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Dragi Colegi,
Viaţa ARoENd se derulează liniştit, cu multe realizări
notabile, normale pentru această mică familie a celor care
lucrează în domeniul examinărilor nedistructive, dar şi cu
destule dificultăţi. Există unele momente de descurajare când
ne lovim de nepăsarea unor factori de decizie.
Un exemplu, este faptul că revista nu poate fi acreditată
în România deoarece, comisia abilitată în acest sens s-a
desfiinţat. Un alt exemplu ar fi faptul că, în unele situaţii ni se impun cerinţe în plus faţa de cele îndeplinite de
alte organizaţii de profil: să avem asigurare pentru activitatea de certificare personal, să fim transparenţi cu
toate informaţiile etc.
Uneori este greu de scris editorialul într-o formă optimistă. Mulţi dintre noi, cei care răspundem de buna
funcţionare a asociaţiei ne gândim, nu de puţine ori, să renunţăm!
Ne revenim însă repede şi continuăm să ducem mandatul dat de cei care au avut încredere în noi.
Ne propunem să facem demersurile necesare pentru acreditarea revistei la nivel european. Orice
sugestie sau sprijin în acest sens din partea dvs, a membrilor asociaţiei, ar fi binevenite. Dorim să facem
lansarea oficială a revistei EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE nr. 1 (9) /2018 la Conferinţa Europeană de la
Gothenburg.
O cale de revenire a optimismului este reamintirea unor momente importante pentru asociaţia noastră:
• În 1998 ARoENd a participat la Conferinţa Europeană de la Copenhaga unde a fost acceptată ca
Membru plin al Federaţiei Europene de Examinări Nedistructive - EFNDT şi Consiliului Internaţional
– ICNDT;
• ARoENd a participat la Conferinţele Europene de la Berlin în 2006 şi Praga în 2014 şi la Conferinţa
Mondială de la Munchen în 2016;
• Ne pregătim să participăm cu stand expoziţional la cea de-a XII-a Conferinţă Europeana de la
Gothenburg din 11.06 - 15.06.2018;
• În anul 1998 am reuşit să creăm în cadrul ARoENd un Departament de Certificare, ca organism
independent de certificare a personalului, care are structura administrativă şi organizatorică ce
respectă cerinţele SR EN ISO/CEI 17024:2012 şi care certifică personal în examinări nedistructive în
conformitate cu prevederile SR EN ISO 9712:2013;
• În data de 22.01.2015, la reînnoirea acreditării, ARoENd a primit certificatul 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, atestă că ARoENd, prin DEPARTAMENTUL DE CERTIFICARED.C.- ARoENd îndeplineşte cerinţele SR EN ISO/CEI 17024: 2012 şi este competentă să realizeze
sarcinile specifice de evaluare a conformităţii prevăzute de HG 123/2015 cu modificările şi
completările ulterioare care transpune Directiva europeană 214/68/UE.
• Până la data de 20.04.2018 au fost certificate un număr de 1431 persoane în domeniile ultrasunete,
radiaţii penetrante, lichide penetrante, magnetoscopie, curenţi turbionari, vizual pentru nivelul 1, 2 şi
3, în termen de valabilitate fiind 496 de certificate;
• Am organizat până anul acesta XXIV Simpozioane Internaţionale ale ARoENd, manifestări tehnicoştiinţifice la care au participat în medie câte 100 de participanţi, specialişti străini şi români;
• În aceşti ani ne-am preocupat de o mai bună informare a specialiştilor români asupra noutăţilor din
domeniu şi am reuşit în cadrul unor ediţii ale Simpozionului ARoENd să lansăm traduceri ale unor
specialişti recunoscuţi din străinatate dar şi lucrări în domeniul examinărilor nedistructive ale unor
autori români.
Toate aceste realizări sunt rezultatul activităţii depuse de Comitetul Director, Biroul Executiv al ARoENd,
dar le datorăm, în primul rând, celor care sunt alături de noi, membri ai asociaţiei, membri susţinători,
manageri ai multor agenţi economici, persoane interesate de domeniul examinărilor nedistructive.
Şi încă odată: VĂ RUGĂM SĂ FIŢI ALĂTURI DE NOI!
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 05.09 - 07.09.2018.
Invităm specialiştii în domeniul examinărilor nedistructive, din România şi din străinătate, să participe la
această manifestare tehnico-ştiinţifică a asociaţiei noastre.
Adrian Stanciu
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CERCETĂRI • STUDII • APLICAŢII
Evaluarea CFRP utilizând arhitecturi electromagnetice configurabile
(CFRP assessment using electromagnetic configurable architectures)

Rozina Steigmann1, Nicoleta Iftimie1, Janez Grum2
1Institutul

Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică Iași, România
2Universitatea din Ljubljana, Slovenia

Abstract
Carbon Fiber Reinforced Plastics (CFRP) are used in most wide domains due their low density, lack of
mechanical fatigue phenomena and high strength –to weight ratio. From electromagnetic point of view, CFRP
structure represents an inhomogeneous structure of electric conductive fibers embedded into a dielectric
material, thus an electromagnetic configurable architecture can be used to evaluate above-mentioned
discontinuities. The paper proposes a special sensor, send receiver type and the obtaining of electromagnetic
image by post-processing each coil signals in each point of scanning, using a sub-encoding image
reconstruction algorithm and super-resolution procedures. The layout of fibers can be detected interrogating
only diagonal reception coils.

1. Introducere
Materialele plastice armate cu fibre de carbon (CFRP) au început să fie folosite ca materiale
obișnuite în industria aerospațială de la mijlocul secolului trecut [1]. În zilele noastre, AIRBUS A350 este
construit cu 52% CFRP, incluzând longeroanele aripilor și componentele fuselajului [2]. Costurile
ridicate ale CFRP sunt justificate de raportul dintre rezistență/greutate și fezabilitate. Structurile CFRP
din industria aeronautică/aerospațială fac compromisuri între avantaje (reducerea greutății, proprietățile
mecanice adaptate prin proiectare, rezistența ridicată la coroziune la interfețe cu îmbinările metalice) și
dezavantaje (costuri ridicate, apariția defectelor greu vizibile, dificultăți în reparare) implicând cerințe de
testare în timpul fabricării structurilor, precum și monitorizarea în timpul funcționării. Structurile CFRP
pot fi evaluate prin tehnici nedistructive (NDT), utilizându-se mărci convenționale [3], ultrasunete
folosind diferite tipuri de senzori și metode [4, b5], fibre Bragg [6], senzori PZT [7], termografie, emisia
acustică [8,9], senzori electromagnetici, senzori wireless și senzori de temperatură, știind că fibrele de
carbon prezintă proprietăți electrice [10,11] și ca acestea se modifică la impact cu energie redusă [12].
Datorită numeroaselor tipuri de aranjamente ale straturilor din configurarea compozitelor în funcție
de numărul straturilor, orientarea fibrelor și țesăturilor, tipul de matrice etc., efectul complet al proiectării
asupra comportamentului compozitelor la impact nu este încă elucidat, modele diferite conduc la
dezvoltarea unor metode diferite de control [13, 14]. Luând în studiu eșantioane de CFRP, utilizate în
ingineria aerospațială (cu fibrele de carbon încorporate în matrice de polifenilen sulfură (PPS)), lucrarea
prezintă un nou tip de senzor electromagnetic definit ca arhitectură configurabilă datorită posibilității de
a interoga, fie o parte a senzorilor din arhitectură, fie întregul ansamblu. Sensorul este utilizat pentru
detecţia discontinuităţilor induse de impactul cu energie redusă, crescând rezoluția spațială în
comparație cu senzorii clasici. Imaginea electromagnetică este obținută prin postprocesarea semnalului
de la fiecare bobină de recepţie în fiecare punct de scanare, utilizând un algoritm de reconstrucție a
imaginii cu sub-codare și proceduri de super-rezoluție. Noutatea constă în posibilitatea de a interoga
bobinele de recepție pe diagonală pentru a detecta ruperea fibrelor și posibile delaminări înclinate față
de direcția de scanare. Interogarea se face secvențial prin programarea plăcii de achiziție.
2. Materiale și metode
Rezistenţa CFRP este caracterizată de raportul dintre volumul de fibre și volumul matricei. Un raport
bun înseamnă un compozit calitativ. Au fost luate în studiu plăci din CFRP realizate de Tencate, Olanda
având dimensiunile de 150 mm x 100 mm x 4.2 mm [15]. Armarea constă din 12 straturi de țesătură
biaxială [0°/90°] tip 5HS-T300JB. Laminele succesive sunt dispuse prin rotire la 45°, obținându-se un
material cvasi-izotrop, matricea fiind PPS. Aceasta oferă rezistență chimică excepțională la temperaturi
ridicate, comparabilă cu PEEK, împreună cu proprietăți termice pentru utilizare pe termen lung (peste
200°C) și pentru utilizare pe termen scurt (până la 260°C) [16]. Raportul volumului fibrelor este de 50 ±
3%, iar densitatea compozitului este ρ = 1520 kg/m³ [17]. Proprietățile țesăturii și urzelii pentru
introducere în programul de simulare sunt lățimea firului 1,31 mm, grosime 0,162 mm, distanța dintre
fire 1,50 mm, numărul de fibre în fir 3000, diametrul fibrei 0,007 mm, densitatea fibrelor de carbon 1,75
g/cm3 [18]. Microstructura secțiunii transversale a fost pusă în evidenţa cu ajutorul microscopului
Olympus BX51 pentru a observa dacă materialul este compact, fără goluri sau deplasări ale urzelii care
ar putea influența comportamentul sau mecanic (Fig. 1).
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Fig. 1. Microstructura secțiunii transversale a CFRP.

Probele au fost impactate cu diferite energii utilizând echipamentul FRACTOVIS PLUS 9350CEAST-Instron USA [12], [15], pentru a induce delaminări. În figura 2a este prezentat aspectul țesăturii
5HS. În figura 2b este prezentată imaginea feţei superioare a plăcii impactate cu o energie de 10J, care
a produs o concavitate la suprafață și delaminări în interior.

a

b

Fig. 2. Eșantioanele luate în studiu: a) țesătura de tip 5HS; b) fața superioară a plăcii impactate.

Senzorul constă dintr-o arhitectură 2D cu 9 bobine de recepție identice, cu raza interioară 1 mm și
raza exterioară de 1,2 mm, având 18 spire din sârmă CuEm  0,03 mm, plasate într-un suport de
poliimidă cu dimensiunile de 7x7x2 mm. Bobina de emisie constă dintr-o spiră din sârmă de CuEm  1
mm, cu latura medie de 7,1 mm, înfășurată la jumătatea înălțimii suportului. Eșantionul este plasat în
apropierea bobinei de emisie a sensorului. Modulul componentei câmpului magnetic pe axa z, generat
de un curent care circulă prin bobina de emisie, cu amplitudine de 0,1 A, frecvența de 300 kHz, este
prezentat în Figura 3. Modelul arhitecturii configurabile cu aria de senzori formată prin distribuția 3x3 a
bobinelor de recepție este prezentat în Figura 4.

Fig. 3. Câmpul magnetic furnizat de bobina de emisie.

Fig. 4. Arhitectura configurabilă.

Arhitectura a fost testată prin simulare folosind metoda funcţiei Green diadice și metoda integralei
de volum [19, 20]. Funcționarea ariei de senzori 2D [21] asigură o bună rezoluție laterală și permite
punerea în evidenţă a discontinuităţilor prin interogarea simultană a bobinelor de recepție prin
intermediul unui multiplexor, îmbunătățind timpul de scanare. Un sistem de multiplexare internă reduce
inductanța mutuală și programează timpul efectiv când se interoghează fiecare bobină. Arhitectura este
configurabilă, fiind capabilă să interogheze doar câteva dintre bobinele de recepție prin programarea
plăcii de achiziție a datelor. Bobinele de recepție detectează împrăștierea câmpului creat de partea de
emisie pe discontinuităţile din eșantion [22], sistemul măsurând semnalul recepționat atât în
amplitudine, cât și în fază. Comportamentul arhitecturii a fost simulat folosind software-ul XFDTD,
plasând o delaminare artificială sub bobinele de recepție notate cu (3.2, 3.3), Figura 5.
Finite Difference Time Domain (FDTD) găsește soluții aproximative la ecuațiile Maxwell în formă
diferențială, discretizarea utilizează diferența centrală prin 30 aproximări și derivatele parțiale în spatiu
și timp. Ecuațiile sunt implementate în software și rezolvate într-o manieră ciclică: componentele
vectorului câmpului electric într-un volum al spațiului sunt rezolvate la un moment dat, iar componentele
vectorului câmpului magnetic în același spațiu sunt rezolvate în următorul moment. Procesul este
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repetat până când se obține un comportament al câmpului EM tranzitoriu sau starea de echilibru dorită
este complet realizată.
Metoda FDTD este capabilă să acopere o gamă de
frecvențe într-o singură simulare folosind transformarea
Fourier, prelucrând structurile simulate pentru diferite
proprietăți de material. Aria de senzori permite
achiziționarea în paralel a semnalelor, reducând cerințele
de stocare și prelucrare a datelor. Semnalele sunt
reconstruite în imagini electro-magnetice separate și pot fi
îmbunătățite prin proceduri de rezoluție superioară (SR)
[21,23]. Tehnica SR are capacitatea de a separa
împrăștietorii apropiaţi în spaţiu măsurând câmpul apropiat
Fig. 5. Simularea în FDTD.
al undelor împrăștiate.
Utilizând notațiile din [21] SR utilizează procedura de estimare a probabilității maxime [24] pentru
sursele coerente. Sursele sunt localizate unde funcția ( S * Rxx ) este maximă în care R xx este matricea
de autocorelare a răspunsului semnalului senzorului. Metoda SR poate duce la îmbunătățirea raportului
semnal-zgomot (SNR). SNR în dB a fost măsurat în domeniul de timp SNR = 20 log10 Asignalpeak / AnoiseRMS în
care Asignalpeak reprezintă amplitudinea maximă a semnalului reflectat de discontinuități și AnoiseRMS
reprezintă rădăcina medie pătratică (RMS) a zgomotului măsurat departe de semnal. Câștigul G al
arhitecturii este definit ca și G = 0.7 * N * M, unde M și N reprezintă numărul de rânduri și, respectiv, de
coloane ale bobinelor de recepție din arie. Aplicând metoda SR pe rezultatele obținute prin simularea
numerică, prezentate în Figura 6, se obține răspunsul ariei senzorilor (Figura 7).

Fig. 6. Amplitudinea semnalului în fiecare din cele
9 bobine plasate peste o delaminare simulată.

Fig. 7. Simularea semnalelor livrate de senzorii
din arie utilizând procedura de super rezoluție.

Valoarea maximă corespunde poziției în care delaminarea este plasată sub bobine indexate (3.2; 3.3).
2. Rezultate experimentale
Figura 8 prezintă montajul experimental. Bobina de emisie este alimentată la un generator de funcții
WW1074 Tabor Ltd, semnalul este amplificat în amplificatorul de putere RF A1012 AG-T&C Power
Conversion Inc. Bobinele de recepție din arhitectură sunt interogate prin conectarea terminalelor la un
multiplexor.

Fig. 8. Montajul experimental.

Semnalul de ieșire al multiplexorului analogic este amplificat, semnalul de referință fiind în fază cu
curentul din bobina de emisie.
Amplificatorul furnizează două valori, și anume amplitudinea tensiunii induse și faza acesteia.
Momentele de timp la care bobinele de recepție din arhitectură sunt interogate sunt corelate cu
viteza de scanare a suprafeței eșantionului. Semnalul recepționat este transmis la un PC.
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Probele de examinat sunt deplasate cu ajutorul unui sistem de deplasare automată XY, Newmark
USA, în faţa senzorului montat în poziție fixă, achiziția semnalului fiind sincronizată cu perioada de
buffer a acestuia. Dispozitivele experimentale sunt controlate de un PC, prin algoritmi dezvoltați în
Matlab 2014a. În figura 9a este prezentat răspunsul ariei de senzori, după prelucrarea semnalului, la
scanarea eșantionului din materialul compozit cu zona impactată.
Comparând rezultatele din simulare (Figura 7) cu rezultatele experimentale (Figura 9a), se observă
o îmbunătățire a valorilor maxime. Figura 9b prezintă răspunsul ariei de senzori utilizând metoda SR
pentru procesarea semnalelor, în regiunea în care fibrele de carbon din țesătură orientate la 45° au fost
deplasate ca urmare a impactului.

a

b

Fig. 9. a) Semnalele furnizate de senzorii din arie, utilizând procedura de super-rezoluție;
b) Semnalele primite când fibrele la 450 sunt deplasate prin delaminare.

O suprafață de 60x60 mm din materialul compozit a fost scanată folosind sistemul menționat mai
sus. Imaginea electromagnetică [25] a suprafeței a fost obținută prin postprocesarea semnalelor
achiziționate de fiecare bobină, în fiecare punct de scanare, utilizând un algoritm de reconstrucție a
imaginii prin subencodare.

Fig. 10. Semnalele înregistrate de senzorii din
coloana de pe mijlocul ariei.

O astfel de reconstrucție a imaginii pornește la
începutul punctului de scanare cu setul de semnale
ale componentelor recepționate utilizând un număr
redus de pași de codare a fazei prin gradient.
Transformarea Fourier a acestor seturi de semnale
are ca rezultat imagini compuse distorsionate. Mai
mult, reconstrucția subencodică funcționează în
întregime în domeniul imaginii, pe baza faptului că
fiecare pixel dintr-o imagine distorsionată este o
suprapunere de pixeli multipli [26]. Rezultatele
obținute la citirea senzorilor din coloana de pe mijloc,
numerotată în Figura 5, sunt prezentate în Figura 10.

Metoda permite vizualizarea delaminării induse în esantionul de compozit datorată impactului cu
energie redusă. În figura 11a este prezentată imaginea electromagnetică a plăcii impactate cu 10 J. Se
poate observa zona de delaminare și ruperea unor fibre. Interogând numai bobinele de recepție pe
diagonală, se poate pune în evidență și aspectul de orientare a fibrelor la 45o.
Rezultatele sunt prezentate în Figura 11b.

a
Fig. 11. Imaginea electromagnetică: a) întreaga regiune scanată;
b) mărirea regiunii de 10x10 mm în jurul zonei centrale a delaminării.
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3. Concluzii
Utilizarea unei arhitecturi adecvate a senzorilor și a procedurilor de super-rezoluție ca metodă de
postprocesare de semnal va duce la îmbunătățirea SNR raportată la situația în care se utilizează doar
un singur senzor. Simulările și validările acestora utilizând măsurători reale demonstrează capacitatea
arhitecturii configurabile a senzorilor de a îmbunătăți rezoluția evaluarii. De asemenea, evaluarea
devine mai eficientă, timpul de scanare se micşorează și achiziționarea în paralel a semnalelor digitizate
și înregistrate, reduce cerințele de stocare și prelucrare a datelor. Delaminările datorate impactului cu
energii joase pot fi puse în evidență și localizate, putându-se determina şi deplasarea fibrelor din
structură. Imaginea electromagnetică este obținută prin postprocesarea semnalului de la fiecare bobină
în fiecare punct de scanare, folosind un algoritm de reconstrucție a imaginii sub-codare și proceduri de
super-rezoluție. Structura fibrelor poate fi detectată interogând numai bobinele de recepție de pe
diagonală.
Metoda poate fi aplicată pentru detectarea rapidă a discontinuităţilor sau a alinierii necorespunzătoare a fibrelor / straturilor după un anumit timp de funcționare în domenii în care sunt utilizate
materialele compozite CFRP, în special pentru controlul semi-automat al componentelor complexe
realizate din CFRP. Teste suplimentare pentru suprafețele curbe pot fi realizate prin încorporarea
senzorilor pe un suport flexibil, permițând scanarea unei suprafețe cum ar fi palele de turbină sau
colțurile și îmbinările produselor compozite. Metoda va fi dezvoltată în continuare pentru controlul semiautomat al structurilor complexe fabricate din compozite.
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Caracterizare microstructurală avansată a materialelor
şi a proceselor prin tomografie de raze X de înaltă rezoluţie
(Advanced microstructural characterization of materials and processes by high resolution X-ray Tomography)
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Drd. Cosmin DOBREA, Drd. Adrian SIMA
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Abstract
This paper presents a series of advanced X-ray imaging methods that have been applied to industry and
research relevant samples. High resolution tomographic measurements were made on an instrument designed
and manufactured in INFLPR. Using software packages dedicated to the post-processing of 3D tomographic
reconstructions, the porosity of rocks samples of interest for storage and extraction of oil was quantitatively
analyzed. After determining the specific network of communicating pores, realistic simulations of the capillary
processes for different liquids of interest for oil extraction processes could be made. The complex porosity and
defects that occur in the processing of metallic materials by welding and laser additive manufacturing
techniques have been described in the current analysis modules used in our microtomography laboratory. It
has been shown that the porosity analysis method can provide an effective feedback for optimizing the additive
manufacturing technique by Laser Melting Deposition. Models of foam structure analysis were illustrated by
localization and classification of cells according to volume and sphericity in complex composite materials based
on MgB2 superconductor 'reinforced' with SiC. Finally, the methods of global analysis of the angular distribution
of fibers in the evaluation of the twist factors of superconducting strands and cables developed for the magnet
system of the modern tokamak installations were applied.

Introducere
Tomografia de raze X (XCT) este din ce în ce mai folosită în multe domenii din industrie cu aplicaţii
multiple în metrologie dimensională şi analiză volumetrică avansată. XCT este singura metodă
metrologică nedistructivă aplicabilă la caracterizarea structurilor interne. Metoda XCT reprezintă, în
acelaşi timp, o tehnică de imagistică nedistructivă destinată detecţiei la scara micrometrică a
dimensiunii, structurii şi a distribuţiei porozităţii, incluziunilor şi elementelor microstructurale în materiale
compozite. Pentru aceste studii parametrul cel mai relevant este reprezentat de rezoluţia spatială a
instrumentului tomografic. Rezoluţia efectivă este definită ca cea mai mică particularitate evidenţiabilă
din reconstrucţia 3D, aceasta fiind o mărime sensibilă la parametrii de operare şi precizia alinierii
instrumentului. Cu cât rezoluţia efectivă este mai ridicată cu atât volumul analizat este mai redus.
În cadrul lucrării de faţă sunt prezentate aplicaţii ale microtomografiei de raze X la determinarea
caracteristicilor volumetrice şi de transport ale unor eşantioane multi-material poroase şi/sau aerate şi
la determinarea distribuţiei şi orientării fibrelor în structuri compozite.
Metode și materiale
La baza principiului de funcţionare a unei instalaţii de tomografie prin transmisie stă colectarea unui
set complet de proiecţii tomografice ale obiectului urmată de generarea unui model 3D al probei prin
reconstrucţie tomografică.
Măsurătorile tomografice au fost realizate cu instrumentul conceput şi construit în Institutul Naţional
pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei (INFLPR), instalaţie care a fost prezentată în cadrul revistei
Examinări Nedistructive nr. 1 (5) 2016.
Datele reconstruite cu pachete de programe proprii sau comerciale au fost prelucrate cu module
software avansate de prelucrare de imagini VGStudio 3.1 dezvoltat de firma Volume Graphics
(https://www.volumegraphics.com/) din care menţionăm atât procedura de analiza densităţii, modulul
de porozitate („porosity structure analysis”), modulul aplicat pe structuri aerate („foam structure
analysis”), modulul de simulare a transportului de fluide („transport phenomena”) şi modulul de
determinare a orientării fibrelor („fiber structure analysis”). Înaintea aplicării tuturor modulelor de
analiză software, a fost determinată graniţa dintre material şi pori în vederea creşterii contrastului pentru
imaginile reconstruite. În funcţie de o valoare pre-definită de prag („iso value”) sunt interpretate
intervalele nivelelor de gri determinate dintr-o zonă de interes ca fiind material sau por.
1. Roca de depozitare / colectare a petrolului
A fost realizat un studiu de caracterizare a porozităţii şi a presiunii capilare pentru o rocă de
depozitare a petrolului de tip „Berea sandstone”. Probele au fost furnizate de Institutul de cercetare şi
design tehnologic de la Câmpina. Acest tip de rocă sedimentară este preponderent format din particule
de cuarţ fixate prin siliciu. Porozitatea relativ crescută a acestor tipuri de roci le oferă particularitatea de
a se comporta precum un rezervor bun de colectare a petrolului.
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Ulterior efectuării măsurătorilor XCT pe roca de colectare s-a aplicat, pe o regiune de interes
selectată din volumul reconstruit (figura 1.1 a), procedeul de analiză al nivelelor de gri pentru
evidențierea golurilor (figura 1.1 b).

a)

b)

Fig. 1.1. Secţiuni microtomografice pe proba de rocă ‘Berea sandstone’; Selecţie regiune de interes (a);
Aplicare analiză pe nivelele de gri pentru detectarea automată a porilor (b);

În urma acestei analize a fost determinat, din volumul total analizat de 55.86 mm3, un volum total
de pori de 9.38 mm3, care reprezintă un procent de 16.79 %. Volumul total de pori reprezintă suma
volumelor porilor conectaţi şi a porilor izolaţi (neconectaţi). Aceştia sunt evidenţiaţi în reprezentările din
figura 1.2 a şi b. Menţionăm că microtomografia de raze X este singura metodă volumetrică prin care
se poate face discriminarea porilor conectaţi de cei izolaţi.

a)

b)
Fig. 1.2. a) Reprezentarea 3D a porozităţii totale (pori conectaţi şi neconectaţi);
b) Reprezentarea porilor izolaţi (neconectaţi).

Figura 1.3 prezintă distribuţia procentuală a porilor în funcţie de diametrul efectiv din care rezultă
prezența într-un număr ridicat a porilor cu diametrul relativ mic (0.005 – 0.02 mm), faţă de cei cu
diametrul aflat în intervalul opus de 0.09 – 0.1 mm. Acesta analiză permite evaluarea diametrului mediu
şi a deviaţiei standard a acestuia, dar şi volumul determinat din reţeaua formată din porii interconectaţi
„accessible pore volume” (figura 1.3). Acest ultim parametru este de importanţă crucială pentru
evaluarea capacităţii rocii de a stoca hidrocarburi fosile.

Fig. 1.3. Distribuţia porilor în funcţie de diametru.
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Modulul de simulare a fenomenelor de transport în mediile poroase permite determinarea presiunii
capilare în probe de rocă de colectare. Această analiză este importantă deoarece contactul între fazele
de umezire şi neumezire sunt strict influenţate de factori precum diversitatea porilor, de mărimea, de
forma şi de gradul de comunicare a acestora. Se realizează o simulare a curgerii cvasi statice a unui
fluid în volumul poros reconstruit în vederea determinării presiunii capilare. Astfel, proba este văzută ca
fiind formată din două volume şi anume de umezire şi neumezire. Ca şi principiu în faza de umezire,
porii sunt umpluţi cu fluid, iar pentru pătrunderea fluidului în zona de neumezire, prin care se determină
valoarea presiunii de străpungere, se creşte gradual presiunea până la stabilirea echilibrului.
Prin urmare, porii izolaţi, care au fost determinaţi anterior (Fig. 1.2 b) nu sunt conectaţi în nici una
din zonele umezite respectiv neumezire din volumul probei. Au fost evidenţiate zonele de umezire care
sunt izolate faţă de volumul total care se poate uda (Fig. 1.4).

a)

b)
Fig. 1. 4. Zone izolate rămase în urma procesului de umezire.

În simularea transportului de fluid, procesul de umezire este reprezentat prin zona roşie haşurată,
iar faza de neumezire este evidenţiată prin zonă haşurată galbenă. Volumul ocupat cu faza de
neumezire este hașurat cu galben (Fig. 1.5 b).

a)

b)
Fig. 1.5.. Secţiunea zonei neumezită (a); reprezentare 3D a zonelor neumezite (b).

Au fost determinaţi următorii parametri (Fig. 1.6):
- Presiunea la care volumul de neumezire converge cu cel de umezire - „Break-trough pressure [Pa]”;
- Presiunea fazei de umezire care corespunde cu presiune de străpungere - „Break-trough wetting
saturation [%]”;
- Presiunea maximă - „Max. Pressure [Pa]”;
- Presiunea maximă la care volumul de umezit este saturat - „Max. Pressure WP saturation [%]”;
- Presiune selectată în curba presiunii capilare - „Selected pressure [Pa]”;
- Indicarea procentului de saturare al volumului de umezit la presiunea maximă corespunzătoare „Selected wetting saturation [%]”;
- Diametrul maxim al sferelor care pătrund în volumul umezit „Diameter of percolating sphere [mm]”.

Fig. 1.6. Parametrii determinaţi prin modulul de transport, secţiunea presiune capilară.
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2. Materiale procesate cu laser
Modulul de caracterizare a structurilor poroase (Porosity module) a fost aplicat şi la detecţia în
mod automat a imperfecţiunilor (defectelor) din material precum porii, găurile şi incluziunile. Această
analiză permite calcul complet al diferiţilor parametrii precum poziţia defectului, gradul de sfericitate,
diametrul defectului şi vizualizarea geometriei porilor.
Sudarea aluminiului cu laser
Sudurile pe probele din Al au fost realizate în Centrul de Tehnologii Avansate cu Laser (CETAL)
din INFLPR (grupul dr. A. Popescu) cu un laser de undă continuă TruDisk3001 conectat la sistemul
robotic cu 6 grade de libertate prin fibră optică, cu un spot laser de 600 µm.
S-a urmărit vizualizarea 3D a porozităţii dezvoltate în volumul sudurii la variaţia parametrilor de
lucru ai robotului precum puterea [W], viteza [m/s], debitul de gaz de Ar [l/mm] şi diametrul petei focale
[mm]. Structură internă de pori la scară micrometrică a fost înregistrată prin scanarea XCT. Volumul de
material total reconstruit a fost de 37.1 mm 3, din care incluziunile sub formă de goluri au definit un volum
total de 0.1 mm3, reprezentând 0.3 % din volumul total reconstruit.
În urma aplicării modulului de porozitate pe reconstrucţia CT a probei de Al sudate s-a putut observa
(Fig. 2.1) prezența porilor cu volume cuprinse în trei intervale respectiv: 0.04 - 0.05 mm 3 (roşu), 0.010.03 mm3 (verde) şi pori cu volume sub 0.01 mm3 (albastru).

a)

b)

Fig. 2.1. Distribuţia porilor în clase de volum: a) pori mari (roşu, verde) la zona afectată de fascicolul laser;
b) pori mici (albastru) în zona periferică a sudurii.

Se observă că majoritatea porilor de dimensiuni mari sunt interconectaţi între ei, având un volum
total ridicat, dar cu o probabilitate scăzută de apariţie (Fig. 2.2).

Fig. 2.2. Vizualizarea gradului de sfericitate a porului cel mai mare determinat în proba de Al.

Un raport complet al caracteristicilor porilor detectaţi în volumul reconstruit conţine distribuţia porilor
după dimensiunea caracteristică (diametru), volum, arie, gradul de compactare şi sfericitate, cât şi
coordonatele 3D ale centrului porului.
Gradul de sfericitate corelat cu diametrul porilor conduce la ideea că, în acest tip de probă, porii cu
dimensiuni mari au şi forme atipice derivate din sferă. Acest rezultat se poate explica prin faptul că porii
de dimensiuni mari au tendinţa de interconectare şi înglobare a porilor din vecinătate. Acest efect nu
este izotrop şi depinde puternic de direcţia de deplasare a laserului în timpul realizării sudurilor, fapt ce
se poate observa şi în figura 2.2 de mai sus în care porii sunt interconectaţi între ei preponderent pe
lungimea probei.
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Metoda de manufacturare aditivă
Materialele analizate au fost obţinute la CETAL/INFLPR (grupul Dr. A. Popescu) prin Depunere
Laser prin Topire (LMD Laser Melting Deposition), un procedeu de imprimare 3D de materiale metalice.
Formele 3D sunt iniţial concepute virtual, într-un program de grafică (Solid Works, Dassault Systemes,
Franţa). Contururile şi punctele de pe suprafeţe sunt apoi recunoscute de softul proprietar (TruTops
Cell, Trumpf, Germania) al unui robot cu 6 axe de mişcare (Kuka, Germania) echipat cu un dispozitiv
de suflare de pulbere. Acest soft generează automat un cod de mişcare a robotului pentru execuţia
piesei. Codul este trimis la calculatorul robotului, care va dicta mişcările programate.
Materialul metalic din care este executată piesa se află iniţial sub formă de pulbere cu particule
sferice de ordinul micronilor (diametru mediu particule ~ 70 µm). Acest praf din Ti-6Al-4V este trimis la
robot printr-un dispozitiv de suflare. Pulberea şi fasciculul laser transmis de la o sursă laser cu disc
(TruDisk 3001, λ = 1030 nm, Trumpf, Germania) se întâlnesc în vârful braţului robotic. Pulberea este
topită de către fasciculul laser şi se solidifică rapid.
Mişcarea braţului robotic produce linii fine de material solidificat. În acest mod se pot executa gravuri
în relief sau forme complexe 3D prin construire strat cu strat. În acest experiment se doreşte optimizarea
condiţiilor experimentale pentru asigurarea calității unei manufacturări aditive fără defecte.
Prima probă, denumită P1, a fost realizată la parametrii: putere laser = 500 W, viteza braţ robotic =
16 mm/s, debit pulbere = 1.1 g/min, debit gaz purtător (He) = 3 l/min.
Analiza de porozitate (Fig. 2.3) relevă prezenţa unei cavităţi în interiorul probei în care se află
particule din pulberea metalică rămase netopite. O posibilă cauză este dată de puterea scăzută a
laserului care nu a permis topirea în întregime a materialului în zona de mijloc.

Fig. 2.3. Analiza de porozitate pe proba P1 relevă o cavitate axială.

Se propune schimbarea puterii de lucru a laserului în vederea unei posibile optimizări a procesului
de manufacturare.
A doua probă, denumită P2, a fost realizată la parametrii: putere laser = 700 W, viteză braţ robotic
= 16 mm/s, debit pulbere = 1.1 g/min, debit gaz purtător (He) = 3 l/min. Prin analiza de porozitate (Fig.
2.4) se observă o îmbunătăţire a procesului de manufacturare aditivă prin scăderea volumului de
defecte în volumul scanat. Astfel, creşterea puterii de lucru a laserului a dus la dispariţia cavităţii din
interiorul probei, cu prezenţa în schimb a unor pori izolaţi.

Fig. 2.4. Analiză de porozitate pe proba P2.
Cavitatea axială a dispărut; au rămas doar pori izolaţi de volum neglijabil.
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3. Material compozit sintetizat în plasmă
Materialele cu proprietăți de supraconductibilitate reprezintă un subiect tot mai studiat deoarece
reprezentă o posibilă soluție în rezolvarea problemelor din domeniul energiei, a componentelor
electronice, a comunicațiilor, a echipamentelor medicale etc.
MgB2 este un compus ieftin, non-toxic, cu o densitate mică (ρ = 2.63 g/cm3) și de aceea reprezintă
un material cu potențial ridicat în aplicații comerciale precum: imagistică prin rezonanță magnetică,
motoare, generatoare, levitație magnetică, transformatoare, separație magnetică.
Au fost determinate proprietăți remarcabile pentru MgB2 de supraconductivitate în special la
temperaturi mari. Totuși, trebuie ținut cont că MgB2 prezintă dificultăți în modelarea și controlul
proprietăților, iar printre acestea trebuie menționat faptul că Mg este un element foarte volatil. Din acest
motiv, MgB2 prezintă o structură poroasă de tip burete și foarte ușoară, însă slabă din punct de vedere
mecanic. O alternativă pentru îmbunătățirea proprietăților mecanice ale MgB2 s-a realizat în Institutul
Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (Dr. P. Badica) prin doparea acestuia cu
SiC și sintetizarea în plasmă pentru a realiza o structură densificată și rezistentă.

a)

b)

c)

Fig. 3.1. Secţiune tomografică proba MgB2 (a); Identificarea porilor dintr-o secţiune şi evidenţierea lor în funcţie
de volum (b); Vizualizarea porilor detectaţi în reconstrucţia 3D a probei de MgB2 (c).

Datelor reconstruite li s-a aplicat modulul de analiză de structuri aerate (Foam Anlaysis), structuri
cu o porozitate crescută de peste 85 % din volumul total al materialului investigat. În general, structurile
de tip spumă prezintă structuri celulare care sunt realizate dintr-un mediu lichid sau solid care
înglobează cavități mari cu gaz. Deoarece SiC este un material alcătuit din elemente ușoare, acesta
este transparent la razele X. De aceea, prin tomografiere, proba analizată prezintă o structură de tip
spumă. Conform figurii 3.1 a, din reconstrucţia tomografică a unei secţiuni din probă, observăm că MgB 2
prezintă numeroase cavităţi de SiC, care au fost identificate şi analizate cu ajutorul modulului „Foam
Analysis”. Acesta a fost aplicat pentru localizarea şi clasificarea celulelor în funcţie de volum şi de
sfericitatea acestora (figura 3.1 b). Programul poate identifica coordonatele fiecărei celule, calculează
volumele acestora şi le atribuie o culoare conform barei de culori prezentată în stânga figurii 2.1 b.
Celulele pot fi vizualizate şi în reconstrucţia 3D a probei (figura 3.1 c).
În figura 3.2 a este prezentată distribuţia tuturor celulelor identificate în funcţie de sfericitatea
acestora. Prin acestă metodă se pot analiza tehnicile de sintetizare a MgB2 dopat cu SiC prin corelarea
formei celulelor cu direcţia de aplicare a stresului asupra probei.
a)

b)

Fig. 3.2. Distribuţia numărului de celule în funcţie de sfericitatea acestora (a);
Corelaţia volumului celulei cu gradul de sfericitate (b).
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Adiţional se poate realiza o analiză asupra rezistenţei şi a conductivităţii materialului prin
determinarea unei statistici privind sfericitatea celulelor în funcţie de volumul acestora (figura 3.2 b).
4. Analiza microstructurală a firelor şi cablurilor supraconductoare
Firele supraconductoare multifilamentare sunt structuri complexe având diverse arhitecturi. Un
exemplu important de fir de tip Nb3Sn, prezentat în secţiunea SEM din figura 4.1 a, se utlizează la
construcţia cablurilor supraconductoare ale bobinei toroidale a instalaţiei tokamak ITER. În interiorul
unei matrici de Cu se află 19 depozite de Sn care sunt înconjurate de filamente de Nb torsadate în jurul
acestora pentru diminuarea pierderilor inductive. Zona centrală a depozitelor de Sn este izolată de teaca
de Cu de o barieră subţire de Ta. Prin microtomografie de raze X s-au obţinut modele 3D de rezoluţie
suficientă pentru determinarea traiectorilor microstructurilor de Sn/Nb şi a factorului de torsadare.
Factorul de torsadare al filamentelor este definit ca lungimea firului pe parcursul căreia un microelement
de Sn/Nb efectuează o rotație de 360o. Pentru determinarea factorului de torsadare s-a procedat astfel.
Din reconstrucţia tomografică a fost selectată o regiune de interes formată din cele şapte microstructuri
de Sn/Nb din centrul firului. Reprezentarea 3D a regiunii de interes este prezentată în Fig 4.1 b.
Prin aplicarea modulului „Fiber analysis” din programul VGStudio s-a determinat unghiul de
proiecţie specific fiecărui microelement de Sn/Nb. Conform gradientului de culori din figura 4.1 c şi a
raportului generat de program se obţine valoarea medie a unghiului de proiecție 89.7o, cu o deviaţie
standard de 3.02o. Ponderea volumului ocupat de microlementele de Sn/Nb este ~29% din totalul
volumului analizat din regiunea de interes.

b)
a)
c)
Fig. 4.1. Imagine SEM a secţiunii unui fir de Nb3Sn (a); reprezentarea 3D a filamentelor centrale şi a regiunii de
b)
interes analizate (b); secţiune tomografică a regiunii de interes analizate (c).

Astfel, cunoscând diametrul mediu al cercului pe care se plasează cele şase microelemente de
Sn/Nb şi valoarea unghiului de deviație, s-a determinat valoarea factorului de torsadare de ~14 mm în
acord cu valoarea nominală a producătorului de 15±2 mm.
Cablurile supraconductoare de tip Cable-in-Conduit (CiCC) sunt formate din multe sute de fire
supraconductoare (Nb3Sn sau NbTi) şi fire de cupru introduse într-o manta de oţel. CiCC posedă cel
mai avantajos set de parametri electrici, magnetici şi de rezistenţă mecanică care le permite să fie
utilizate la construcţia sistemului de magneţi ai reactoarelor de fuziune nucleară (ITER, DEMO).
Determinarea distribuţiei orientării firelor de NbTi, respectiv Cu este importantă deoarece eficiența
transportului de curent electric şi a câmpului magnetic generat de conductorii de tip CiCC este în strânsă
legătură cu acestea. Analiza traiectoriilor firelor de NbTi/Cu pe o lungime de cablu relevantă arată cât
de eficient şi corect s-a realizat procesul de torsadare în timpul producţiei.
În figura 4.2 b se prezintă secţiunea axială prin conductorul CiCC în care se observă teaca de oţel,
iar în interior cele 486 de fire cu diametrul de 0.81 mm; 2/3 NbTi şi 1/3 Cu.

a)

b)

Fig. 4.2. Reconstrucție tomografică 3D (a) și secțiune transversală (b) pe un cablu de tip Cable-in-Conduit
(CICC) de NbTi cu dimensiunile interioare 26x22 mm 2 şi teacă de oţel de 2 mm grosime.
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Analiza globală a distribuţiei unghiulare a firelor se poate realiza direct din reconstrucţia tomografică
prin utilizarea modulului de analiză „Fiber analysis”.
Analiza se realizează pe o regiune de interes (Fig. 4.3 b) extrasă din secţiunea axială a cablului
CiCC (Fig. 4.3 a) prin excluderea zonei ocupate de teaca de oţel. În Fig. 4.3 b sunt codificate color
unghiurile de deviaţie a firelor faţă de axa cablului. Cele cu o orientare semnificativ deviată faţă de
celelalte pot fi observate în regiunile evidenţiate cu roşu. Histograma 3D a orientării firelor (figura 4.2 c)
arată că firele supraconductoare sunt preferenţial orientate către polii sferei.

Histograma
frecventei
de orientare
a firelor de
NbTi

a)

b)

c)

Fig. 4.3. Determinarea orientării în spațiu a firelor supraconductoare de NbTi
realizată pe secțiuni tomografice axiale.

Concluzii
Lucrarea de faţă prezintă o serie de metode de analiză avansată prin imagistica de raze
X care au fost aplicate pe probe cu aplicabilitate în industrie şi cercetare. Măsurătorile
tomografice de înaltă rezoluţie spaţială s-au realizat pe un instrument conceput şi fabricat în
INFLPR.
Utilizând pachete software dedicate postprocesarii reconstrucţiilor tomografice 3D a
fost analizată cantitativ porozitatea unor roci de colectare şi depozitare zăcăminte petroliere.
În urma determinării reţelei specifice de pori comunicanţi s-au putut realiza simulări realiste
ale proceselor de capilaritate pentru diferite lichide de interes pentru procesele de extragere
a petrolului.
Porozitatea complexă şi defectele care apar la procesarea materialelor metalice prin
tehnici de sudare şi manufacturare aditivă cu laser au fost descrise în cadrul modulelor de
analiză utilizate curent în laboratorul de microtomografie. S-a demonstrat că metoda de
analiză a porozităţii poate oferi un feedback eficient pentru optimizarea tehnicii de
manufacturare aditivă prin depunere laser prin topire.
Modele de analiză de structură de tip aerat au fost ilustrate prin localizarea şi clasificarea
celulelor în funcţie de volum şi de sfericitate în materiale compozite complexe pe bază de
supraconductor de MgB2 ‘armat’ cu SiC.
În final, s-au aplicat metodele de analiză globală a distribuţiei unghiulare a fibrelor la
evaluarea factorului de torsadare a firelor şi cablurilor supraconductoare dezvoltate pentru
sistemul de magneţi ai instalaţiilor tokamak moderne.
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Metoda de examinare: "focalizare totală"
(Total Focusing Method)

Teodor Trancă1 & Raimund Zeman2
1

DIAC Servicii SRL, România, 2 Soluţii CND, România

Abstract
Sampling Phased Array, also called Total Focusing Method is known for about 10 years. This technique uses
Full Matrix Captured ultrasonic data which is transmitted and received from several incidence points within the
same phased array probe. This data yields an ultrasonic image of very high resolution. New portable and
rugged Phased Array Flaw Detectors are now available having this signal processing method on board. After
a short description of this new technique, we are pleased to present our experiences in practical applications
on welded joints, castings and forgings. Our goal is to achieve a reproductible sizing of imperfections in the
image plus the evaluation of the recorded data by using additional analysis software. This is also possible, even
for flat reflectors not lying perpendicular to the typical beam direction. Our practical results gained from welded
joints with imperfections (lack of fusion) using conventional Phased Array will be compared to Sampling Phased
Array scans, and a possible alternative to standard echo amplitude evaluation will be discussed.

1. Introducere
În urmă cu 10 ani, A. Boulavinov și alți cercetători au introdus tehnica Phased Array prin eșantionare
ca o "nouă tehnică pentru procesarea semnalului în imagistica ultrasonică" [1], descriind modul cum se
procesează semnalul și demonstrând avantajele acestei tehnici comparativ cu tehnica clasică, Phased
Array sectorială. Întrucât această nouă tehnică implică o uriașă putere de calcul, dezvoltarea ei a
necesitat apariția procesoarelor rapide din zilele noastre. Astăzi, există aparate portabile care aplică
această tehnică de Phased Array prin eșantionare numită și metoda focalizării totale (Total Focusing
Method - TFM), aparate folosite pentru examinările ultrasonice curente. Bine-cunoscutele tradiţionale
tehnici Array, Sector Scan şi Linear Scan, furnizează imagini ultrasonice cu rezoluţii laterale de 2 sau 3
lungimi de undă, în cazul în care câmpul sonic este focalizat corespunzător. Prin intermediul metodei
TFM poate fi obţinută o rezoluţie de o lungime de undă, în cazul în care se foloseşte o matrice de
traductori cu 64 de elemente.
2. Captura matriceală totală
2.1. Principiul
Metoda focalizării totale (TFM) este un algoritm de procesare a semnalului, folosind datele în modul
de captură matriceală totală (Full Matrix Captured - FMC). Este specificată o zonă de calcul pentru
reconstrucţia datelor. Această zonă reprezintă o grilă, iar pentru fiecare punct de pe această grilă, legile
focalizării sunt calculate pentru întregul set de elemente ale matricei de sonde, pe etape. Toate
semnalele înregistrate sunt decalate corespunzător în timp, înainte de însumarea fiecărui punct al grilei
(Fig. 1).

Fig. 1. Principul TFM.

Fig. 2. Captura matriceală totală.

Bucla se termină când reconstrucţia se face pentru fiecare punct al grilei. Principalele avantaje ale
TFM sunt imaginile directe ale unei zone mari, pentru o singură poziţie a traductorului, combinată cu o
focalizare optimă şi o rezoluţie spaţială ridicată.
2.2. Captura matriceală totală
Ca o cerinţă inițială pentru TFM este așa numita captură matriceală totală (FMC)꞉ într-un ciclu de
achiziție fiecare element din aria de elemente transmite un impuls ultrasonic = n impulsuri secvenţiale.
Pentru fiecare impuls secvenţial, fiecare din celelalte elemente recepționează un "A"- scan. În
concluzie, vor fi disponibile un număr de n2 "A"– scan-uri, organizate într-o matrice cu elementele care
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emit poziționate în rânduri și cele care receptionează, în coloane (ex꞉ pentru o suprafață cu 4 elemente
vom avea 4x4 A - scan-uri Aij (Fig. 2).
Pentru fiecare reflector din planul de scanare cu ultrasunete, culoarea reprezintă timpul de zbor și
deci două elemente cu aceeași culoare se găsesc la același timp de zbor. "A"- scan-urile sunt mai
departe procesate cu scopul de a realiza imaginea ultrasonică în cadrul unei regiuni de interes (Region
Of Interest - ROI).
3. Regiunea de interes (ROI)
Secţiunea transversală paralelă cu suprafața de elemente ultrasonice poate fi definită și de operator,
dar trebuie să se încadreze în zona cu suficientă presiune ultrasonică a elementelor (Fig. 3. a). În plus,
se definește un punct reflector de coordonate P (15, 30) situat în ROI. Elementul 1 emite și toate
elementele de la 1 la 4, recepționează semnalul de la punctul P (15, 30) (Fig. 3b).

a.

b.
Fig. 3. Regiunea de interes: a - zona cu suficientă presiune sonică a elementelor;
b – emisia și recepţionarea semnalului din punctul P.

Valorile timpului de zbor (Time Of Flight - TOF) pentru punctul P (15, 30) se pot calcula [2], iar
ulterior amplitudinile corespunzătoare elementelor a11, a12, a13 și a14 pot fi măsurate (Fig. 4). Procedura se repetă pentru elementele emițătoare 2, 3 și 4 producând în final 16 amplitudini. Suma acestor
amplitudini reprezintă răspunsul integral al tuturor semnalelor provenind de la punctul P (15, 30).

Fig. 4. TOF pentru semnalele provenite de la P (15, 30).

Din motive de simplificare a explicaţiilor, nu se ia în calcul întârzierea în traductori sau în tălpi ale
acestora.
4. Reconstrucţia imaginii
Folosind paleta de culori corespunzătoare amplitudinilor, amplitudinea integrală pentru punctul P
(15, 30) este convertită într-o culoare corespunzătoare și introdusă în ROI la poziţia P (15, 30). În total
65536 puncte din ROI sunt completate după același algoritm matematic. Sistemul este acum gata pentru
un nou start al ciclului de achiziție furnizând datele pentru următoarea reconstrucție de imagine.
Defectoscopul Phased Array cu 64 canale GEKKO de la M2M-NDT/KARL DEUTSCH folosește o
puternică interfață de ultimă generație FPGA (Field Programmable Gate Arrays) pentru procesarea
imaginii în paralel cu ciclul ultrasonic, realizând o frecvență de reîmprospătare a imaginii de 30 Hz.
5. Gradul de acoperire a fasciculului
Deoarece în metoda FMC fiecare element ultrasonic acționează și ca emițător și ca receptor,
precum și datorită dimensiunilor reduse ale acestora, aria de elemente va produce un fascicul ultrasonic
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foarte divergent. Datorită modului de funcționare emisie-recepție a elementelor, unghiul de divergență
al fasciculului crește în funcție de lungimea totală a ariei de elemente, realizând o mult mai bună
detectabilitate a discontinuităților înclinate (Fig. 5a). Suprafața astfel acoperită prin TFM, comparativ cu
tehnica Phased Array convențională, este considerabil mai mare (Fig. 5b). Toţi acești factori au un
considerabil impact și în alte aplicații actuale ale acestei tehnici, nu numai în creșterea rezoluției imaginii.

a.
b.
Fig. 5. Creșterea detectabilităţii: a – discontinuităţi înclinate; b - comparaţie TFM - PA .

6. Aplicaţii TFM
6.1. Capabilităţile de analizare şi dimensionare cu TFM
Blocul de calibrare ASTM prezentat mai sus conţine, de asemenea, un şir de găuri cu diametru de
1.5 mm. În figura 6 este prezentată o imagine B - TFM. Dacă în imaginea B sunt selectate cele două
cursoare, pot fi măsurate şi distanţele dintre două puncte (aici: Δx = 1,5 mm) și deci dimensiunea reală
a diametrului găurii.

Fig. 6. Determinarea dimensiunii defectului în imagine.

6.2. Examinarea unei suduri în T
În fig. 7 este prezentată examinarea unei suduri în T. Îmbinările sudate în T sunt adesea critice în
ceea ce priveşte imperfecţiunile tip lipsă de fuziune (cazul concret de sudură de mai jos conţine un
defect artificial poziționat în această zonă critică). Imaginea B-TFM completă prezintă poziţionarea
exactă a defectului în sudură și chiar şi conturul acesteia (supraînălțarea). Metoda TFM este de
asemenea foarte eficace în detectarea imperfecţiunilor tip lipsă de topire situate pe șanfrenul tablei
verticale, defecte situate la 45º față de direcţia normală de scanare și deci greu detectabile pentru
tehnicile tradiţionale (indicația 3 din fig. 8). În cazul acestora, ar trebui să se înlocuiască traductorul
normal cu unul înclinat, cu unghi de incidenţă 45º.

Fig. 7. Examinarea unei suduri în T, cu un traductor cu 64 elemente.

La examinarea TFM, defectul plan situat la 45º este foarte ușor detectat prin simpla poziţionare a
indexului traductorului în direcţia favorabilă în care unghiul de divergență al fasciculului coincide cu
unghiul de înclinare al defectului (Fig. 8).
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6.3. Examinarea inelelor de rulmenţi
Pentru examinarea cu ultrasunete a inelelor de rulmenţi este necesară o foarte mare sensibilitate
de control, ca de exemplu detecția unei FBH cu un diametru de 0,5 mm şi o adâncime de 0,5 mm faţă
de ecoul de fund. GEKKO oferă un contrast şi un raport semnal/zgomot ridicate, datorită factorului de
diafonie între canale foarte scăzut (> 50 dB) reușind să îndeplinească astfel această cerinţă.

Fig. 8. Imagine B-TFM (sus) și imagine C (jos) pentru examinarea unei suduri în T.

Cu toate acestea, în cazul în care peretele din spate este înclinat, (situația inelelor de rulmenţi cu
role conice), ecourile de mică amplitudine provenind de la defecte artificiale situate aproape de perete
interferează cu ecoul de fund provenit de la acest perete înclinat. Prin urmare, astfel de reflectori artificiali
nu pot fi detectați nici cu traductori monocristal convenţionali şi nici cu tradiţionale metode array, „sector
și linear scans”. În acest caz, TFM este singura metodă de succes, așa cum se vede în următoarele
imagini din fig. 9.

Fig. 9. Indicaţii de la cele 2 FBH situate pe peretele de fund înclinat, respectiv FBH Ø 1 mm
(1 mm adâncime) şi Ø 0,5 mm (0,5 mm adâncime).

6.4. Examinarea pieselor turnate
Oțelul şi aliajele uşoare turnate conţin adesea cavităţi de contracție. Datorită suprafeţelor dendritice
a acestor cavități, reflexia undelor ultrasonice este mai slabă. În cazul în care sunt folosite una din
metodele AVG sau DAC pentru estimarea dimensiunii defectului, în conformitate cu standardele de
examinare pentru piese turnate, constatăm adesea o severă sub-evaluare a acestor defecte.
Cu sistemul TFM care emite şi recepţionează la/de la diferite direcţii (Fig. 10), se realizează astfel
o mult mai bună reflectivitate a dendritelor, ceea ce asigură o determinare a dimensiunii defectului mult
mai precisă, în comparaţie cu metodele bazate pe AVG şi DAC.

Fig. 10. Examinarea turnatelor cu TFM.
(Continuare în pagina 22)
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(continuare din pagina 19)

6.5. TFM cu conversie de mod
Defectoscopul Gekko permite de asemenea tehnici TFM care iau în considerare conversia de mod.
Un astfel de exemplu este prezentat mai jos.
Blocul de calibrare, din fig. 11 conţine o FBH cu adâncime de 10 mm, cu fundul plat în poziție
verticală și care este folosită în mod tradiţional ca reflector de referinţă pentru tehnicile de control în
tandem cu două traductoare unghiulare. Pentru diferite adâncimi, distanța dintre traductoarele tandem
trebuie schimbată sau trebuie folosită altă pereche de traductoare, ceea ce face ca tehnica să devină
adesea complicată și greoaie în aumite aplicații.

Fig. 11. Bloc de calibrare cu FBH cu fund vertical.

Cu o matrice liniară şi cu tehnica LLT (Long-Long-Trans), este necesar doar un singur traductor şi
în același timp se simplifică mult utilizarea acestuia (Fig. 12).

Fig. 12. Stânga: Indicație de la peretele vertical; dreapta: indicație de la fundul plat al FBH,
10 mm în fața peretelui vertical.

8. Concluzii
Spre deosebire de tehnicile tradiționale phased array, respectiv sector scans şi linear scans,
Total Focusing Method oferă imagini laterale cu o rezoluţie de o singură lungime de undă, dacă sunt
folosite matrici cu 64 de elemente. Total Focusing Method permite obţinerea unor imagini clare de
la defectele laterale datorită faptului că fiecare element al matricii generează un fascicul divergent
care "caută" în toate direcţiile.
Pe lângă o scurtă descriere a principiului de bază al TFM în lucrare sunt prezentate şi câteva
exemple practice privind examinarea sudurilor speciale, a inelelor de rulmenţi şi a pieselor turnate
cu geometrii diferite, în care TFM conduce la o mai bună dimensionare a cavităţilor de contracţie.
TFM permite măsurarea dimensiunii defectelor folosind metoda celor 6 dB, chiar și pentru
defecte de dimensiuni mici și lucrează atât cu unde longitudinale cât și transversale, luând în
considerare conversia de mod în algoritmul de reconstrucție a imaginii. Furnizează deasemenea o
mare probabilitate de observare a defectelor (POD) pentru defectele înclinate și permite măsurarea
adâncimii fisurilor sau măsurarea înălțimii defectelor verticale folosind modul de lucru TTT (tandem
și reconstrucție).
Reduce zona moartă și crește raportul semnal/zgomot.
Folosind diferite algoritme de reconstrucție a imaginii, TFM face un important pas înainte spre
evaluarea defectului direct în imagine – o posibilă alternativă la tehnica tradițională a evaluării pe
baza amplitudinii.
Multiple experimente care au inclus metoda distructivă urmată de măsurarea directă a
defectelor detectate prin TFM au confirmat că această soluţie a devenit în prezent disponibilă.
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Stadiul standardizării pentru tehnica PAUT
(Standardization stage for PAUT technique)

Vrapciu Dorian-Mugurel,
UT-3/ISO 9712, Total Control SRL, mugurel@tcontrol.ro
Abstract
The use of ultrasonic phased-array technique (PAUT) spreads rapidly, finding utility for a variety of industrial
sectors. Although with some delay, pressure from users and clients of this technique has required the need for
specific standards. This article reviews the main PAUT codes and standards, noting the different approaches
where they have been observed. Despite the progress made in the recent years, there is still much work to be
done to fully realize the benefits of PAUT technique.

1. Introducere
Aplicațiile PAUT s-au înmulțit constant în ultimul deceniu, stimulate de dezvoltarea instrumentelor
portabile cu capabilitate phased-array, oferite la prețuri accesibile de către diverși producători.
Folosirea uniformă a acestei tehnici de examinare ultrasonică a determinat elaborarea de standarde
specifice, astfel că utilizatorii să dispună de un referențial bine stabilit. Standardele pentru PAUT pot fi
grupate în trei categorii: terminologie, echipament și aplicații. Prezentarea acestora și comentariile
aferente vor urma această grupare.
2. Terminologia PAUT
CEN a aprobat încă din 2011 standardul EN 16018, cuprinzând o listă detaliată a termenilor specifici
tehnicii PAUT. Acesta vine în completarea standardului pentru terminologia generală a metodei
ultrasonice (EN ISO 5577/2017, care a înlocuit EN 1330-4/2010).
Codul ASME, Secțiunea V, are o abordare diferită. Începând cu Ed. 2015, terminologia pentru
examinări nedistructive, inclusiv PAUT, este cuprinsă în App. I de la Articolul 1. O parte din termeni sunt
comuni cu cei din ASTM E1316, acesta fiind tot un document cu caracter general (se referă la toate
metodele de examinare nedistructivă și tehnicile aferente).
Abordarea specifică PAUT din EN 16018 pare mai sistematică și mai ușor de înțeles, cu atât mai
mult cu cât conține și ilustrații clarificatoare.
3. Echipamentul PAUT
Plecând de la standardul EN 12668, pentru caracterizarea și verificarea echipamentului ultrasonic
destinat examinărilor convenționale, CEN a dezvoltat standardul EN ISO 18563, specific echipamentului pentru PAUT. Acest standard este divizat în trei părți: Partea 1: Instrumente (2015), Partea 2:
Palpatori (2017) și Partea 3: Echipament complet (2015).
Partea 1 definește metodele de măsurare și verificare a instrumentului phased array în laboratorul
producătorului, inclusiv criteriile de acceptare. Sunt definite două grupuri de măsurători: Grupul 1,
cuprinzând testele care trebuie efectuate pe un eșantion reprezentativ, și Grupul 2, care se referă la
teste care trebuie efectuate pe fiecare instrument, înainte de livrare, după reparație, sau la fiecare
douăsprezece luni. Numărul mare de canale ale instrumentului PAUT necesită o cantitate imensă de
măsurători, consumatoare de timp în cazul măsurătorilor manuale. Având în vedere măsurătorile
producătorului, necesare pentru fiecare instrument nou, și măsurătorile anuale periodice, acestea pot fi
efectiv realizate numai printr-un sistem de testare automatizat, controlat de PC. Acesta comandă
dispozitivele de măsurare și încarcă seturile de date necesare măsurătorilor individuale. Software-ul de
control rulează automat toate testele, apoi PC-ul înregistrează rezultatele măsurătorilor [1].
Partea 2 stabilește măsurătorile și verificările caracteristicilor pentru palpatorii phased-array cu
matrici 1D și 2D, utilizați la tehnica cu contact direct sau în imersie, precum și criteriile de acceptare de
îndeplinit pentru ca palpatorii să poată fi însoțiți de o declarație de conformitate după fabricare.
Prin urmare, pentru utilizatorii care efectuează PAUT sub EN, este necesar ca instrumentul și
palpatorii phased-array să se conformeze EN ISO 18563.
Partea 3 specifică procedurile de măsurare și criteriile de acceptare pentru sistemul complet (cablu,
instrument și palpatori) înainte de utilizare, pentru a se asigura funcționarea corectă a acestuia.
Metodele de măsurare pot fi aplicate la locația utilizatorului, fiind un punct bun de plecare pentru
elaborarea procedurilor interne de verificare a echipamentului PAUT. Măsurătorile sunt împărțite în
două grupuri: Grupul 1, pentru teste care trebuie efectuate o singură data, și Grupul 2, cuprinzând
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testele care trebuie efectuate periodic (dacă echipamenul complet nu a fost modificat). Măsurătorile din
Grupul 1 trebuie documentate în fișa de înregistrare a echipamentului, actualizată periodic cu rezultatele
testelor cerute la Grupul 2.
Un auxiliar al procedurii de verificare a echipamentului PAUT, conform cerințelor EN ISO 18563,
este blocul de calibrare pentru PAUT, prevăzut de EN ISO 19675/2017 (Fig. 1). Acest bloc a fost
conceput deoarece blocul de calibrare nr.1 (conform EN ISO 2400), proiectat pentru tehnica
convențională, nu putea satisface toate cerințele de calibrare implicate de PAUT.

Fig. 1. Blocul de calibrare pentru PAUT (conform EN ISO 19675/2017).

EN ISO 19675/2017 are două anexe cu îndrumări privitoare la utilizarea noului bloc. Anexa A
(normativă) descrie modul de verificare a anizotropiei materialului blocului și oferă instrucțiuni de
determinare a vitezelor ultrasonice în bloc, fiind adresată producătorului blocului. Anexa B este
informativă și pune în corespondență testele posibile pe blocul nr. 1 (conform EN ISO 2400) cu testele
posibile pe noul bloc, adăugând în mod firesc utilizările specifice PAUT, cum ar fi: determinarea
întârzierii în pană, evaluarea lobilor laterali, evaluarea elementelor active, egalizarea sensibilității etc.
Anexa B este adresată utilizatorilor tehnicii PAUT, pentru stabilirea procedurii interne de verificare
a echipamentului PAUT.
Codul ASME nu specifică riguros un bloc de calibrare, adoptând direct ASTM E2491/2013, care
stabilește linii directoare privind verificarea și calibrarea echipamentului PAUT, ca un corespondent
pentru EN ISO 18563 – Partea 3. Totuși, aici se găsesc câteva exemple de blocuri specifice PAUT.
Legat de ASTM E2491, studiul [2] concluzionează că pot fi necesare blocuri de calibrare specifice
pentru anumite aplicații speciale, proiectate pe baza cerințelor particulare ale aplicației.
Standardele EN sunt mai restrictive și mai detaliate cu privire la cerințele de calibrare pentru PAUT.
În primul rând, sunt stabilite clar măsurătorile pe care se bazează declarația de conformitate a
producătorului instrumentului și palpatorilor. În plus, verificarea echipamentului complet, conform cu EN
ISO 18563 - Partea 3, necesită verificări suplimentare în comparație cu ASTM E2491 [3]: alocarea
canalelor și variațiile relative ale sensibilității, măsurători de caracterizare a fasciculului, inclusiv unghiul
de deviație al planului activ, evaluarea lobilor laterali, măsurarea simultană a punctului index și a
unghiului de refracție, verificarea algoritmilor de reprezentare grafică (în principal, pentru scan
sectorial).
4. Aplicații PAUT
Examinarea sudurilor este singura aplicație standardizată a tehnicii PAUT. Aici situația
standardizării este opusă celei referitoare la echipamentul PAUT. Astfel, Codul ASME, Secțiunea V,
Articolul 4, sistematizează fără echivoc examinarea manuală PAUT (App. IV) și examinarea (semi-)
automată PAUT (App. V). Pentru fiecare caz în parte, la variabilele examinării convenționale sunt
adăugate cele specifice examinării PAUT. Suplimentar, în Appendix P găsim îndrumări privind
interpretarea indicațiilor din imaginea PAUT și metodologia de evaluare a extinderii discontinuităților
detectate. În Partea B a Secțiunii V a Codului ASME, găsim practica standard de examinare PAUT cu
contact direct a sudurilor, prin adoptarea standardului ASTM E2700/2014. Prin urmare, nu există dubiu
privind utilizarea tehnicii PAUT la examinarea sudurilor, atât în varianta manuală, cât și în varianta
(semi-)automată.
Cu standardizarea europeană, lucrurile stau puțin altfel. Tehnica de examinare (semi-)automată este
reglementată detaliat în EN ISO 13588/2012 (cu 4 niveluri de examinare), iar criteriile de acceptare
aferente nivelurilor de examinare sunt listate în EN ISO 19285/2017. Este de remarcat că acest
standard prevede două modalități de evaluare a indicațiilor: prima este bazată pe lungimea și înălțimea
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indicației, iar a doua este bazată pe lungimea și amplitudinea indicației. La cea de-a doua modalitate
de evaluare îi corespund criterii de acceptare identice cu criteriile de acceptare folosite pentru tehnica
convențională puls-ecou, descrise în EN ISO 11666.
Deci tehnica (semi-)automată PAUT pentru suduri este complet acoperită. Pentru tehnica PAUT
aplicată manual, constatăm o anume ambiguitate, întrucât aceasta nu este specificată explicit într-un
standard european.
Totuși, se poate deduce că standardul EN ISO 17640/2017, al cărui scop este examinare manuală
cu tehnica convențională puls-ecou, se poate utiliza pentru examinarea manuală a sudurilor cu tehnica
PAUT. Tehnica phased-array este o variantă avansată tehnologic a tehnicii convenționale puls-ecou,
care permite optimizarea unghiului de incidență pe discontinuitățile detectate. Odată găsit unghiul de
incidență care produce indicația de amplitudine maximă, imaginea afișată se poate comuta pe
prezentare tip A și evaluarea indicației se poate face la fel ca în cazul examinării cu echipament
convențional. Evident că examinarea PAUT trebuie efectuată pe baza unei proceduri care să țină
seama de particularitățile acestei tehnici, în general, dar și de acelea ale echipamentului utilizat.
5. Concluzii
Standardizarea europeană a făcut progrese notabile în ultimii ani, ajungând la un nivel de
reglementare similar codurilor și standardelor americane, chiar peste acestea în privința cerințelor pe
care instrumentul și palpatorii phased-array trebuie să le îndeplinească. Aceasta permite o abordare
uniformă a folosirii tehnicii PAUT la examinarea sudurilor. Odată efectuată calibrarea corectă a
echipamentului, examinarea manuală PAUT este similară examinării manuale convenționale, dar cu
avantaje majore: creșterea productivității examinării și îmbunătățirea probabilității de detecție a
discontinuităților.
Mai rămâne de completat tabloul standardizării aplicațiilor PAUT și pentru alte domenii de interes,
de exemplu piesele turnate, semifabricatele laminate și piesele turnate.
REFERINŢE
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Măsurarea adâncimii zgârieturilor de pe suprafaţa
fuselajului avioanelor, utilizând sistemul optic SDMS cu laser
(The scratch depth measurement of the airplane fuselaje skin using an SDMS laser device)
ing. Comănici Adrian, ing. Comănici Cristina-Elena
SC AEROSTAR SA Bacău

Abstract
In service condition, the fuselage skin surface is protected against the abrasive particle in order, at least by
three layers: first coat is an anticorrosive primer, the second is a layer of paint, and the last is a colorless
overlay. However, many particles can pierce the base metal protection and integrity affecting by scratches and
dents some very serious. If we take into account the effect of corrosion and the cumulative effects that occur
when mechanical removal of paint, in case of maintenance works, then knowing the extent of damage to the
work surface, acquires a great importance for many products such as: cars, missiles, airplanes, submarines,
ships and torpedoes. Surface Deformation Measurement System (SDMS), offers a practical solution to solve
these problems using an optical system Laser Measurement Module (LMM) which contains: a high resolution
TV camera, an optical microscope with a laser device, assisted by a specialized image analysis software.

1. Prezentarea aparatului
Sistemul (hard şi soft) încape în două valize metalice şi se compune din:
- Unitatea optică de vizare - un microscop mono-ocular cu obiectiv reglabil pentru modificarea
grosismentului în gama 0,7X … 4,5X şi focalizarea imaginii, montat pe un şasiu rigid sub un
unghi de 30 grade faţă de planul obiectului de măsurat, (învelişul exterior al fuselajului) a cărui
axă optică, coincide în punctul de vizare cu axa optică a unui laser ce trasează o linie de
măsurare pe suprafaţa tablei cu lungimea de aproximativ 1 cm (foto 1);
- Unitatea de captură, transmitere şi vizualizare a imaginilor - cuprinde o cameră TV color de
înalta rezoluţie, coaxială cu microscopul şi constituie de fapt ocularul acestuia. Imaginile
preluate de camera TV, sunt afişate fie pe un display color de 10’’, existent pe şasiul rigid al
microscopului, fie prin intermediul unui cablu optic suficient de lung, pe un laptop protejat de o
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-

-

carcasă metalică. Componentele de mai sus constituie un modul integrat, Laser Measurement
Module (LMM), rigid şi mobil ajustabil la îmbinările nituite, atât pe suprafeţe plane cât şi pe cele
curbe din structura învelişului exterior al avionului (foto 2) şi (fig 2);
Sistemul de măsurare prin analiză de imagine, denumit ‘’InspectCam”, se află instalat pe harddiscul laptop-ului şi permite procesarea imaginii, după ce a fost înregistrată şi ‘’îngheţată’’ pe
hard-disc, fără a mai putea fi modificată, ci numai inscripţionată sau indexată;
Accesorii şi echipamente auxiliare: etalon cu fir pentru calibrarea optică a microscopului (foto
5), reglarea camerei TV în rezoluţie şi în tonuri de culoare (luminozitate şi contrast), reglarea în
înălţime a şasiului, reglajul optic al ecranului de 10” şi al celui de pe laptop, stick pentru date,
mouse (foto 7).

Foto 1

Foto 2

Foto 4

Foto 8

Foto 9

Foto 3

Foto 3a

Foto 3b

Foto 5

Foto 6

Foto 10

Foto 3c

Foto 7

Foto11

Foto 12

2. Mod de lucru
Conform indicaţiilor din Manualul de utilizare, se interconectează componentele sistemului utilizând
cablurile din dotare. Se porneşte sistemul. Se iniţializează datele calendaristice şi ora locală, după care:
- Se stabilesc setările video optime ale: camerei TV, ale ecranului de 10’’, ale plăcii grafice şi
ecranului laptop-ului, astfel încât să existe compatibilitate maximă între cele două module: LMM
şi InspectCam. Numai dacă acest lucru nu a fost făcut de producator (foto 3).
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Se reglează şi se calibrează sistemul optic al microscopului de pe LMM. Poziţia tubului laser
(foto 6) se reglează din cele două butoane (fig 5), astfel încât imaginea liniei laser roşie să fie
perfect orizontală, perpendicular în plan pe direcţia zgârieturii, cât mai subţire şi clară, prin
ajustarea intensităţii şi focusării fasciculului laser (fig 1) şi (fig 4). Calibrarea microscopului are
ca scop cunoaşterea valorii reale a unităţii interne de distanţă cu care operează analizorul de
imagine, denumită “thouD”, pentru cel puţin două valori extreme, ale grosismentului
microscopului (puterea de mărire). Se vizează în acest scop o placuţă–etalon gradată în
milimetri la diferite valori ale grosismentului microscopului, urmărind corespondenţa dintre
reperele caroiajului camerei (gridul imaginii), cu cele ale placuţei–etalon. Astfel ştiind că între
două linii de “grid”, avem 50 “thouD”, (foto 10) din imagine rezultă:
1 thouD = 50 µm;
1 thouD = 10 µm;

- la un grosisment de 0,7X
- la un grosisment de 4,5X

Această valoare a unităţii interne de măsură poate fi convertită prin soft în milimetri, în inches, sau
se poate lucra direct cu ea, iar analizorul de imagine va afişa valorile în unităţile de măsură alese de
operator, pe segmentele de dreaptă indexate, ale imaginilor captate. Deoarece această valoare nu este
o constantă ci avem o plajă discretă de valori în funcţie de grosismentul la care se lucrează (poziţia
inelului gradat din foto 4), verificarea trebuie făcută înaintea efectuării măsurătorilor prin vizarea altei
plăcuţe – etalon ce conţine un fir de sârmă calibrat (foto 5). Acesta conform Certificatului de Calibrare,
are Ø = 135 µm şi se vor face obligatoriu cel puţin trei măsurători ale diametrului calibrului, pentru
validare, iar dacă valorile măsurate, au abateri mari între ele, programul de măsurare nu ne va permite
să lucrăm (foto 12). Această operaţie este obligatorie prin protocolul de operare, ca de altfel şi în situaţia
în care, se schimbă operatorul NDT, ce efectuează măsurătorile.

Fig. 1

Fig. 2

Fig.3

Fig. 4

3. Măsurători efectuate
- Aplicaţia foto (A1); Reglarea (focalizarea) imaginii grosimii razei laserului, unde se urmăreşte
realizarea unei grosimi aparente mai mici decât 1 “thouD”;
- Aplicaţia foto (B1), foto (B2) şi foto (B3); Calibrarea în trei paşi a softului de măsurare a
dimensiunilor liniare prin analiză de imagine, utilizând plăcuţa cu fir etalon; Foto B4, ilustrează
realizarea simultană a operaţiilor din paşii (A1) şi (B1), (B2), (B3);
- Aplicaţia 1 foto (E1-1). Pasul 1 măsurarea supraînălţărilor laterale ale unei zgârieturi; Foto (E12). Pasul 2 măsurarea adâncimii reale a zgârieturii;
- Aplicaţia 2 foto (E2-1). Pasul 1 măsurarea adâncimii reale a unei zgârieturi cu afişarea în valori
“thouD”, Foto (E2-2). Pasul 2 aceeaşi zgârietură cu afişarea valorii în milimetri;
- Aplicaţia 3 foto (E3-1). Pasul 1 analiza unei îmbinări de tip “lap-joint”, marcarea zonelor de interes
prin linii, săgeţi sau figuri geometrice; Foto (E3-2). Pasul 2 măsurarea adâncimii cu afişaj în mm;
- Aplicaţia 4 foto (E4-1). Pasul 1 măsurarea adâncimii reale a unei zgârieturi complexe, cu afişarea
valorii în milimetri prin culoare roşie; Foto (E4-2). Pasul 2 marcarea zonelor de interes cu
elemente geometrice şi termeni specifici. Se observă măsurarea supraînălţării laterale produsă
de obiectul care a zgâriat suprafaţa;
- Aplicaţia 5 foto (E5). Analiza unei îmbinari tip “butt joints”;
- Aplicaţia 6 foto (E6). Măsurători dimensionale la 2 zgârieturi paralele şi apropiate. S-au afişat:
deschiderea, adâncimea şi supraînălţările zgârieturilor;
- Aplicaţia 7 foto (E7). O situaţie asemănătoare cu (E6);
- Aplicaţia 8 foto (E8). Îmbinare tip “butt joints”, idem cu (E5).
4. Avantaje şi limitări
Dintre avantajele sistemului amintim faptul că permite efectuarea măsurătorilor în timp real, cu
afişarea rapidă a datelor, cu obţinerea unor dovezi uşor de recunoscut şi interpretat, stocate pe suport
informatic care pot fi cu uşurinţă transmise sau tiparite, sistemul având o precizie ridicată, de ordinul
micronilor.
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Prin utilizarea acestui sistem, se înlocuiesc alte operaţii greoaie de măsurare mecanică sau optică,
a defectelor complexe ale suprafeţelor învelişului aeronavelor, nu numai zgârieturi vezi foto 11.
Alt avantaj major al acestui sistem este faptul că în timpul lucrului permite montarea şi înlocuirea
LMM, pe aceeaşi cale optică, a oricărui alt dispozitiv optic “clasic”, de inspecţie vizuală, cum ar fi:
boroscop rigid, endoscop flexibil, cameră fotografică etc., toate asistate de soft-ul specializat existent
pe laptop.
Limitările sistemului sunt minore şi provin din precizia şi acurateţea imaginilor captate ce vor fi apoi
prelucrate prin soft-ul de analiză de imagine.
Datorită aberaţiilor lentilelor sistemului optic la grosismente mari, apar mici neclarităţi optice infime
la focalizarea imaginii şi care la această precizie de ordinul micronilor pot fi neglijate. A se vedea
exemplul din foto 12.

A1

B1

B2

B3

B4

E1-1

E1-2

E2-2

E3-1

E3-2

E4-1

E4-2

E5

E6

E7

E8

5. Concluzii
Firma producătoare din Australia RVS Limited, a reuşit să pună la dispoziţia utilizatorilor şi
operatorilor NDT, care efectuează inspecţii vizuale, un sistem optic cu un concept nou privind
măsurarea deformaţiilor suprafeţelor plane sau curbe, uşor de mânuit, compact şi robust, şi care s-a
impus în practică datorită avantajelor sale. Astfel, de exemplu, după numai doi ani de la omologare,
acest sistem este acceptat şi recomandat operatorilor prin Manualul lucrarilor de mentenanţă al
avionului de linie BOEING 737 şi nu numai aici.
Bibliografie
1. SDMS Manual de utilizare,
2. www.rvs-sdms.gov.au;
3. Nondestructive Maintenance Manual B737, Visual inspection Cap 53-30-10
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Analiza aliajelor pe bază de laser (LIBS)
(Alloys analysis by Laser Induced Breakdown Spectroscopy}

Ing. Kristof Endre
KIMET SRL, office@kimet.ro
Purjare cu argon
cheia pentru compoziția chimică precisă a aliajelor.
Laser puternic
Analizează toate aliajele, nu doar pe cele de aluminiu
PULSAR Curățare, decapare, corodare cu laser
Îndepărtează contaminarea de suprafață, elimină șlefuirea și pregătirea probei pentru aproape
toate materialele.

Z200

Fără raze X sau reglementări privind radiațiile
LIBS (Spectroscopie de defalcare indusă cu laser)
• Tehnologie de top în ultimele 5 decenii
• Dezvoltările tehnologice și soluțiile inovatoare permit miniaturizarea laserului, a
spectrometrelor și a sursei de energie
Avantajele (față de HH XRF) includ:
• Gama largă de elemente
• Analiza rapidă și precisă a elementelor ușoare (Li, Be, B, C)
• Măsurarea fiecărui element, de fiecare dată
• Fără radiații ionizante!
• Fascicul de 50 microni și capacitatea de rasterizare XYZ

Similar cu alte tehnici de emisie optică precum Arc/Spark,
dar utilizează un laser pentru a sensibiliza eșantionul.

LIBS - Crearea unui spectru
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•

Pe măsură ce electronii din plasmă se regăsesc în orbitalii atomici, aceștia emit fotoni
caracteristici
LIBS utilizează o rețea de difracție, optică și CCD pentru a determina lungimea de undă a
fotonilor, pentru a produce un spectru
Unele elemente pot produce doar 1 sau 2 vârfuri vizibile, în timp ce alte elemente pot avea
sute de vârfuri
Rezoluția spectrală bună este importantă pentru găsirea vârfurilor fără interferențe
SciAps utilizează un design al spectometrului suprapus pentru a acoperi o lungime de undă
foarte largă, menținând o rezoluție bună (~ 0,07 nm FWHM la 200 nm).

•
•
•
•

LIBS Spectrum of Stainless Steel
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Aplicații SciAps LIBS

Analiza aliajelor metalice
• Analiza elementară cantitativă a aliajelor pentru a identifica gradul și pentru a evalua nivelul
de utilizare
• Ramurile industriale includ platformele chimice, operațiunile de fabricație, procedurile de
reciclare a deșeurilor de metal, precum și orice alte activități în care aliajele reprezintă
elemente esențiale pentru proces.
Aplicații
• Analiza de carbon în oțelul inoxidabil și slab aliat
• Analiza îmbunătățită a aluminiului
• Elemente ușoare din aliaje: Li, Be, B, Na
Geochimie și Mediu
• Urmăriți modificările elementelor cheie din activitățile de minerit sau de explorare sau analizați
agenții de contaminare
• Realizați distribuția elementelor în eșantioane eterogene
Aplicații
• Analiza solului (ppm)
• Minerit (% & Oxizi)
• Mineralogie printr-o hartă termică
• Explorarea litiului
• Screening calitativ - colectarea și postprocesarea datelor cu un generator de profil
Progresele cheie din seria Z: Evoluții cheie
Laser SciAps – Semnal îmbunătățit
Laserul brevetat SciAps produce o intensitate a semnalului de 10-20X mai ridicată în comparație
cu opțiunile cunoscute
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Spectrometru SciAps

Spectrometre brevetate dezvoltate:
• Maximalizează intervalul de lungimi de undă
• Z300: de la 190 la 950 nm
• Z200: de la 190 la 620 nm
• Îmbunătățește rezoluția spectrală
• Rezoluție pixeli: 0.08 nm
• Rezoluție spectrală: 0.24 nm
Intervalul și rezoluția spectrală permit o gamă mai largă de elemente și limite inferioare de
detectare.

Progresele cheie din seria Z: Caracteristici Unice
Purjare Argon
• tehnică dovedită de spectroscopie de emisie optică (OES)
• produce o plasmă mai luminoasă, mai încălzită
• prelungește durata de viață a plasmei, permițând o analiză extinsă
• atmosfera standard blochează anumite lungimi de undă la rate și mai mari comparativ cu
atmosfera Argon
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Selectarea detectorului
• Plasma emite lumină continuă sau lumină de fond la începutul duratei sale de viață (zgomot)
• Informațiile elementare utile sunt emise mai târziu pe durata de viață a plasmei
• Funcționarea la o frecvență mai mică a impulsului pentru selectarea detectorului ce
furnizează un fundal inferior.

Impulsuri de curățare
• Ablație laser pentru curățarea eșantionului
• Seria Z (50 Hz) transmite laserul pe suprafață înainte de colectarea datelor
• Calciul, un agent de contaminare care nu este prezent în aliajul de bază, scade semnalul pe
măsură ce laserul îndepărtează suprafața.
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“The Academia is not in competition with NDT
associations and institutions such as ICNDT or other
regional NDT groups, nor with the national societies,
but sees itself as an association complementary to
all of these.”

ACADEMIA NDT International, Science and Technology for the Future
Dr. Adriana Savin
Head of NDT Department, National Institute of R&D for Technical Physics, Iasi, Romania
Rezumat
ACADEMIA NDT International (ANDTI), așa cum este prezentată pe site-ul său, “Academia nu este în
competiție cu asociațiile și organizațiile de control nedistructiv (CND) cum ar fi ICNDT sau alte grupuri CND
naționale, nici cu societăți naționale, ci este o asociație complementară acestora”. Înființată ca o organizație
neguvernamentală și non-profit, imparțială, în prezent cuprinzând 51 membri din 24 țări din întreaga lume,
având printre membri de onoare 5 laureați ai Premiului Nobel.
(http://www.academia-ndt.org/home/our-members/).
ANDTI are sediul în Brescia, Italia, Președintele său este Dr.Giuseppe Nardoni care a declarat ca “ANDTI este
cel mai frumos dar pe care îl oferă noii generații de NDT-iști“. Dr.Nardoni a fost Președintele ECNDT și ICNDT,
fiind fondatorul și cel mai important sponsor al evenimentelor organizate de Academie. Ședințele Consiliului și
General Assembly din Brescia sunt deseori urmate de vizite în centre de cercetare importante cum ar fi Trieste
Research Center, CERN sau prima centrală ITER din Cadarache Franța.

ACADEMIA NDT International (ANDTI), as is presented on the organization web page, “The
Academia is not in competition with NDT associations and institutions such as ICNDT or other regional
NDT groups, nor with the national societies, but sees itself as an association complementary to all of
these”. Founded as non-governmental, non-profit organization, also impartial, nowadays has 51
members from 24 countries all over the world, 5 Nobel Prize winners are among its Honorary members
(http://www.academia-ndt.org/home/our-members/).
At the 10th anniversary that will be held during the 12 European Conference on Non-Destructive
Testing, at Gothenburg, Sweden on June 11-15, 2018 with title European Research Day (program
presented and approved on October 13-15, 2017), the meeting has honor invited speakers that will
discuss the main priorities of the future research and innovations, leading Europe towards efficiency
and competitiveness. Keynotes will be sustained by Professor Joachim Frank, the Nobel Prize winner
in chemistry for his invention of Single Particle Cryo-Electron Microscopy, which opened a new way to
studies of biological structures. Next prominent speaker will be Tibor Navracsics, European
Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport, who will have a lecture Reshaping Europe with
Research and Innovation dealing with latest achievements and next challenges of European project
Horizon 2020. Fabiola Giannotti, director of CERN will present current Research at the universe of
matter and Yukiya Amano, director general of the International Atomic Energy Agency IAEA will promote
the next generation nuclear energy systems that assure world’s future energy. Victor Udincev will speak
about the first fusion nuclear power plant ITER in Cadarache – France, which is now under construction.
He will offer an image of economical and scientific impact of the ITER project as well as its current
construction stage. Peter Trampus, President of the European Federation on Non-Destructive Testing
and other members of ANDTI will discuss NDT Integrity Engineering. The complete schedule of the
manifestation is available at http://www.academia-ndt.org/home/news-and-events/.
The aim of ANDTI is to promote and stimulate the scientific research in the domain of nondestructive
testing, and to bring NDT methods and techniques closer to the new requirements of developed valueadded materials. Each meeting has as objective information on new breakthroughs, forwarding ideas
from laboratory to industry, and presentation of events associated with international manifestations in
NDT domain.
A special attention is granted to promoting and stimulation of R&D at universities and research
centers in order to training future specialists in NDT towards new technologies requirements, starting
from math, applied physics, passing through all engineering domains, in connection with computer
science. The need for experts not only at the technical level but also at the academic level motivates
ANDTI, based on SWOT in NDT, to draw the attention of international bodies, public and governmental
institutions to their involvement in ensuring the quality of staff training and access to new technologies.
ANDTI is headquartered in Brescia, Italy, and its president is Dr. Giuseppe Nardoni who declares
on the organization's website "the greatest gift we can make to the new generation of NDT." Dr. Nardoni
was formerly president of ECND and ICNDT, and he is the founder and the most important supporter
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of all ACADEMIA events. Council Meetings and General Assembly In Brescia are often followed by
visits to research centers of special importance like Trieste Research Center, CERN or the first ITER
nuclear power plant (Latin iter = way) in Cadarache, France near Marseille.

General Assembly of ANDTI in Brescia, Italy, presentation of
David Gilbert –CEO of the British Institute of Non-Destructive
Testing, Chairman Prof Vjera Krstelj (Vice President of ANDTI)

Presentation “ NDT Integrity Engineering” - of Prof Peter
Trampus, President of EFNDT – promoting NDT and
related domains for benefit of industry, professions,
users, wider communities.

At General Assembly meeting 2017, Brescia, the schedule has comprised the receiving of new
members, one of which is Dr. Adriana Savin, Head of NDT Department, National Institute of R&D for
Technical Physics, Iasi, Romania, also representing Romania to the NEA Steering Committee,
Technical Committees and Working Groups - Subgroup on the Integrity of Metal Components and
Structures and Subgroup on the Ageing of Concrete Structures. ITER Tokamak is a dream realized by
people. What is Tokamak? The tokamak is an experimental machine designed to harness energy of
fusion. The fusion is a process that is daily produced in stars, the Sun being an enormous fusion reactor.
Scientists work nowadays to realize a device that will produce energy based on nuclear fusion. ITER
will be the first and the biggest power plant of this kind. ITER is designed to produce a ten-fold return
on energy (Q=10), or 500 MW of fusion power from 50 MW of input power.

Presentation of ITER at ITER

The ring factory – 4 of ITER’s ring shaped poloidal field coils
will be realized by EU – 2017 –first coil

The ITER Tokamak Project is the biggest international project in the history of humankind, the
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European Union and China, India, Japan, South Korea, Russia and USA had signed the cooperation
agreement in 2006 in Paris, the project being scheduled to finish at full capacity in 2027. The
construction site has been started in 2007, and it is estimated to be finished in 2019, in order to
obtain first sample of plasma in 2025.

Field trip

The Tokamak Building will sit 13 meters below the platform level and 60 meters above. The complex
of Tokamak ITER construction began in 2010 but when the project was formally launched in 2007, the
estimated cost was €5bn. By 2011, the budget forecast had risen to about €16bn and the incurred cost
overruns of another €4bn, estimating the overall cost to commissioning to be at least €18bn.

Approximately 1700 workers are involved in construction, in two shifts

2000 peoples are working today on the construction site, and further increasing number is
supposed. The International organization ITER has at least one thousands experts from 35 countries
and a large number of workers involved in the production of high precision (micrometer tolerance),
hundreds of complex individual components are required for realization of the entire structure
(snubbers, seismic pads, power transformers for electric parts, cooling and cryogenic systems, etc.).
Eighteen toroidal field magnets – each made up of 110-tonne winding pack and stainless steel coil case
– will surround the vacuum vessel to confine the particles of the ITER plasma.
The individual components are produced in different consortium countries, they are brought from
far distances and the principal concerning being their matching. It is also a reason why all components
are thoroughly subjected to a quality control process with highly qualified specialists. ITER is an
opportunity for the future of many NDT specialists who will ensure QA in the race for clean energy.
The project is also spurring developments in other industries, as companies apply expertise
acquired in the fabrication of ITER’s cutting-edge components and systems to other applications and
technologies.
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ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI
MT

Examinarea magnetică (MT-Magneting testing)

Stănică Vasiliu

TT
1. Spațiul din jurul unei sarcini electrice, în care aceasta exercită forțe de natură coulombiană asupra altor sarcini electrice,
se numește ____________ ____________.
2. Câmpul electric datorat sarcinilor electrice imobile și constante în timp se numește ________________.
3. Metalele au electroni de valență care devin cu ușurință electroni liberi sau electroni de _____________.
4. Rezistența electrică R este direct proporțională cu rezistivitatea, ρ și cu lungimea, l și invers proporțională cu _________.
5. Curba din spațiu la care vectorul câmp electric este tangent în orice punct și care are originea la o sarcină pozitivă și
ajunge la infinit sau la o sarcină negativă se numește ____________ ____________.
6. Dispunerea liniilor de câmp, obținută experimental, se numește ____________ ____________.
7. Materialele care au conductivitate electrică cuprinsă între valorile 108[(Ωm)-1] și 105[(Ωm)-1] se numesc materiale ______.
8. Materialele care au conductivitate electrică cuprinsă între valorile 105[(Ωm)-1] și 10-6[(Ωm)-1] se numesc materiale ______.
9. Cele mai bune materiale conductoare – cu conductivitate ridicată și rezistivitate scăzută – sunt _______și aliajele lor
10. Mărimea ce caracterizează debitul sarcinilor electrice printr-o secțiune S a unui conductor prin care circulă un curent
electric se numește ____________ ____________
Răspunsuri: 1. câmp electric; 2. câmp electrostatic; 3 conductie; 4. aria secţiunii, S; 5. linie de câmp; 6. spectru electric;
7. conductoare; 8. semiconductoare; 9. metalele; 10. intensitatea curentului.

RT

Examinarea radiografică (RT - Radiographic testing)

Stănică Vasiliu

TT
1. Modificarea spontană a atomilor unor substanțe (“substanțe radioactive”) în alți atomi reprezintă procesul ______ ____.
2. Substanțele radioactive emit trei tipuri de radiații naturale: a. radiații α (alfa); b. radiații β (beta minus); c. ___________.
3. Electronul și protonul au sarcini de electricitate egale și opuse, dar au mase diferite. Raportul lor este ___________.
4. Radiațiile naturale sunt particule neutre sau încărcate – din punct de vedere electric – cu sarcini _____și / sau _____.
5. Atomii care au pierdut sau au acumulat unul sau mai mulți electroni se numesc ___________
6. Fiecare atom constă dintr-un nucleu înconjurat de un nor de electroni. Acest nucleu este format dintr-un număr întreg de
nuclee de hidrogen sau ____________.
7. Atomul care are numărul de electroni egal cu numărul de protoni este un atom ___________din punct de vedere electric.
8. Radiațiile radioactive sunt emise de nucleul ____________ și nu au nicio legătură cu învelișul său electronic.
9. Substanța compusă din atomi de același fel și care posedă un anumit număr atomic se numește ________ ______.
10. Elementul care se dezintegrează spontan cu emisie de particule (alfa, beta) sau radiații (gama), transformându-se în alt
element, se numește element natural ____________.
Răspunsuri: 1. dezintegrare radioactivă; 2. radiaţii  (gama); 3. 1/1840; 4. pozitive, negative; 5. ioni;
6. protoni; 7. neutru; 8. atomului; 9. element chimic; 10. radioactiv.

VT

Examinarea vizuală (VT - Visual testing)

Stănică Vasiliu

TT
1. Radiațiile luminoase monocromatice aflate în spectrul electromagnetic, au lungimile de undă cuprinse între granița
spectrului ultraviolet (lungimea de undă de 380 nm) și granița spectrului __________ (lungimea de undă de 780 nm).
2. Prin culori primare se înțelege un grup de trei culori care amestecate în anumite rapoarte se poate obține orice altă __.
3. La examinarea vizuală a unei suduri, nu va putea fi pusă în evidență discontinuitatea numită lipsă de ______pe șanfren.
4. Spectrul vizibil, cu doar șase culori, considerate culori pure sau culori saturate, și anume: violet - de la 400 nm la 450
nm; albastru - de la 450 nm la 500 nm; verde - de la 500 nm la 550 nm; galben - de la 550 nm la 600 nm; portocaliu - de la
600 nm la 650 nm și ___________ - de la 650 nm la 700 nm.
5. Procesul de sudare cu mare probabilitate de a îngloba zgură este sudarea în_______ protectoare.
6. Incluziuni de tungsten se găsesc in cordoanele de sudură cu ___________de tungsten.
7. Partea din metalul de bază care nu s-a topit,cu proprietățile mecanice și microstructura modificată de căldura degajată
în timpul sudării este definită ZIT – zonă influențată _______________.
8. Un cordon de sudură are o suprafață convexă dacă curbura sa este spre _____________.
9. O discontinuitate tipic-forjatelor poate fi considerată aceea numită__________.
10. Luminanța culorii este dată atât de energia reflectată ori transmisă de corpul luminat cât și de sensibilitatea ochiului
pentru diferitele__________ de undă ale spectrului vizibil.
Răspunsuri: 1. infraroşu; 2. culoare; 3. topire; 4. roşu; 5. gaze;
6. electrod; 7. termic; 8. exterior; 9. suprapunere; 10. lungimi.
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TT

Examinarea prin termografie (TT - Infrared thermographic testing)

TT

1. Cine şi în ce an a descoperit radiaţia infraroşie ca parte
a spectrului radiaţiei electromagnetice?
a. Sir William Herschel (1738-1822), în anul 1800;
b. Sir William Herschel (1738-1822), în anul 1750;
c. Aristotel (384-322 î.e.n.), în anul 350 î.e.n.
2. Care sunt principalele modalităţi de răcire a detectoarelor de radiaţii infraroşii folosite, pe scară largă:
a. prin evaporarea heliului lichid;
b. prin circuit de freon;
c. prin efect Peltier.
3. Cum se clasifică metodele termice de examinare în
funcţie de necesitatea contactului cu obiectul?
a. Examinarea prin contact direct (cristale lichide ş.a.)
şi examinarea fără contact direct (prin teledetecţie).
b. metodele termice de examinare sunt exclusiv fără
contact direct cu obiectul examinat;
c. metodele termice de examinare sunt exclusiv prin
contact direct cu obiectul examinat.
4. Ce se înţelege prin noţiunea de scenă termică în
examinarea termografică:
a. parte a spaţiului – obiect care se observă cu o sistem
de termografie în infraroşu;
b. partea încălzită a obiectului examinat;
c. mediul înconjurător în care se află obiectul examinat.
5. Care sunt principalele scări de temperatură folosite în
prezent, în lume?
a. există o singură scară de temperaturi, Celsius;
b. în SI, se foloseşte scara Fahrenheit;
c. cele mai cunoscute şi folosite sunt scările: KELVIN,
CELSIUS şi FAHRENHEIT.

Alexandrina Mihai

6. Termenul de TERMOGRAFIE este un cuvânt compus
din cuvintele greceşti: “thermos” – căldură şi ………….;
a. “graphie”;
b. “graphein”;
c. „grafos”.
7. Cum se converteşte temperatura dată I;in grade
Celsius în Kelvin şi invers?:
a. t [°C] = T [K] – 273,15: T [K] = t [°C] + 273,15
b. t [°C] = T [K] + 273,15: T [K] = t [°C] - 273,15
c. t [°C] = T [K] + 273,15: T [K] = t [°C] + 273,15
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.
9. Radiaţia termică - procesul de transfer de căldură
între corpuri, separate în spaţiu, se produce:
a. numai între corpuri solide aflate în contact direct;
b. prin unde electromagnetice;
c. exclusiv în medii conductoare electric, pe baza
fenomenului de conducţie;.
10. Legea Stefan-Boltzmann (1879) afirmă că emitanţa
energetică a corpului negru este proporţională cu:
a. energia totală şi conductivitatea termică a
obiectului examinat;
b. puterea a patra a temperaturii;
c. cu radianţa obiectului examinat.
Răspunsuri: 1-a; 2-c; 3-a; 4-a; 5-c; 6-b; 7-a ; 8-a; 9-b; 10-b.

LT

TT

Verificarea etanşeităţii (LT - leak testing)

1. Calculul concentraţiilor toxice sau explozive ce se pot
forma, datorită prezenţei neetanşeităţilor instalaţiilor sau
utilajelor, se face luând în considerare:
a. volumul de aer, timpul, temperatura mediului
ambiant, sistemul de ventilaţie, debitul de scăpări;
b. volumul de aer şi debitul de scăpări estimat;
c. timpul, temperatura mediului ambiant, sistemul de
ventilaţie din incinta în care se află instalaţia şi natura
gazului toxic.
2. Sensibilitatea metodei de verificare a etanşeităţii
denumită proba pneumatică, depinde de:
a. sensibilitatea manometrului;
b. tipul gazului, presiunea şi temperatura de lucru şi de
tipul manometrului folosit;
c. modul de aplicare a presiunii.
3. Care sunt principalele gaze trasoare folosite în
verificarea etanșeităţii?
a. oxigen, neon, freon;
b. heliu, argon, hidrogen; kripton 85;
c. azot sau amestecuri.
4. La utulizarea hidrogenului, concentraţia limită pentru a
nu fi exploziv impusă de standarde este:
a. 5,7 %; b. 20 %; c. 0,7 %.
5. Ce se înţelege prin „sensibilitatea metodei” în
verificarea etanşeităţii?
a. capacitatea de a detecta scăpări mari;
b. capacitatea de a localiza neetanşeităţi;
c. capacitatea de a detecta scăpări cât mai mici.

Alexandrina Mihai

6. Din punct de vedere al posibilităţii de localizare a
neetanşeităţilor, metodele de verificare pot fi:
a. metode locale, la care se pune în evidenţă locul
prin care se produce scurgerea;
b. metode globale, la care se pune în evidenţă doar
existenţa scurgerilor;
c. metode locale, cu evidenţierea locului prin care se
produce scurgerea şi metode globale, la care se
pune în evidenţă doar existenţa scurgerilor.
7. Ce lichid se foloseşte în mod uzual la verificarea
etanşeităţii cu bule de gaz în film lichid?
a. 1 parte detergent;1 parte glicerină; 4,5 părţi apă;
b. exclusiv apă;
c. 5 părţi detergent, 5 părţi glicerină şi 1 parte apă
demineralizată.
8. Sensibilitatea estimată a metodei de verificare a
etanşeităţii cu bule de gaz în film lichid este de:
a. 1 x 10-7 Pa . m3/s;
b. 1 x 10-15 Pa . m3/s;
c. 1 x 10-2 Pa . m3/s.
9. Cum se aplică presiunea la proba hidraulică sau
pneumatică?
a. f. rapid; b. în trepte; c. f. lent.
10. Care este principiul metodei „vas compensator”?
a. măsurare presiunii cu un manometru;
b. compararea etanşeităţii vasului de verificat cu cea a
unui vas etalon cu etanşeitate garantată;
c. compensarea pierderilor de presiune
Răspunsuri: 1-a; 2-b; 3-b; 4-a; 5-c; 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 END ÎN ANUL 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.
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