sudare manuală, cu arc electric.

b. Sudare prin presiune, cap la cap.

Fig. 10. Evidenţierea câmpului termic la sudare:

7. Optimizarea regimului de funcţionare a unor instalaţii au sisteme mecanice și fundamentarea
includerii unor sisteme adecvate de răcire (fig. 12).
*>59,0°C

50,0
40,0
30,0
20,0

*<10,2°C

a. Distribuţia căldurii la așchierea pe strung.

b. Răcirea roţilor unui autoturism.

Fig. 12. Verificarea unor sisteme mecanice prin analiza câmpului termic:

Tot mai frecvent se folosește inspecţia termografică pentru verificarea calităţii echipamentelor,
evidenţierea unor deteriorări ale căptuşelii cuptoarelor, monitorizarea proceselor de prelucrare la cald:
extrudare, laminare, turnare piesă cu piesă, turnare continuă, monitorizarea proceselor de electroliză
etc. sau pentru monitorizarea prelucrărilor prin aşchiere, verificarea circuitului de răcire specific
procesului de aşchiere, evaluarea uzurii sculelor aşchietoare.
4. Particularităţi și limite în inspecţia termografică
Radiaţia termică evidenţiată de detectoare incluse în aparatura utilizată, poate proveni atât din
reflexia radiaţiei generată de diverse surse, din afara obiectului examinat, cât și din interiorul acestuia.
Este de remarcat faptul că, în mod obișnuit, obiectul examinat nu poate fi izolat termic, fiind parte
componentă a unei scene termice [3, 4].
Detecţia defectelor de interior, de exemplu se bazează pe fenomenele termice manifestate la
suprafaţa obiectului examinat, astfel încât evaluarea calităţii interiorului unui obiect, prin interpretarea
fenomenelor termice de suprafaţă, necesită cunoştinţe multilaterale despre caracteristicile termice ale
obiectului şi despre modul de propagare a căldurii (fig. 13).
Obiectul examinat prezintă un gol interior care constituie o barieră termică, astfel încât, transferul
de căldură furnizată de o sursa externă, prin obiect (conducţie) este perturbat: a – imaginea termică,
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preluată de camera de luat vederi, va evidenţia o zonă mai rece, b – imaginea termică va evidenţia o
zonă mai caldă.
Dacă pe suprafaţa obiectului ajunge o radiaţie termică parazită, reflectată de obiect și detectată
de cameră, aceasta poate genera o eroare importantă de interpretare.
Dificultăţile de interpretare sunt cu atât mai pregnante cu cât distanţele sunt mai mari.
Pentru radiaţia infraroșie, atmosfera reprezintă un ansamblu de obstacole: molecule de gaz,
constituenţi naturali ai atmosferei, apă în suspensie (brumă sau ceaţă), apă sub formă de precipitaţii
(ploaie sau zăpadă), praf, fum, impurităţi, gaze de eşapament etc. Aceste obstacole provoacă, în
principal, atenuarea fluxului termic util, apariţia unor radiaţii parazite și deformarea fasciculului emis
de obiectul examinat ca urmare a turbulenţei atmosferice.
Camera de luat vederi
în infraroșu

Sursă de căldură

Camera de luat vederi
în infraroșu

―Defect cald‖

―Defect rece‖

Sursă de
căldură

a.

Încălzire pe faţa opusă

b.

Încălzire pe aceeași suprafaţă

Fig. 13. Fenomene termice la suprafaţă generate de prezenţa unor defecte de interior.

Majoritatea metodelor de examinare nedistructivă necesită fie un contact direct cu produsul
examinat: lichide penetrante, particule magnetice, majoritatea tehnicilor cu ultrasunete, fie cel putin o
apropiere de acesta: examinarea cu radiaţii penetrante, curenţi turbionari sau examinarea cu
ultrasunete în imersie.
O metodă comparabilă cu cea termografică, este examinarea vizuală, aplicabilă în asociere cu
aparate optice care măresc imaginea sau o preiau din locuri inaccesibile direct, cu endoscoape sau
prin camere de luat vederi. Dar examinarea vizuală are o limitare importantă prin faptul că suprafaţă
examinată trebuie să fie luminată și lumina reflectată, purtătoare de informaţii, este un domeniu mic
din spectrul radiaţiei electromagnetice (bandă de lungimi de undă este foarte îngustă, și anume,
domeniul cuprins între 0,38 µm și 0,78 µm).
În evoluţia camerelor utilizate în termografie au existat două evenimente importante care trebuie
menţionate deoarece au condus la salturi calitative impresionante.
Primul, s-a petrecut în 1986 când s-a construit prima cameră al cărei detector era răcit cu un
modul termoelectric (efect Peltier). Folosind efectul Peltier se ajunge, în prezent, la răciri ale detectorului pănă la temperaturi comparabile cu cele realizate prin utilizarea azotului lichid (-197C).
Al doilea eveniment important a avut loc în 1994 o dată cu apariţia primelor detectoare
multielement, cu o matrice de detectoare plasată în planul focal al obiectivului. Această modificare
constructivă a permis eliminarea dispozitivului de scanare optico-mecanic, reducându-se astfel
pierderea de flux în interiorul camerei şi realizarea unui baleiaj electronic al cărui frecvenţă nu este
limitată din consideraţii mecanice ş.a.
În prezent, principalele direcţii de cercetare sunt orientate spre:
- dezvoltarea unor standarde și proceduri;
- crearea și implementarea unor softuri flexibile capabile să asigure reconstrucţia defectelor și
interpretarea rapidă a informaţiilor termice;
- realizarea unor bănci de date cu informaţii provenite din experimente sistematice pe categorii
de materiale;
- dezvoltarea unor metode de examinare combinate: termografiere + ultrasunete, termografiere
+ emisie acustică, termografiere + interferometrie optică;
- găsirea unor soluţii tehnologice de producere a unor detectoare de radiaţie termică mai ieftine
și mai sensibile;
- dezvoltarea unor tehnologii de examinare care să asigure o diminuare substanţială a
influenţelor factorilor perturbatori și, implicit, a erorilor de interpretare;
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-

diminuarea erorilor de interpretare a rezultatelor, generate de cunoașterea insuficientă a
fenomenelor fizice complexe care stau la baza examinării prin termografiere, prin creșterea
exigenţelor impuse în pregătirea operatorilor și prin stabilirea unor metodologii de examinare
(concretizate în proceduri); măsuri preventive, cum ar fi: investigaţii repetate, în condiţii de
mediu diferite (umiditate atmosferică variabilă), examinări efectuate în momente diferite ale
zilei astfel încât razele soarelui să aibă mai multe unghiuri de incidenţă, poziţionări geometrice
optime ale sistemului obiect - cameră IR etc.

Deși încă insuficient utilizată printre metodele clasice de examinare nedistructivă, de foarte multe
ori termografia este singura metoda rapidă de investigare a unor obiecte mari sau aflate la distanţă
sau în funcţiune. Astfel, de exemplu, la investigarea rapidă, pe teren, a unei construcţii civile sau
industriale termografierea este de departe cea mai eficientă metodă. Prin simpla scanare a faţadei
unei clădiri se pot observa: zonele în care pereţii nu au o izolaţie corespunzătoare (ceea ce conduce
la un consum de energie nejustificat de mare atât pentru încălzirea încăperilor pe timp de iarnă, cât și
pentru răcirea acestora în timpul verii), lipsa de etanșeitate a ușilor, ferestrelor, acoperișurilor sau
tronsoanelor, umiditatea determinată de infitraţii de la ploaie și alte tipuri de precipitaţii sau provenită
din defectări ale instalaţilor de alimentare și scurgere a apei etc.
O aplicaţie importantă, greu de realizat prin alte metode, este scanarea suprafeţei barajelor.
Apariţia unor crăpături în structura acestora poate fi semnalată într-o etapă incipientă, ceea ce, sub
aspect economic, înseamnă cheltuieli mai mici pentru reparaţii și întreţinere.
Softurile actuale permit analiza, interpretarea și luarea rapidă a unor decizii. O direcţie în
dezvoltare este supravegherea prin termografiere a diverselor instalaţii sau zone susceptibile la
generarea incendiilor (sobe, coșuri, instalaţii electrice din apartamente sau hale industriale, calorifere
electrice, frigidere, aparate de aer condiţionat etc.). Rezultate utile se obţin prin scanarea instalaţiilor
industriale din petrochimie, metalurgie sau siderurgie, unde activităţile "la foc continuu" nu permit
oprirea procesului tehnologic și realizarea unor operaţii de verificare periodică.
Pentru evaluarea corectă a performanţelor unui sistem termografic este necesar să fie luate în
considerare toate componentele lanţului radiometric. Fiecare componentă a acestuia este caracterizată de o serie de mărimi, care afectează direct sau indirect capabilitatea globală a sistemului.
De exemplu, dacă detectorul prezintă sensibilitate în domeniul spectral 3…5 m, se poate spune
despre sistemul termografic, care include acest detector, că este caracterizat de un răspuns spectral
în intervalul 3…5 m, chiar dacă filtrul optic admite o bandă spectrală mai largă.
Principalul avantaj al inspecţiei termografice îl constituie posibilitatea examinării de la
distanţă mare a unor suprafeţe mari, neluminate, ceea ce îi asigură un loc distinct în
ansamblul metodelor de examinare nedistructivă.
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Determinarea mărimii grăuntelui real,
prin transparenţă sonică, la piesele forjate
(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
Deformarea plastică a materialelor metalice
Materialele cu structură cristalină au proprietatea de a-și schimba forma geometrică, în mod
ireversibil, sub acţiunea unor forţe exterioare. Factorii care influenţează modul de desfășurare al
deformării plastice sunt: structura cristalină, compoziţia chimică a metalului sau aliajului, temperatura
de deformare, defectele reţelei cristaline și dimensiunile medii ale cristalelor care alcătuiesc materialul
policristalin. Procesul de deformare plastică a masei metalice se reduce la fenomene elementare de
alunecare a unor straturi de atomi, unul faţă de altul, după direcţii cristalografice definite de compactitatea atomilor. Deformarea influenţează structura materialului: îmbunătăţește atât structura, în sensul
uniformizării și compactizarii ei, cât și proprietăţile mecanice.
Distrugerea structurii grosolane de turnare și crearea unei noi structuri, mai omogene, formează
apariţia unei anizotropii a proprietăţilor mecanice, în funcţie de direcţia principală de deformare.
Temperatura la care apare o nouă structură este în funcţie de gradul de deformare. Deformarea
la cald are loc la o temperatură cel puţin egală cu temperatura de recristalizare, respectiv mai mare de
AC1( 729°C). Se poate afirma că plasticitatea sau capacitatea unui metal (sau aliaj) de a se deforma
sub acţiunea unui sistem de forţe exterioare, fără distrugerea integrităţii materialului, este determinată
de următorii factori:
- structura metalului (sau aliajului) supus deformării;
- viteza de deformare (la o temperatură dată);
- factorul mecanic al deformării.
Structura metalului (sau aliajului) este determinat de compoziţia chimică, de sistemul reţelei
cristaline și de impurităţile existente. Viteza de deformare este definită de variaţia temperaturii de
deformare și de variaţia gradului de deformare în unitatea de timp. Factorul mecanic este determinat
de schema de deformare utilizată și modul de distribuire a tensiunilor în interiorul masei metalice.
Plasticitatea este cu atât mai pronunţată cu cât tensiunile interne sunt distribuite în mod mai
uniform. Neuniformitatea temperaturii pe secţiune, de prezenţa forţelor de frecare pe suprafaţa de
contact cu scula de lucru și de forma corpului în raport cu forma părţii active a sculei.
Coroiajul
Deformarea plastică se poate exprima matematic prin coroiaj (C). Prin coroiaj se înţelege raportul
dintre secţiunea transversală iniţială și finală a materialului metalic. Factorul principal care caracterizează forjarea este gradul de deformare (coroiaj). Matematic se exprima astfel:
C=A0/Af,
unde, A0 = secţiunea transversală iniţială; Af =sectiunea transversală finală.
Caracteristicile mecanice sunt condiţionate de gradul real de deformare plastică și nu de un raport
matematic, rezultă că la forjarea în condiţii diferite, respectiv: utilaj, format lingou, scule de deformare,
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valorile coroiajului nu exprimă valorile reale ale gradului de deformare plastic și ale caracteristicilor
mecanice. În aceste conditii s-a introdus noţiunea de coroiaj echivalent.
Valoarea coroiajului, respectiv mărimea lui în valoare absolută, influenţează caracteristicile
mecanice și mărimea de grăunte real.
2. Determinarea dimensiunii grăuntelui real la Rotor Body, Mat. 26CrNiMoV14-5
Date iniţiale
Compoziţia chimică - compoziţia chimică este prezentată mai jos:

Forjarea - forjarea s-a efectuat pe un lingou de 66 t, cu un coroiaj C = 4,5÷17.
Măsurarea mărimii de grăunte real pe proba atacată cu nital 2%
Măsurarea dimensiunii grăuntelui real, prin metoda comparării vizuale a grăunţilor
Măsurarea s-a efectuat pe o probă atacată cu nital 2%, la microscop.
Proba s-a prelevat din tablia rotorului (Fig.1)

Rotor

Inele de proba pentru incercari mecanice
Fig. 1. Probe prelevate.

În urma vizualizării la microscop comparând cu pozele de referinţă s-a pus în evidenţă un punctaj
7 ÷ 8, respectiv, mărime de grăunte de dimensiunea 0,0196 mm ÷ 0,0267 mm.

Fig. 2. Imagini la microscop.

Măsurarea dimensiunii grăuntelui real
prin metoda transparenţei sonice
Determinarea diferenţei, în dB, a ecoului
de fund 1 și 2 s-a efectuat cu un traductor
de 2 MHz (fig. 3 și fig. 4).
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Fig. 3. Investigaţia
cu ultrasunete
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Ecoul de fund 1 la 80% din amplitudine

Ecoul de fund 2 la 80% din amplitudine

Fig. 4. Determinarea diferenţei, în dB, a ecoului de fund 1 și 2.

Aceasta metodă are la bază următoarele date iniţiale și măsurate:
E0= 6 dB - diferenta dintre ecoul de fund 2 si ecoul de fund 1 depe etalonul A1;
E = diferenta dintre ecoul de fund 2 si ecoul de fund 1, de pe proba = 8 dB;
d0 = dimensiunea grauntelui real al etalonului A1 = 0,0196 mm;
d = dimensiunea grauntelui real al probei.
Formula este: d =

𝐸 · 𝑑0
𝐸0

(mm)

E0 = 6 dB; d0 = 0,0196 mm; E = 8 dB.
Aplicam formula: d=

𝐸 · 𝑑0
𝐸0

=

8 ∙0,0196
6

= 0,02613 mm respectiv punctaj 8.

2. Determinarea dimensiunii grăuntelui real la MainShaft, Mat. A668 Cls.G
Date iniţiale
Compozitia chimică - compoziţia chimică este prezentată mai jos:

Forjarea - forjarea s-a efectuat pe un lingou de 108 t, cu un coroiaj C= 4,7÷10,23
Măsurarea dimensiunii grăuntelui real, prin metoda comparării vizuale a grăunţilor
Măsurarea s-a efectuat pe o probă atacată cu nital 2%, la microscop.
Proba s-a prelevat din tablia Main Shaft (fig. 5)

Inele de probă pentru încercări mecanice

Main Shaft
Fig. 5. Probe prelevate.

Măsurarea mărimii de grăunte real pe proba atacată cu nital 2%.
În urma vizualizării la microscop comparând cu pozele de referinţă s-a pus în evidenţă un punctaj
6, respectiv, mărime de grăunte de dimensiunea 0,0267 mm (fig. 6).
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Fig. 6. Imagini la microscop.

Măsurarea dimensiunii grăuntelui real prin metoda transparenţei sonice
Determinarea diferenţei, în dB, a ecoului de fund 1 și 2 s-a efectuat cu un traductor de 2 MHz.
(fig. 7).

Ecoul de fund 1 la 80% din amplitudine

Ecoul de fund 2 la 80% din amplitudine

Fig. 7. Determinarea diferenţei, în dB a ecoului de fund 1 și 2.

Aceasta metodă are la bază următoarele date iniţiale și măsurate:
E0= 6 dB - diferenţa dintre ecoul de fund 2 și ecoul de fund 1 pe etalonul A1;
E = diferenţa dintre ecoul de fund 2 și ecoul de fund 1, pe proba = 8dB
d0 = dimensiunea grăuntelui real al etalonului A1 = 0,0196 mm;
d = dimensiunea grăuntelui real al probei.
Formula este: d=

𝐸 · 𝑑0
𝐸0

(mm).

Prin aplicarea formulei, se obţine: d =

𝐸 · 𝑑0
𝐸0

=

8,1 ∙0,0196
6

= 0,02647 mm respectiv punctaj 6.

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 forjare, în ceea ce privește grăuntele primar și a caracteristicilor mecanice inclusiv a îmbunătăţirii tehnologiei de tratament termic primar și secundar.
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INFORMAŢII  ŞTIRI  OPINII
Limitele tehnicii TOFD și reflectarea lor în
standardizarea actuală
(Limits of TOFD technique and their reflection in current standardization)

Vrapciu Dorian-Mugurel,
UT-3/ISO 9712, Total Control SRL, mugurel@tcontrol.ro
Abstract
Coming with indication’s evaluation based on time measurements, TOFD technique was a turning point in
ultrasonic testing. In the last decade, this technique was very appreciated for accurate sizing of
discontinuities and amazing testing productivity, compared with classic pulse-echo ultrasonic testing.
Once the TOFD equipment became accessible and the users understood how it works, a lot of findings and
remarks spread in technical reports, articles or simply conversations on NDT sites. Beside evident
advantages of TOFD technique, the increasing testing experience pointed out some weak points that the
users should be aware. Afterwards, it was only a question of time the TOFD standards include some remarks
regarding the TOFD limitations and the appropriate actions to deal with.
This article is a review of most important shortcomings of TOFD technique for weld testing and how these
are highlighted in the applicable standards.

1. Introducere
Capabilitatea tehnicii TOFD și limitele acesteia derivă din principiul fizic pe care se bazează:
detectarea undelor ultrasonice difractate la extremitățile discontinuității și măsurarea diferenței de timp
la care undele difractate sunt recepționate. Întrucât undele difractate se propagă în toate direcțiile și
unda reflectată este ignorată, detecția discontinuității nu depinde de orientarea și caracteristicile de
suprafață ale acesteia. Evaluarea indicațiilor se face numai pe baza măsurării dimensiunilor, fiind deci
independentă de amplitudinea semnalului recepționat.
Uzual, examinarea sudurilor se face cu doi palpatori identici cu unde longitudinale și fascicul
puternic divegent, dispuși simetric de o parte și de alta a axei sudurii și menținuți la o distanță fixată
(Fig. 1, [1]).
Palpatorii sunt conectați la un defectoscop ultrasonic setat pe modul de lucru prin transmisie,
defectoscopul trebuind să îndeplinească atât cerințele aplicabile pentru tehnica clasică puls-ecou, cât
și cerințe suplimentare specifice tehnicii TOFD [2], [3]. Aranjamentul palpatorilor presupune montarea
acestora pe un scaner, acționat manual sau automat pentru deplasare paralelă cu axa sudurii.
Deplasarea fiind perpendiculară pe planul de examinare, explorarea utilizată în mod obișnuit se
numește scan neparalel sau D-scan.

a)

b)

Fig. 1. Schema de aranjare a palpatorilor pentru examinare TOFD și semnalul nerectificat obținut
în prezentare A (a), scaner cu palpatorii montați în vederea unui scan neparalel (b).

Modificarea fazei semnalului joacă un rol fundamental la interpretarea indicațiilor obținute cu
tehnica TOFD, de aceea informația utilă se bazează exclusiv pe semnale nerectificate (RF) în
prezentare A.
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Prin alocarea unei nuanțe de gri pentru amplitudinea semnalului la un moment dat de timp și
alăturarea imaginilor obținute, se obține prezentarea tip D specifică tehnicii TOFD (Fig. 2, [1]).

a)

b)

Fig. 2. Codificarea cu nuanțe de gri (minim 64) a amplitudinii semnalului nerectificat în prezentare A (a) și
imaginea în prezentare tip D, rezultată din alăturarea succesivă a semnalelor codificate (b).

2. Limitări ale domeniului de aplicare
Semnalele produse de undele difractate sunt de intensitate redusă, cu 20-30 dB sub nivelul
semnalelor reflectate [1], determinând reducerea drastică a raportului semnal/zgomot. De aceea,
tehnica TOFD este dificil sau imposibil de aplicat pentru materiale atenuative și/sau anizotrope,
examinarea standardizată referindu-se numai la materiale izotrope cu granulație suficient de redusă
(de ex. oțel carbon și slab aliat) [2] [3]. Deoarece zgomotul de material poate masca indicațiile
produse de discontinuitățile fine, setarea amplificării are un rol important la detecția discontinuităților și
poate fi dificil de optimizat. Dacă amplificarea este setată prea jos, semnalele difractate cu nivel redus
pot deveni invizibile (Fig. 3, [4]).

Indicații neclare în
această zonă

Fig. 3. Imagine TOFD cu contrast redus, datorită amplificării setate prea jos.

Un nivel prea ridicat al amplificării mărește nivelul zgomotului de material, simultan cu reducerea
rezoluției și a preciziei cu care se pot măsura dimensiunile indicațiilor detectate (Fig. 4, [4]).
Reducerea zgomotului de material se poate realiza prin folosirea unor palpatori cu frecvență nominală
mai redusă, dar această măsură are efecte limitate, întrucât separarea semnalelor difractate la
extemitățile discontinuității este posibilă doar dacă extinderea acesteia pe adâncime este cel puțin
egală cu lungimea de undă [1].

Imagine cu rezoluție
scăzută datorită
zgomotului de
material

Fig. 4. Imagine TOFD cu rezoluție redusă, datorită amplificării setate prea sus.
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Nivelul redus al raportului semnal/zgomot implică cerințe deosebite pentru calitatea și
uniformitatea cuplajului, nu totdeauna realizabile la examinările făcute in-service. Deși evaluarea
indicațiilor nu se bazează pe amplitudinea acestora, reducerea sensibilității cu peste 6 dB în timpul
examinării impune reluarea examinării (Fig. 5a, [3]). Suplimentar, un cuplaj neuniform produce
distorsionarea imaginii în prezentare tip D (Fig. 5b, [3]). Totuși, distorsiunile pot fi corectate cu
folosirea unei funcției speciale, disponibilă pe variantele avansate de software de analiză a imaginii.
LW
LW

BW

BW

a)
b)
Fig. 5. Pierderi de semnal datorate cuplajului insuficient (a) și imagine distorsionată
datorită cuplajului neuniform (b).

Tehnica TOFD poate fi limitată suplimentar de geometria suprafeței de examinare, sau de
obstrucții care împiedică cursa completă a scanerului (de ex. intersecția sudurilor longitudinale cu
sudurile circumferențiale). Aplicabilitatea fără restricții este limitată la suduri cap la cap cu suprafețe
plane și la suprafețe cilindrice (când planul de scanare este orientat de-a lungul generatoarei, de ex.
suduri circumferențiale) [2].
Suplimentar, îmbinările sudate din elemente cu grosimi diferite, sau care prezintă dezaxare, fac
dificilă detectarea, interpretarea și măsurarea eventualelor indicații din zona afectată (Fig. 6, [3]).
LW
2 x BW
BW

a)
b)
Fig. 6. Imaginea unei secțiuni cu variație de grosime (a) și imaginea dedublării ecoului de fund,
la examinarea unei suduri cu dezaxare (b).

3. Limitări de detecție datorate locației discontinuității
Cea mai importantă limitarea a tehnicii TOFD este capacitate redusă pentru detectarea
discontinuităților apropiate de/deschise la suprafața de examinare/suprafața opusă și aceasta trebuie
avută permanent în vedere, în special la examinarea oțelurilor sensibile la fisurare sau la inspecțiile in
service [3]. Diminuarea performanței detecției în zona de suprafață a sudurii este datorată prezenței în
imagine a undei laterale și a undei de perete de fund. Atunci când sunt detectate (Fig. 7, [4]), fisurile
din aceste zone produc un semnal alungit, însoțit de slăbirea, uneori întreruperea, undei laterale/undei
de perete de fund (cazul fisurilor de dimensiuni mari), respectiv doar o mică întârziere a undei afectate
(nu totdeauna observabilă) [3].
Fisură deschisă la suprafață

LW

BW

Fig. 7. Indicație produsă de fisură deschisă la suprafața de examinare.
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S-au efectuat numeroase studii privind capabilitatea tehnicii TOFD de a detecta discontinuități de
suprafață sau din apropierea suprafeței. De exemplu, raportul de cercetare [5] se referă la suduri cu
defecte induse, specifice sudurilor nou executate, și remarcă nesiguranța detectării fisurilor
superficiale, recomandând examinări suplimentare dedicate cu tehnica clasică puls-ecou în aceste
zone. Domeniul de adâncime care necesită astfel de examinări a fost estimat la 2-3 mm, pentru fisuri
deschise la suprafața de examinare [6], respectiv 4 mm pentru fisuri deschise la suprafața opusă [5].
Dacă pentru fisurile deschise la suprafața de examinare există posibilitatea confirmării prin indicații în
regiunea de imagine corespunzătoare conversiei modului de vibrație [3], fisurile de la rădăcină pot
rămâne nedectate, în special când excesul de pătrundere nu a fost îndepărtat [5].
Problema detecției în apropierea suprafeței devine critică la examinările in-service, unde fisurile
de oboseală sunt scopul principal al examinării. Comunicarea tehnică [6] sistematizează rezultatele
obținute pe probe sudate cu defecte induse, specifice sudurilor in-service, examinate cu tehnica
TOFD de trei echipe diferite: nici o fisură de la rădăcina sudurii, cu extinderea pe adâncime mai mică
de 5 mm, nu a fost detectată.
Această limitare și nevoia unor examinări nedistructive suplimentare este semnalată și în
standardele aplicabile [3], [4]. Codul ASME [4] cere explicit utilizarea suplimentară a tehnicii clasice
puls-ecou, pentru explorarea zonelor din apropierea suprafeței exterioare și interioare a sudurii
examinate.
Un alt aspect deficitar al detecției cu tehnica TOFD este legat de punerea în evidență a fisurilor
transversale. Exceptând cazul în care supraînălțarea sudurii este îndepărtată, indicația produsă de
fisura transversală poate fi confundată cu indicația produsă de pori [2], [4]. Codul ASME precizează
că diferențerierea acestor discontinuități nu este posibilă cu scan neparalel (Fig. 8, [4]) și cere
efectuarea unei examinări separate cu tehnica clasică puls-ecou, pentru detectarea fisurilor
transversale [4].

LW
LW

BW

a)
b)
Fig. 8. Indicații hiperbolice specifice porozității (a) și imaginea produsă de fisură
transversală cu două extremități pronunțate pe adâncime (b)

Legat de diferențierea indicațiilor produse de fisuri transversale de cele datorate porilor, raportul de
cercetare [5] afirmă că identificarea fisurilor transversale este certă atunci când indicațiile produse de
acestea sunt dublate de indicații hiperbolice în regiunea de imagine corespunzătoare conversiei
modului de propagare (Fig. 9, [5]). Totuși, această observație nu se regăsește în standardele
aplicabile.
LW

Fig. 9. Indicații produse de trei fisuri
transversale, confirmate în zona de
imagine specifică conversiei modului
de vibrație (scan neparalel)

BW

BW după conversia
mod propagare
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În comunicarea tehnică [6] găsim citate și alte deficiențe de detectare ale tehnicii TOFD, așa cum
acestea sunt reflectate în literatura de specialitate: discontinuități multiple dispuse relativ simetric în
jurul axei de scanare, în aceeași poziție de-a lungul sudurii, pot fi interpretate ca o singură
discontinuitate (în timp ce acestea ar fi detectate individual cu tehnica clasică puls-ecou), respectiv
indicații produse de discontinuități poziționate decalat față de axa sudurii, care pot fi mascate de ecoul
de perete de fund.
4. Probabilitatea de detecție în funcție de dimensiunile imperfecțiunii
Stabilirea locației și determinarea extinderii pe adâncime a discontinuităților este de importanță
maximă la examinarea cu ultrasunete, întrucât pe baza acestora se poate evalua impactul asupra
rezistenței sudurii în timpul funcționării produsului.
Precizia unei măsurători TOFD este influențată de mai multe erori individuale referitoare la:
măsurarea timpului, viteza sunetului în material, distanța de separare a indexului palpatoarelor și
poziția laterală a discontinuității detectate (abaterea față de axa sudurii). Eroarea privind distanța de
separare a indexului palpatoarelor cuprinde atât eroarea de determinarea a indexului, cât și eroarea
de stabilire a distanței dintre palpatori. În practica curentă, precizia generală este afectatată
preponderent de erori datorate abaterii locației discontinuității față de axa sudurii [2].
Determinarea optimă a poziției discontinuității poate fi realizată prin efectuarea unui scan paralel
(numit și B-scan), cu deplasarea palpatorilor perpendicular pe axa sudurii, deoarece timpul de parcurs
al undei difractate este minim atunci când sursa acestei unde ajunge la mijlocul distanței dintre
palpatori, în cursul deplasării palpatorilor paralel cu planul de explorare (Fig. 10, [1]). Rezultă că
examinarea trebuie să includă minim două etape: un scan neparalel, pentru identificarea
discontinuităților, și mai multe scanuri paralele pentru localizarea acestora.

LW

BW

Fig. 10. Indicație tipică (parabolică) produsă de o gaură laterală (scan paralel).

Întrucât supraînălțarea sudurilor cu lățime relativ mare poate împiedica cursa completă a scanului
paralel, se indică alternativa efectuării a cel puțin unui scan neparalel deplasat (cu palpatorii plasați
asimetric față de axa sudurii) [2].
Privitor la dimensionarea indicațiilor, avem două aspecte: extinderea pe adâncime (înălțimea
indicației) și extinderea în lungul sudurii (lungimea indicației). Măsurarea înălțimii indicației presupune
vizualizarea distinctă a semnalelor de la vârfurile extreme ale dicontinuității, această discriminare
producându-se pentru extremități separate în adâncime prin cel puțin o lungime de undă. Pentru
lungimea indicației, standardul [2] precizează că indicațiile cu o lungime aparentă mai mică de 1,5 ori
mărimea elementului activ al palpatorului utilizat sunt prea mici pentru a fi dimensionate, în lungime,
prin proceduri TOFD uzuale.
Pentru o frecvență nominală dată, precizia TOFD depinde de localizarea discontinuităților, de
distanța dintre palpatori și de geometria îmbinării sudate. Raportul de cercetare [5] citează o regulă
empirică, bazată pe studii independente, după care poate fi obținută o precizie de 2% din grosimea
sudurii, pentru scanări special dedicate dimensionării, și 3% pentru scanări standard, efectuate în
condiții ideale.
O referință utilă privind probabilitatea de detecție a tehnicii TOFD este furnizată de studiul de
cercetare [5], unde sunt tratate statistic (cu utilizarea distribuției Weibull cumulate cu trei parametri)
rezultatele obținute pe 150 probe sudate cu defecte induse, specifice sudurilor de fabricație, și diferite
grosimi. Probele au fost examinate de minim două echipe independente (chiar trei, pentru domeniul
de grosimi uzuale de la 15 mm la 75 mm), rezultînd curbele probabilității de detecție ilustrate în figura
11 [5].
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Fig. 11. Probabilitatea de detecție funcție de extinderea pe adâncime a discontinuității,
pentru grosimi în intervalul 6 – 100 mm (scan paralel).

Considerând ca indicator de performanță procentul din grosimea materialului reprezentat de
înălțimea discontinuității, constatăm că probabilitatea de detecție devine cu atât mai bună cu cât
grosimea materialului crește. Exceptând grosimile sub 15 mm și cazul discontinuităților deschise la
suprafață, sau aflate imediat sub suprafață, tehnica TOFD se dovedește foarte eficientă, dovedind o
probabilitate de detecție de 90% a discontinuităților cu înălțimea de aproximativ 3 mm. Totuși, trebuie
menționată recomandarea ca, în cazul în care extinderea undei laterale este mai mare sau egală cu
înălțimea acceptabilă a unei discontinuități de suprafață, să se considere toate defectele de suprafață
detectate ca fiind eventual respinse indiferent de înălțimea lor măsurată și apoi să se utilizeze o
tehnică nedistructivă complementară pentru a determina acceptabilitatea [5].
5. Restricții privind înlocuirea examinării radiografice cu examinarea ultrasonică
Codul ASME (Code Case 2235-11) admite că examinarea ultrasonică poate înlocui examinarea
radiografică numai pentru grosimi de perete mai mari sau egale cu 13 mm și numai pe baza unei
proceduri de examinare calificate prin demonstrație [7]. Examinarea ultrasonică trebuie să se conformeze cerințelor din ASME Code, Section V, Article 4, deci utilizarea tehnicii TOFD trebuie
suplimentată cu tehnica puls-ecou, pentru a contracara limitele de detecție ale tehnicii TOFD (pentru
discontinuități de supafață, în general, și pentru fisuri transversale în special, cazuri prezentate în
secțiunea precedentă din acest articol). Suplimentar, cu excepția cazului în care analiza datelor
confirmă faptul că discontinuitatea nu este conectată la suprafață, se consideră că discontinuitatea
este deschisă la suprafață și este considerată inacceptabilă, până când se obțin rezultatele unei
examinări locale cu particule magnetice, lichide penetrante sau curenți turbionari. Dacă una din
aceste metode confirmă deschidererea la suprafață a discontinuității, atunci discontinuitatea trebuie
evaluată simultan în raport cu criteriile de acceptare aplicabile metodei ultrasonice și metodei utilizate
pentru confirmarea naturii sale.
Comunicarea tehnică [8] prezintă rezultatele obținute prin combinarea tehnicii TOFD cu tehnica
phased array (PAUT) la examinarea sudurilor unui vas sub presiune cu perete de 95 mm. În acest
caz, zonele unde tehnica TOFD este deficitară (zona de la suprafața de scanare și zona de la
suprafața opusă) au fost explorate suplimentar cu două perechi de palpatori phased array, montați pe
același scaner cu palpatorii TOFD (Fig. 12, [8]).

Fig. 12. Acoperirea zonelor deficitare cu palpatori phased-array (scan paralel).

O abordare eficientă este examinarea simultană PAUT și TOFD cu folosirea exclusivă a palpatorilor phased array (tehnologia DUET de la Sonotron, Fig. 13, [9]). Folosirea palpatorilor phased
array pentru scan TOFD este explicit permisă de Codul ASME, cu condiția ca aceștia să fie identici
[4], în timp ce standardul European este mai puțin explicit (se pot folosi orice palpatori potriviți
scopului [2]).
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Fig. 13. Imagini simultane de tip A, S, D și C, obținute cu folosirea exclusivă
a palpatorilor phased-array (scan paralel).

6. Cerințe suplimentare pentru calificarea personalului
Fie și numai din scurta noastră prezentare a aspectelor particulare ale tehnicii TOFD, este
evidentă necesitatea unei instruiri și calificări adecvate a personalului operator. Standardele europene
nu sunt foarte precise în această privință. Astfel, standardul general cere ca personalul care efectuează examinări TOFD să fie cel puțin calificat în conformitate cu standardul ISO 9712 și să fie instruit
suplimentar privind utilizarea tehnicii TOFD pe clasele de produse care urmează să fie testate [2].
Standardul european pentru aplicarea tehnicii TOFD la examinarea sudurii introduce noțiunea de
competență a personalului pentru inspecțiile TOFD, menționând că sunt necesare dovezi documentate privind competența operatorilor (nivel de pregătire și experiență) [3]. Pe scurt, numărul de ore de
instruire, programa de instruire, durata experienței practice minime, etc., sunt lăsate la latitudinea
centrului de instruire.
Mai riguros, Codul ASME a introdus (din anul 2015) cerința instruirii pentru tehnica TOFD (cu o
durată de minim 40 de ore), urmată de examinare teoretică și practică [10], această procedură fiind
rapid preluată de Asociația Americană pentru Examinări Nedistructive (ASNT) în practica
recomandată pentru calificarea și certificarea personalului operator [11]. Prima instruire de acest fel în
România a avut loc anul acesta și a fost efectuată de General Electric, cu suportul organizatoric al
Total Control SRL – Channel Partner al Baker & Hughes - General Electric.
7. Concluzii
Nici o tehnică de examinare nedistructivă nu este de prisos, fiecare permite o anumită abordare a
obiectului de interes, așa cum fiecare dovedește capabilități deosebite de investigare și neajunsuri
specifice. Această scurtă trecere în revistă a limitărilor tehnicii TOFD nu are scopul de a minimaliza
utilitatea tehnicii, ci doar de a semnala celor interesați aspecte de luat în considerare atunci când
intenționează să o folosească. În combinație cu alte tehnici de examinare, tehnica TOFD este de real
folos, fie și numai pentru că permite o altă vedere asupra realității materiale investigate.
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ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI
MT

TT

Examinarea magnetică (MT-Magneting testing)

Stănică Vasiliu

Alexandrina Mihai

1. Intensitatea I a curentului electric care trece printr-un conductor este direct proporțională cu tensiunea U aplicată la
capetele acestuia și invers proporțională cu ______ __.
2. Materialele magnetice dure se magnetizează greu, dar își mențin multă vreme proprietățile ____________.
3. Curba de variaţie a inducţiei magnetice în funcţie de variaţia intensităţii câmpului magnetic este numită și curba de ____.
4. Fenomenul pentru care curba B = f(H) pentru H descrescător nu coincide cu aceea pentru H crescător se numește ____.
5. Un material se poate demagnetiza dacă se inversează curentul de magnetizare de un număr de ori și, totodată, se
micșorează mărimea curentului la fiecare ____________.
6. Liniile de flux magnetic care se închid prin aer se numesc flux de __________sau de _____________.
7. Materialele magnetice care au permeabilitate mare și pierderi mici prin histerezis se numesc materiale magnetice _____.
8. Curenții apăruţi datorită t.e.m. induse şi circulă prin componente mai mult sau mai puțin masive, se numesc curenți ____.
9. Curentul electric indus are sensul astfel încât efectele acestuia să se opună cauzei care l-a ____________.
10. Bobinele folosite pentru demagnetizare sunt alimentate prin curent _________.
Răspunsuri: 1. rezistenţa sa; 2. magnetice; 3 magnetizare; 4. histerezis; 5. inversare;
6. scăpări, dispersie; 7. moi; 8. turbionari; 9. produs; 10. alternativ.

RT

Examinarea radiografică (RT - Radiographic testing)

Stănică Vasiliu

TT

1. Marea asemănare a multor proprietăți chimice și fizice – cum ar fi spectrele optice sau ale razelor X – se datorează
faptului că izotopii aceluiași element au învelișuri de electroni practic ____________.
2. Apa obișnuită conține în proporție mică apă grea sau oxid de ____________.
3. Un nucleu este alcătuit din p protoni și n neutroni; numărul de ordine, numit și număr atomic, este egal cu numărul de
sarcini elementare din nucleu Z = p, iar numărul de masă A = ____________.
4 Neutronul este o particulă neutră din punct de vedere electric, cu masa atomică aproximativ egală cu a ____________.
5. Atomii, moleculele sau radicalii care au pierdut sau au acumulat unul sau mai mulți electroni se numesc ___________
6. În cazul în care pe imaginea radiografică a indicatorului de calitate a imaginii sunt vizibile toate discontinuitățile (găuri,
fire etc.) se impune utilizarea unui ICI cu discontinuități mai ____________.
7. Numărul atomic Z reprezintă sarcina pozitivă a nucleului, exprimată ca un multiplu de sarcini ale _________________.
8. Unitatea atomică de masă (u) se definește ca 1/12 din masa atomului cu numărul de masă A=12, anume __________.
9. Particula elementară, neutră din punct de vedere electric, cu masa de 1838,6 ori mai mare decât masa electronului se
numește ____________.
10. Electronul se poate roti în jurul nucleului numai pe anumite orbite, numite pături electronice, care se află la diferite
distanțe de nucleu, notate cu literele K, _____, _____, _____, _____ etc., începând de la nucleu.
Răspunsuri: 1. identice; 2. deuteriu; 3. n+p; 4. protonului; 5. ioni;
6. mici; 7. protonului; 8. carbonul; 9. neutron; 10. L,M,N,O.

UT

Examinarea cu ultrasunete (UT - Ultrasonic testing)

Stănică Vasiliu

TT

1. Undele acustice care impresionează organul auditiv uman se numesc ____________.
2. Atunci când fasciculul incident este perpendicular pe interfața a două medii elastice, examinarea se numește cu
incidență ____________ .
3. Despre un corp sau un punct material care execută mișcări de o parte și de alta a poziției sale de echilibru se spune că
____________ .
4. Viteza ultrasunetelor variază de la un mediu elastic la altul, însă într-un mediu elastic dat viteza este ____________.
5. Mediul de cuplare asigură ____________ unei cantități de energie de la un traductor ultrasonor emițător la un produs
supus examinării nedistructive.
6. Suprafața de separare dintre două medii se numește ____________.
7. Zona mediului elastic care se găsește în stare de vibrație și prin care se propagă unde acustice se numește câmp ____.
8. Lungimea de undă, depinde de frecvenţă şi de _______________.
9. Dacă fasciculul incident formează un unghi oarecare cu normala la interfața a două medii elastice, examinarea se
numește cu incidență ____________.
10. La incidența oblică, fenomenul de deviație a fasciculului incident, la trecerea prin interfața a două medii elastice
diferite, este numit ____________.
Răspunsuri: 1. sunete; 2. normală; 3. oscilează; 4. constantă; 5. transferul;
6. interfaţă; 7. acustic; 8. viteza de propagare; 9. oblică; 10. refracţie.
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TT

Examinarea prin termografie (TT - Infrared thermographic testing)

TT

Alexandrina Mihai

1. Radiaţia infraroșie - segment din spectrul radiaţiei
electromagnetice - are lungimi de undă cuprinse, între:
a. 0,78 - 1000 m;
b. 1500 și 2000 m;
c. 380 și 780 m.

6. Transferul de caldură prin conducţie se poate efectua
în următoarele regimuri:
a. staţionar;
b. dinamic;
c. staţionar și dinamic.

2. Transferul de căldură - schimbul de energie termică
între: două corpuri solide, două regiuni ale aceluiaşi corp,
două fluide, ca rezultat al existenţei unei diferenţe de
temperatură între acestea se poate face prin:
a. conducţie și convecţie;
b. convecţie și radiaţie;
c. conducţie, convecţie și radiaţie.

7. Gradientul de temperatură - un vector normal la o
suprafaţă izotermă, egal numeric cu derivata
temperaturii în raport cu normala la suprafaţă – exprimă:
a. variaţia de temperatură într-un punct din spaţiu, la
un moment dat;
b. variaţia de temperatură între două corpuri;
c. variaţia de temperatură, într-un interval de timp.

3. Conductivitatea termică , [W/m.K] a unui material
reprezintă:
a. cantitatea de căldură radiată de acel material;
b. cantitatea de căldură transferată prin conducţie în
unitatea de timp, prin unitatea de suprafaţă, la un
gradient termic de 1 K/m;
c. cantitatea de căldură transferată prin radiaţie în
unitatea de timp, la un gradient termic de 1 K/m.

8. Convecţia termică – modalitate de transfer de căldură
– se manifestă predominat:
a. între o suprafaţă solidă şi un fluid, între care există
contact direct şi mişcare relativă;
b. între două corpuri solide cu temperatură diferită,
aflate în mișcare;
c. între două corpuri solide aflate în echilibru
termodinamic.

4. Conductivitatea termică a metalelor pure, în comparaţie
cu cea a aliajelor este:
a. mai mare;
b. mai mică;
c. egală.

9. Radiaţia termică - procesul de transfer de căldură
între corpuri, separate în spaţiu, se produce:
a. numai în fluide;
b. prin unde electromagnetice;
c. în medii conductoare electric..

5. Difuzivitatea termică - o măsură a inerţiei termice a
unui corp – este definită prin:
a. viteza de transfer termic între două corpuri;
b. gradul de împrăștiere a căldurii într-un corp;
c. raportul dintre conductivitatea termică și căldura
specifică volumetrică.

10. Noţiunea de corp negru - propusă şi descrisă în 1860
de către Kirchhoff reprezintă:
a. un corp de culoare neagră folosit la calibrare;
b. un radiator ideal (radiaţia termică este maximă
pentru o temperatură dată);
c. orice corp care emite energie termică.
Răspunsuri: 1-a; 2-c; 3-b; 4-a; 5-c; 6-c; 7-a ; 8-a; 9-b; 10-b.

LT

Verificarea etanşeităţii (LT - leak testing)

TT

Alexandrina Mihai

1. Cum este definită noţiunea de etanșeitate în
standardul EN 1330-8?
a. proprietate a unui produs (vas, conductă etc.) de a
nu lăsa fluidele să treacă prin pereţi, îmbinări;
b. proprietate a unui produs (vas, conductă etc.) de a
nu lăsa fluidele să intre prin pereţi, îmbinări;
c. proprietate a unui produs (vas, conductă etc.) de a
nu lăsa fluidele să iasă prin pereţi, îmbinări.

6. Ce se înţelege prin sintagma debit de scăpări, Qsc?
a. mărime pentru evaluarea volumului de scăpări, definit
prin: Qsc = V, unde V este volumul, m3;
b. mărime pentru evaluarea vitezei scăpărilor, definită
prin: Qsc = Δp, Δp fiind variaţia de presiune [Pa];
c. mărime pentru evaluarea scăpărilor, definită prin:
Qsc=V.Δp/Δt, V - fiind volumul incintei [m3]; Δp variaţia de presiune [Pa]; Δt-intervalul de timp, [s].

2. Unitatea de măsură a debitului de scăpări, în SI este:
a. m3;
b. Pa.m3/s;
c. 10 -1 std.cm3/s.

7. Ce semnifică iniţialele CMA?
a. concentraţia maxim admisibilă;
b. concentraţia minim acceptabilă;
c. concentraţia limită de explozivitate a unei substanţe.

3. Care metodă de verificare oferă sensibilitate mai mare:
a. proba hidraulică;
b. gaze trasoare;
c. proba pneumatică.

8. Cum se raportează CMA la limita de explozivitate?
a. CMA are valori mai mici decât limita de explozivitate;
b. CMA are valori mult mai mari decât limita de exploz.;
c. CMA are valori egale cu limita de explozivitate.

4. Care este nivelul de sensibilitate al probei hidraulice?
a. 10-2 – 10-4 Pa.m3/s;
b. 10-8 – 10-10 Pa.m3/s;
c. 10 2 – 10 4 m3/s.

9. Cum se aplică presiunea la proba pneumatică?
a. în timp foarte scurt, la valoarea maximă;
b. în trepte;
c. în timp foarte scurt, la valoarea minimă.

5. Care este domeniul de sensibilitate al metodei de
verificare cu gaze trasoare?
a. 10-10 – 10-16 Pa.m3/s;
b. 10-2 – 10-4 Pa.m3/s;
c. 1010 – 1016 m3/s.

10. Care sunt principalele gaze trasoare folosite în
verificarea etanșeităţii?
a. oxigen, neon, freon;
b. heliu, argon, hidrogen; kripton 85;
c. azot sau amestecuri.
Răspunsuri: 1-a; 2-b; 3-b; 4-a; 5-a; 6-c; 7-a ; 8-a; 9-b; 10-b.
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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 EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE pentru 2017-2018
(în lei, fără TVA)
COPERTE
Coperta III……400 EUR
Coperta IV……350 EUR

PAGINI INTERIOARE (POLICROME)

PAGINI INTERIOARE ALB/ NEGRU

A4 ..…300 EUR

A4…..200 EUR

A5 ..…200 EUR

A5…..150 EUR

A6 …..150 EUR

A6…..100 EUR

A3 mijloc revista…500 EUR

A3 mijloc revista…350 EUR

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

În conformitate cu prevederile procedurii DC-ARoENd - PSC-04" Supravegherea personalului certificat", precum
și obligațiilor acceptate la semnarea cererii de certificare, persoanele certificate au obligația ca în termen de
maxim 30 de zile să anunţe în scris DC-ARoENd eventuala schimbare a locului de muncă în vederea
supravegherii activităţii ca persoană certificată şi să trimită confirmarea anuală a stării de sănătate şi dovada
activităţii fără întreruperi semnificative, conform cerinţelor SR EN ISO 9712:2013.
În caz contrar, certificatul îşi pierde automat valabilitatea.
Asociația Română de Examinări Nedistructive - ARoENd vă aduce la cunoștință că, în conformitate cu
prevederile statutului și a practicii asociațiilor similare din străinătate, firmele și agenții economici interesați în
probleme legate de examinările nedistructive pot deveni, la cerere, membri susținători ai ARoENd.
Devenind membri ai ARoENd, firmelor și agenților economici li se facilitează accesul la materiale documentare în
domeniu, participarea la simpozioanele și manifestările tehnico-științifice, obținerea (la cerere) de asistență
tehnică în examinările nedistructive, organizarea de cursuri de perfecționare pentru toate metodele, posibilitatea
de a-și face reclamă în publicațiile asociației.
Membrii susținători ai ARoENd beneficiază de: o reducere de 25% la o reclamă pe care doresc să o insereze în
unul din numerele revistei.
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.

43

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE

44

Membrii susţinători ai ARoENd până la data de 27.11.2017

General Electric Global Services
GMBH Baden, Sucursala Bucuresti

