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1. EXAMINAREA CU LICHIDE PENETRANTE (PT) 
 

1.1 Examinarea cu Lichide Penetrante Nivel 1 (PT-1) 
 

1.1.1 Examinarea cu Lichide Penetrante Nivel 1 (PT-1) – Examen General  
 

 

1. Examinarea cu lichide penetrante se bazează pe principiul de: 

(a) Undele sonore polarizate într-un lichid 

(b) Domenii magnetice 

(c) Absorbția razelor X 

(d) Acţiune capilară 

 

2. Când un tub cu diametru mic este plasat într-un pahar cu apă, apa se ridică în tub până la un nivel 

deasupra suprafeței adiacente. Aceasta se numește:  

(a) Vâscozitate 

(b) Acțiune capilară 

(c) Tensiunea superficială 

(d) Testarea barometrică 

 

3. Cum este legată de obicei dimensiunea unei indicații de lichid penetrant de discontinuitatea pe care o  

reprezintă: 

(a) Mai mare decât 

(b) Mai mică decât 

(c) Egală cu 

(d) Nu are legătură cu 

 

4. Un penetrant care se autoemulsifică se numește: 

(a) Indepartabil cu solvent 

(b) Lavabil cu apa 

(c) Post-emulsionare 

(d) Metoda sensibilității double 
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5. Un procedeu de penetrare care utilizează un emulgator ca o etapă separată în procesul de îndepărtare 

a penetrantului se numește: 

(a) Indepartabil cu solvent 

(b) Lavabil cu apă 

(c) Post-emulsionare 

(d) Metoda sensibilității duble 

 

6. Un proces de penetrare în care excesul de penetrant este îndepărtat cu un solvent organic se 

numește: 

(a) Indepărtabil cu solvent  

(b) Lavabil cu apă 

(c) Post-emulsionat 

(d) Metoda dublă 

 

7. Care dintre următoarele afirmații descrie cu exactitate capacitățile de testare a penetranților lichizi? 

(a) Examinarea cu lichid penetrant este utilă pentru localizarea discontinuităților sub 

suprafată într-o piesa 

(b) Examinarea cu lichid penetrant este utilă pentru localizarea discontinuităților în 

materialele poroase 

(c) Examinarea cu lichid penetrant este utilă pentru localizarea discontinuităților 

deschise la suprafață în materiale neporoase 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

8. Care dintre următoarele tipuri de discontinuități ar putea fi de obicei găsite prin examinarea cu lichide 

penetrante? 

(a) Zgura internă într-o sudură 

(b) Zgură internă într-o piesa turnata 

(c) Segregația din oțelul inoxidabil austenitic 

(d) Fisuri de oboseală 
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9. Care dintre următoarele elemente chimice sunt, în mod normal, reduse la minimum în lichidele 

penetrante, atunci când se examinează oțel inoxidabil și titan? 

(a) Hidrogen 

(b) Clor 

(c) Carbon 

(d) Ulei 

 

10. Care dintre următoarele elemente chimice sunt reduse, în mod normal, la minimum în lichidele 

penetrante la examinarea aliajelor pe bază de nichel? 

(a) Sulful 

(b) Oxigen 

(c) Carbon 

(d) Azot 

 

11. Care dintre următoarele este cea mai recomandată metodă de pre-curățare a unei piese înainte de 

examinarea cu lichide penetrante? 

(a) Sablare 

(b) Degresarea cu vapori 

(c) Şmirgheluirea 

(d) Curatarea cu perie de sârmă 

 

12. Care dintre următoarele procedee de pre-curățare nu este recomandată? 

(a) Curățarea cu detergenți 

(b) Degresarea cu vapori 

(c) Sablare 

(d) Curățare cu ultrasunete 

 

13. O perie de sârmă trebuie folosită pentru pre-curățare: 

(a) Când se elimină grăsimea și uleiul 

(b) Numai ca ultimă soluție 

(c) Când trebuie îndepărtată rugina 

(d) Atunci când trebuie îndepărtate bavurile 
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14. Un hidrometru este utilizat pentru a măsura: 

(a) Vâscozitatea penetrantului 

(b) Greutatea specifică a developanţilor umezi pe bază de apă 

(c) Greutatea specifică a penetrantului 

(d) Greutatea specifică a curaţitorului 

 

15. Penetranții vizibili, indepartabili cu solvenți sunt indicati pentru: 

(a) Inspectarea pieselor cu suprafețe rugoase 

(b) Inspectarea loturilor de piese mici 

(c) Inspectarea pieselor la care se asteaptă indicații foarte fine 

(d) Inspectarea pieselor cu suprafețe poroase 

 

16. Pentru rezultate adecvate, ce intensitate minimă a luminii UV la suprafața de testare ar trebui să 

furnizeze lampa UV folosită la examinarea cu penetranți fluorescenți? 

(a) 100 de candele pe centimetru pătrat 

(b) 1000 microwati pe centimetru pătrat 

(c) 800 candele 

(d) 35 microwati pe centimetru pătrat 

 

17. Ce timp minim de încălzire este necesar pentru performanța acceptabilă a unei lampi cu vapori de 

mercur? 

(a) Niciuna 

(b) 2 minute 

(c) 5 minute 

(d) 10 minute 

 

18. Care dintre următorii penetranți conține un agent emulsionant? 

(a) Indepartabili cu solvent  

(b) Lavabili cu apa  

(c) Post emulsionabili 

(d) Fluorescenti 
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19. Care dintre următorii penetranți trebuie tratați cu un emulgator înainte de îndepărtarea cu apă? 

(a) Indepartabili cu solvent  

(b) Lavabili cu apa  

(c) Post emulsionabili 

(d) Fluorescenti 

 

20. Pentru ce se foloseste un emulgator? 

(a) Pentru a îndepărta excesul de penetrant 

(b) Pentru a dezvolta indicații la un sistem de penetranti post emulsificabili 

(c) Pentru a ajuta penetrarea la un sistem de penetranti post emulsificabili 

(d) Pentru a putea fi spălat cu apă penetrantul emulsionabil 

 

21. Un emulgator pe bază de ulei se numește: 

(a) Hidrofil 

(b) Hidrofob 

(c) Lipofil 

(d) Fluoroscopic 

 

22. Un emulgator pe bază de apă se numește: 

a) Hidrofil 

(b) Hidrofob 

(c) Lipofil 

(d) Fluoroscopic 

 

23. Clorura de metilen, izopropilul, alcoolul, sunt exemple de: 

(a) Emulgatori 

(b) Developanti 

(c) Solvenți de indepartare a penetrantului 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 
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24. Ce tip de substanțe de îndepărtare pot fi utilizate cu un penetrant care poate fi îndepărtat cu solvent? 

(a) Orice solvent organic 

(b) Numai produsul de curățare recomandat de producătorul penetrantului 

(c) Orice solvenți pe bază de alcool 

(d) Numai hidrocarburile clorurate 

 

25. Care dintre următoarele este o condiție prealabilă pentru examinarea cu lichide penetrante? 

(a) Developantul trebuie aplicat în strat subțire și uniform 

(b) Orice substante de pe suprafață trebuie îndepărtate complet 

(c) Toate urmele de lichide penetrante trebuie îndepărtate după finalizarea testării 

(d) Obiectul de testare trebuie să fie nemagnetic 

 

26. Care dintre următoarele tipuri de procese de pre-curățare pot fi utilizate pentru examinarea cu lichide 

penetrante? 

(a) Numai cu peria de sârmă 

(b) Numai detergent și apă 

(c) Numai degresarea cu vapori 

(d) Orice proces care lasă piesa curată și uscată, nu dăunează piesei și este 

compatibil cu materialele penetrante 

 

27. Care este rezultatul probabil al îndepărtării incomplete a tot excesului de penetrant de pe suprafața 

piesei de examinat? 

(a) Formarea de indicații false 

(b) Formarea indicațiilor relevante 

(c) Exagerarea dimensiunii indicațiilor relevante 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

28. Care este procesul de pre-curățare preferat pentru eliminarea uleiului și a grăsimii: 

(a) Curățarea cu aburi cu un acid adăugat 

(b) Degresarea cu vapori 

(c) Curățarea cu aburi 

(d) Curățarea cu ultrasunete 
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29. Ce metodă de pre-curățare poate fi folosită fie cu un solvent, fie cu o soluție de detergent? 

(a) Curățare cu ultrasunete 

(b) Curățarea cu aburi 

(c) Spălare cu detergent 

(d) Degresarea cu vapori 

 

30. Care este pericolul asociat cu utilizarea unei perii de sârmă în timpul pre-curățării? 

(a) Perii de la peria de sârmă pot astupa indicatiile 

(b) Contaminanții de la peria de sârmă pot provoca fisurarea cu hidrogen a oțelurilor 

cu conținut ridicat de carbon 

(c) Peria de sârmă nu poate îndepărta în mod adecvat substantele organice 

(d) Peria de sârmă poate zgâria metalul 

 

31. Care este metoda preferată de îndepărtare a vopselei înainte de a efectua o examinare cu lichide 

penetrante? 

(a) Sablare 

(b) Curaţare chimica 

(c) Perie de sârmă electrică 

(d) Sablare   

 

32. Ce pregătire sau curățare suplimentară a suprafeței trebuie efectuată pe aluminiu turnat, prelucrat 

sau brut înainte de examinarea cu lichide penetrante? 

(a) Gravare   

(b) Spalare cu detergent  

(c) Sablare 

(d) Nimic 

 

33. Metodele acceptabile de aplicare a penetrantului sunt: 

(a) Pulverizare 

(b) Imersare 

(c) Pensulare 

(d) Toate cele de mai sus 
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34. Perioada de timp în care penetrantul rămâne pe suprafața piesei examinate se numește: 

(a) Timpul de penetrare 

(b) Timp de înmuiere 

(c) Timpul de fixare 

(d) Timp de dezvoltare 

 

35. Îndepărtarea excesului de penetrant este un proces în două etape la care dintre următoarele tipuri de 

lichide penetrante? 

(a) Lavabile cu apa 

(b) Post emulsifiabile 

(c) Indepartabile cu solvent 

(d) Cu aplicare de oxigen lichid 

 

36. Un developant ajută penetrantul să iasa din discontinuitati prin: 

(a) Îndepărtarea adecvată a excesului de penetrant 

(b) Furnizarea unui fundal contrastant pentru indicațiile vizibile   

(c) Acțiunea capilară 

(d) Acțiunea emulgatoare adecvată 

 

37. În procesul de penetrare care poate fi îndepărtat de solvent, excesul de penetrant este îndepărtat cu: 

(a) Un spray cu apă 

(b) Un pulverizator hidrofil 

(c) Un spray cu solvent 

(d) Carpe curate, fără scame, umezite ușor cu solvent 

 

38. Developantul umed pe bază de apă se aplică: 

(a) Imediat înainte de îndepărtarea excesului de penetrant 

(b) Imediat după îndepărtarea excesului de penetrant 

(c) După o perioadă de uscare a suprafetei, după îndepărtarea excesului de 

penetrant 

(d) Pentru rezultate cu sensibilitate maximă 
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39. Developantul umed neapos se aplică: 

(a) Imediat înainte de îndepărtarea excesului de penetrant 

(b) Imediat după îndepărtarea excesului de penetrant 

(c) După îndepărtarea excesului de penetrant și uscarea suprafeței 

(d) Pentru rezultate cu sensibilitate maximă 

 

40. Developantul uscat se aplică: 

(a) Imediat înainte de îndepărtarea excesului de penetrant 

(b) Imediat după îndepărtarea excesului de penetrant 

(c) După îndepărtarea excesului de penetrant și uscarea suprafeței  

(d) Pentru rezultate cu sensibilitate maximă 

 

41. Intervalele tipice ale duratei de actiune a emulgatorului sunt: 

(a) 5 până la 10 minute 

(b) 30 de secunde până la 1 minut 

(c) 1 până la 3 minute 

(d) între 5 și 10 minute 

 

42. Timpii efectivi de emulsionare sunt determinați de: 

(a) Experimental, în timpul calificării tehnicii 

(b) Cerintele clientului 

(c) Cerințe de cod 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

43. Culoarea penetrantului fluorescent sub prezența unei lumini UV este: 

(a) Galben-verde 

(b) Roșu 

(c) Albastru 

(d) Verde 
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44. Ce acțiune este necesară dacă penetrantul este lăsat din greșeală să se usuce pe piesa examinată? 

(a) Repetați testul, începând cu operația de pre-curățare 

(b) Umectați din nou penetrantul, începeți din nou timpul de penetrare și continuați 

(c) Curățați penetrantul de pe suprafață și developati normal 

(d) Curățați penetrantul de pe suprafață, așteptați 5 minute și continuati normal 

 

45. Ce presiune maximă a apei este considerată sigură pentru îndepărtarea excesului de penetrant în 

procesul de spălare cu apa? 

(a) O presiune cât mai scăzută posibil, maxim 50 PSI 

(b) până la 200 PSI 

(c) până la 300 PSI 

(d) până la 500 PSI 

 

46. În timpul etapei de curățare cu apă a penetrantului lavabil cu apă, care este unghiul dorit al jetului față 

de suprafață? 

(a) 90 de grade 

(b) 15 de grade 

(c) 45 de grade 

(d) 75 de grade 

 

47. Ce tip de emulgator este conceput pentru a fi utilizat la spalare cu apa? 

(a) Hidrofil 

(b) Hidrofob 

(c) Lipofil 

(d) Fluoroscopic 

 

48. Post curăţarea este deosebit de importantă atunci când: 

(a) Se folosesc penetranți cu post emulsionare 

(b) Se folosesc detergenți care conțin fosfat 

(c) Se folosesc hidrocarburi clorurate 

(d) Obiectul de testare va fi utilizat într-un mediu cu oxigen lichid 
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49. Când utilizați un emulgator hidrofil, cantitatea de penetrant îndepărtată este cea mai afectată de: 

(a) Concentratia soluției și timpul de pulverizare 

(b) Timpul de penetrare 

(c) Timpul de developare 

(d) Adecvarea pre-curățării 

 

50. Dacă o lampa UV cu vapori de mercur este oprită din neatenție, cât de curând poate fi repornită? 

(a) Imediat 

(b) 5 minute 

(c) 10 minute 

(d) 15 minute 

 

51. Care dintre următoarele metode este în mod normal interzisă, ca metodă de îndepărtare a excesului 

de penetrant atunci când se utilizează penetrant care poate fi îndepărtat cu solvent? 

(a) Pulverizare cu apă 

(b) Un lichid hidrofil 

(c) Pulverizare cu solvent 

(d) Curățați cu carpe fără scame umezite cu solvent 

 

52. Atunci când se efectuează o examinare cu penetrant fluorescent, în mod normal, excesul de penetrant 

este îndepărtat: 

(a) Cu o substanta hidrofila 

(b) Sub lumina UV 

(c) Prin pulverizare cu solvent 

(d) Prin degresare de vapori 

 

53. În timpul unei examinari cu penetrant vizibil, indepartabil cu solvent, îndepărtarea completă a 

penetrantului este indicată de: 

(a) Absența indicațiilor roșii pe suprafața piesei 

(b) Apa de curățare curata 

(c) Finalizarea ciclului de clătire 

(d) Lipsa de pete roșii pe șervețelele de curățare 

 



 

12 
 

 

 

54. Care dintre următoarele este o funcție a unui developant? 

(a) Furnizarea unui fundal contrastant pentru indicațiile vizibile de penetrant 

(b) Spălarea lichidului penetrant 

(c) Penetrarea în discontinuități deschise la suprafață 

(d) Se dizolvă solurile organice pe suprafața piesei 

 

55. Care dintre următoarele este funcția unui developant? 

(a) Furnizarea unui fundal contrastant pentru indicațiile vizibile de penetrant 

(b) Accentuează prezența discontinuităților prin determinarea răspândirii unei indicații 

pe o suprafață mai mare 

(c) Oferă căi capilare pentru a ajuta procesul de eliminare 

(d) Toate cele de mai sus 

 

56. Care dintre următorii developanti se aplică înainte de operația de uscare? 

(a) Uscat 

(b) Umed non-apos 

(c) Umed pe bază de apă 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

57. Cel mai sensibil tip de developant pentru detectarea discontinuităților fine este: 

(a) Solubil în apă 

(b) Umed non-apos 

(c) Uscat 

(d) Suspendat in apă 

 

58. Care dintre următoarele este ordinea descrescătoare a sensibilitatii developantilor? 

(a) Uscat, solubil în apă, suspendabil în apă 

(b) Neapos umed, solubil în apă, suspendabil în apă, uscat 

(c) Solubil în apă. umed, uscat, solubil în apă 

(d) Umed suspendabil, solubil în apă, umed non-apos  
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59. Pentru testarea caror materiale trebuie utilizate substante cu conținut scăzut de sulf și clor? 

(a) Aluminiu, oțel și materiale plastice 

(b) Oțeluri de scule, oțel cromat vanadiu și oțeluri inoxidabile feritice 

(c) Oțeluri inoxidabile austenitice, aliaje de nichel și titan 

(d) Materiale magnetice 

 

60. Ce tip de developant poate fi în suspensie sau în soluție? 

(a) Uscat 

(b) Umed non-apos 

(c) Umed pe bază de apă 

(d) Niciunul dintre cele de mai sus 

 

61. Temperatura apei de spalare folosită la penetrantii lavabili cu apă trebuie să fie: 

(a) 60 până la 110°C 

(b) 40 până la 100°C 

(c) 16 până la 43°C 

(d) 70 până la 140°C 

 

62. Pericolul de spălare excesivă în timpul unui test cu penetrant lavabil în apă este că: 

(a) Excesul de penetrant va fi îndepărtat din piesa 

(b) Penetrantul va fi eliminat din discontinuitati 

(c) Apa uzată va conține o concentrație prea mare de penetranți 

(d) Se formează un strat protector de oxid pe piesa 

 

63. Care proces de penetrant este cel mai potrivit pentru examinarea producției de serie a pieselor mici? 

(a) Indepartabil cu solvent 

(b) Lavabil cu apa 

(c) Post emulsionabil 

(d) Fluorescent 
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64. Care proces de penetrant este cel mai potrivit pentru a detecta discontinuități fine? 

(a) Indepărtabil cu solvent 

(b) Lavabil cu apă 

(c) Post emulsionabil 

(d) Fluorescent 

 

65. Care proces de penetrant este cel mai potrivit pentru detectarea discontinuităților într-o piesă cu filete 

și crestaturi? 

(a) Indepartabil cu solvent 

(b) Lavabil cu apa 

(c) Post emulsionabil 

(d) Fluorescent 

 

66. Care proces de penetrant este cel mai sensibil pentru a detecta discontinuitățile fine? 

(a) Indepartabil cu solvent 

(b) Lavabil cu apa 

(c) Post emulsionabil fluorescent  

(d) Fluorescent lavabil cu apă 

 

67. Ce proces de penetrant este cel mai potrivit pentru aplicații portabile în teren? 

(a) Indepartabil cu solvent 

(b) Lavabil cu apa 

(c) Post emulsionabil 

(d) Fluorescent 

 

68. Ce proces de penetrant ar trebui utilizat dacă sunt anticipate examinări repetate? 

(a) Indepartabil cu solvent 

(b) Lavabil cu apa 

(c) Post emulsionabil 

(d) Fluorescent 
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69. Care este un dezavantaj al utilizării unui penetrant fluorescent? 

(a) Vizibilitate mai mică a indicațiilor 

(b) Trebuie efectuat într-o zonă întunecată cu ajutorul unei lămpi UV 

(c) Se spală ușor cu apă 

(d) Vizibilitate ridicată a indicațiilor 

 

70. Care dintre următorii developanti este aplicat prin periere, pulverizare sau scufundare? 

(a) Umed non-apos 

(b) Umed pe bază de apă 

(c) Uscat 

(d) Sensibilitate dublă 

 

71. Care dintre următorii developanti este aplicat doar prin spray? 

(a) Umed non-apos 

(b) Umed pe bază de apă 

(c) Uscat 

(d) Sensibilitate dublă 

 

72. Care dintre următorii developanti se pot aplica prin imersiune sau prin curgere? 

(a) Umed non-apos 

(b) Umed pe bază de apă 

(c) Uscat 

(d) Sensibilitate dublă 

 

73. Care este timpul minim considerat necesar pentru adaptarea ochilor la intuneric, înainte de a evalua 

rezultatele unui test cu penetrant fluorescent? 

(a) 1 minut 

(b) 2 minute 

(c) 5 minute 

(d) 10 minute 
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74. Care este rezultatul probabil al privirii directe într-o lumină UV? 

(a) Arsura retinei ochiului 

(b) Inflamația temporară a corneei 

(c) Tendință pe termen lung spre formarea cataractei 

(d) Fluorescența fluidului din ochi 

 

75. Ce tip de proces penetrant ar fi cel mai potrivit pentru detectarea unor discontinuitati largi și putin 

adânci? 

(a) Indepartabil cu solvent 

(b) Lavabil cu apa 

(c) Post emulsionabil 

(d) Fluorescent 

 

76. Ce tip de proces penetrant oferă cel mai mult control al nivelului de sensibilitate la testare? 

(a) Indepartabil cu solvent 

(b) Lavabil cu apa 

(c) Post emulsionabil 

(d) Fluorescent 

 

77. Ce tip de proces penetrant este cel mai puțin susceptibil la spălare excesivă? 

(a) Indepartabil cu solvent 

(b) Lavabil cu apa 

(c) Post emulsionabil 

(d) Fluorescent 

 

78. Care este un dezavantaj al penetrantului care poate fi îndepărtat de solvent? 

(a) Este cel mai puțin sensibil  

(b) Nu este adecvat pentru utilizare pe suprafețe denivelate 

(c) Este foarte portabil 

(d) Nu este necesară apă pentru utilizarea sa 
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79. Care dintre următoarele este prima etapă adecvată în îndepărtarea excesului de penetrant atunci 

când se utilizează penetrant indepartabil cu solvent? 

(a) Introduceți piesa în solvent 

(b) Pulverizați piesa cu apă 

(c) Ștergeți suprafața probei cu carpe curate, ușor umezite, fără scame 

(d) Toate cele de mai sus sunt corecte 

 

 
1.1.2 Examinarea cu Lichide Penetrante Nivel 1 (PT-1) – Examen Specific  

  
 

1. Care dintre următoarele tipuri de penetranți, developanți, solvenți sunt utilizați la efectuarea unei 

examinări cu lichide penetrante pe o piesă care este expusă unui mediu de oxigen lichid. 

(a) Penetranți pe bază de apă 

(b) Developatori pe bază de apă 

(c) Solvenți pe bază de apă 

(d) Toate cele de mai sus 

 

2. Cauzele indicațiilor nerelevante sunt: 

(a) îndepărtarea insuficientă a excesului de penetrant de pe suprafață 

(b) Penetrant pe mâinile operatorilor 

(c) Fire, chei, caneluri, colțuri ascuțite, accesorii de presare, orificii, suprafețe dure 

(d) Suprafețe de lucru contaminate 

 

3. Care dintre următoarele metale trebuie testate cu lichde  penetrante  fără sulf și halogen scăzut: 

(a) cupru, argint, aur 

(b) Aliajele pe bază de nichel, anumite materiale din oțel inoxidabil 

(c) Oțel, fier, aluminiu 

(d) Plastic, lemn, hârtie 

 

4. Enumerați două avantaje principale ale developanților „umezi”. 

(a) ________________________________________________________ 

(b) ________________________________________________________ 
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5. Testarea cu lichide penetrante este limitată de incapacitatea sa de a examina unul dintre următoarele 

materiale: 

(a) Aluminiu 

(b) Ceramica 

(c) Materiale poroase 

(d) Cauciuc turnat 

 

6. Enumerați patru procese de curățare care trebuie evitate 

(a) _________________________________________________________ 

(b) _________________________________________________________ 

(c) _________________________________________________________ 

(d) _________________________________________________________ 

 

7. Lichidele penetrante pot fi clasificațe în continuare prin metoda de îndepărtare a excesului de 

penetrant de pe suprafață: 

(a) Lavabil cu apa 

(b) Indepartabili cu solvent 

(c) Cu post emulsionare 

(d) Toate cele de mai sus 

 

8. Domeniile de temperatură tipice pentru efectuarea unei examinări cu lichide penetrante sunt: 

(a) 60 până la 100ºC 

(b) 10 până la 60ºF 

(c) 16 până la 52ºC 

(d) 10 până la 20ºK 

 

9. Ce tip de indicații relevante va arăta porozitatea de suprafata atunci când o placă de aluminiu sudată 

este testată cu metoda lichide penetrante: 

(a) Indicații liniare 

(b) Indicații pătrate 

(c) Indicații triunghiulare 

(d) Indicații rotunjite 
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10. Crăpăturile, lipsa de penetrare, lipsa de fuziune care ajunge la suprafață pe o placă de aluminiu 

sudată care a fost testată cu penetrant lichid vor arăta astfel: 

(a) Indicații liniare 

(b) Indicații rotunjite 

(c) Indicații pătrate 

(d) Indicații triunghiulare 

 

11. Enumerați două moduri de înregistrare a indicațiilor relevante în scopuri de înregistrare: 

(a) _________________________________________________________ 

(b) _________________________________________________________ 

 

12. Explicați ce se înțelege prin materiale penetrante compatibile LOX. 

(a) _________________________________________________________ 

(b) _________________________________________________________ 

 

13. Care dintre metodele următoare nu este recomandată pentru pre-curățare înainte de testul cu lichid 

penetrant: 

(a) Curățarea cu aburi, gravarea, rugina și îndepărtarea vopselei 

(b) Ștergerea cu solvent, degresarea cu vapori, curățarea cu ultrasunete 

(c) Sablare, șlefuire, honuire, prelucrare 

(d) Nu sunt recomandate metodele enumerate mai sus 

 

14. Scopul utilizării unui developant este: 

(a) Crearea unui fundal contrastant pentru penetranți, pentru a asigura o mai bună 

vizibilitate a indicațiilor 

(b) Asistență la acțiunea capilară inversă datorită capacității de absorbție a 

developanților 

(c) Împiedicați corodarea piesei după testul cu penetrant lichid 

(d) Pentru a se asigura că piesa a fost tratată în mod corect 

(e) Ambele a și b sunt corecte 
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15. Secvența tipică de realizare a unui test cu lichid penetrant vizibil indepartabil cu solvent este: 

(a) Curățați în prealabil prin ștergere cu solvent 

(b) Aplicați penetrant vizibil, mențineți umed, timp de 2 minute 

(c) Turnați solventul pe suprafața unei piese și ștergeți cu o cârpă uzată 

(d) Pulverizați pe un strat gros de developant 

(e) Inspectează și raportează 

(f) Post-curățare 

(g) Metodele enumerate mai sus nu sunt corecte din diverse motive 

 

16. Explicați de ce trebuie utilizate materiale penetrante cu continut scazut de halogen, fără sulf, pe oțel 

inoxidabil, titan și aliaje pe bază de nichel. 

(a) _________________________________________________________ 

(b) _________________________________________________________ 

 

17. Principiul pe care se bazează testarea penetrantului lichid este: 

(a) Acțiunea capilară a penetrantului 

(b) Acțiunea capilară a curățătorului / solventului 

(c) Acțiunea capilară a developantului 

(d) Niciuna dintre cele enumerate nu este corectă 

 

18. Limitarea unui test de penetrant lichid este: 

(a) Doar discontinuitatile de suprafata pot fi detectate dacă piesele sunt și curatate 

chimic, fizic și uscate 

(b) Materialele poroase nu pot fi testate 

(c) În unele cazuri, există o problemă de curățare în urma inspecției cu lichide 

penetrante 

(d) Toate limitările enumerate sunt corecte 

 

19. Numește cele șase etape de bază în secvența corectă a modului de desfasurare a unui test cu lichide 

penetrante. 

(a) _________________________________________________________ 

(b) _________________________________________________________ 

(c) _________________________________________________________ 

(d) _________________________________________________________ 
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(e) _________________________________________________________ 

(f) _________________________________________________________ 

 

20. Penetranții pot fi aplicați parțial pe suprafață prin: 

(a) Pulverizare 

(b) Scufundarea 

(c) Turnarea 

(d) Toate metodele de mai sus sunt acceptabile 

 

21. Enumerați patru proprietăți ale unui bun penetrant. 

(a) _________________________________________________________ 

(b) _________________________________________________________ 

(c) _________________________________________________________ 

(d) _________________________________________________________ 

 

22. Care dintre următoarele, este un motiv pentru a efectua curățarea unei piese după un test de lichide 

penetrante: 

(a) Piesa poate fi prelucrată în continuare 

(b) Dacă sunt necesare reparații 

(c) Developantii absorb umezeala și pot duce la corodarea piesei 

(d) Toate motivele sunt corecte 

 

23. Care din următorul penetrant are un emulgator încorporat 

(a) Lavabil cu apa 

(b) Indepartabil cu solvent 

(c) Cu post-emulsionare 

(d) Toate cele enumerate mai sus 

 

24. Care este funcția principală a emulgatorului utilizat în penetrantul cu post-emulsionare 

(a) _________________________________________________________ 

(b) _________________________________________________________ 

 

25. Penetranții lichizi pot fi clasificați după tipurile de coloranți pe care le conțin: 

(a) Contrast vizibil / de culoare 
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(b) Fluorescent 

(c) Sensibilitate dublă 

(d) Toate cele enumerate sunt corecte 

26. Explicați de ce este utilizat un emulgator înainte de îndepărtarea excesului de penetrant de pe 

suprafață atunci când este utilizat un penetrant cu post-emulsionare. 

(a) _______________________________________________________ 

(b) _______________________________________________________ 

27. Explicați ce se va întâmpla atunci când excesul de penetrant de pe suprafață, la un penetrant 

îndepărtabil cu solvent, este îndepărtat cu ajutorul unui solvent pulverizat direct pe suprafața piesei: 

(a) _______________________________________________________ 

(b) _______________________________________________________ 

28. Avantajele utilizării unui penetrant vizibil indepartabil cu solvent față de un penetrant fluorescent post-

emulsionbil este: 

(a) Nu este necesară nici o lumină UV 

(b) Tehnica este potrivită pentru teste la fața locului sau verificări la fața locului 

(c) Nu este nevoie de apă sau emulgatori 

(d) Nu este nevoie de echipament suplimentar 

(e) Toate avantajele enumerate mai sus sunt corecte 

29. Descrieți două funcții importante ale unui developant. 

(a)________________________________________________________ 

(b)________________________________________________________ 

30. Enumerați patru discontinuitati comune ale sudurii care se deschid la suprafața, care pot fi detectate 

in aluminiu sudat, materiale din oțel inoxidabil la efectuarea unui test de lichide penetrante. 

(a) _____________________________________________________________ 

(b) _____________________________________________________________ 

(c) _____________________________________________________________ 

(d) _____________________________________________________________ 

31. Următoarele precauții trebuie respectate la îndepărtarea excesului de penetrant de pe suprafață cu 

metoda de spălare cu apa, folosind un furtun: 

(a) Unghiul de spălare trebuie să fie la 450 

(b) Un spray grosier  

(c) Temperatura apei de 16 până la 43 ° C 

(d) presiune cât mai scăzută pentru a nu depăși 50 psi 

(e) Toate precauțiile enumerate mai sus sunt corecte 
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32. Enumerați patru posibile cauze ale indicațiilor false care pot fi observate în timpul unui test de lichide 

penetrante. 

(a) ______________________________________________________ 

(b) ______________________________________________________ 

(c) ______________________________________________________ 

(d) ______________________________________________________ 

33. Cauzele tipice pentru indicații false sunt: 

(a) Fire, chei, canale, suprafețe rugoase 

(b) Colțuri ascuțite, nituri,  

(c) Îndepărtarea insuficientă a excesului de penetrant de suprafață, penetrant pe 

mâinile operatorilor, folosirea prosoapelor de cârpă / hârtie care au scame, 

suprafețe de lucru murdare 

(d) Prin spălare excesivă cu furtun de înaltă presiune 

 

34. Numește patru metode de pre-curățare a suprafeței unei piese înainte de efectuarea unui test de 

lichide penetrante. 

(a) _______________________________________________________ 

(b) _______________________________________________________ 

(c) _______________________________________________________ 

(d) _______________________________________________________ 

35. Penetranții lichizi pot fi clasificați în continuare dupa metoda de îndepărtare a excesului de penetrant 

de pe suprafață: 

(a) Lavabil cu apa 

(b) Indepartabil cu solvent 

(c) Cu post-emulsionare 

(d) Toate cele de mai sus 

 

36. Avantajele utilizării unui penetrant vizibil indepartabil cu solvent față de un penetrant fluorescent cu 

post emulsionare este: 

(a) Nu este necesară nici o lumină UV 

(b) Tehnica este potrivită pentru teste la fața locului sau verificări la fața locului 

(c) Nu este nevoie de apă sau emulgatori 

(d) Nu este nevoie de echipament suplimentar 

(e) Toate cele enumerate sunt corecte 
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37. Potriviți tipul de penetrant cu lista de avantaje și dezavantaje menționate mai jos: 

           Avantaje                                                                                Dezavantaje 

Potabil                                                            Îndepărtarea penetrantului necesită mul timp 

Nu este nevoie de lumină UV                              Dificil de îndepărtat de pe suprafețe brute 

Adecvat pentru controale la fața locului                    Materialele sunt inflamabile 

Sensibilitate bună                                                   Nu poate fi utilizat în rezervoarele deschise 

(a) Spălat cu apă 

(b) Vizibil care poate fi îndepărtat cu solvent 

(c) Post emulsionat vizibil  

(d) Fluorescent spălare cu apă 

 

38. Cum va fi eliminat excesul de penetrant de pe suprafață dacă a fost utilizat un penetrant cu post 

emulsionare: 

(a) Înmuiați sau pulverizați emulgatorul pe o parte 

(b) Așteptați timpul de actionare corect 

(c) Spalati piesa cu apa respectând regulile corecte recomandate 

(d) Uscați piesa și aplicați developantul 

(e) Toate etapele enumerate sunt corecte 

 

39. Enumerați patru reguli de bază, de siguranță care trebuie respectate la efectuarea unui test de lichide 

penetrante. 

(a) ______________________________________________________ 

(b) ______________________________________________________ 

(c) ______________________________________________________ 

(d) ______________________________________________________ 

 

40. Cele șase etape de bază privind efectuarea unui test tipic de lichide penetrante sunt: 

(a) Suprafață curată înainte de examinare 

(b) Aplicați penetrant, păstrați umed, respectați timpul de penetrare 

(c) Îndepărtați excesul de penetrant de pe suprafață 

(d) Aplicați developantul într-un strat subțire uniform 

(e) inspectează și raportează 

(f) Post-curățare 

(g) Toate etapele enumerate sunt corecte 
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1.1.3 Examinarea cu Lichide Penetrante Nivel (PT-1) – Raspunsuri la intrebari 
 

Tabel adaptat de la original ! 
 

Examinarea cu Lichide Penetrante Nivel 1  
Examen General  Examen Specific  

1 d 21 c 41 c 61 c 1 a 21 *1     
2 b 22 a 42 a 62 b 2 c 22 c     
3 a 23 c 43 a 63 b 3 b 23 a     
4 b 24 b 44 a 64 c 4 *1 24 *1     
5 c 25 b 45 a 65 b 5 d 25 d     
6 a 26 d 46 c 66 c 6 *2 26 *1     
7 c 27 a 47 a 67 a 7 a 27 *1     
8 d 28 b 48 d 68 a 8 b 28 d     
9 b 29 a 49 a 69 b 9 b 29 *1     

10 a 30 d 50 c 70 b 10 c 30 *1     
11 b 31 b 51 c 71 a 11 *1 31 b     
12 c 32 b 52 b 72 b 12 *1 32 *4     
13 c 33 d 53 d 73 c 13 d 33 b     
14 b 34 a 54 a 74 d 14 b 34 *1     
15 c 35 b 55 d 75 c 15 d 35 d     
16 b 36 c 56 c 76 c 16 *1 36 e     
17 c 37 d 57 b 77 c 17 a 37 b     
18 b 38 b 58 b 78 b 18 b 38 c     
19 c 39 c 59 c 79 c 19 *3 39 *1     
20 d 40 c 60 c   20 b 40 g     

 

Nota 1:  cu roșu sunt adaptările acestui capitol 1.1.3 față de original  

Nota 2: *1 - se complectează în scris răsunsul corect, *2   – se complectează în scris răsunsul corect - 

vezi metodele de la 13 (a-c), *3  – se complectează în scris răsunsul correct - vezi cele 6 etape 

enumerate la 40 (a-f), *4  – se complectează în scris răsunsul corect – vezi cele 4 cauze de la 33 (a-d).  

Nota 3: Anexa finală de la pagina 227 prezintă modelul ARoEND de răspuns la întrebările 

marcate cu * la 1.1.3 
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1.2 Examinarea cu Lichide Penetrante Nivel 2 (PT-2) 
 

1.2.1  Examinarea cu Lichide Penetrante Nivel 2  (PT-2) – Examen General  
 
 

1. O aplicație obișnuită a unui bloc de aluminiu care conține fisuri este: 

(a) Determinarea sensibilitatii testului penetrant 

(b) Compararea performanțelor materialelor sau proceselor penetrante 

(c) Determinarea efectelor metodelor de curățare mecanică asupra rezultatelor 

încercărilor penetrante 

(d) Determinarea eficacitatatii tehnicilor de curățare 

2. Care dintre următoarele aspecte nu este (!) un avantaj al unui proce de examinare cu penetrant 

fluorescent lavabil în apă? 

(a) Excesul de penetrant este îndepărtat cu ușurință cu o spălare cu apă 

(b) Este potrivit pentru testarea unor cantități mari de piese mici 

(c) Este îndepărtat cu ușurință din discontinuitățile superficiale 

(d) Are un cost redus, timp de procesare scăzut, comparativ cu procesul de penetrare 

post emulsificat 

3. Atunci când folosiți un proces de examinare cu luchid penetrant care poate fi îndepărtat cu apă, de ce 

temperatura de clătire a apei trebuie să rămână constantă? 

(a) Pentru a evita modificările eficienței de clătire 

(b) Pentru a menține temperatura piesei 

(c) Pentru a evita excesul de spălare 

(d) A se evita spălarea insuficienta 

4. Care este tehnica adecvată pentru îndepărtarea excesului de penetrant dintr-o piesa atunci când se 

utilizează un proces cu penetrant lavabil în apă? 

(a) Pulverizare fină normală la suprafață 

(b) pulverizare grosiera normal la suprafață 

(c) Pulverizare fină la 45 de grade la suprafață 

(d) pulverizare grosiera la 45 de grade la suprafață 

5. Ce tip de developant ați utiliza pentru a obține cele mai bune rezultate ale testului de sensibilitate? 

(a) Uscat 

(b) Umed non-apos 

(c) Umed apos 

(d) Lipofil 
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6. Ce tip de lichid penetrant ar fi cel mai potrivit pentru o aplicație la temperaturi aproape de îngheț? 

(a) indepartabil cu solvent 

(b) Lavabil cu apa 

(c) Post emulsionabil 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

7. Ce tip de developant nu oferă (!) un fundal contrastant pentru a vizualiza indicațiile? 

(a) Uscat 

(b) Umed non-apos 

(c) Solubil în apă 

(d) Suspendabil in apă 

 

8. Ce tip de developant nu trebuie utilizat cu un penetrant vizibil? 

(a) Uscat 

(b) Umed non-apos 

(c) Solubil în apă 

(d) Suspendabil in apă 

 

9. De ce piesele din oțel ar putea avea o tendință mai mare spre ruginire după examinarea cu lichide 

penetrante? 

(a) Materialele penetrante sunt în mod normal corozive 

(b) Reziduurile de materiale penetrante sunt hidroscopice 

(c) Orice ulei protector este îndepărtat în timpul examinării cu lichide penetrante 

(d) Acest lucru este valabil numai dacă developantul și reziduurile penetrante nu sunt 

îndepărtate după testare 

 

10. Avantajul cel mai semnificativ al procesului cu penetrant vizibil indepartabil cu solvent este? 

(a) Potrivit pentru examinarea cu penetranți a obiectelor cu suprafețe rugoase 

(b) Portabilitatea 

(c) Proprietățile sale necorozive 

(d) Capacitatea de a permite reexaminarea 
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11. Grosimea corectă a acoperirii developantului este indicată de: 

(a) Un aspect alb, plin de zăpadă 

(b) Un fundal ușor rozaliu 

(c) Pulverizare cu un șpray fin 

(d) Un strat subțire, translucid 

 

12. La ce procese de examinare cu lichide penetrante se folosesc în mod obișnuit aceiași penetranți? 

(a) Lavabili cu apa 

(b) Se poate îndepărta cu apă și cu solvent 

(c) Indepartabil cu solvent și cu post - emulsificare 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

13. Lampile negre UV cu vapori de mercur se pot stinge dacă tensiunea de alimentare scade sub 

aproximativ: 

(a) 120 volți 

(b) 90 volți 

(c) 220 volți 

(d) 200 volți 

 

14. Intensitatea unei lampi negre UV cu vapori de mercur depinde de: 

(a) Curățenia filtrului său 

(b) Vârsta becului 

(c) Atât a și b 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

15. Când se aprinde prima dată o lampa neagră UV cu vapori de mercur, ce timp minim de încălzire este 

necesar în mod normal? 

(a) Niciuna 

(b) 2 până la 3 minute 

(c) 5 minute 

(d) 10 minute 
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16. Atunci când o lumină neagră UV cu vapori de mercur este întreruptă din neatenție, aproximativ cât 

timp trebuie lăsată să se răcească înainte de a încerca să o repornim? 

(a) Nu este necesar 

(b) 2 până la 3 minute 

(c) 5 minute 

(d) 10 minute 

 

17. O piesa moale de aluminiu trebuie să fie testată cu lichide penetrante. Piesa a fost anterior sablata cu 

nisip pentru a îndepărta reziduurile aderente. Ce pregătire suplimentară a suprafeței trebuie 

efectuată? 

(a) gravare 

(b) curățare cu solvenți 

(c) Curățare cu ultrasunete 

(d) polizare 

 

18. Developanții uscați, neapoși, sunt îndepărtați cel mai bine după   examinarea cu penetranți de: 

(a) Curățarea cu solvent 

(b) Ștergerea cu o cârpă umezită cu apă 

(c) Ștergerea cu un prosop uscat 

(d) Orice dintre cele de mai sus 

 

19. Cel mai important timp de procesare la testul penetrant este: 

(a) Timpul de penetrare 

(b) Timpul de emulsionare 

(c) Timpul de clătire cu apă 

(d) Timpul de developare 

 

20. Un penetrant care conține un emulsionant se numește: 

(a) Indepartabil cu solvent 

(b) Lavabil cu apa 

(c) Post emulsionabil 

(d) Suspensie in solvent  
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21. Cum se numește un penetrant care necesită o etapă de emulsionare separată înainte de 

indepartarea de pe suprafața piesei? 

a) Indepartabil cu solvent 

(b) Lavabil cu apa 

(c) Post emulsionabil 

(d) Suspensie in solvent 

 

22. Avantajul principal al utilizării unui proces cu penetrant lavabil în apă este: 

(a) Sensibilitate 

(b) Securitate 

(c) Toleranța la apă 

(d) Economie 

 

23. În timp ce efectuați un test cu penetrant fluorescent lavabil cu apă, care dintre următorii pașii trebuie 

făcuți sub lumină neagră UV? 

(a) Aplicarea penetrantului 

(b) îndepărtarea excesului de penetrant 

(c) Emulsificare 

(d) Aplicarea developantului 

 

24. Care sunt cele mai importante două proprietăți în determinarea capacității de penetrare a unui lichid 

penetrant? 

(a) Viscozitatea și tensiunea superficială 

(b) Viscozitatea și unghiul de contact 

(c) Tensiunea superficială și capacitatea de umectare 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

25. La care dintre următoarele tipuri de lumină este cel mai sensibil ochiul uman? 

(a) Galben-verde 

(b) Roșu 

(c) albastru-violet 

(d) Portocaliu 
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26. Ce perioadă de timp este considerată în mod normal necesară pentru adaptarea la intuneric a ochilor 

înainte de a efectua un test cu penetrant fluorescent? 

(a) Nu este necesar 

(b) 1 până la 2 minute 

(c) 3 până la 5 minute 

(d) între 5 și 10 minute 

 

27. Care dintre următoarele nu este recomandat în mod normal? 

(a) Efectuarea unui test cu penetrant fluorescent în urma unui test cu penetrant 

vizibil? 

(b) Efectuarea unui test cu penetrant vizibil în urma unui test fluorescent 

(c) Îndepărtarea excesului de penetrant cu apă 

(d) Îndepărtarea excesului de penetrant cu prosoape umezite cu solvent 

 

28. Care este cea mai comună sursă de contaminare a băilor de lichide penetrante? 

(a) Emulgator 

(b) Apa 

(c) Dezvoltator 

(d) Solvent 

 

29. Care dintre următoarele aspecte este considerată în mod normal o practică acceptabilă? 

(a) Sablare cu nisip a pieselor din aluminiu în timpul pre-curățării 

(b) Efectuarea unui test cu penetrant fluorescent în urma unui test cu penetrant vizibil  

(c) efectuarea retestarii pe o piesa testată cu un penetrant lavabil în apă 

(d) Îndepărtarea excesului de penetrant cu apă pulverizata 

 

30. O metodă de testare cu penetrant în care este utilizat un emulgator, separat de penetrant, se 

numește: 

(a) Indepartabil cu solvent 

(b) lavabil cu apa 

(c) Post emulsionare 

(d) Auto emulsifiere 
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31. O metodă de testare cu penetrant în care operatorul poate controla gradul de lavabilitate este 

denumit: 

(a) Autoemulgator 

(b) Post emulsificabil 

(c) Lavabil cu apa 

(d) Indepartabil cu solvent 

 

32. Discontinuitățile deschise și superficiale sunt cel mai bine detectate prin metoda de testare cu 

penetrant? 

(a) Indepartabil cu solvent 

(b) lavabil cu apa 

(c) Post emulsionare 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

33. Un avantaj al procesului de testare a penetrantului post emulsionare este că: 

(a) Piesele pot fi reprocesate de mai multe ori, cu pierderi mici de sensibilitate 

(b) Este cel mai economic proces de testare cu penetrant 

(c) Este foarte susceptibil la spălare excesivă 

(d) Nu se autoemulsifică 

 

34. Un dezavantaj al procesului de penetrare post emulsionare este că: 

(a) Eșantioanele pot fi reprocesate de mai multe ori, cu pierderi mici de sensibilitate 

(b) Nu este foarte sensibil la discontinuități deschise și superficiale 

(c) Este mai puțin sensibil la degradare în prezența acizilor și a cromatilor 

(d) Cererea de emulgator este o etapă suplimentară de procesare 

 

35. Metodele acceptabile pentru aplicarea emulgatorului sunt: 

(a) Scufundarea 

(b) curgerea 

(c) Pulverizare 

(d) Toate cele de mai sus 
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36. Un avantaj al aplicării emulgatorului prin scufundare este: 

(a) Excesul de penetrant este recuperat în rezervorul de emulgator și reprocesat 

(b) Toate piesele de testare sunt acoperite în același timp 

(c) Emulgatorul în exces se scurge în rezervorul de emulgatorului pentru reutilizare 

(d) Spălarea hidrofilă este apoi mai ușor de efectuat 

 

37. Timpul de emulsificare este mai puțin critic pentru detectarea: 

(a) Fisurilor fine  

(b) Discontinuități largi și superficiale 

(c) Porozitatea internă 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

38. Excesul de spălare în timpul îndepărtării excesului de penetrant este mai puțin probabil la care dintre 

penetranți? 

(a) Indepartabil cu solvent 

(b) Lavabil cu apa 

(c) Post emulsionare 

(d) Auto-emulsionabil 

 

39. Vopselele fluorescente utilizate în procesul de testare cu penetranți lichizi sunt cele mai active atunci 

când sunt alimentate cu lumină neagră UV pe urmatoarele lungimi de undă? (Å reprezintă unități 

angstrom) 

(a) 2,0 × 10-7 m (2000 Å) 

(b) 2,5 × 10-7 m (2500 Å) 

(c) 3,25 × 10-7 m (3250 Å) 

(d) 3,65 × 10-7 m (3650 Å)  

 

40. Aplicarea penetrantului pe o piesă poate fi prin: 

(a) Înmuiere, periere sau pulverizare 

(b) Numai prin pulverizare 

(c) Numai pensulare sau pulverizare 

(d) Numai scufundare sau pulverizare  
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41. Procesul de penetrare cel mai potrivit pentru utilizare pe piese cu suprafețe rugoase este: 

(a) Indepartabil cu solvent 

(b) Indepartabil cu apa 

(c) Post emulsionabil 

(d) Particule magnetice 

 

42. Procesul penetrant cel mai potrivit pentru detectarea discontinuităților foarte fine este: 

(a) Indepartabil cu solvent 

(b) Indepartabil cu apa 

(c) Post emulsionsre 

(d) Particule magnetice 

 

43. Procesul de penetrare cel mai potrivit pentru utilizarea pe piese cu caneluri si filete este: 

(a) Indepartabil cu solvent 

(b) Indepartabil cu apa 

(c) Post emulsionabil  

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

44. Indicațiile care sunt cauzate de forma sau construcția piesei sunt numite? 

(a) Relevante 

(b) Nerelevante 

(c) False 

(d) Reale 

 

45. Indicațiile care sunt cauzate de altceva decât o discontinuitate se numesc: 

(a) Relevante 

(b) Nerelevante 

(c) False 

(d) Reale 
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46. Care dintre următoarele discontinuitati nu v-ați aștepta să regăsească într-un turnat? 

(a) Fisuri de contracție 

(b) Penetrare incompletă 

(c) Picaturi reci 

(d) Porozitatea 

 

47. Ce tip de turnare se realizează într-o matriță metalică? 

(a) Turnarea directa 

(b) Turnarea cu nisip 

(c) Turnarea gravitațională 

(d) Modele usor fuzibile 

 

48. Cum se numește actul de determinare a cauzei unei indicații 

(a) Interpretare 

(b) Inspecție 

(c) Evaluare 

(d) Determinarea 

 

49. Actul de determinare a efectului unei discontinuitati asupra utilității unei piese se numește: 

(a) Interpretare 

(b) Inspecția 

(c) Evaluare 

(d) Determinarea 

 

50. Contaminanții care sunt limitați în mod obișnuit în materialele penetrante sunt: 

(a) Hidrogen și clor 

(b) Carbon și sulf 

(c) Hidrogen și carbon 

(d) Clor și sulf 
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1.2.2  Examinarea cu Lichide Penetrante Nivel 2  (PT-2) - Examen Specific 
 
 

1. Rezultatul cel mai probabil al unui timp prea scurt de emulsionare este: 

(a) Tendința de a îndepărta penetrantul din discontinuitatile fine 

(b) îndepărtarea incompletă a excesului de penetrant de pe suprafață 

(c) Un emulgator hiperactiv 

(d) Toate cele de mai sus 

 

2. Difuzarea unui penetrant cu emulgator lipofil pe suprafața piesei testate este oprită de: 

(a) Expirarea timpului de emulsifiere 

(b) Penetrant 

(c) Aplicarea developantului 

(d) Etapa de clătire cu apa 

 

3. Atunci când utilizați un proces de penetrare cu post emulsionare, este important să scurgeți cât mai 

mult excesul de penetrant de pe suprafața piesei care a fost scufundata în penetrant, deoarece: 

(a) Prea mult penetrant pe suprafața piesei poate duce la o penetrare mai rapidă și o 

supra-sensibilitate 

(b) Un strat mai subțire de penetrant este probabil să aibă o acțiune capilară mai 

mare și prin urmare, să fie mai sensibil la discontinuitatile fine 

(c) Un strat mai subțire de penetrant va duce la o contaminare mai mica în rezervorul 

de emulsionant 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

4. Când se utilizează o tehnică de scurgere în timpul emulsionării, care din cele două mecanisme sunt 

responsabile de combinarea emulgatorului și penetrantului? 

(a) Difuziune și amestecare turbulentă 

(b) Osmoză și agitație 

(c) Amestec turbulent și osmoză 

(d) Agitație și amestecare turbulentă 
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5. Atunci când efectuați un test cu penetrant post emulsionare, piesa nu se curață acceptabil în timpul 

procesării normale. Ce ar trebui făcut? 

(a) Întoarceți piesa la emulgator și repetați pasul 

(b) Creșteți temperatura și presiunea apei 

(c) Îndepărtați excesul de penetrant cu solvent și prelucrați restul testului normal 

(d) Curățați piesa și reprocesați de la inceput 

 

6. Caracterul adecvat al eliminării excesului de penetrant, la procedeul cu penetrant lavabil cu apă, este 

influentat și controlat de: 

(a) Timpul de clătire cu apă 

(b) Măsurarea luminozității fluorescente 

(c) Observarea vizuală 

(d) Curățenia pânzelor utilizate pentru îndepărtare 

 

7. Un alt nume pentru un procedeu cu penetrant auto-emulsionant este: 

(a) Indepartabil cu solvent 

(b) Lavabil cu apa 

(c) Post emulsionabil 

(d) Emulsionabil cu solvent  

 

8. Care dintre următoarele, este funcția unui emulgator? 

(a) Să scoată penetrantul dintr-o discontinuitate și să formeze o indicație vizibilă 

(b) Creșterea dimensiunii unei indicații prin acțiune capilară 

(c) Pentru a oferi un fundal contrastant pentru vizualizarea indicațiilor penetrante 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

9. Când este privit sub lumină neagră UV, developantul apare: 

(a) Galben-verde 

(b) albastru-negru 

(c) Alb 

(d) Alb roz 
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10. In care dintre următoarele metode sunt folosiți developanții? 

(a) Lavabil cu apă 

(b) Suspendabil in apă 

(c) Suspendabil in solvent  

(d) Toate cele de mai sus 

 

11. Care dintre următorii developanții necesită ca piesa testată să fie uscată înainte de aplicarea sa? 

(a) Lavabil cu apă 

(b) Suspensie in apă 

(c) Suspensie neapoasă 

(d) Toate cele de mai sus 

 

12. Un efect al unei acoperiri de developant gros poate fi: 

(a) Să ascundă indicațiile de discontinuitate 

(b) Să îmbunătătească indicațiile de discontinuitate 

(c) Creșterea sensibilității testului penetrant prin furnizarea mai multor căi capilare 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

13. De ce este important să vizualizați testul la scurt timp după aplicarea developantului și periodic în 

timpul de developare? 

(a) Pentru a vă asigura că developantul se usucă uniform 

(b) Pentru a evita acumularea de developant în zone adânci 

(c) Pentru a evita acoperirea unor mici indicații de defecte adiacente zonelor cu 

indicatii mari 

(d) Pentru a evita ascunderea indicațiilor tranzitorii pe un fond curat 

 

14. Care dintre următoarele este un avantaj pentru un developant uscat? 

(a) Ușurința de manipulare 

(b) Nu este coroziv 

(c) Nu există vapori periculoși 

(d) Toate cele de mai sus 
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15. De ce este nevoie de o suprafață uscată înainte de aplicarea developantului mai mult la un 

developant uscat decât cu un developant umed neapos? 

(a) Deoarece developantul uscat nu formează decât o peliculă subțire pe suprafața 

piesei 

(b) Deoarece solventul într-un developant umed non-apos pătrunde mai adânc în 

discontinuitați pentru a absorbi penetrantul și a-l atrage înapoi 

(c) Deoarece piesa caldă provoacă evaporarea solventului la developantul neapos 

(d) Toate cele de mai sus 

 

16. Metoda preferată de aplicare a developantului umed apos este: 

(a) Scufundarea 

(b) Pulverizare 

(c) Periaj 

(d) Toate cele de mai sus 

 

17. Este mai ușor să controlați grosimea acoperirii developantului la un developant solubil decât unul 

suspendabil în apă deoarece: 

(a) Mai puțin developant poate fi dizolvat, care este suspendat în apă 

(b) Se usucă mai rapid pe piesă 

(c) Evaporarea lasă un strat subțire, uniform, pe piesă 

(d) Toate cele de mai sus 

 

18. Care dintre următoarele nu este un avantaj pentru un developant umed apos? 

(a) Poate fi aplicat pe o suprafață uscată 

(b) Nu are vapori periculoși 

(c) Există dovezi vizibile de acoperire a developantului 

(d) În timpul uscării, doar apa se evaporă, nu solvenții costisitori 

 

19. Un dezavantaj al developantilor solubili în apă este: 

(a) Agitația developantului nu este necesară 

(b) Se obține un film de developant uniform 

(c) Developantul uscat este greu de îndepărtat în timpul curățării 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 
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20. Sunt mai vizibile indicațiile de penetrant fluorescent decât indicațiile de penetrant de contrast, 

deoarece: 

(a) Ele reflectă mai multă lumină 

(b) Emit mai degrabă decât reflectă lumina 

(c) Conțin o concentrație mai mare de particule de colorant 

(d) Contrastul galben - verde mai puternic decât roșu - alb 

 

21. Tendința unui lichid de a fi atras în discontinuitati mici se numește: 

(a) Viscozitatea 

(b) Barometric 

(c) Acțiune capilară 

(d) Tensiunea superficială 

 

22. Un lichid care reacționează cu un penetrant pentru a-l face lavabil cu apă se numește: 

(a) Developant 

(b) Emulgator 

(c) Spălător apos 

(d) Produse de curățare neapoase 

 

23. Un test de toleranță la apă ar fi efectuat pe: 

(a) Penetranți indepartabili cu solvenți 

(b) Penetranti lavabili cu apă și penetranti emulsionabili 

(c) Penetranți indepartabili cu solventi și emulgatori hidrofili 

(d) Penetranți și emulgatori lipofili lavabili cu apă 

 

24. O problemă care ar putea fi cauzată de un penetrant cu un conținut de apă anormal de mare este: 

(a) Fisurarea in prezenta hidrogenului 

(b) Ruginirea pieselor din oțel 

(c) Contaminarea apei 

(d) Estomparea indicațiilor 
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25. Deteriorarea performanței materialului penetrant poate fi cauzată de care dintre următoarele? 

(a) Contaminarea apei 

(b) Căldură 

(c) Solvenți de curățare 

(d) Toate cele de mai sus 

 

26. Când adăugați apă la un penetrant, limita de toleranță la apă este indicată atunci când: 

(a) Opacitatea atinge 2% din standardul internațional de transmisie optică 

(b) Materialul penetrant și colorantul se separă în părțile lor constitutive 

(c) Se produce o tulburare permanentă 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

27. Posibilele degradări ale performanțelor materialelor penetrante sunt adesea verificate de: 

(a) Efectuarea testării penetranților cu blocuri de comparație folosind penetranți noi și 

vechi 

(b) Test de toleranță la apă 

(c) Utilizarea unui penetrametru de testare a penetrantului 

(d) Judecata unui inspector calificat în timpul testării producției 

 

28. Cel mai frecvent efect biologic al materialelor penetrante asupra personalului este: 

(a) Arsuri pe retina ochiului din cauza supraexpunerii la lumina ultravioletă 

(b) Iritarea pielii cauzată de îndepărtarea uleiurilor naturale de pe piele 

(c) Intoxicații acute cu clor 

(d) Fără efect 

 

29. Emulgatorii hidrofili pot fi aplicați prin: 

(a) Scufundarea 

(b) Imersiune 

(c) Pulverizare 

(d) Toate cele de mai sus 
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30. Termenul „elimină pierderile” se referă la: 

(a) Pierderea materialelor penetrante care sunt transportate de la o stație de 

procesare la alta pe piesa de testare 

(b) Penetrant care este îndepărtat din discontinuitați în timpul procesului de spălare 

cu apă 

(c) Penetrant care este îndepărtat din discontinuitați din cauza supra-emulsificării 

înainte de spalarea cu apă 

(d) Atât b cât și c 

 

31. Mecanismul de difuzie este utilizat în operațiunile din: 

(a) Penetrantul indepărtabil cu solvent 

(b) Emulgatorii lipofili 

(c) Emulgatorii hidrofili 

(d) Atât b cât și c 

 

32. Concentrația unui emulgator hidrofil poate fi măsurată prin: 

(a) Greutatea specifică 

(b) Luminozitate fluorescentă 

(c) Un contor optic de refracție  

(d) Un bloc de comparație 

 

33. Atunci când se aplică prin imersiune, o concentrație optimă pentru un emulgator hidrofil este: 

(a) 0,5-2% 

(b) 80–100% 

(c) 2,5-20% 

(d) 50–80% 

 

34. Timpul de contact al emulgatorului hidrofil depinde de următoarele: 

(a) Finisarea suprafeței piesei testate 

(b) Concentrația emulgatorului 

(c) Mod de aplicare 

(d) Toate cele de mai sus 
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35. Cum se determină corect timpul de emulsionare? 

(a) Recomandările producătorului 

(b) O jumătate din timpul de penetrare 

(c) Experimental 

(d) La fel ca timpul de penetrare 

 

36. Care dintre următoarele se folosește în legătură cu emulgatorul hidrofil aplicat prin imersiune? 

(a) Periaj 

(b) Agitație 

(c) Drenare 

(d) Toate cele de mai sus 

 

37. Care dintre următoarele este un dezavantaj al unui emulgator hidrofil? 

(a) toleranță mai mare la penetrant decât emulgatorii lipofili 

(b) Economici 

(c) Pierderi mai mici în comparație cu emulgatorii lipofili 

(d) Aplicație versatilă 

 

38. În timpul îndepărtării excesului de penetrant, se poate utiliza o pre-clătire cu spray de apă cu: 

(a) Un emulgator lipofil 

(b) Un emulgator hidrofil 

(c) Un emulgator hidrofob 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

39. Reciclarea apei de indepartare a penetrantului și de clătire este facilitată cu care dintre următoarele 

tipuri de emulgator? 

(a) Hidrofobic 

(b) Hidrofil 

(c) Lipofil 

(d) Higroscopic 

 

40. Ce tip de emulgator este destinat utilizării fără diluare? 

(a) Hidrofob 

(b) Hidrofil 
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(c) Lipofil 

(d) Hgroscopic 

 

41. Conținutul de halogen din materialele penetrante este limitat din cauza posibilității de crăpare datorita 

coroziunii la stres în următoarele materiale: 

(a) Oțel rezistent la tracțiune 

(b) Oțel inoxidabil austenitic 

(c) Aliajele de titan 

(d) Toate cele de mai sus 

 

42. Cea mai probabilă cauză de scadere a performanței la un emulgator lipofil este: 

(a) Vâscozitatea ridicată 

(b) Contaminarea cu apă 

(c) Separarea pe faze 

(d) Concentrație necorespunzătoare 

 

43. La efectuarea unui test al conținutului de apă al unui emulgator lipofil conform ASTM D-95, ce solvent 

este utilizat?    

                               (a) Nafa 

(b) Trichloretan 

(c) Benzenul 

(d) Xilenă 

 

44. Care dintre următorii developanti ați aștepta să fie cel mai puțin sensibil? 

(a) Suspensie in apă (imersiune) 

(b) Suspensie in apă (spray) 

(c) Uscati (scufundare) 

(d) Umed non-apos (spray cu solvent) 

 

45. Care dintre următorii developanti ați aștepta să fie cel mai sensibil? 

(a) Suspensie in apă (imersiune) 

(b) Suspensie in apă (spray) 

(c) Uscati (scufundare) 

(d) Umed non-apos (spray cu solvent) 
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46. Care dintre următorii developanți ați aștepta să fie cel mai puțin sensibil? 

(a) Suspensie in apă (imersiune) 

(b) Suspensie in apă (spray) 

(c) Uscați (scufundare) 

(d) Umed non-apos (spray cu solvent) 

 

47. Care dintre următorii developanti ați aștepta să fie cel mai sensibil? 

(a) Suspensie in apă (imersiune) 

(b) Suspensie in apă (spray) 

(c) Solubil în apă (spray) 

(d) Solubil în apă (imersiune) 

 

48. În ceea ce privește tipul de lumină, penetrantul mixt este vizualizat în: 

(a) Lumina albă 

(b) Lumina neagră UV 

(c) Atât a și b 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

49. Când este posibilă detectarea unor defecte ușor sub-suprafețe folosind testarea penetrantă? 

(a) Numai dacă utilizați penetrant fluorescent 

(b) Atunci când utilizați penetrant post-emulsionabil 

(c) Nu este posibilă detectarea unor defecte sub-suprafețe folosind examinarea cu 

lichide penetrante 

(d) Când folosiți penetranți cu sensibilitate dublă 

 

50. Care dintre următoarele ar fi clasificat ca un defect în funcționare? 

(a) O fisură de contracție 

(b) O fisură de oboseală 

(c) O fisură de măcinare 

(d) Toate ar putea fi defecțiuni în funcționare 
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1.2.3 Examinarea cu Lichide Penetrante Nivel 2 (PT-2) – Raspunsuri la întrebări  
 

 

Examinarea cu Lichide Penetrante Nivel 2   
Examen General Examen Specific 

1 a 35 d     1 b 35 c     
2 e 36 b     2 d 36 b     
3 e 37 a     3 d 37 b     
4 d 38 b     4 a 38 b     
5 b 39 d     5 d 39 b     
6 d 40 a     6 c 40 c     
7 a 41 b     7 b 41 d     
8 a 42 c     8 d 42 b     
9 c 43 b     9 b 43 d     
10 b 44 b     10 d 44 c     
11  45 b     11 c 45 d     
12 c 46 c     12 a 46 b     
13 d 47 t     13 c 47 d     
14 c 48 a     14 d 48 c     
15 c 49 c     15 a 49 c     
16 e 50 d     16 d 50 b     
17 c       17 d       
IN d       18 a       
19 a       19 d       
20 b       20 b       
21 c       21 c       
22 b       22 b       
23 b       2'3 d       
24 e       24 b       
25 c       25 d       
26 e       26 c       
27 a       27 a       
28 b       28 b       
29 d       29 d       
30 c       30 a       
31 e       31 b       
32 c       32 c       
33 a       33 c       
34 d       34 d       

 
    Notă: Se complectează tabelul de la Examen General cu răspunsul lipsă la întrebarea 11/d 
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2.EXAMINAREA CU PARTICULE MAGNETICE (MT) 
2.1 Examinare cu particule magnetice Nivel 1 (MT-1) 

 
2.1.1 Examinare cu particule magnetice Nivel 1 (MT-1) - Examen General 
 
1. Testarea cu particule magnetice pune în evidenţă , cel mai probabil,discontinuităţi subsuperficiale în: 

(a) Oțelurile moi cu permeabilitate ridicată 

(b) Oțeluri moi cu permeabilitate redusă 

(c) Oțeluri dure cu permeabilitate redusă 

(d) Oțeluri dure cu permeabilitate ridicată 

 

2. Care dintre următoarele nu este un avantaj al testării cu particule magnetice? 

(a) Rapid și simplu de efectuat 

(b) Poate detecta discontinuitățile umplute cu materiale străine 

(c) Cea mai fiabilă pentru găsirea fisurilor de suprafață în orice tip de materiale 

(d) Funcționează bine printr-un strat subțire de vopsea 

 

3. Care din următoarele nu reprezintă o limitare a testării cu particule magnetice? 

(a) Tipul de materiale care pot fi testate în mod eficient 

(b) Orientarea câmpului magnetic 

(c) Necesitatea demagnetizării 

(d) Capacitatea de a detecta discontinuitățile umplute cu materiale străine 

 

4. Cea mai eficientă metodă NDT pentru localizarea fisurilor de suprafață la materialele feromagnetice 

este: 

(a) Testarea cu ultrasunete 

(b) Testarea radiografică 

(c) Testarea cu particule magnetice 

(d) Testarea cu penetranți lichizi 

 

5.  Care dintre următoarele poate forma o indicaţie la testarea cu pulberi magnetice? 

(a) O îmbinare între două materiale feromagnetice cu permeabilitate diferită 

(b) O îmbinare prin contracţie în materiale feromagnetice  

(c) O îmbinare prin lipire în materiale feromagnetice 

(d) Toate cele de mai sus 
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6. O discontinuitate care se produce în timpul solidificării metalului topit se numește: 

(a) Inerentă 

(b) De prelucrare 

(c) De funcţionare  

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

7. La ce tip de discontinuitate ar putea fi incadrat defectul tip“ţeavă”? 

(a) Inerentă 

(b) De prelucrare 

(c) De funcţionare  

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

8. Suprapunerea poate fi clasificată ca o discontinuitate ? 

(a) Inerentă 

(b) De prelucrare 

(c) In funcţionare 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

9. O laminare într-o placă de oțel poate fi clasificată ca o discontinuitate? 

(a) Inerentă 

(b) De prelucrare 

(c) In funcţionare 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

10. O ruptură internă cauzată de deformarea oțelului   la temperaturi excesive se numește: 

(a) Suprapunere 

(b) Ruptură la rece 

(c) Fisură de forjare 

(d) Incluziune de zgură 
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11. Crăpăturile cauzate de tensiuni alternative peste un nivel critic se numesc: 

(a) Fisuri de coroziune la stres 

(b) Fisuri ciclice 

(c) Fisuri critice 

(d) Fisuri de oboseală 

 

12. Fisurile care sunt cauzate de o combinaţie de tracțiune și coroziune se numesc : 

(a) Fisuri de coroziune la stres 

(b) Fisuri ciclice 

(c) Fisuri  critice 

(d) Fisuri de oboseală 

 

13. Care dintre următoarele sunt materiale feromagnetice? 

(a) Aluminiu, fier, cupru 

(b) Fier, cupru, nichel 

(c) Cupru, aluminiu, argint 

(d) Fier, cobalt, nichel 

 

14. Forța de magnetizare de sens contrar necesară pentru a îndepărta câmpul magnetic rezidual din 

piesa testată după ce a fost magnetizată la saturaţie se numește: 

(a) Hysterezis 

(b) Forță coercitivă 

(c) Flux de demagnetizare 

(d) Saturație inversă 

 

15. Liniile de forță magnetice intră și ies dintr-un magnet la: 

(a) Saturație 

(b) Raporturi L / D mai mari de 4 la 1 

(c) Puncte de concentrare a fluxului 

(d) Poli 
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16. Uşurinţa cu care se poate induce un câmp magnetic într-o piesă de testare se numește: 

(a) Reluctanţă 

(b) Retentivitate 

(c) Permeabilitate 

(d) Electromagnetism 

 

17. Opoziția la inducerea unui câmp magnetic se numește: 

(a) Reluctanţă 

(b) Retentivitate 

(c) Permeabilitate 

(d) Electromagnetism 

 

18. Capacitatea unui material de a rămâne magnetizat  după îndepărtarea forței de magnetizare este 

numită: 

(a) Reluctanţă 

(b) Retentivitate 

(c) Permeabilitate 

(d) Electromagnetism 

 

19. Un câmp magnetic care este conținut complet în piesă se numește: 

(a) Câmp limitat 

(b) Câmp longitudinal 

(c) Câmp circular 

(d) Câmp saturat 

 

20. Care dintre următoarele metode produce un câmp magnetic circular? 

(a) Bobina 

(b) Curent prin piesă 

(c) Jugul magnetic 

(d) Toate cele de mai sus 
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21. Tehnica folosită pentru a găsi discontinuităţi transversale la capetele barelor  magnetizate longitudinal   

      prin utilizarea curenților tranzitorii se numește : 

(a) Tehnica cu bobina 

(b) Tehnica de intrerupere bruscă 

(c) Tehnica jugului magnetic 

(d) Tehnica cu electrozi de contact 

 

22. Câmpul de scăpări este cel mai puternic atunci când discontinuitatea întrerupe liniile de flux magnetic 

la un unghi de: 

(a) zero grade 

(b) 45 grade 

(c) 90 grade 

(d) 180 grade 

 

23. Cea mai bună metodă de inducere a unui câmp circular într-un tub este prin: 

(a) Conductor central 

(b) Curent prin piesă 

(c) Bobină 

(d) Tehnica cu electrozi de contact 

 

24. Densitatea fluxului magnetic este zero la: 

(a) Suprafața interioară a unui tub magnetizat cu un conductor central 

(b) Suprafața exterioară a unui tub magnetizat cu un conductor central 

(c) Suprafața exterioară a unei bare magnetizate prin trecerea curentului prin ea 

(d) Centrul (axa) unei bare magnetizate prin trecerea curentului prin ea  

 

25. Densitatea fluxului magnetic este cea mai mare la: 

(a) Suprafața exterioară a unui tub neferomagnetic magnetizat cu un conductor central 

(b) Suprafața interioară a unui tub neferomagnetic magnetizat cu un conductor central 

(c) Suprafața exterioară a unui tub feromagnetic magnetizat cu un conductor central 

(d) Suprafața interioară a unui tub feromagnetic magnetizat cu un conductor central 
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26. Un aspect important atunci când se utilizează o metodă cu contact direct este: 

(a) Puterea de ridicare a jugului 

(b) Diametrul bobinei 

(c) Prevenirea arderilor prin arc 

(d) Rezistența câmpului adiacent diametrului interior al bobinei 

 

27. Metoda cu electrozi de contact este cea mai sensibilă pentru fisuri: 

(a) Paralele cu o linie care leagă punctele de contact  

(b) Tangențiale la o rază de la fiecare punct de contact  

(c) Perpendiculare pe o linie care leagă punctele de contact  

(d) Perpendiculare pe axa lungă a bobinei 

 

28. Când utilizați electrozi de contact, arsurile prin arc electric pot fi cauzate de una din următoarele? 

(a) Suprafeţe  de contact murdare 

(b) Presiune inadecvată 

(c) Un curent de magnetizare prea mare 

(d) Toate cele de mai sus 

 

29. Diferența importantă între curentul continuu și cel alternativ pentru testarea cu particule magnetice   

     este: 

(a) Efectul pelicular cauzat de curent continuu adaugă mobilitate particulelor 

magnetice 

(b) Câmpurile magnetice rezultate in urma curentului alternativ sunt mai greu de 

demagnetizat 

(c) Câmpurile magnetice rezultate in urma curentului  continuu sunt mai penetrante 

(d) Câmpurile magnetice rezultate in urma curentului alternativ sunt mai puternice 

 

30. Efectul pelicular  este cel mai vizibil în una din  următoarele tehnici : 

(a) Un conductor magnetic traversat de curent continuu 

(b) Un conductor nemagnetic traversat de curent continuu 

(c) Un conductor magnetic traversat de curent alternativ de 50 Hz 

(d) Un conductor nemagnetic traversat de curent alternativ de 50 Hz 
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31. Cea mai utilizată sursă de curent continuu pentru testarea cu particule magnetice este: 

(a) Generatoare electrice cu motor 

(b) Curent alternativ redresat 

(c) Baterii  

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

32. Câmpurile generate în materialul feromagnetic cu curent alternativ sunt utile pentru a localiza: 

(a) Toate discontinuitățile 

(b) Fisuri de suprafață 

(c) Discontinuităţi ale suprafeței 

(d) Porozitatea internă 

 

33. O regulă utilă de folosit pentru stabilirea curentului necesar în magnetizarea circulară: 

(a) 1000 amperi / 25 mm diametru 

(b) 1000 amperi ∙ spira / 25 mm diametru 

(c) 1000 amperi / 25 mm distanță intre electrozi 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

34. Formula, NI = 45000 / (L / D), este utilizată pentru a calcula curentul de magnetizare adecvat pentru: 

(a) Magnetizarea cu electrozi de contact 

(b) Curent prin piesa (magnetizare directă) 

(c) Un conductor central 

(d) Magnetizarea cu bobină 

 

35. Formula, NI = 45000 / (L / D), oferă un curent de magnetizare corespunzător pentru o bobină, 

indiferent de dimensiunea bobinei, atâta timp cât: 

(a) Piesa testată nu are sectiunea mai mare de 1/10 din aria secțiunii transversale a 

bobinei 

(b) Se utilizează curent alternativ 

(c) Piesa testate aproape umple bobina 

(d) Piesa testate este aproape lipită de peretele interior al bobinei 
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36. Pentru metodele de magnetizare cu contact direct, in ce direcție este orientat câmpul magnetic, în 

raport cu axa longitudinală ? 

(a) Paralel 

(b) La 45 grade 

(c) La 90 grade 

(d) La 180 grade 

 

37. Pentru metodele de magnetizare cu contact, ce direcție trebuie să aibă curentul faţă de direcţia 

discontinuităţilor preconizate? 

(a) Paralel 

(b) La 45 grade 

(c) La 90 grade 

(d) La 180 grade 

 

38. Care este mărimea câmpului magnetic la suprafața unei bare cu diametrul de 100 mm comparativ cu 

cea de la suprafața unei bare cu diametrul de 50 mm, prin fiecare trecând un current de 1000 A? 

(a) De două ori 

(b) O jumătate 

(c) Un sfert 

(d) De patru ori 

 

39. Care este mărimea câmpului magnetic la suprafața unei bare cu diametrul de 25 mm în comparație 

cu cea de la suprafața unei bare cu diametrul de 50 mm, prin fiecare trecând un  curent de 1000 A? 

(a) De două ori 

(b) O jumătate 

(c) Un sfert 

(d) De patru ori 

 

40. Câmpul magnetic din exteriorul unui conductor străbatut de curent scade: 

(a) Exponențial 

(b) Liniar 

(c) Invers cu distanța 

(d) Invers cu pătratul distanței 
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41 Cum este intensitatea câmpului magnetic la suprafața unui conductor magnetic cu permeabilitate, µ,   

în raport cu intensitatea câmpului magnetic, F, la suprafața unui conductor nemagnetic prin care trece 

acelaşi curent? 

(a) F × μ 

(b) La fel 

(c) F / μ 

(d) Nu are legătură 

 

42 În comparație cu intensitatea câmpului magnetic de la suprafața exterioară, intensitatea câmpului 

magnetic în centrul unui conductor gol, nemagnetic, care transportă curent continuu este: 

(a)I/D 

(b) La fel 

(c) Zero 

(d) Este nevoie de mai multe informații pentru a stabili 

 

43. Mărimea câmpului magnetic F, în exteriorul unui conductor magnetic de permeabilitate μ este, în 

comparatie cu cea din exteriorul unui conductor nemagnetic de aceeași dimensiune, traversat de 

același current,? 

(a) F × μ 

(b) La fel 

(c) (F) / μ 

(d) Nu are legătură 

 

44. Care dintre următoarele descrie forma particulelor utilizate pentru testarea cu particule magnetice 

uscate?             (a) Sferice 

(b) Unghiulare 

(c) Alungite 

(d) Amestec de alungite și globulare 

 

45. Care dintre următoarele particule sunt cele mai sensibile? 

(a) Umede 

(b) Uscate 

(c) Depinde de permeabilitatea probelor 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 
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46. Care dintre următoarele culori este cea mai răspandită pentru particulele magnetice? 

(a) Roşu 

(b) Gri 

(c) Negru 

(d) Toate cele de mai sus 

 

47. O tehnică de testare cu particule magnetice în care piesa este magnetizată și particulele magnetice 

aplicate după îndepărtarea forței de magnetizare se numeşte: 

(a) Metoda magnetică 

(b) Metoda continuă 

(c) Metoda reziduală 

(d) Metodă discontinuă 

 

48. Care dintre următoarele caracteristici ar fi cea mai importantă într-o piesă care trebuie testată folosind 

metoda reziduală? 

(a) Retentivitate ridicată 

(b) Permeabilitate ridicată 

(c) Reluctanță scăzută 

(d) Permeabilitate scăzută 

 

49. Metoda umedă este superioară particulelor uscate pentru a detecta : 

(a) Discontinuităţi sub suprafaţă 

(b)  Fisuri de suprafață fine 

(c) Fisuri de suprafață deschise 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

50. Alegerea culorii particulelor magnetice se bazează pe: 

(a) Performanța optimă a particulelor / lichidului magnetic 

(b) Culoarea luminii de inspecție disponibile 

(c) Obținerea unui contrast maxim cu fondul piesei 

(d) Răspuns optim de culoare al ochiului uman 
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51. Metoda reziduală se aplică: 

(a) Numai discontinuităţilor de suprafață 

(b) Numai discontinuităţilor sub suprafață 

(c) Discontinuităţilor de suprafață sau de sub suprafaţă 

(d) Pentru toate discontinuităţile cu excepția fisurilor de suprafaţă inchise  

 

52. Prin care dintre următoarele tehnici ar fi obținută cea mai mare sensibilitate la fisurile fine de 

suprafață? 

(a) Metoda umedă cu câmpuri reziduale,  

(b) Metoda uscată cu câmpuri reziduale 

(c) Metoda umedă cu câmp continu  

(d) Metoda continuă, uscată 

 

53. Un câmp rezidual este întotdeauna mai mic decât un câmp continuu, deoarece? 

(a) Câmpul magnetic, așa cum se vede în curba histerezis, este zero atunci când nu 

există forță de magnetizare 

(b) Câmpul magnetic, așa cum se vede în curba histerezis, este mai mic atunci când 

nu există forță de magnetizare 

(c) Câmpul magnetic, așa cum se vede în curba histerezis, este mai mare atunci când 

nu există forță de magnetizare 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

54. Când este posibil, magnetizarea circulară este preferabilă magnetizării longitudinale deoarece: 

(a) Este necesar un curent mai mic 

(b) Se obțin câmpuri mai puternice 

(c) Se produc mai puțini poli secundari perturbatori 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus nu este adevărată 

 

55. Care dintre următoarele este un dezavantaj al metodei uscate? 

(a) Ușor de aplicat cu echipamente portabile 

(b) Sensibilitate superioară pentru fisuri fine de suprafață  

(c) Mobilitate bună a particulelor cu AC și HWDC 

(d) Sensibilitate bună pentru discontinuităţile sub suprafaţă 
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56. Care dintre următoarele este un avantaj al metodei uscate ? 

(a) Sensibilitate bună pentru discontinuităţile sub suprafaţă 

(b) Mai rapidă decât metoda umedă pentru cantităţi mari de piese mici 

(c) Uşor de aplicat într-un sistem automatizat 

(d) Acoperirea ușoară a suprafețelor probelor cu formă neregulată 

 

57. Pierderea particulelor de dimensiuni fine datorită reutilizării particulelor uscate poate duce la: 

(a) Pierderea sensibilității la discontinuități mai mari 

(b) Pierderea sensibilității la discontinuități fine 

(c) Rezultate imprevizibile 

(d) Viteze mai mici de inspecție 

 

58. Care dintre următoarele este un dezavantaj al metodei umede? 

(a) Este cea mai sensibilă metodă de detectare a fisurilor foarte fine de suprafață  

(b) Testarea rapidă a unor cantități mari de piese mici 

(c) Uşor adaptabilă echipamentelor mecanizate 

(d) Detectarea excelentă a discontinuităţilor de sub suprafață 

 

59. Care dintre următoarele este un avantaj al metodei umede? 

(a) Detectarea excelentă a discontinuităţilor de sub suprafață 

(b) Ușurința recuperării și reutilizării băii 

(c) Punctul de aprindere scăzut asigură protecţia la incendiu 

(d) Relativ curată și ușor de utilizat 

 

60. Motivul principal pentru utilizarea apei și nu a petrolului ca mediu de suspensie pentru metoda umedă 

este următorul: 

(a) Apa este mai inertă chimic decât petrolul 

(b) Pericolele de inflamabilitate în baie sunt eliminate 

(c) Apa are capacitatea de a dizolva inhibitorii de rugină necesari 

(d) Băile cu apă pot fi utilizate la temperaturi mai scăzute decât băile cu ulei 
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61. Un dezavantaj al particulelor magnetice fluorescente este: 

(a) Este necesară incintă întunecată și lumină neagră UV 

(b) Sensibilitate anormal de ridicată 

(c) Sunt disponibile numai ca particule uscate 

(d) Este disponibil doar un concentrat umed 

 

62. Un efect fiziologic comun al luminii negre UV asupra inspectorului este: 

(a) Retinele arse ale ochilor 

(b) Sindromul desprinderii corneei  

(c) Oboseala ochilor 

(d) Deteriorarea irisului 

 

63. Un efect fiziologic comun al luminii negre UV asupra inspectorului este: 

(a) Retinele arse ale ochilor 

(b) Sindromul desprinderii corneei 

(c) Fluorescența globului ocular 

(d) Controlul întârziat al irisului 

 

64. Care dintre următoarele reprezintă lungimile de undă ale luminii ultraviolete care sunt potențial 

vătămătoare (1 Å = 10-10 m)   

(a) 2000 - 3200 Å 

(b) 3200 până la 4000 Å 

(c) 4000 până la 4600 Å 

(d) 4600 până la 5200 Å 

 

65. Substanţele care absorb lumină de o lungime de undă și re-emit lumina la alte lungimi de undă sunt 

numite: 

(a) L.E.D. 

(b) Fosforescente 

(c) Luminescente 

(d) Fluorescente 
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66. Majoritatea coloranților fluorescenți folosiți pentru particule magnetice fluorescente sunt de culoare: 

(a) Albastru verde  

(b) Galben verde  

(c) Albastru negru  

(d) Roșu portocaliu  

 

67. Cea mai bună sursă de lumină neagră UV disponibilă pentru inspecție este: 

(a) Lampa cu vapori de mercur 

(b) Tubul fluorescent 

(c) Becul incandescent 

(d) Lumina soarelui 

 

68. Care dintre următoarele poate provoca variații ale intensităţii unei lampi cu lumină neagră UV? 

(a) Fluctuațiile de tensiune 

(b) Becul îmbătrânit 

(c) Filtru murdar 

(d) Toate cele de mai sus 

 

69. Temperatura peste care oţelurile devin nemagnetice se numește: 

(a) Retentivitate zero 

(b) Punctul Curie 

(c) Temperatura de demagnetizare 

(d) Punct polar aleatoriu 

 

70. Temperatura peste care oțelurile moi devin nemagnetice este de aproximativ: 

(a) 4400C (770oF) 

(b) 5230C (9750F) 

(c) 6260C (11600F) 

(d) 7540C (13900F) 
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71. Cea mai folosită metodă de demagnetizare a probelor mici este: 

(a) Tratamentul termic 

(b) Împuşcare cu alice 

(c) Trecerea printr-o bobină de curent alternativ 

(d) Curent alternativ prin piesă 

 

72. Demagnetizarea prin inversarea CC este mai eficientă decât cu AC, deoarece: 

(a) DC este mai penetrant 

(b) Demagnetizarea este insoţită de efect pelicular 

(c) DC este mai direct 

(d) Nu este adevărat - AC este mai eficient 

 

73. Tipul de discontinuitate pe care îl indică cel mai eficient testarea cu particule magnetice este: 

(a) Incluziuni de zgură 

(b) Figuri magnetice 

(c) Porozitate 

(d) Fisuri de suprafață 

 

74. Indicația care se formează atunci când două bucăți de oțel magnetizat vin în contact între ele se 

numește: 

(a) Discontinuitate metalurgică 

(b) Figură magnetică 

(c) Transfer magnetic 

(d) Crestătură ferromagnetică 

 

75. Indicațiile de pulberi magnetice care apar datorită lucrului la rece pot fi îndepărtate cel mai bine prin: 

(a) Demagnetizare 

(b) Utilizarea unui curent mai mic 

(c) Recristalizare 

(d) Tratarea termică 
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76. Care dintre următoarele ar putea provoca indicații nerelevante? 

                               (a) Supramagnetizare 

 (b) Indicații la muchiile unei îmbinări prin lipire 

 (c) O îmbinare între oțeluri dure și moi 

 (d) Toate cele de mai sus 

 

77. Prin care dintre următoarele tehnici se realizează cel mai bine controlul discontinuităților de suprafață 

și de sub suprafață, la sudurile feromagnetice? 

(a) Electrozi de contact 

(b) Jugul AC 

(c) Jugul cu DC jumătate de undă 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

78. O indicație liniară continuă de-a lungul centrului sudurii este, cel mai probabil : 

(a) Fisură de crater 

(b) Suprapunere 

(c) Indicaţie de la rădăcină 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

79. Concentraţia băii cu particule magnetice umede este verificată prin una din următoarele? 

(a) Greutate specifică 

(b) Densitate optică 

(c) Test de stabilitate (decantare) 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

80. Care dintre următoarele descrie cele mai bune tehnici pentru aplicarea particulelor magnetice uscate 

pe o piesă? 

 a) Imersarea piesei  într-un rezervor de particule uscate în timp ce curentul de 

magnetizare trece prin piesă  

   (b) Aplicarea pulberii uscate cu pistol electrostatic la presiune de  aproximativ 30 PSIG   

(c) Turnarea lentă  a pulberii pe suprafaţa piesei 

(d) Scuturarea sau pudrarea pulberii pe piesa de controlat cu viteză minimă 
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81. Un avantaj al echipamentelor de curent alternativ față de cele de curent continuu este: 

(a) AC este mai penetrant 

(b) AC este mai puțin periculos 

(c) AC face particulele magnetice mai mobile pe suprafața de testat 

(d) Echipamentele de AC sunt mai grele decât cele de DC 

 

82. Care este numărul minim de direcţii de magnetizare necesare pentru efectuarea unui test adecvat 

când nu se cunoaște orientarea discontinuităților probabile,? 

(a) 1 

(b) 2 

(c) 3 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

83. Distanţa maximă intre electrozi la tehnica cu electrozi de contact este de aproximativ : 

(a) 100 mm 

(b) 200 mm 

(c) 300 mm 

(d) 450 mm 

 

84. Liniile magnetice de flux paralele cu o discontinuitate produc: 

(a) Indicații puternice 

(b) Indicații slabe 

(c) Nicio indicație 

(d) Indicații neclare 

 

85. Aria intensității maxime a câmpului creat cu ajutorul unui jug magnetic este: 

(a) La polul nord al jugului 

(b) La polul sud al jugului 

(c) Zona dintre poli 

(d) Exteriorul  zonei dintre poli 
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86. Prin ce tip de magnetizare se produc un minim de poli externi? 

(a) Continuă 

(b) Reziduală 

(c) Circulară    

(d) Longitudinală 

 

87. O bobină mobilă se va folosi cel mai probabil cu: 

(a) Jug cu curent continuu 

(b) Jug cu curent alternativ 

(c) Echipament de magnetizare staționar 

(d) Echipament de magnetizare portabil 

 

88. Cel mai frecvent efect nociv al expunerii la lumina neagră UV este: 

(a) Fluorescența globului ocular 

(b) Retine arse 

(c) Arsuri ale pielii 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

89. Care dintre următoarele tipuri de câmpuri magnetice pot fi prezente fără nicio dovadă externă? 

(a) Circular 

(b) Longitudinal 

(c) Secundar 

(d) Terțiar 

 

90. Un câmp magnetic circular rezidual poate fi inacceptabil deoarece: 

(a) Rectificarea (slefuirea) poate produce fisuri 

(b) Prelucrarea poate crea poli externi 

(c) Tratarea termică poate duce la fisuri inchise la suprafață 

(d) Toate cele de mai sus 
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91. Care din următoarele este un dezavantaj al testării cu pulberi magnetice? 

(a) Rapid și simplu de executat 

 b) Permite detectarea discontinuităților umplute cu material străin 

(c) Cea mai adecvată metodă pentru găsirea fisurilor de suprafață în toate tipurile de 

metale 

d) Dă rezultate bune si printr-un strat subțire de vopsea 

 

2.1.2 Examinare cu particule magnetice Nivel 1 (MT-1) - Examen Specific 

 
1. Motivul principal pentru utilizarea apei mai degrabă decât a uleiului ca mediu de suspensie pentru  

metodă umedă este că 

(a) Apa este mai inertă din punct de vedere chimic decât uleiul 

(b) Pericolele de inflamabilitate ale băii sunt eliminate 

(c) Apa are capacitatea de a dizolva inhibitorii de rugină necesari 

(d) Băile de apă pot fi folosite la o temperatură mai joasă decât băile de ulei 

 

2. Concentraţia particulelor magnetice umede este verificată prin una din următoarele ? 

(a) Greutatea specifică 

(b) Densitatea optică 

(c) Test de sedimentare 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

3. Un câmp circular rezidual poate fi inacceptabil deoarece: 

(a) Rectificarea( slefuirea) poate produce fisuri termice 

(b) Prelucrarea poate crea poli externi 

(c) Tratarea termică poate duce la fisuri inchise la suprafață 

(d) Toate cele de mai sus 

 

4. Metoda cu electrozi de contact este cea mai sensibilă pentru fisuri orientate : 

(a) Paralel cu o linie care leagă punctele de contact 

(b) Tangențial la o rază de la fiecare punct de contact  

(c) Perpendicular pe o linie care leagă punctele de contact  

(d) Perpendicular pe axa lungă 
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5. Prin care din următoarele tehnici se obține cea mai mare sensibilitate la fisurile fine de suprafață? 

(a) Metoda umedă cu câmpuri reziduale,  

(b) Metoda uscată cu câmpuri reziduale 

(c) Metoda umedă cu câmp continuu 

(d) Metoda uscată cu câmp continuu,  

 

6. Distanţa maximă intre electrozii de contact pentru o unitate de 2000 amperi este de aproximativ: 

(a) 100 mm 

(b) 200 mm 

(c) 300 mm 

(d) 450 mm 

 

7. Demagnetizarea cu CC inversat este mai eficientă decât cu AC, deoarece: 

(a) DC este mai penetrant 

(b) Demagnetizarea este insoţită de efect pelicular 

(c) DC este mai direct 

(d) Nu este adevărat - AC este mai eficient 

 

8. Indicațiile fluorescente ale particulelor magnetice trebuie să fie inspectate in: 

(a) Lumină fluorescentă 

(b) Orice lumină 

(c) Lumină neagră UV 

(d) Lumină roșie 

 

9. O discontinuitate care se produce în timpul solidificării metalului topit se numește: 

(a) Inerentă 

(b) De prelucrare 

(c) De uzură 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 
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10. Fisurile care sunt cauzate de o combinație de efort de tracțiune și coroziune se numesc: 

                               (a)Fisuri la coroziune intercristalină sub tensiune  

(b) Fisuri de ciclare 

(c) Fisuri de coroziune sub tensiune 

(d) Fisuri de oboseală 

 

11. Tipul de discontinuitate cu cel mai mare potential dăunător pentru viața utilă a unei piese este : 

(a) Incluziuni de zgură 

(b) Figuri magnetice 

(c) Porozitate 

(d) Fisuri de suprafață 

 

12. Indicațiile de particule magnetice  datorate prelucrării la rece pot fi îndepărtate cel mai bine  prin: 

(a) Demagnetizare 

(b) Folosirea unui curent mai mic 

(c) Testarea cu lichide penetranțe 

(d) Retratare termică (reincalzire) 

 

13. Care dintre următoarele ar putea provoca indicații nerelevante? 

(a) Figuri magnetice 

(b) Indicații la marginile unei îmbinări prin lipire tare (brazare) 

(c) O îmbinare între oțelurile dure și moi 

(d) Toate cele de mai sus 

 

14. Este foarte probabil ca o indicație liniară continuă de-a lungul marginii unei suduri noi sa fie: 

(a) Fisură de crater 

(b) Fisură de oboseală 

(c) Fisură de coroziune la stres 

(d) Fisură de hidrogen din zona influenţată termic 
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15. Materialul feromagnetic este: 

(a) Atras puternic de un magnet 

(b) Capabil să fie magnetizat 

(c) Atât (a) cât şi  (b) 

(d) Nu poate fi magnetizat 

 

16. Retentivitatea unui material exprimă: 

(a) Ușurința cu care poate fi magnetizat 

(b) Adâncimea câmpului magnetic in piesă 

(c) Durata de timp necesară pentru demagnetizarea acesteia 

(d) Capacitatea de a reține câmpul magnetic 

 

17. Care dintre următoarele elemente pot fi magnetizate? 

(a) Fier 

(b) Nichel 

(c) Cobalt 

(d) Toate cele de mai sus 

 

18. Câmpul magnetic este cel mai puternic atunci când: 

(a) Tensiunea de magnetizare este cuplată 

(b) Curentul de magnetizare străbate piesa 

(c) Materialul prezintă forțe coercitive ridicate 

(d) Curentul de magnetizare nu este aplicat 

 

19. Unitatea folosită de obicei pentru a măsura densitatea fluxului (magnetic) este: 

(a) Gauss 

(b) Henry 

(c) Farad 

(d) Ampere 
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20. Ce afirmație este adevărată atunci când este legată de liniile magnetice de forță? 

 

(a) Nu se intersecteaza 

(b) Sunt cele mai dense la polii magnetici 

(c) Caută calea cu cea mai mică rezistență 

(d) Toate cele de mai sus 

 

21. Liniile de forță magnetice: 

(a) Circulă în linii drepte 

(b) Formează o buclă închisă 

(c) Sunt orientate la întâmplare 

(d) Se suprapun  în materiale puternic feromagnetice 

 

22. Zonele de pe o piesa magnetizată in care intră sau iese câmpul magnetic sunt numite: 

(a) Puncte importante 

(b) Defecte 

(c) Poli magnetici 

(d) Noduri 

 

23. Magnetismul care rămâne într-o bucată de material magnetizabil după ce forța de magnetizare a fost 

îndepărtată se numește: 

(a) Câmp de tranzit 

(b) Câmp rezidual 

(c) Câmp amortizat 

(d) Câmp permanent 

 

24. Care este cea mai sensibilă tehnică? 

(a) Tehnica magnetizării continue 

(b) Tehnica magnetizării prin remanenţă 

(c) Tehnica magnetizării cu contact direct 

(d) Tehnica magnetizării in contracurent 
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25. Punctul în care magnetismul dintr-un material nu poate fi crescut chiar dacă forța de magnetizare 

continuă să crească este cunoscut sub numele de: 

(a) Polul caracteristic 

(b) Punctul de saturație 

(c) Punctul rezidual 

(d) Punctul remanent 

 

26. Un curent electric printr-un fir de cupru: 

(a) Creează un câmp magnetic în jurul firului 

(b) Creează poli magnetici în fir 

(c) Magnetizează firul 

(d) Nu creează un câmp magnetic 

 

27. O fisură longitudinală de suprafață într-o piesă magnetizată circular va cauza: 

(a) O intrerupere a câmpului magnetic  

(b) O scădere a permeabilității 

(c) Un câmp magnetic de scăpări 

(d) Un curent care să circule   

 

28. Tipul de curent care este cel mai potrivit pentru detectarea discontinuităţilor de suprafață este: 

(a) DC 

(b) AC 

(c) DC cu impulsuri 

(d) Jumătate de undă 

 

29. Retentivitatea: 

(a) Reprezintă capacitatea de a induce magnetism într-un material feromagnetic  

    cu o  forță de magnetizare externă 

(b) Reprezintă capacitatea unui material de a se opune  la stabilirea unui flux 

magnetic în el 

(c) Reprezintă capacitatea unui material de a reține o parte din câmpul magnetic, 

după ce forța de magnetizare a fost îndepărtată 

(d) Nu este un termen utilizat în testarea particulelor magnetice 
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30. Demagnetizarea: 

(a) Poate fi ușoară sau dificilă în funcție de tipul de material 

(b) Este ușoară pentru materialele cu forță coercitivă mare 

(c) Este întotdeauna mai dificilă la materialele care reţin un câmp rezidual ridicat 

(d) Toate răspunsurile de mai sus sunt corecte 

 

31. Ce regulă descrie direcția de curgere a curentului (+ / -) atunci când liniile de forţă magnetică 

înconjoară conductorul ? 

(a) Regula mâinii stângi 

(b) Regula mâinii drepte 

(c) Regula fluxului magnetic 

(d) Regula reluctanţei 

 

32. Numărul potrivit de amperi-spiră pentru o probă dată  este determinat de: 

(a) Lungimea probei 

(b) Materialul și diametrul probei 

(c) Atât lungimea cât și materialul probei 

(d) Diametrul și lungimea probei 

 

33. Un jug electromagnetic produce: 

(a) Un câmp longitudinal 

(b) Un câmp circular 

(c) Câmpuri alternative 

(d) Un câmp pulsant 

 

34. În magnetizarea longitudinală marimea corespunzătoare pentru calculul forței de magnetizare este: 

(a) Amper 

(b) Amperi-spiră 

(c) Watt 

(d) Ohm 
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35. Intensitatea/ amperajul  utilizat pentru inspecția particulelor magnetice prin metoda cu electrozi de 

contact se determină după: 

(a) Tipul materialului 

(b) Distanța dintre electrozi 

(c) Diametrul piesei 

(d) Lungimea totală a piesei 

 

36. Care dintre următoarele este cea mai eficientă metodă pentru detectarea defectelor profunde : 

(a) Metoda reziduală uscată folosind o tensiune continuă 

(b) Metoda continuă umedă folosind curent redresat jumătate de undă 

(c) Metoda reziduală umedă 

(d) Metodă continuă uscată folosind curent redresat jumătate de undă cu electrozi de 

contact 

 

37. Ce metodă oferă o sensibilitate mai mare, în special în localizarea discontinuităților sub-suprafață? 

(a) Continuă 

(b) Reziduală 

(c) Circulară 

(d) Longitudinală 

 

38. Ce tip de curent are un „efect pelicular”: 

(a) AC 

(b) Curent continuu 

(c) Redresat jumătate de undă  

(d) Redresat bialternanţă 

 

39. Când se utilizează metoda continuă umedă, aplicarea suspensiei ar trebui să fie oprită: 

(a) Imediat după aplicarea curentului 

(b) Imediat înainte de aplicarea curentului 

(c) În timp ce curentul este aplicat 

(d) Treizeci de secunde înainte de aplicarea curentului 
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40. Zona de putere maximă a câmpului magnetic indus cu ajutorul unui jug magnetic este: 

(a) La polul nord al jugului 

(b) La polul sud al jugului 

(c) Zona cuprinsa între poli 

(d) In  exteriorul polilor 

 

41. Câmpul magnetic in interiorul unei bobine este cel mai puternic la : 

(a) Marginea exterioară 

(b) Marginea interioară 

(c) Centru 

(d) Capăt 

 

42 Ce echipament se foloseşte pentru a determina dacă o piesă a fost demagnetizată? 

(a) Un magnet pe piesă 

(b) Un aparat de masură câmp magnetic 

(c) Un detector de câmp magnetic 

(d) Observarea atentă a particulele magnetice care ramân agăţate de piesă 

 

43. Care dintre următoarele vor pune in evidenţă cel mai bine fisurile de suprafață? 

(a) AC rectificat cu jumătate de undă 

(b) Curent continuu 

(c) AC 

(d) Curent de supratensiune 

 

44. Aplicând teoria „Regulii mâinii drepte”, un defect de suprafață longitudinal într-o bară rotundă este 

detectat prin „trecerea curentului într-o direcție paralelă cu direcția scontată a defectului”, deoarece: 

(a) Direcția curentului este aceeasi cu cea a defectului 

(b) Câmpul magnetic este în unghi drept față de defect 

(c) Nu apare nicio diferență 

(d) Câmpul magnetic este paralel cu defectul 
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45. De ce sunt disponibile particulele magnetice în diferite culori? 

(a) Pentru contrast de culoare cu suprafața piesei 

(b) Pentru a îmbunătăți detectarea indicațiilor 

(c) Atât a) cât și b) 

(d) Se utilizează culori diferite cu valori de flux magnetic diferite 

 

46. O acumulare de particule magnetice de la o discontinuitate este cea mai puternică atunci când 

discontinuitatea este orientată: 

(a) la 180o de câmpul magnetic 

(b) la 45o de câmpul magnetic 

(c) la 90o de câmpul magnetic 

(d) la 90o de direcţia curentului 

 

47. De ce este de preferat dezasamblarea pieselor înainte de inspecția cu particule magnetice? 

(a) Demontarea face vizibile toate suprafețele 

(b) Interfețele vor crea câmpuri de scăpări care pot da rezultate confuze 

(c) De obicei este mai ușor să manevrați piesele dezasamblate 

(d) Toate cele de mai sus 

 

48. Indicatiile fluorescente ale particulelor magnetice ar trebui inspectate la 

(a) Lumină fluorescentă 

(b) Orice lumină 

(c) Lumina neagră UV 

(d) Lumină de neon 

 

49. De ce ar trebui să evitați curgerea cu viteză mare a suspensiei peste zona testată: 

(a) Poate spăla o indicație fină   

(b) Nu reprezintă o problemă 

(c) Poate împrosca particule în ochi 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus nu este corectă 
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50. Care sunt cele trei cauze ale indicațiilor nerelevante? 

(a) Lipsa de topire, variatii de  secțiune, fisuri de şlefuire 

(b) Schimbarea secțiunii, amperaj foarte mare, gaură lângă suprafață 

                               (c)  Amperaj foarte mare, găuri deschise (pori) aproape de suprafață, sufluri ( goluri   

                                     subsuprafaţă) 

                               (d) Găuri deschise (pori)  în apropierea suprafeței, amperaj foarte mare, lipsă de   

                                        topire 

  

51. Inspectarea cu particule magnetice nu este o metodă fiabilă de detectare a: 

(a) suprapunerilor 

(b) cavități adânci 

(c) Fisuri 

(d) incluziuni 

 

52. Un defect deschis la suprafață produce o indicație care este 

(a) Clară și distinctă 

(b) Largă și nedeterminată 

(c) Incrucişată 

(d) Slabă si intreruptă 

 

53. Concentraţia băii magnetice umede este verificată prin care dintre următoarele metode: 

(a) Greutate  specifică 

(b) Densitatea optică 

(c) Test de sedimentare 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

54. Atunci când pregătiți o baie, este important să aveți concentratia băii la un nivel adecvat, prea multe 

particule pot avea ca rezultat: 

(a) Reducerea amperajului de testare 

(b) Trebuie să crească curentul de magnetizare 

(c) Mascarea indicațiilor 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 
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55. Particulele magnetice sunt o metodă de examinare nedistructivă folosită pentru: 

(a) Localizarea discontinuităţlor la suprafață 

(b) Discontinuităţi aproape de suprafață  

(c) Atât a și b 

(d) Separarea materialelor 

 

56. O piesă este adaptabilă la inspecția cu particule magnetice dacă: 

(a) Este atașată la un câmp electrostatic 

(b) Materialul este feromagnetic 

(c) Materialul este neferos 

(d) Materialul este un conductor electric 

 

57. Permeabilitatea unui material descrie: 

(a) Ușurința cu care poate fi magnetizat 

(b) Adâncimea câmpului magnetic din piesă 

(c) Durata de timp necesară pentru demagnetizarea acestuia 

(d) Capacitatea de a reține câmpul magnetic 

 

58. Dacă o fisură există într-un magnet circular, atracția particulelor magnetice asupra fisurii este cauzată 

de: 

(a) O forță de constrângere 

(b) Un câmp de scăpări 

(c) Un efect Doppler 

(d) O reluctanţă ridicată la fisură 

 

59. Fluxul în interiorul și în jurul unei piese magnetizate sau în jurul unui conductor care transportă 

curentul electric este cunoscut ca: 

(a) Punctul de saturație 

(b) Câmp magnetic 

(c) Feromagnetic 

(d) Paramagnetic 
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 60. Un metal este dificil de magnetizat dacă are: 
 

(a) Permeabilitate ridicată 

(b) Permeabilitate scăzută 

(c) Reluctanţă mare 

(d) Retentivitate scăzută 

 

61. Ce câmp rezidual este cel mai dificil de demagnetizat? 

(a) Longitudinal  

(b) Circular 

(c) Vectorial 

(d) Binodal 

 

62. Care tip de curent pune cel mai bine in evidenţă  indicații de suprafață? 

(a) AC 

(b) DC 

(c) DC pulsant  

(d) DC cu supratensiune 

 

63. Pentru a detecta defecte de-a lungul diametrului interior al pieselor tubulare trebuie să: 

(a) Treceţi curentul prin piesă 

(b) Magnetizați cu o bobină 

(c) Treceți curentul printr-un conductor central 

(d) Măriți amperajul utilizat 

 

64. Care dintre următoarele este cel mai des utilizat pentru inspecția cu particule magnetice uscate: 

(a) Curent continuu complet redresat  

(b) Curent alternativ rectificat jumătate de undă 

(c) Curent de inaltă tensiune si amperaj coborât 

(d) Curent continuu din celulele electrolitice 
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65. Când într-o piesă se induce un câmp magnetic cu ajutorul electrozilor de contact distanțați la 150 

mm, câmpul este: 

(a) Solenoidal 

(b) Circular 

(c) Longitudinal 

(d) Trapezoid distorsionat 

 

66. În interiorul unei  bobine un curent unidirecţional (de la + la -) creează un câmp longitudinal. Care 

dintre următoarele poate fi utilizat pentru a stabili direcția câmpului magnetic? 

(a) Regula mâinii stângi 

(b) Regula mâinii drepte 

(c) Legea lui Ohm 

(d) Nu există nicio lege relevantă 

 

67. Ce formă de magnetizare este cel mai ușor de controlat în majoritatea pieselor? 

(a) Magnetizarea longitudinală 

(b) Magnet permanent 

(c) Magnetizarea circulară 

(d) Magnetizarea paralelă 

 

68. Rezistența unui câmp magnetic într-o bobină este determinată de: 

(a) Curentul din bobină 

(b) Numărul de spire din bobină 

(c) Diametrul bobinei 

(d) Toți factorii de mai sus 

 

69. Câmpul magnetic in secțiunea  unei conducte magnetizată cu ajutorul unui conductor central este mai 

puternic la: 

(a) Capetele conductei 

(b) Suprafața exterioară a conductei 

(c) Suprafața interioară a conductei 

(d) Mijlocul peretelui conductei 
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70. Spațiul din interiorul și din jurul unei piese magnetizate cu un conductor care transportă curent este 

cunoscut ca: 

(a) Punctul de saturație 

(b) Câmp magnetic 

(c) Feromagnetic 

(d) Paramagnetic 

 
71. Supunerea piesei unui câmp magnetic care se inversează constant în polaritate odată cu scăderea 

treptată a puterii poate produce : 

(a) Magnetizarea piesei 

(b) Îndepărtarea  câmpului rezidual din piesă 

(c) Scăderea densității fluxului 

(d) Ajută la depistarea unor defecte orizontale profunde 

 

72. Metoda utilizată cel mai frecvent cu echipamente mobile este: 

(a) Metoda cu inducție indirectă 

(b) Metoda umedă cu tanc auxiliar 

(c) Metoda jugului magnetic 

(d) Metoda cu particule magnetice uscate 

 

73. Care dintre următoarele nu este un mediul lichid în care particulele sunt suspendate pentru testarea 

cu particule magnetice: 

(a) Apa tratată cu un agent de umectare   

(b) Kerosen 

(c) Benzină 

(d) Apa tratată cu antispumant 

 

74. Cea mai frecventă cauză a indicațiilor nerelevante în MT este: 

(a) Supra magnetizarea 

(b) Amperajul scăzut 

(c) Densitate mare a fluxului 

(d) Sub magnetizarea 
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75. Când un material feromagnetic este în stare nemagnetizată, domeniile sunt: 

(a) Aliniate în direcția Nord - Sud 

(b) Aliniate într-o direcție Est-Vest 

(c) Organizate la întâmplare 

(d) Echilibrate pentru a produce o valoare de 2 gauss 

 

76. Materialele paramagnetice: 

(a) Sunt frecvent testate folosind particule magnetice 

(b) Sunt afectate de câmpurile magnetice 

(c) Nu pot fi magnetizate 

(d) Au reluctanţă scăzută la stabilirea fluxului magnetic 

 

77. Ce tip de magnetizare folosește formula: I = 45000 / (L / D) N, unde I este curentul în Amperi, N 

numărul de spire al bobinei de magnetizare, L lungimea piesei cilindrice si D diametrul acesteia. 

(a) Circulară 

(b) Longitudinală 

(c) Câmp oscilant 

(d) Conductor central 

 

78. Câmpul magnetic este cel mai puternic atunci când: 

(a) Curentul de magnetizare circulă in piesă 

(b) Se aplică tensiunea de magnetizare  

(c) Câmpul de scăpări este aplicat 

(d) Curentul de magnetizare este oprit 

 

79. Retentivitatea unui material descrie: 

(a) Perioada de timp necesară pentru demagnetizarea acestuia 

(b) Adâncimea câmpului magnetic în piesă 

(c) Capacitatea de a reține câmpul magnetic 

(d) Ușurința cu care poate fi demagnetizat 
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80. Un material cu o buclă de histerezes mai largă are: 

(a) Reluctanţa mai mică 

(b) Magnetism rezidual mai scăzut 

(c) Magnetism rezidual mai mare 

(d) Permeabilitate mai mare 

 

81. Unitatea folosită de regulă pentru a exprima densitatea fluxului este: 

(a) Henry 

(b) Angstrom 

(c) Gauss 

(d) Ampere  

 

82. Care este tehnica cea mai sensibilă? 

(a) Reziduală 

(b) Continuă 

(c) Permanentă 

(d) Întreruptă 

 

83. Curent electric printr-un fir de cupru: 

(a) Creează un câmp magnetic în jurul firului 

(b) Creează poli magnetici în fir 

(c) Magnetizează firul 

(d) Nu creează un câmp magnetic 

 

84. Ce regulă descrie direcția fluxului de curent (+ / -) atunci când liniile de forță magnetică înconjoară un 

conductor? 

(a) Regula mâinii stângi 

(b) Regula mâinii drepte 

(c) Regula densității fluxului 

(d) Regula reluctanţei 
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85. Zonele de pe o piesă magnetizată prin care iese sau intră câmpul magnetic în piesă se numesc: 

(a) Puncte importante 

(b) Defecte 

(c) Poli magnetici 

(d) Noduri 

 
 

86. Rezistenţa pe care un material feromagnetic o arată la inducerea unui câmp magnetic se numește: 

(a) Retentivitate 

(b) Reluctanţă 

(c) Forță coercitivă 

(d) Permeabilitate 

 

87. Magnetismul care rămâne într-o piesă din material magnetizabil după ce forța de magnetizare a fost 

îndepărtată se numește: 

(a) Câmp de tranzit 

(b) Câmp rezidual 

(c) Câmp deteriorat 

(d) Câmp permanent 

 

88. Un material cu o buclă de histerezis  mai ingustă are: 

(a) Permeabilitate mai mare 

(b) Retentivitate mai mică 

(c) Forță coercitivă inferioară 

(d) Toate cele de mai sus 

 

89. Numărul corect de amper-spiră pentru o piesă dată este determinat de: 

(a) Lungimea sa 

(b) Material și diametrul piesei 

(c) Atât lungimea cât și materialul piesei 

(d) Diametrul și lungimea acestei 
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2.1.3 Examinarea cu Particule Magnetice Nivel 1 (MT-1) – Raspunsuri la întrebări  
 

 
Examinare cu particule magnetice Nivel 1 – Raspunsuri la întrebari 

Examen General Examen Specific 
1 a 35 a 69 b   1 b 35 b 69 c   
2 c 36 c 70 d   2 c 36 d 70 b   
3 d 37 a 71 c   3 b 37 a 71 b   
4 c 38 b 72 a   4 a 38 a 72 d   
5 d 39 a 73 d   5 c 39 c 73 c   
6 a 40 b 74 b   6 b 40 c 74 a   
7 a 41 b 75 d   7 a 41 b 75 c   
8 b 42 c 76 d   8 c 42 b 76 b   
9 b 43 b 77 a   9 a 43 c 77 b   
10 c 44 d 78 c   10 c 44 b 78 a   
11 d 45 b 79 c   11 d 45 c 79 c   
12 a 46 d 80 d   12 d 46 r 80 e   
13 d 47 c 81 c   13 d 47 d 81 c   
14 b 48 a 82 b   14 d 48 c 82 b   
15 d 49 b 83 b   15 c 49 a 83 a   
16 c 50 c 84 c   16 d 50 b 84 b   
17 a 51 a 85 c   17 d 51 b 85 c   
18 b 52 c 86 c   18 b 52 a 86 b   
19 c 53 b 87 d   19 a 53 c 87 b   
20 b 54 d 88 a   20 d 54 r 88 d   
21 b 55 b 89 a   21 b 55 c 89 d   
22 € 56 a     22 c 56 b     
23 a 57 b     23 b 57 a     
24 d 58 d     24 a 58 b     
25 d 59 b     25 b 59 b     
26 € 60 b     26 a 60 b     
27 a 61 a     27 c 61 b     
28 d 62 c     28 b 62 a     
29 c 63 c     29 c 63 c     
30 d 64 a     30 a 64 b     
31 b 65 d     31 b 65 b     
32 b 66 b     32 d 66 b     
33 b 67 a     33 a 67 a     
34 d 68 d     34 b 68 d     

 
    Notă: Se complectează tabelul original de la Examen General cu răspunsurile lipsă la întrebările 90/d și 91/c 
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2.2 Examinare cu particule magnetice Nivel 2 (MT-2)  
 
2.2.1 Examinare cu particule magnetice Nivel 2 (MT-2) - Examen General 
 
1. Care dintre următoarele nu este o proprietate a liniilor magnetice de forță? 

(a) Formează bucle închise care nu se încrucișează 

(b) Densitatea crește odată cu distanța dintre poli, ai unui magnet permanent 

(c) Sunt considerate a avea direcție 

(d) Ele caută căi cu cea mai mică rezistență magnetică sau reluctanta 

 

2. În jurul unui electromagnet, câmpul magnetic este cel mai puternic: 

(a) Imediat după ce curentul este oprit   

(b) În timp ce curentul de magnetizare este oprit 

(c) În momentul în care particulele magnetice sunt aplicate pe piesă 

(d) Chiar înainte de inversarea curentului 

 

3. Valoarea permeabilității este: 

(a) O valoare fixă în funcție de tipul de material 

(b) Între 1 și 100 pentru toate materialele feromagnetice 

(c) Între 0 și 10 pentru toate materialele feromagnetice 

(d) În funcție de cantitatea de forță de magnetizare necesară depășirii saturatiei 

 

4. Densitatea de flux a magnetismului indus de o bobină este afectată de: 

(a) Dimensiunea bobinei 

(b) Curentul din bobină 

(c) Numărul de spire în bobină 

(d) Toate cele de mai sus 

 

5. Câte spire ale unei bobine vor fi necesare pentru a stabili un câmp longitudinal într-un oțel pentru 

arbori, care are 22,86 cm (9 inci) lungime și 7,62 cm (3 inci) diametru? Curentul de magnetizare este 

de 3000 amperi, se dorește magnetizarea piesei în conformitate cu formula NI  = 45.000 / (L / D): 

(a) 1 

(b) 3 

(c) 5 

(d) 7 
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6. Câti amperi-spira sunt necesari pentru a magnetiza o piesa care are 40,6 cm (16 inci) lungime și 5 cm 

(2 inci) diametru? 

(a) 9000 amperi- spira 

(b) 5625 amperi- spira 

(c) 2812 amperi- spira 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

7. Liniile de flux sau forță dintr-o bară feromagnetică magnetizată circular: 

(a) Sunt aliniate prin piesa de la sud la polul nord 

(b) sunt aliniate prin piesa de la nord la polul sud 

(c) Părăsesc polul sud și intră în polul nord 

(d) Sunt conținute în interiorul și în jurul acesteia 

 

8. În care metoda de magnetizare este curentul trecut direct prin piesă, prin urmare câmpul magnetic 

este în unghi drept cu fluxul de curent? 

(a) Magnetizare longitudinală 

(b) Magnetizarea cu  bobina 

(c) Magnetizarea cu conductor central 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

9. Care dintre următoarele afirmatii este falsa, în ceea ce privește un câmp magnetic în interiorul și în 

jurul unui conductor gol comparativ cu cel al unui conductor solid cu același diametru exterior când 

ambele sunt din același material magnetic, iar curentul aplicat este același? 

(a) Câmpul aflat imediat în afara suprafeței exterioare a conductorului gol este mai mare 

(b) Gradientul câmpului în interiorul conductorului gol este mai abrupt 

(c) Câmpurile din afara conductoarelor sunt aceleași 

(d) Câmpurile sunt aceleași în centru 

 

10. Câmpul dintr-o secțiune a unei conducte feromagnetice care este magnetizat cu ajutorul unui 

conductor central este cel mai puternic la: 

(a) Capetele conductei 

(b) Suprafața exterioară a conductei 

(c) Suprafața interioară a conductei 

(d) Câmpul este uniform în toate locurile 
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11. Pentru o bară cu diametrul de 7,6 cm (3 inci) cât de mult curent este necesar pentru a magnetiza 

bara pentru detectarea discontinuitatilor longitudinale: 

(a) 5500 amperi 

(b) 16500 amperi 

(c) 1000 amperi 

(d) 3000 de amperi 

 

12. Pentru detectarea discontinuitatilor longitudinale intr-o bară cu diametrul de 7,6 cm (3 inci), aceasta 

trebuie  magnetizata în: 

(a) Direcția longitudinală 

(b) Direcția circulară 

(c) sensul acelor de ceasornic 

(d) Nici una din indicațiile de mai sus 

 

13. Se da o bară care este de 5 cm (2 inci) pe 10 cm (4 inci) pe 30,5 cm (12 inci), magnetizată în direcția 

circulară. Câti amperi sunt necesari pentru magnetizare? 

(a) 2200 

(b) 4500 

(c) 3800 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

14. Un avantaj al AC este că: 

(a) Este cel mai ușor disponibil 

(b) Echipamentele pot fi mai ușoare 

(c) Lasă piesa demagnetizată 

(d) Toate cele de mai sus 

 

15. Când un câmp magnetic intersecteaza o fisură: 

(a) Electronii încep să sară înainte și înapoi peste fisură 

(b) Fisura începe să se încălzească 

(c) Se formează polii magnetici la marginile fisurii 

(d) Toate cele de mai sus 
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16. Un dezavantaj al curentului alternativ este că: 

(a) Nu poate fi utilizat cu pulbere uscată 

(b) Are o putere slabă de penetrare in adancime 

(c) Poate furniza doar densități mici de flux 

(d) Nu poate fi utilizat pentru testarea prin metoda reziduala 

 

17. Ce provoacă un câmp de scapari într-o bară de oțel? 

(a) Existenta unei fisuri 

(b) Inversarea câmpului magnetic 

(c) Vopsea la suprafață 

(d) Toate cele de mai sus 

 

18. O indicație este un defect în care dintre următoarele condiții? 

(a) Dacă lungimea este mai mare de 3,8 cm 

(b) Dacă depășește limitele unui standard sau unei specificații 

(c) Dacă este adânc 

(d) Toate indicațiile de mai sus 

 

19. Vopseaua nu va afecta detectarea unei fisuri dacă: 

(a) Vopseaua este groasă și defectul este sub suprafață 

(b) Vopseaua este subțire, iar fisura este paralelă cu direcția liniilor de flux 

(c) Fisura este ingusta și vopseaua subțire 

(d) Toate cele de mai sus 

 

20. O indicație de particule magnetice este ingusta și foarte fină; acest lucru sugerează că 

discontinuitatea este: 

(a) sub-suprafață 

(b) O fisură superficială și ingusta 

(c) Porozitate 

(d) O fisură adâncă 
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21. Dintre următoarele, cel mai bun tip de curent pentru detectarea fisurilor de oboseală este: 

(a) Curent continuu cu jumătate de undă 

(b) Curent alternativ 

(c) Curent continuu 

(d) Curent alternativ cu jumătate de undă 

 

22. Magnetizarea prin metoda continuă oferă cea mai mare sensibilitate, deoarece: 

(a) Particulele magnetice sunt prezente în timp ce piesa este magnetizată 

(b) Câmpul magnetic este cel mai mare în timp ce curentul de magnetizare este activ 

(c) Toate cele de mai sus 

(d) Nici una dintre cele de mai sus 

 

23. Sensibilitatea testării particulelor magnetice este cea mai mare atunci când discontinuitatea este: 

(a) Paralela cu direcția liniilor de flux magnetic 

(b) Perpendiculara pe fluxul curentului de magnetizare 

(c) Perpendiculara pe direcția fluxului magnetic 

(d) Perpendiculara pe linia dintre piese 

 

24. Pentru a asigura fiabilitatea și reproductibilitatea în testarea cu particule magnetice, procedurile scrise 

      ar trebui să includă: 

(a) Locația bobinei și a curentului pentru fiecare magnetizare 

(b) Cerințe pentru calibrarea ampermetrului 

(c) Tipul și concentrația particulelor 

(d) Toate cele de mai sus 

 

25. Se observă că particulele magnetice se grupează în unele zone de racordare și la marginea unei    

piese magnetizate. Aceste observații indică faptul că: 

(a) Concentrația de particule este prea mică 

(b) Densitatea fluxului este excesivă 

(c) Densitatea fluxului este prea mică 

(d) Curentul de magnetizare ar trebui să fie schimbat de la CA la CC 
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26. Densitatea fluxului este o măsură a numărului de linii de flux magnetic perpendicular pe zona secțiunii 

transversale. Dacă o discontinuitate este în acea zona, cea mai puternică indicarție magnetică se va 

forma atunci când discontinuitatea este: 

(a) Inclinata la 45º față de liniile de flux 

(b) Paralela cu liniile de flux 

(c) 90 ° până la liniile de flux 

(d) 135º până la liniile de flux 

 

27. Electrozii de contact sunt utilizati pentru magnetizarea unei zone de sudură. Când pulberea uscată 

este depusa pe suprafață, se observă că nu există mobilitatea particulelor. Care este cel mai probabil 

motiv pentru această observație? 

(a) Curentul de magnetizare nu este suficient de mare 

(b) Densitatea fluxului este prea mică 

(c) Se utilizează curent continuu 

(d) Toate motivele de mai sus sunt motive posibile 

 

28. Curentul de la unitățile portabile cu amperaj înalt poate fi aplicat obiectului folosind: 

(a) Electrozii de contact 

(b) Bobine de cablu 

(c) Bobine prefabricate 

(d) Toate cele de mai sus 

 

29. Cum pot fi testate piesele pentru a determina dacă au fost demagnetizate în mod adecvat? 

(a) Aducând o clemă suspendată lângă mijlocul piesei 

(b) Folosind un magnet permanent de potcoavă mică 

(c) Folosind un mic magnetometru ținut la un colț al piesei 

(d) Prin stropirea unor particule magnetice pe piesă 

 

30. Mențiunea „Testarea particulelor magnetice poate fi aplicată pe piese placate și vopsite”. 

(a) Poate fi valabil în funcție de grosimea acoperirii 

(b) Poate fi adevărat dacă densitățile de flux sunt crescute pentru a compensa 

grosimea acoperirii  

(c) Este valabil numai pentru magnetizarile circulare 

(d) Ambele (a) și (b) 
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31. Pe o zonă s-au găsit un grup de indicații, unele inguste și unele largi și difuze. Demagnetizarea și re-

inspecția au eliminat aceste indicații. Care a fost cauza probabilă? 

(a) cute de forjare 

(b) Scrierea magnetică 

(c) Schimbarea permeabilității 

(d) Variația suprafetei 

 

32. Testarea cu particule magnetice este cel mai probabil să găsească discontinuitati sub suprafata în: 

(a) Oțelurile moi cu permeabilitate ridicată 

(b) Oțeluri moi cu permeabilitate redusă 

(c) Oțeluri dure cu permeabilitate redusă 

(d) Oțeluri dure cu permeabilitate ridicată 

 

33. Care dintre următoarele nu este un avantaj al testării cu particule magnetice? 

(a) Rapid și simplu de efectuat 

(b) Poate detecta discontinuitatile umplute cu materiale străine 

(c) Cel mai de încredere pentru găsirea fisurilor de suprafață în toate tipurile de 

materiale 

(d) Funcționează bine printr-un strat subțire de vopsea 

 

34. Care dintre următoarele nu reprezintă o limitare a testării particulelor magnetice? 

(a) Tipul de materiale care pot fi testate în mod eficient 

(b) Direcționalitatea câmpului magnetic 

(c) Necesitatea demagnetizării 

(d) Capacitatea de a detecta discontinuitățile umplute cu materiale străine 

 

35. Cea mai eficientă metodă NDT pentru localizarea fisurilor de suprafață din materialele feromagnetice 

      este: 

(a) Testarea cu ultrasunete 

(b) Testarea radiografică 

(c) Testarea particulelor magnetice 

(d) Testarea cu penetranți lichizi 
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36. O întrerupere care se produce în timpul solidificării metalului topit se numește: 

(a) Inerenta 

(b) de Prelucrare 

(c) in service 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

37. Tubul ar fi clasificată ca tip de discontinuitate? 

(a) Inerenta 

(b) de Prelucrare 

(c) in service 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

38. O fisura ar fi clasificată ca tip de discontinuitate? 

(a) Inerenta 

(b) de Prelucrare 

(c) in service 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

39. O laminare în placă de oțel ar fi clasificată ca tip de discontinuitate? 

(a) Inerentă 

(b) De Prelucrare 

(c) In service 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

40. O ruptură internă cauzată de oțelul prelucrat la temperaturi improprii se numește: 

(a) Cută 

(b) Picătura rece 

(c) Suprapunere de forjare 

(d) Incluziune de zgura 

 
 
 
 
 
 



 

92 
 

 

41. Crăpăturile cauzate de tensiuni alternative peste un nivel critic se numesc: 

(a) Fisuri de coroziune la stres 

(b) Fisuri ciclice 

(c) Crăpături critice 

(d) Fisuri de oboseală 

 

42. Crăpăturile care sunt cauzate de o combinație de stres la tracțiune și coroziune se numesc: 

(a) Fisuri de coroziune la stres 

(b) Fisuri ciclice 

(c) Crăpături critice 

(d) Fisuri de oboseală 

 

43. Care dintre următoarele sunt materiale feromagnetice? 

(a) Aluminiu, fier, cupru 

(b) Fier, cupru, nichel 

(c) Cupru, aluminiu, argint 

(d) Fier, cobalt, nichel 

 

44. Forța de magnetizare inversă necesară pentru a îndepărta un câmp magnetic rezidual de la o piesa 

după ce a fost saturată magnetic se numește: 

(a) Histerezis 

(b) Forța coercitiva 

(c) Fluxul de demagnetizare 

(d) Saturație inversă 

 

45. Liniile de forță magnetice intră și ies într-un magnet la: 

(a) Saturație 

(b) raporturi L / D mai mari de 4 la 1 

(c) Puncte de concentrare a fluxului 

(d) Poli 
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46. Usurinta cu care se poate stabili un câmp magnetic într-o piesa se numește: 

(a) Reluctanta 

(b) Retentivitate 

(c) Permeabilitate 

(d) Electromagnetism 

 

47. Opoziția la inducerea unui câmp magnetic într-o piesa se numește: 

(a) Reluctanta 

(b) Retentivitate 

(c) Permeabilitate 

(d) Electromagnetism 

 

48. Capacitatea unui material de a rămâne magnetic după îndepărtarea forței de magnetizare este numit: 

(a) Reluctanta 

(b) Retentivitate 

(c) Permeabilitate 

(d) Electromagnetism 

 

49. Un câmp magnetic care este conținut complet în piesa se numește: 

(a) Câmp limitat 

(b) Câmp longitudinal 

(c) Câmp circular 

(d) Câmp saturat 

 

50. Care dintre următoarele dintre ele produce un câmp circular? 

(a) Bobina 

(b) Curent prin piesa 

(c) Jugul 

(d) Toate cele de mai sus 
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51. O tehnică folosită pentru a găsi discontinuități transversale la capetele unei bare magnetizate 

longitudinal prin trecerea curentului se numește: 

(a) O tehnică a bobinei 

(b) O tehnică de pauză rapidă 

(c) O tehnică a jugului 

(d) Curent prin piesa 

 

52. Un câmp de scapari este cel mai puternic atunci când o discontinuitate întrerupe liniile de flux 

magnetic la un unghi de: 

(a) 0o 

(b) 45o 

(c) 90o 

(d) 180o 

 

53. Cea mai bună metodă de inducere a unui câmp circular într-un tub este prin: 

(a) Conductor central 

(b) Curent prin piesa 

(c) Bobina 

(d) Electrozi de contact 

 

54. Densitatea fluxului magnetic este zero la: 

(a) Suprafața interioară a unui tub magnetizat cu un conductor central 

(b) Suprafața exterioară a unui tub magnetizat cu un conductor central 

(c) Suprafața exterioară a unei bare magnetizate prin trecerea curentului 

(d) Centrul unei bare magnetizate prin trecerea curentului 

 

55. Densitatea fluxului magnetic este cea mai mare la: 

(a) Suprafața exterioară a unui tub neferomagnetic magnetizat cu conductor central  

(b) Suprafața interioară a unui tub neferomagnetic magnetizat cu conductor central   

(c) Suprafața exterioară a unui tub feromagnetic magnetizat cu conductor central   

(d) Suprafața interioară a unui tub feromagnetic magnetizat cu un conductor central 
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56. Un aspect important atunci când se utilizează o metodă de contact direct este: 

(a) Puterea de ridicare a jugului 

(b) Diametrul bobinei 

(c) Prevenirea arderilor cu arc electric 

(d) Marimea câmpului langa diametrul interior al bobinei 

 

57. O metodă cu electrozi de contact ar fi cea mai sensibilă la fisuri: 

(a) Paralele cu o linie care leagă punctele de contact ale electrozilor 

(b) Tangențiale  la o rază de la fiecare punct de contact ale electrozilor 

(c) Perpendicular pe o linie care leagă punctele de contact ale electrozilor 

(d) Perpendicular pe axa lungă a bobinei 

 

58. Când folosiți electrozi de contact, arderile cu arc pot fi cauzate de care dintre următoarele? 

(a) capete de contact murdare 

(b) presiune inadecvată 

(c) Un curent de magnetizare prea mare 

(d) Toate cele de mai sus 

 

59. Cea mai comună sursă de curent continuu pentru testarea cu particule magnetice este: 

(a) Generatoare electrice 

(b) AC redresat 

(c) Baterii 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

60. Câmpurile generate în materiale feromagnetice cu curent alternativ sunt utile pentru localizarea: 

(a) Tuturor discontinuităților 

(b) Fisurilor de suprafață 

(c) Discontinuitatilor de suprafata 

(d) Porozitatea internă 
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61. O regulă obișnuită de utilizat pentru curentul necesar în magnetizarea circulară: 

(a) 1000 amperi / 25 mm diametru 

(b) 1000 amperi-spira / 25 mm diametru 

(c) 1000 amperi / 25 mm spațiu dintre electrozii de contact 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

62. Formula, NI = 45000 / (L / D), este utilizată pentru a calcula curentul de magnetizare adecvat pentru: 

(a) Magnetizarea cu electrozi de contact 

(b) Curent prin piesa 

(c) Conductor central 

(d) Magnetizarea cu bobina 

 

63. Formula, NI = 45000 / (L / D), oferă un curent de magnetizare corespunzător pentru o bobină, 

indifferent cu dimensiunea bobinei, atâta timp cât: 

(a) Piesa nu este mai mare de 1/10 aria secțiunii transversale a bobinei 

(b) Se utilizează doar curent alternativ 

(c) Piesa umple în esență bobina 

(d) Piesa este ținută strâns de bobina 

 

64. Pentru metodele de magnetizare cu contact direct, în ceea ce  direcție în raport cu direcția curentă 

este orientat câmpul magnetic? 

(a) Paralel 

(b) La 45o 

(c) La 90o 

(d) La 180o 

 

65. Pentru metodele de magnetizare cu contact direct, în ce direcție trebuie să fie curentul raportat la 

discontinuitatile  preconizate ? 

(a) Paralel 

(b) La 45o 

(c) La 90o 

(d) La 180o 
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66. Care este marimea câmpului magnetic la suprafața unei bare cu diametrul de 100 mm comparativ cu 

cea de la suprafața unei bare cu diametrul de 50 mm, prin fiecare trecand 1000 amperi? 

(a) De două ori 

(b) O jumătate 

(c) Un sfert 

(d) De patru ori 

  

67. Care este marimea câmpului magnetic la suprafața unei bare cu diametrul de 25 mm comparativ cu 

cea de la suprafața unei bare cu diametrul de 50 mm, prin fiecare trecand 1000 amperi? 

(a) De două ori mai mare 

(b) O jumătate 

(c) Un sfert 

(d) De patru ori mai mare 

 

 

2.2.2 Examinare cu particule magnetice Nivel 2 (MT-2) - Examen Specific 
 
 
1. Demagnetizare, ASTM E709-95 recomandă o bobină cu amperi-spira: 

(a) 1000 până la 3000 

(b) de la 3000 la 5000 

(c) de la 5000 la 10000 

(d) 10000 până la 15000 

 

2. Conform ASTM E709-95, când se utilizează particule magnetice uscate pentru testare, suprafața 

pieselor nu trebuie sa depășeasca temperatura de: 

(a) 570C 

(b) 790C 

(c) 1580C 

(d) 1360C 

 

 
 
 
 



 

98 
 

 
3. Conform ASTM E709-95 în utilizarea tehnicii cu electrozi de contact, distanțarea nu trebuie să 

depășească: 

(a) 50 mm 

(b) 100 mm 

(c) 150 mm 

(d) 200 mm 

 

4. Conform ASTM E709-95, intensitatea UV nu trebuie să fie mai mică de: 

(a) 600 μW / cm2 

(b) 700 μW / cm2 

(c) 800 μW / cm2 

(d) 900 μW / cm2 

 

5. Conform ASTM E709-95 în utilizarea tehnicii cu electrozi de contact pe o placă cu grosimea de 50 mm 

cu o distanță de 101 mm (4 inci), curentul este selectat în următoarela gamă: 

(a) 300-450 A 

(b) 400-500 A 

(c) 500-625 A 

(d) 550-700 A 

 

6. Conform ASMT E709-95,  jugurile electromagnetice cu curent alternativ ar trebui să dea o forța de 

ridicare de cel puțin: 

(a) 1,5 kg 

(b) 2,5 kg 

(c) 3,5 kg 

(d) 4,5 kg 

 

7. Conform ASTM E709-95, jugurile electromagnetice cu curent continuu ar trebui să aibă o forța de 

ridicare de cel puțin: 

(a) 15 kg 

(b) 16 kg 

(c) 17 kg 

(d) 18 kg  
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8. Conform ASTM E709-95, lumina UV este centrată pe:      (1 Å = 10-10 m)  

(a) 3000 Å 

(b) 3250 Å 

(c) 3400 Å 

(d) 3650 Å 

 

9. Conform ASTM E709-95 când se folosesc particule fluorescente, intensitatea luminii UV trebuie să fie 

peste: 

(a) 700 μW / cm2 

(b) 800 μW / cm2 

(c) 900 μW / cm2 

(d) 1000 μW / cm2 

 

10. Conform ASTM E709-95 când se utilizează particule fluorescente, becul trebuie să fie încălzit înainte 

de utilizare pentru cel puțin: 

(a) 1 min 

(b) 2 min 

(c) 3 min 

(d) 4 min 

(e) 5 min 

 

11. Conform ASTM E709-95 cu tehnica cu electrozi de contact, electrozi se vor proteja cu plumb dacă 

tensiunea circuitului deschis este mai mare de: 

(a) 10 V 

(b) 15 V 

(c) 20 V 

(d) 25 V 

 

12. Conform secțiunii VIII ASME, o indicație liniară este definită ca o indicație în care lungimea este egală 

sau mai mare decât lățimea cu un factor de: 

(a) 1 

(b) 2 

(c) 3 

(d) 4 
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13. Conform ASTM E709-95 limita de vâscozitate (măsurată în centi Stokes) a umiditatii medii nu trebuie 

să depășească: 

(a) 1 cSt 

(b) 3 cSt 

(c) 6 cSt 

(d) 4 cSt 

 

14. Conform ASTM E709-95 atunci când se aplică tehnica cu particule magnetice fluorescente, 

operatorul trebuie să se afle în întuneric cel puțin ............... înainte de examinare: 

(a) 2 min 

(b) 3 min 

(c) 4 min 

(d) 5 min 

 

15. Conform ASTM E709-95, alcalinitatea apei de spalare nu trebuie să depășească: 

(a) 10,0 pH 

(b) 10,5 pH 

(c) 11,0 pH 

(d) 11,5 pH 

 

16. Conform ASTM E709-95, cu tehnica de magnetizare continuă umedă, durata in care se aplica 

curentul de magnetizare este de ordinul: 

(a) 0,5 sec 

(b) 1,0 sec 

(c) 1,5 sec 

(d) 2,0 sec 

 

17. Conform ASTM E709-95 în utilizarea electrozilor de contact la distanță de 19 mm (3/4 inci) și mai sus, 

curentul de magnetizare trebuie să fie: 

(a) De la 90 la 110 A / 25 mm (1 inch) 

(b) De la 100 la 125 A / 25 mm (1 inch) 

(c) De la 90 la 120 A / 25 mm (1 inch) 

(d) De la 100 la 200 A / 25 mm (1 inch) 
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18. Conform ASTM E709-95 pulberea se aplică pe partea care urmează să fie testată astfel încât: 

(a) Se formează o acoperire uniformă ușoară 

(b) În exces de acoperire 

(c) Toate cele de mai sus 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

19. Conform ASTM E709-95 înainte de a opri curentul și examinarea, pulberea uscată în exces este: 

(a) Înlăturat de un curent de aer uscat 

(b) Păstrat în loc 

(c) Toate cele de mai sus 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

20. Conform ASTM E709-95, demagnetizarea poate fi efectuată prin: 

(a) Scăderea curentului alternativ 

(b) Scaderea si inversarea curentului continuu 

(c) Toate cele de mai sus 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

21. Conform ASTM E709-95, Tabelul 3., jugurile electromagnetice cu curent alternativ trebuie să aibă o 

forță de ridicare de cel puțin: 

(a) 3,0 kg (7 lb) 

(b) 3,5 kg (8 lb) 

(c) 4,0 kg (9 lb) 

(d) 4,5 kg (10 lb) 

 

22. Conform ASTM E709-95, tabelul 3., jugurile electromagnetice cu curent continuu trebuie să aibă o 

forță de ridicare de cel puțin: 

(a) 15 kg (33 lb) 

(b) 16 kg (36 lb) 

(c) 17 kg (38 lb) 

(d) 18 kg (40 lb) 
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23. Conform API, concentrația de particule acceptabilă a soluției de particule umede pentru particule 

fluorescente este: 

(a) 0,1 până la 0,4 ml în volum 

(b) 0,1 până la 0,5 ml în volum 

(c) 0,1 până la 0,6 ml în volum 

(d) 0,1 până la 0,7 ml în volum 

 

24. Conform API, concentrația de particule a soluției de particule umede trebuie verificată: 

(a) Înainte de fiecare schimbare 

(b) Numai după fiecare schimbare 

(c) Numai în fiecare săptămână 

(d) Numai la fiecare două săptămâni 

 

25. Conform ASTM E709-95 și API, intensitatea UV măsurată la cel puțin 38 cm (15 inci) nu trebuie să fie 

mai mica de: 

(a) 700 μW / cm2 

(b) 800 μW / cm2 

(c) 900 μW / cm2 

(d) 1000 μW / cm2 

 

26. Conform ASTME 709-95 și API, pentru a elimina toți contaminanții, curățarea corespunzătoare 

trebuie efectuată pe toate suprafețele de examinat și pe o portiune minima de material adiacent de: 

(a) 25,4 mm (1 inch) 

(b) 31,7 mm (5/4 inci) 

(c) 38,1 mm (1,5 inci) 

(d) 44,5 mm (7/4 inci) 

 

27. Conform ASTM E709-95 și API, particulele uscate pot fi utilizate până la temperatura de: 

(a) 380C 

(b) 20000C 

(c) 490C 

(d) 3150C 
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28. Conform ASTM E709-95 și API, grosimea acoperirilor nu va depăși: 

(a) 1-10 mm 

(b) 2-5 mm 

(c) 0,02-0,05 mm 

(d) 0,001-0,004 mm 

 

29. Conform ASTM E709-95 și API, indicațiile relevante sunt produse de: 

(a) Suprafețe grase 

(b) Fondul excesiv 

(c) Câmpuri de scapari 

(d) Rotirea curenților turbionari 

 

30. Conform ASTM E709-95 și API, atunci când sunt utilizate particule fluorescente, UV becul se 

încălzește înainte de utilizare pentru cel puțin: 

(a) 1 minut 

(b) 2 minute 

(c) 3 minute 

(d) 5 minute 

 

31. Conform AST M E709-95 și API, după îndepărtarea magnetizării pieselor după examinare, 

magnetismul rezidual nu trebuie să depășească:         (1 gauss = 0,0001 tesla) 

(a) 3 × 10-4T (3 gauss) 

(b) 4 × 10-4T (4 gauss) 

(c) 6 × 10-4T (6 gauss) 

(d) 8 × 10-4T (8 gauss) 

 

32. Conform ASTM E709-95 și API, o indicație liniară este definită ca o indicație în care lungimea este 

egală sau mai mare decât lățimea cu un factor de: 

(a) 1 

(b) 2 

(c) 3 

(d) 4 
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33. Conform API, o indicație nerelevantă este definită ca o indicație care în dimensiunea majoră este 

egală cu sau mai mică decât: 

(a) 1,59 mm (1/16 inci) 

(b) 2,4 mm (3/32 inci) 

(c) 3,2 mm (1/18 inci) 

(d) 4 mm (5/32 inci) 

 

34. Conform secțiunii V ASME, cu tehnica de particule magnetice fluorescente, operatorul trebuie să fie 

în zona intunecata cel puțin ……………. înainte de examinare: 

(a) 2 min 

(b) 3 min 

(c) 4 min 

(d) 5 min 

 

35. Conform ASME Secțiunea VIII, Div 1, apendice 6, privind echipamentele sub presiune cu suduri a 

căror grosime este mai mare de 15,8 mm (5/8 inci), care din următoarele indicații este inacceptabilă: 

(a) Indicație relevantă rotunjită, cu o dimensiune majoră mai mică de 3,2 mm (1/8) 

inch) 

(b) Indicație relevantă rotunjită, cu o dimensiune majoră mai mică de 3,2 mm (1/8) 

inch) 

(c) Indicație relevantă rotunjită, cu o dimensiune majoră mai mare de 4,8 mm (3/16) 

inch) 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 
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2.2.3 Examinarea cu particule magnetice Nivel 2 (MT-2) – Răspunsuri la întrebări 
 

 
 
 

Examinare cu particule magnetice Nivel 2 – Răspunsuri la întrebari 
Examen General Examen Specific 

1 b 35 c    1 c 35 c    
2 d 36 a    2 a      
3 a 37 a    3 d      
4 d 38 b    4 c      
5 c 39 b    5 a      
6 b 40 c    6 d      
7 d 41 d    7 d      
8 d 42 a    8 d      
9 c 43 d    9 d      
10 c 44 b    10 d      
11 d 45 d    11 d      
12 b 46 c    12 c      
13 c 47 a    13 c      
14 d 48 b    14 b      
15 c 49 c    15 b      
16 b 50 b    16 a      
17 a 51 b    17 b      
18 b 52 c    18 a      
19 c 53 a    18 d      
20 b 54 d    20 c      
21 b 55 d    21 d      
22 c 56 c    22 d      
23 c 57 a    23 a      
24 d 58 d    24 a      
25 b 59 b    25 d      
26 c 60 b    26 a      
27 d 61 a    27 d      
28 d 62 d    28 c      
29 c 63 a    29 c      
30 a 64 c    30 d      
31 b 65 a    31 a      
32 a 66 b    32 c      
33 c 67 a    33 a      
34 d      34 b      
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3. EXAMINAREA RADIOGRAFICĂ (RT) 

 

3.1. Examinarea radiografică Nivel 1 (RT-1) 
 
3.1.1. Examinarea cu radiatii penetrante Nivel 1 (RT-1) – Examen General  
 
 
 
1, Care dintre urmatoarele ecrane intensificatoare nu sunt utilizate in radiografia industrială? 

(a) Plumb 

(b) Flourescente 

(c) Halogenura de argint 

(d) Toate cele de mai sus 

 

2. Instalatiile de tip Betaton sunt utilizate pentru a produce radiație X, in ce domeniu de energie? 

(a) Câțiva MeV 

(b) 50-500 keV 

(c) 500-1000keV 

(d) 0-50keV 

 

3. Care dintre urmatori izotopi utilizați în industrie nu este produs artificial? 

(a) Ir-192 

(b) Ra-226 

(c) Co-60 

(d) Toate cele de mai sus 

 

4. Valoarea grosimii de înjumatațire pentru plumb utilizand Ir-192 este? 

(a) 12 mm 

(b) 4 mm 

(c) 2 mm 

(d) 25 mm 

 

 

 

 



 

107
 

 

 
5. Valoarea grosimii de înjumatațire pentru plumb utilizand Co-60 este? 

(a) 12 mm 

(b) 4 mm 

(c) 2 mm 

(d) 25 mm 

 

6. Etapa de developare în care bromura de argint nedevelopată este îndepartată din emulsia filmului 

este? 

(a) Revelarea 

(b) Spalarea intermediara 

(c) Fixarea 

(d) Spalarea finală 

 

7. Un echipament care produce radiație pe una sau cateva lungimi de undă discrete se numeste? 

(a) Generator de radiatii X 

(b) Acelerator liniar 

(c) Sursă de radiații gamma 

(d) Betraton 

 

8. Efectul de intensificare a ecranelor de plumb este dat de? 

(a) Radiatiia x secundară 

(b) Emisia de radiație gamma secundara 

(c) Flourescența ecranelor de plumb 

(d) Emisia de electroni 

 

9. Cea mai mare parte din energia aplicată unui tub de radiații X este transformată în?  

(a) Radiație X 

(b) Lumina 

(c) Caldură      

(d) Radiație ultravioleta 
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10. Radiografierea țevilor prin tehnica doi pereți/ interpretare perete dublu,este in special utilizată 

pentru? 

(a) Țevi cu diametrul peste 38 mm 

(b) Țevi cu diametrul de 88 mm sau mai puțin 

(c) Țevi cu diametrul de 125 mm și mai puțin 

(d) Țevi cu diametrul sub 25 mm 

 

11. Care dintre următoarele este cea mai comună metodă de încasetare a filmului? 

(a) Foi individuale pentru utilizare în casete 

(b) Role 

(c) Preambalat („pachet de zi”) 

(d) Toate cele de mai sus 

 

12.  Care dintre următoarele tipuri de radiații este cu particule? 

(a) X 

(b) Gama 

(c) Alfa 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

13. De cele mai multe ori radiația împrăștiată care afectează negativ calitatea imaginii radiografice 

provine: 

(a) De la podele și pereți adiacenți piesei de testare 

(b) De la alte obiecte din apropiere 

(c) Din piesa în sine 

(d) Din ecranele intensifictoare de plumb 

  

14. Un efect al radiației împrăștiate este: 

(a) Reduce timpul de expunere necesar 

(b) Diminuează contrastul, detaliile și claritatea imaginii radiografice 

(c) Reduce densitatea filmului 

(d) Toate cele de mai sus 
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15. Care este cel mai important factor în determinare a calității filmelor radiografice din punct de vedere 

al arhivari? 

(a) Densitatea filmului 

(b) Calitatea imaginii 

(c) Gradul de îndepărtare a reziduurilor de fixare în timpul spălării 

(d) Gradul de îndepărtare a reziduurilor de revelator în timpul spălării 

 

16.  Mărirea radiografică pentru a distinge micile defecte este posibilă: 

(a) Doar cu o sursă foarte mică sau o sursă de radiație cu dimensiunea punctului 

focal mic 

(b) În mod obișnuit 

(c) Cu majoritatea surselor 

(d) Niciodată 

 

17. Un efect dăunător al ecranelor fluorescente ar putea fi: 

(a) Înaltă definiție 

(b) Marmorarea ecranilui 

(c) Atenuare neliniară 

(d) Efect de bază deplasat 

 

18.  Puterea de penetrare a unui aparat cu raze X este data de: 

(a) Miliamperaj 

(b) Tensiunea tubului 

(c) Curentul de filament 

(d) Curentul anodic 

 

19.  Reticulația poate fi rezultatul: 

(a) Agitarea inadecvată a filmului în timpul revelari 

(b) Clătire inadecvată cu apă în timpul procesării 

(c) Folosirea de soluții uzate in baia de stopare 

(d) Revalator la care nu se menține temperatuta constantă 
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20. Principalul avantaj de a avea un punct focal mic pe un tub cu raze X este: 

(a) Căldura este îndepărtată mai eficient decât cu un punct focal mare 

(b) Este puțin probabil ca un punct focal mai mic să fie deteriorat de curenții necesari 

din tub 

(c) Durată de viață mai lungă a tubului 

(d) Un punct focal mai mic permite imagini radiografice mai clare decât un punct focal 

mai mare  

 

21. Cobaltul-60 este produs de: 

(a) Fisiunea uraniului-235 

(b) Captură de neutroni de către Cobalt-59 

(c) Dezintegrarea radioactivă 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

22.  Pentru un anumit izotop, intensitatea radiației gamma este determinată de: 

(a) Tipul de izotop utilizat 

(b) Nivelul energetic al razelor gamma în sursă 

(c) Puterea sursei în curii 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

23. Care dintre următoarele afirmații ar trebui să fie adevărate pentru a atinge cel mai înalt nivel de 

claritate radiografică (definiție)? 

(a) Pata focală ar trebui să fie cât mai mică posibil 

(b) Distanța de la pata focală la piesă trebuie să fie cât mai mare posibil 

(c) Distanța dintre film și piesa de testat trebuie să fie cât mai mică posibil 

(d) Toate cele de mai sus 

 

24. Care dintre următoarele exprimă corect legea pătratului distanței dacă I1 = debitul dozei cea mai 

apropiată de sursă, I2 = debitul de doză cel mai îndepărtat de sursă, D1 = distanța cea mai apropiată 

de sursă și D2 = distanța cea mai îndepărtată de sursă: 

(a) I1/I2 = D12/D22 

(b) I12/I22 = D1/D2 

(c) I1/I2 = D22/D12 

(d) I12/I22 = D2/D1 
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25. Materialele mai groase ar fi în mod normal controlate folosind: 

(a) Raze X cu kV mai mici 

(b) Raze X cu mA mai mari 

(c) Raze X cu kV mai mari 

(d) Raze X cu mA mai mic 

 

26. Un alt nume pentru un penetrametru este: 

(a) Placuță radiografică 

(b) Indicator de calitate a imaginii 

(c) Standard de densitate 

(d) Standard de acceptare 

 

27. Testul cu azotat de argint poate fi utilizat pentru: 

(a) Verificarea filmului din punct de vedere al calitații 

(b) Verificarea dacă există filme subdevelopate 

(c) Verificarea dacă există artefacte de film 

(d) Toate răspunsurile de mai sus sunt corecte 

 

28. Diferența de densităte observată pe o radiografie din cauza modificărilor de grosime dintr-o piesa 

este: 

(a) Contrastul filmului 

(b) Contrastul radiografic 

(c) Contrastul subiectului 

(d) Sensibilitate radiografică 

 

29. Ce tip de film ar prezenta cea mai mai mare granulație? 

(a) Încet 

(b) Medie 

(c) Rapid 

(d) Nicio diferență în mărimea granulatiei 
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30.  Un avantaj al surselor de raze gamma este: 

(a) Radiația poate fi pornită sau oprită cand se doreste 

(b) În mod normal, sursă de putere exterioară nu este necesară 

(c) Este necesară mai puțină ecranare decât pentru raze X 

(d) Toate cele de mai sus 

 

31. Tensiuni mai mari ale tubului cu raze X au ca rezultat: 

(a) Raze X cu lungimi de undă mai scurte 

(b) Raze X mai puțin penetrante 

(c) Mai puține raze X în fasciculul primar 

(d) Toate cele de mai sus 

 

32. Un defect de turnare care se formează când două mase de metal topit vin din direcții diferite dar 

curg împreună, nu reușesc să fuzioneze, se numește: 

(a) O picatura fierbinte 

(b) Contracție 

(c) O fisură rece 

(d) Lipire la rece 

 

33.  Razele X sunt produse de: 

(a) Izotopi radioactivi 

(b) Frânarea rapidă a electronilor 

(c) Radiația ultravioletă a atomilor instabili 

(d) Toate cele de mai sus 

 

34. Care dintre următoarele este o funcție a ecranelor de plumb? 

(a) De a reduce neclaritatea geometrică 

(b) De a crește inprastierea 

(c) Pentru a reduce timpul de expunere 

(d) Toate cele de mai sus 
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35.  Testul cu nitrat de argint poate fi folosit pentru: 

(a) A verifica calitatea filmului pentru arhivare 

(b) Verificarea filmul expirat 

(c) Verificarea filmul cu emulsie simplă versus dublă 

(d) Oricare dintre cele de mai sus 

 

36. Un accelerator liniar este utilizat pentru a produce raze X cu energie în intervalul: 

(a) Câțiva MeV 

(b) 50-500 keV 

(c) 500-1000 keV 

(d) 0-50 keV 

 

37. Cum este lungimea de undă a radiației împrăștiate în comparație cu fasciculul primar? 

(a) Mai mare decât lungimea de undă a fasciculului primar 

(b) Mai mică decât lungimea de undă a fasciculului primar 

(c) La fel ca lungimea de undă a fasciculului primar 

(d) Nu are legătură 

 

38. Care dintre următoarele condiții de vizualizare este cea mai de dorit pentru interpretarea filmelor 

radiografice? 

(a) Luminozitatea împrejurimilor sa fie aproximativ aceeași ca și zona de interes de 

pe radiografie 

(b) Cameră de interpretare complet întunecată 

(c) Camera de interpretare bine luminată 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

39. Radiografia pinhole ar fi utilizată pentru: 

(a) Realizarea de radiografii de înaltă calitate pentru inspecții critice 

(b) Determinarea dimensiuni petei focale 

(c) Construirea de diagrame de expunere 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 
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40. O linie dreaptă, întunecată în centrul filmului pentru o supraînalțare de sudură cel mai probabil ar fi: 

(a) Porozitate 

(b) Exces de pătrundere 

(c) Incluziuni de tungsten 

(d) O fisură liniară 

 

41. Care dintre următorii pași este necesar pentru a dizolva cristale de bromura de argint neexpuse din 

emulsia filmului: 

(a) Revelarea 

(b) Fixarea 

(c) Spălarea 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

42. Aproximativ ce energie ar fi necesară, ca aparatul cu raze X să aibă o putere de penetrare 

echivalentă cu o sursă de Cobalt-60: 

(a) 600 keV 

(b) 1,2 MeV 

(c) 2 MeV 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

43. Intervalul de grosime de oțel care este radiografiat folosind Ir-192 este: 

(a) 5 mm–20 mm 

(b) 25 mm – 75 mm 

(c) 0,5 mm – 5 mm 

(d) 75 mm – 150 mm 

 

44. Mărimea petei focale al unui aparat cu raze X trebuie cunoscută pentru a determina: 

(a) Neclaritatea geometrică 

(b) Tensiunea maxima la iesire 

(c) Setarea mA ceruta 

(d) Timpul de expunere 
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45. Intensitatea razelor X este o funcție a: 

(a) Curentului catodic 

(b) Rata de reducere a filament transformatorului  

(c) Distanța de la piesa de examinat 

(d) Dimensiunea anodului (ținta) 

 

46. Care este vârsta minimă în ani la care o persoană poate efectua control radiografic: 

(a) 15 

(b) 18 

(c) 21 

(d) 30 

 

47. Un densitometru este un instrument care măsoară: 

(a) Contrastul radiografic 

(b) Sensibilitate radiografică 

(c) Densitatea radiografică 

(d) Rezoluția radiografică 

 

48. Care dintre următoarele este formula corectă de utilizat pentru calculul neclaritații geometrice dacă F 

= dimensiunea sursei, T = grosimea piesei, D = distanța sursă / piesa și Ug = neclaritate geometrică: 

(a) Ug = FD/T 

(b) Ug = DT/F 

(c) Ug = FT/D 

(d) Ug = FTD 

 

49. Un agent de umectare este utilizat în prelucrarea filmelor pentru: 

(a) Controlarea mai atenta a revelari 

(b) Previne formarea de urme de apă în timpul etapei de uscare 

(c) Previne formarea de bule de aer în soluția de revelator 

(d) Previne formarea de bule de aer în fixator 
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50.  Ecranele de intensificare a filmului sunt utilizate în mod normal pentru: 

(a) Reducerea timpul de expunere 

(b) Mărirea granulatiei 

(c) Protejați filmul de lumina  

(d) Toate cele de mai sus 

 

51. Un dispozitiv care produce radiații cu lungimi de undă cu spectru larg este: 

(a) O sursă de radiatii gamma 

(b) Un aparat cu raze X 

(c) Un tub Geiger-Müeller 

(d) Un tub curie 

 

52. Care dintre următoarele tipuri de radiații prezentate, provin din dezintegrarea radioactivă: 

(a) Alfa, beta, gamma 

(b) Alfa, gamma, delta 

(c) X, rho, sigma 

(d) Sigma, gamma, beta 

 

53. Explicați diferența dintre razele X și gama: 

(a) Ambele sunt tipuri de radiații electromagnetice 

(b) Razele X apar în mod natural; razele gamma sunt create de om 

(c) Razele X sunt produse electric; razele gamma sunt emise prin dezintegrarea 

nucleelor atomice 

(d) Nu există nicio diferență 

 

54. Majoritatea aparatelor industriale cu raze X conțin ținte realizate din: 

(a) Beriliu 

(b) Magneziu 

(c) Plumb 

(d) Wolfram 

 

 

 



 

117
 

55. Efectele radiațiilor împrăștiate pot fi diminuate prin: 

(a) Folosind o mască de plumb în jurul piesei de examinat 

(b) Folosind un filtru de plumb sau cupru între tubul cu raze X și piesa de examinat 

(c) Utilizarea ecranelor de plumb 

(d) Toate cele de mai sus 

 

56. O reacție care are loc atunci când un fascicul de radiații de 500 keV este parțial absorbit de piesa 

examinată, ar fi probabil datorată: 

(a) Efectul Compton 

(b) Efectul fotoelectric 

(c) Realizarea de perechi 

(d) Oricare dintre cele de mai sus 

 

57. Termenul folosit pentru a descrie reacția celulelor umane, altele decât celulele reproductive, la 

radiatiile ionizante sunt: 

(a) Efecte genetice 

(b) Efecte somatice 

(c) Efecte corpusculare 

(d) Efecte hematologice 

 

58.  O densitate scăzută a imagini produse de litera „B” pe un film radiografic este cel mai probabil 

cauzată de o: 

(a) Sub expunere 

(b) Expunere excesivă 

(c) Radiatie retroînpraștiată excesivă 

(d) Radiatie retroînpraștiată insuficientă 

 

59. Un termen care se referă la claritatea imaginii radiografice este: 

(a) Sensibilitate 

(b) Efectul halo 

(c) Efectul de umbră 

(d) Definiție 
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60. O indicație întunecată, neregulată, care este situată adiacentă radacini sudurii ar putea sa fie: 

(a) Șanț de margine 

(b) Penetrare incompletă 

(c) Porozitate 

(d) Incluziuni de wolfram 

 

61. Un termen care se referă la cel mai mic detaliu vizibil într-o radiografie se numește: 

(a) Sensibilitate radiografică 

(b) Contrast radiografic 

(c) Contrastul subiectului 

(d) Contrastul filmului 

 

62. Ce tip de sursă de radiații gamma ar putea fi folosită pentru a radiografia o sudura unor table de oțel 

cu grosimea de 150 mm? 

(a) Ir-192 

(b) Co-60 

(c) Tm-170 

(d) Cs-137 

 

63. Calitatea radiației unei surse de radiatii gamma este determinată de: 

(a) Mărimea sursei 

(b) Tipul de izotop care trebuie utilizat 

(c) Poate fi modificată de către operator 

(d) Activitatea sursei 

 

64. În general, cantitatea de radiatie X generată este modificată prin modificarea: 

(a) Numărul atomic al anodului 

(b) Curentul din tub al echipamentului 

(c) Tensiunea de alimentare a echipamentului 

(d) Masa atomică a catodului 
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65. Zgârieturile adânci pe ecranele intensificatoare de plumb vor cauza? 

(a) Îmbunătățirea selectivă a imagini 

(b) Linii luminoase neregulate pe film 

(c) Linii întunecate pe film 

(d) Blocarea inacceptabilă a fasciculului primar de radiații  

 

66. Care dintre următoarele este clasificată drept radiație electromagnetică? 

(a) Lumină vizibilă 

(b) Radiatia X 

(c) Radiația infraroșie 

(d) Toate cele de mai sus 

 

67. Principalul dezavantaj de a avea un pată focală mică la un tub cu raze X este: 

(a) Căldura este îndepărtată prea repede 

(b) Imagini radiografice mai clare pot fi realizate cu un pată focală mai mare 

(c) O pată focală mai mică este limitată la curenți mai mici în tub datorită posibilitați 

apariției defecțiunilor de supraîncălzire 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

68. Expunerea întregului corp la doze moderate de radiații de 500 – 2000 mSv (50 până la 200 rem) ,ar 

provoca probabil care dintre următoarele efecte? 

(a) Modificări ale celulelor sangvine 

(b) Umflare 

(c) Posibilă greață 

(d) Toate cele de mai sus 

 

69. O reacție care are loc atunci când un fascicul de radiații de 90 keV este total absorbit de piesa de 

examinat ar fi probabil datorat: 

(a) Efectul Compton 

(b) Efectul fotoelectric 

(c) formari de perechi 

(d) Oricare dintre cele de mai sus 

 

 



 

120 
 

 
70.  Termenul folosit pentru a descrie reacția celulelor reproducătoare umane, la radiatia ionizantă este: 

(a) Efecte genetice 

(b) Efecte stocastice 

(c) Efecte corpusculare 

(d) Efecte hematologice 

 

71.  Explicați diferența dintre razele X și gama: 

(a) Ambele sunt tipuri de radiații electromagnetice 

(b) Razele X apar în mod natural; razele gamma sunt create de om 

(c) Razele X sunt produse electric; razele gamma sunt emise prin dezintegrarea 

nucleelor atomice 

(d) Nu există nicio diferență 

 

72. Care dintre următoarele este clasificată drept radiație electromagnetică? 

(a) Lumină vizibilă 

(b) Radiatia X 

(c) Radiația infraroșie 

(d) Toate cele de mai sus 

 

73.  Functia intensificatoare a ecranelor de plumb este cauzată de: 

(a) Emisia secundară de raze X 

(b) Emisii secundare de raze gamma 

(c) Fluorescența ecranelor cu plumb 

(d) Emisia de electroni 

 

74. Cum este lungimea de undă a radiației retroîmprăștiate comparativ cu fasciculul primar ? 

(a) Mai lunga 

(b) Mai scurta 

(c) La fel 

(d) Nu are legătură 
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75. Razele X sunt produse de: 

(a) Izotopi radioactivi 

(b) Frânarea rapidă a electronilor 

(c) Radiația ultravioletă a atomilor instabili 

(d) Toate cele de mai sus 

 

76.  Cea mai mare parte a energiei aplicate unui tub cu raze X este convertită în: 

(a) Raze X 

(b) Lumină 

(c) Caldura  

(d) Radiația ultravioletă 

 

77. Tensiuni mai mari ale tubului cu raze X au ca rezultat: 

(a) Raze X cu lungimi de undă mai scurte 

(b) Raze X mai penetrante 

(c) Fascicul de raze X de intensitate mai mare 

(d) Toate cele de mai sus 

 

78.  Betatronul este utilizat pentru a produce radiatie X cu energie în intervalul: 

(a) Câțiva MeV 

(b) 50-500 keV 

(c) 500-1000 keV 

(d) 0-50 keV 

 

79.  Un accelerator liniar este folosit pentru a produce raze X în ce interval? 

(a) Câțiva MeV 

(b) 50-500 keV 

(c) 500-1000 keV 

(d) 0-50 keV 
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80. Pentru un anumit izotop, intensitatea radiației gamma este determinată de: 

(a) Tipul izotopului utilizat 

(b) Nivelul de energie al razelor gamma în sursă 

(c) Activitatea sursei în Ci 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

81.  Un termen folosit pentru a descrie intervalul de intensitațe a radiației la care este expus filmul în 

timpul expuneri este: 

(a) Contrastul filmului 

(b) Contrast radiografic 

(c) Contrastul subiectului 

(d) Sensibilitate radiografică 

 

82. O expresie care este folosită pentru a descrie panta curbei caracteristice a filmului este: 

(a) Latitudinea filmului 

(b) Contrastul filmului 

(c) Sensibilitatea filmului 

(d) Gradient filmului 

 

83. Care dintre următorii factori afectează granulația filmului? 

(a) Lungimile de undă ale radiației 

(b) Condiții de prelucrare a filmului 

(c) Viteza filmului 

(d) Toate cele de mai sus 

 

84. Cantitatea de radioactivitate care corespunde la 3,7 × 1010 dezintegrari pe secunda se numește: 

(a) 0,01 gray (1 rad) 

(b) 1 Farad 

(c) 37 GBq (1 curie) 

(d) 10 mSv (1 roentgen) 
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85.  Rezultatul filtrării radiației X este de a produce: 

(a) Mai multă neclaritate geometrică 

(b) O neclaritate geometrică mai mică 

(c) Radiație mai moale 

(d) Radiații mai dure 

 

86. Care dintre următoarele acțiuni este datorată ecranelor de plumb? 

(a) Absoarbe o parte din fasciculul primar de radiație  

(b) Absoarbe de preferință radiatia X moale 

(c) Emite electroni în câmpuri gamma și X 

(d) Toate cele de mai sus 

 

87. Doza totală de radiații primită este egală cu: 

(a) Intensitatea radiației 

(b) Mărimea sursei în curii 

(c) Intensitatea radiației înmulțită cu timpul de expunere 

(d) Intensitatea radiației împărțită la pătratul distanței de la sursă 

 

88. Care dintre următoarele este cel mai comun tip de tub cu raze X? 

(a) Bipolar 

(b) Unipolar 

(c) Anod lung 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

89. O reacție care are loc atunci când un fascicul de radiații de 15 MeV este parțial absorbit de piesa 

examinată ar fi probabil: 

(a) Efectul Compton 

(b) Efectul fotoelectric 

(c) Formarea de perechi 

(d) Oricare dintre cele de mai sus 
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90. O reacție care are loc atunci când un fascicul de radiații de 50 keV este parțial absorbit de piesa 

examinata ar fi probabil: 

(a) Efectul Compton 

(b) Efectul fotoelectric 

(c) Formarea de perechi 

(d) Oricare dintre cele de mai sus 

 

91. Doza letală pentru expunerea intregului corp este în mod normal considerată a fi: 

(a) 1-2 Sv (100-200 rem) 

(b) 250-500 mSv (25-50 rem) 

(c) 6-8 Sv (600-800 rem) 

(d) 500 mSv (50000 mrem) 

 

 

3.1.2 . Examinarea cu radiatii penetrante Nivel 1 (RT-1) – Examen Specific  

 

1. Aproape toate radiografiile gamma sunt realizate cu elemente activate artificial cum ar fi : 

(a) Particule 

(b) Izotopi 

(c) Radiu 

(d) Generatoare de radiatii X 

 

2. UnCurie (37 gigabecqerel) de material radioactiv se va dezintegra cu o rata de? 

(a) 3.7 x 10 7 dezintegrari pe secundă 

(b) 3.7x10 10 dezintegrari pe secundă 

(c) 3.7x 10 13 dezintegrari pe secundă 

(d) Nici una din variantele de mai sus 

 

3. Activitatea specifica a isotopului radioactiv este masurara in  

(a) MeV 

(b) R/h sau Grey /ora 

(c) Ci/g sau Becqurel/gram 

(d) C/min numaratori pe minut  
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4. Care este diferența esențială dintre radiația X și radiația gamma la aceiasi valoare a energiei: 

(a) Lungimea de undă 

(b) Fregvența 

(c) Viteza 

(d) Originea 

 

5. Ecranele ar trebui sa fie: 

(a) Desparțite de film printr-o foita curată de hartie albă 

(b) La o distanta de film de cel putin 3.125 mm 

(c) În contact direct cu filmul 

(d) Desparțit de film prin propriul suportul de carton 

 

6. Folia de plumb in contact direct cu filmul incasetat absoarbe : 

(a) Toate radiatiile pentru a preveni expunerea filmului 

(b) Radiatia luminoasa la care ar putea fi expus filmul 

(c) Radiatia cu lungime de unda lungă mai mult decat radiatie cu lungime de undă 

scurtă 

(d) Radiatia cu lungime de unda scurtă mai mult decat radiatia cu lungime de undă 

lungă   

 

7. Ecranele de plumb inbunatațesc în principal............................... pentru radiografia finală 

(a) Densitatea 

(b) Contrastul 

(c) Expunerea 

(d) Definiția 

 

8. Folia de plumb este plasată in spatele filmului pentru: 

(a) A absorbi cat mai mult din radiația imprastiată laterală 

(b) A reduce formarea de imagini nerelevante datorate expunerei din spate la radiația 

înpraștiată 

(c) Reducerea calitații radiografiei obtinute prin radiația primară 

(d) Limitarea cantitații de lumină care ajunge pe film 
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9. Filtrul va reduce cantitatea de ............................din radiatia primară 

(a) Radiatie înprastiată 

(b) Electroni 

(c) Radiatie cu energie mare 

(d) Radiatie cu energie mica 

 

10. Filtrul este plasat: 

(a) Între sursă și piesă 

(b) Între piesă și film 

(c) Împrejurul piesei 

(d) În spatele filmului 

 

 

11. Curentul tubului în miliamperi înmulțit cu timpul în secunde sau minute este egal cu: 

(a) Densitatea 

(b) Intensitate 

(c) Expunerea 

(d) Kilovoltaj 

 

12.  Dacă ar fi să menținem aceeași expunere, dar să reducem distanța sursei la film, trebuie  

________________ timpul de expunere: 

(a) Creșcut 

(b) Scăzut  

 

13. Ecranele de plumb acționează ca intensificatoare la tensiunea peste: 

(a) 1000 kV 

(b) 150 kV 

(c) 325 kV 

(d) 2000 kV 
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14. Utilizarea unui film cu viteză mai mică îmbunătățește definiția radiografiei, deoarece un film mai 

lent: 

(a) Necesită un timp de expunere mai lung 

(b) Este mai sensibil la razele X 

(c) Necesită mai puțină tensiune 

(d) Are granulație mai fină 

 

15. Penetrametrul este un instrument folosit pentru a verifica ________________ unei radiografii: 

(a) Contrastul 

(b) Definiția 

(c) Sensibilitatea 

(d) Emulsia 

 

16. Când folosim un izotop radioactiv în realizarea unei radiografii, putem exprima ecuația pentru 

expunere ca Ci × T. În această ecuație, Ci înseamnă: 

(a) Curent prin tub 

(b) Activitatea în curie sau becquerel 

(c) Gradul contrastului 

(d) Grosimea filmului 

 

17.  În procesul de analiză radiografică utilizat pentru pregătirea unei diagrame de expunere,primul 

pas este: 

(a) Faceți o serie de radiografii a unei pene cu trepte 

(b) Radiografiați cateva obiecte de grosime cunoscută 

(c) Convertiți densitățile citite pe radiografii într-o densitate standard 

(d) Trasează expunerile pe un grafic 

 

18. Ce factori de expunere sunt înregistrați în procesul de realizare a unei analize bazată pe calibrul în 

trepte? 

(a) Tensiune și expunere 

(b) Distanța sursă - film și film 

(c) Densitatea filmului și materialele 

(d) Toate cele de mai sus 
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19. După ce au fost făcute radiografiile pe calibtul cu trepte, ____________ imaginii pe fiecare pas este 

înregistrată pe diagramă: 

(a) Claritate 

(b) Contrastul 

(c) Densitatea 

(d) Lungime 

 

20.  Metoda de încărcare a mai multor filme într-o casetă este cunoscută sub numele de___________       

: 

(a) Tehnica film simplu 

(b) Tehnica filmelor duble 

 

21. Care dintre următorii izotopi sunt utilizați în mod obișnuit în executarea radiografiilor? 

(a) iridiu-192 

(b) Osmiu-188 

(c) Cobalt-87 

(d) Rubidiu 

 

22.  Procesul de a fi radioactiv se numește (Alegeți unul): 

(a) Încălzire 

(b) Dezintegrare 

(c) Frânare 

(d) Rectificare 

 

23. Care dintre următoarele tipuri de radiații este utilizat în mod obișnuit în examinarea radiografică ? 

(Alege una): 

(a) Particule alfa 

(b) Neutroni 

(c) Radiatie gamma 

(d) Radiatie beta 
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24.  Cantitatea de radiații X sau radiații gamma este adesea numită ____________ radiației: 

(a) Lungimea de undă 

(b) Energie 

(c) Intensitate 

(d) Frecvența 

 

25.  Viteza cu care se deplasează razele X și gamma este: (alegeți una) 

(a) Viteza luminii 

(b) Viteza sunetului 

(c) Variază în funcție de lungimea de undă 

(d) Depinde de sursă 

 

26. Un fascicul de radiație format dintr-o singură lungime de undă este cunoscut ca: (alegeți una) 

(a) Radiație microscopică 

(b) Radiație monocromatică 

(c) Radiații eterogene 

(d) Radiație fluoroscopică 

 

27. Ce parametru determina capacitatea de penetrare a unui fascicul de raze X? 

(a) Kilovoltajul 

(b) Timpul 

(c) Activitatea 

(d) Miliamperajul 

 

28. Cu cât lungimea de undă a razelor X sau gamma este mai mică: 

(a) Cu atât energia lor este mai mare 

(b) Cu atât călătoresc mai repede 

(c) Cu atât intensitatea lor este mai mare 

(d) Cu atât sunt mai aproape de a deveni unde radio 
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29. „Efectul fotoelectric” se referă la: 

(a) O cameră electrică 

(b) Absorbția completă a unui foton 

(c) Spectrul electromagnetic vizibil 

(d) Împrăștierea neutronilor 

 

30.  Când o celulă din țesutul corpul uman este afectata de radiații: 

(a) Celula își poate pierde capacitatea de a se reproduce 

(b) Celula poate muri 

(c) Daunele sunt cauzate de scoaterea unui electron de pe orbita atomului de baza. 

(d) Toate cele de mai sus 

 

31. Ecranele intensificatoare de plumb sunt utilizate pentru: 

(a) Reducerea timpul de expunere 

(b) Crestera granulatiei 

(c) Protejază filmul de lumina directă 

(d) Toate cele de mai sus 

 

32.  Un efect al radiației retroîmprăștiate este: 

(a) Reducerea timpul de expunere necesar 

(b) Diminuează contrastul, detaliile și claritatea imaginii radiografice 

(c) Reduce densitatea filmului 

(d) Toate cele de mai sus 

 

33.  Efectele radiațiilor retroîmprăștiate pot fi diminuate prin: 

(a) Folosind o protectie de plumb în jurul piesei de examinat 

(b) Folosind un filtru de plumb sau cupru între tubul cu raze X și piesa de examinat 

(c) Utilizarea ecranelor de plumb 

(d) Toate cele de mai sus 
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34. Viteza filmului radiografic poate fi mărită prin utilizarea: 

(a) Unei valori mai mare a mA . 

(b) Unei valori mai mica a mA. 

(c) Unui film cu dublă emulsie comparativ cu film cu emulsie simplă. 

(d) Ecrane de plumb versus ecrane fluorescente. 

 

35. Un avantaj al surselor de radiații gamma este: 

(a) Radiația poate fi pornită sau oprită după bunul plac 

(b) În mod normal, alimentarea electrica exterioară nu este necesară 

(c) Este necesară mai puțină ecranare decât pentru raze X 

(d) Toate cele de mai sus 

 

36.  Un dispozitiv ce produce radiații cu una sau câteva lungimi de unda discrete este: 

(a) Un aparat cu raze X 

(b) Un accelerator liniar 

(c) O sursă de radiatii gamma 

(d) Un betatron 

 

37. Un dispozitiv care produce radiații cu lungime de undă emise in spectru larg este: 

(a) O sursă de radiatii gamma 

(b) Un aparat cu raze X 

(c) Un tub Geiger Mueller 

(d) Un tub curie 

 

38.  Efectul principal al creșterii miliamperajului la care functioneaza un tub raze X, ar fi: 

(a) Creșteți intensitatea radiației 

(b) Creșteți puterea de penetrare 

(c) Creșteți lungimile de undă ale fasciculului primar 

(d) Toate cele de mai sus 
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39.  Efectul primar al unei creșteri a kilovoltajului la care este folosit un tub cu raze X, ar fi: 

(a) Crește intensitatea radiației 

(b) Crește puterea de penetrare 

(c) Crește puterea de penetrare și intensitatea radiației 

(d) Crește lungimea de undă a fasciculului primar 

 

40.  Care dintre următoarele tipuri de ecrane intensificatoare sunt utilizate în radiografia industrială? 

(a) Plumb 

(b) Fluorescent 

(c) Oxid de plumb 

(d) Toate cele de mai sus 

 

41. Care dintre următoarele expresii descriu corect relația dintre miliamperajul (M) și distanța sursa-film 

(D)? 

(a) M1/M2 = (D12)/(D22) 

(b) M2/M1 = (D12)/(D22) 

(c) M1/M2 = D1/D2 

(d) M1/M2 = D2/D1 

 

42. Care dintre următoarele expresii descrie corect relația dintre timpul de expunere (T) și distanța 

sursa-film (D)? 

(a) T1/T2 = (D12)/(D22) 

(b) T2/T1 = (D12)/(D22) 

(c) T1/T2 = D1/D2 

(d) T1/M2 = D2/D1 

 

43. Care dintre următoarele expresii descrie corect relația dintre miliamperajul (M) și timpul de expunere 

(T)? 

(a) M1/M2 = T1/T2 

(b) M2/M1 = T12/T22 

(c) M1/M2 = T22/T12 

(d) M1/M2 = T2/T1 
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44. O modificare a căruia dintre următorii parametri ar necesita construirea unei noi diagrame de 

expunere la raze X? 

(a) Aparatul cu raze X utilizat 

(b) Tipul filmului 

(c) Distanța punct focal la film 

(d) Oricare dintre cele de mai sus 

 

45.  Penetrametrul ASTM pentru o piesă de examinat cu grosimea de 25 mm conține găuri de ce 

dimensiuni? 

(a) T, 2T, 3T 

(b) 2T, 3T, 4T 

(c) T, 2T, 4T 

(d) T, 3T, 4T 

 

46. Dimensiunea celei mai mici găuri într-un penetrmetru ASTM este: 

(a) 0,127 mm (0,005 inchi) 

(b) 0,254 mm (0,010 inchi) 

(c) 0,508 mm (0,020 inchi) 

(d) 0,762 mm (0,030 inchi) 

 

47.  Un nivel de sensibilitate radiografică de 2-2T înseamnă că: 

(a) Gaura #2 dintr-un penetrmetru #2 trebuie să fie vizibiăl pe film 

(b) Gaura 2T dintr-un penetrametru care reprezintă 2% din grosimea piesei de 

examinat trebuie să fie vizibilă pe film 

(c) Gaura 2T al unui penetrametru nr. 2 trebuie să fie vizibilă pe film 

(d) Trebuie utilizate două penetrametre care reprezintă fiecare 2 % din grosimea 

piesei de examinat 

 

48.  Care este temperatura cea mai de dorit pentru soluții la developarea manuală? 

(a) 15,5oC (60oF) 

(b) 20oC (68oF) 

(c) 22,2oC (72oF) 

(d) 26,6oC (80oF) 
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49. Care este cea mai lungă perioadă de timp care ar trebui să treacă pentru schimbarea completă a 

revelatorului? 

(a) 1 săptămână 

(b) 2 săptămâni 

(c) 1 lună 

(d) 3 luni 

 

50. Un posibil rezultat al neutilizării unei băi de stopare în timpul developări manuale este: 

(a) Apariția de dungi,fâșii (streaking efect) 

(b) Subdeveloparea filmului 

(c) Contaminarea soluțiilor de developare 

(d) Eliminarea revelatorului 

 

51. Marmorarea filmului poate rezulta din: 

(a) Agitarea inadecvată a filmului în timpul revelari 

(b) Clătire inadecvată cu apă în timpul procesării 

(c) Folosirea de soluții epuizate în baia de stopare 

(d) Oricare dintre cele de mai sus 

 

52. Radiografia secțiunilor tubulare folosind tehnica cu perete dublu, interpretarea dublu perete este 

aplicabilă în principal sectiunilor: 

a) Peste 38 mm în diametru 

(b) 88 mm în diametru sau mai puțin 

(c) 125 mm în diametru sau mai puțin 

(d) Sub 25 mm în diametru 

 

53.  O linie subțire, albă, în imaginea radiografica a supraânălțări unei suduri poate fi: 

(a) Un fir de păr între ecranul principal și film 

(b) Penetrare incompletă 

(c) O fisură 

(d) Șant de margine 
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3.1.3 Examinarea Radiografică Nivel 1 (RT-1) - Raspunsuri la întrebari 
 
 

Examinarea Radiografica Nivel 1 - Raspunsuri la intrebari 
Examn General Examen Specific 

1 c 35 a 69 b   1 b 35 b     
2 a 36 a 70 a   2 b 36 c     
3 b 37 a 71 c   3 c 37 b     
4 c 38 a 72 d   4 d 38 a     
5 a 39 b 73 d   5 c 39 b     
6 a 40 d 74 a   6 c 40 a     
7 c 41 b 75 b   7 b 41 a     
8 d 42 b 76 c   8 b 42 b     
9 c 43 b 77 d   9 d 43 d     
10 b 44 a 78 a   10 a 44 a     
11 d 45 a 79 a   11 c 45 c     
12 c 46 b 80 c   12 b 46 b     
13 a 47 c 81 b   13 b 47 b     
14 b 48 c 82 d   14 d 48 b     
15 c 49 b 83 d   15 c 49 d     
16 a 50 a 84 c   16 b 50 a     
17 b 51 b 85 d   17 a 51 d     
18 b 52 a 86 d   18 d 52 c     
19 d 53 c 87 c   19 c 53 a     
20 d 54 d 88 a   20 b       
21 b 55 d 89 c   21 a       
22 c 56 a 90 b   22 b       
23 d 57 b 91 c   23 c       
24 c 58 c     24 c       
25 c 59 d     25 a       
26 b 60 a     26 b       
27 a 61 a     27 a       
28 c 62 b     28 a       
29 c 63      29 b       
30 b 64 b     30 d       
31 a 65 b     31 a       
32 d 66 d     32 b       
33 b 67 c     33 d       
34 c 68 d     34 d       

 
Notă: Răspunsul lipsă la Examen General, întrebarea 63 este b 
 

 
 
 
 
 



 

136 
 

 
3.2 Examinarea Radiografica Nivel 2 (RT-2) 
 
3.2.1 Examinarea radiografica Nivel 2 (RT-2) – Examen General  
 
1. Creșterea kV la un echipamnet cu raze X crește: 

(a) Putere de penetrare 

(b) Componentele cu lungime de undă scurtă a fasciculului de raze X 

(c) Intensitatea radiației 

(d) Toate cele de mai sus 

  

2. În timpul confecționării pieselor turnate, scopul excesului este: 

(a) Pentru a introduce metal topit în matriță 

(b) Pentru a furniza metal topit suplimentar si a permite contracția în timpul solidificării 

(c) Pentru a permite excesul de căldură să scape în timpul solidificării 

(d) Pentru a asigura un orificiu de evacuare a excesului de abur 

 

3. O metodă eficientă de recunoaștere a unui artefact de film este: 

(a) Vizionarea unui film la lumina zilei 

(b) Vizionarea filmului în lumină reflectată de la un negatoscop 

(c) Compararea ambelor filme realízate prin tehnica film dublu 

(d) Toate cele de mai sus 

 

4. Principalul motiv pentru utilizarea unor piese turnate este că: 

(a) Piesele turnate sunt mai rezistente decât alte tipuri de produse metalice 

(b) Piesele turnate sunt în mod normal de o calitate superioară comparativ cu  alte 

tipuri de produse metalice 

(c) Formele complexe de greutate minimă sunt ușor de realizat 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

5. O modificare a căruia dintre următorii parametri ar necesita o nouă diagrama de expunere la radiatie? 

(a) kV 

(b) Densitatea ceruta a filmului  

(c) Grosimea piesei de examinat 

(d) Toate cele de mai sus 
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6. Urmele statice de pe filmul radiografic sunt cauzate de: 

(a) Un tub cu raze X împământat necorespunzător 

(b) Zgârieturi pe ecranele de plumb 

(c) Manipulare necorespunzatoare a filmului 

(d) Film vechi 

 

7. Care dintre următoarele surse radiografice, emite radiatia cea mai penetranta? 

(a) Co-60 

(b) Ra-226 

(c) Cs-137 

(d) Ir-192 

 

8. Care dintre următoarele tehnici ar reduce cel mai probabil cantitatea de radiațe retroîmprăștia care 

ajunge pe film în timpul unei expuneri radiografice? 

(a) Folosind un film cu granulație mai fină 

(b) Aplicarea unei folie de plumb pe spatele casetei 

(c) Îndepărtarea ecranelor de plumb 

(d) Toate cele de mai sus 

 

9. Contrastul radiografic depinde de: 

(a) Densitatea 

(b) Prelucrare 

(c) Energia radiației 

(d) Toate cele de mai sus 

 

10. Un grafic al densității filmului față de logaritmul expunerii relative se numește: 

(a) O curbă H&D 

(b) O curbă sensitometrică 

(c) O curbă caracteristică 

(d) Toate cele de mai sus 
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11. Cel mai comun material folosit pentru ținte în tuburile cu raze X este: 

(a) Wolfram 

(b) Cupru 

(c) Argint 

(d) Beriliu 

 

12. O semilună întunecata,evidentiata în mod clar în metalul de bază adiacent unei suduri cel mai  

probabil poate fi: 

(a) Strapungere 

(b) Indoitura a filmului 

(c) O fisură 

(d) O pată de apă pe film 

  

13. Care dintre următoarele sunt surse potențiale de radiație retroîmprăștiată? 

(a) Piesa de examinat 

(b) Casetă 

(c) Podeaua 

(d) Toate cele de mai sus 

 

14. Dacă timpul de expunere necesar pentru o sursă Ir-192 de 2220 GBq (60 curie) este de 2 minute,ce 

timp de expunere ar fi necesar la o sursă de 1110 GBq (30 curie): 

(a) 2/3 minute 

(b) 60 de minute 

(c) 2 minute 

(d) 4 minute 

 

15. Un avantaj al unei film cu granulatie mai mari este: 

(a) Are viteză mai mare 

(b) Are o definiție mai bună 

(c) Are viteză mai mică 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 
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16. Cum se modifică intensitatea radiației odată cu creșterea distanței de la sursă? 

(a) Invers cu distanța 

(b) Invers cu pătratul distanței 

(c) Direct cu distanța 

(d) Direct cu pătratul distanței 

 

17. O discontinuitate de sudură care constă din suprafețe de îmbinare netopite la rădăcină și care poate fi 

cauzată de o asamblare proastă, se numește: 

(a) Fisurare la cald 

(b) O incluziune de zgură 

(c) Patrundere incompletă 

(d) Strapungere  

 

18. Marmorarea datorată difracției radiatiei X poate fi identificată prin: 

(a) Observarea unei schimbări majore între două expuneri succesive cu piesa de 

examinat rotită ușor în jurul axei fasciculului 

(b) Observarea unei ușoare modificări între două expuneri succesive cu piesa de 

examinare rotită ușor în jurul axei fasciculului 

(c) Observarea unui model caracteristic corespunzator unei rețele 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

19. Care dintre următoarele discontinuități de sudare ar fi considerate cele mai grave? 

(a) Porozitate 

(b) Penetrare incompletă 

(c) Fisura 

(d) Incluziuni de zgură 

 

20. O lipsa de material la marginea sudurii unde materialul de bază a fost topit în timpul sudari se 

numește: 

(a) Stapungere 

(b) Șant de margine 

(c) Concavitatea rădăcinii 

(d) Convexitatea rădăcinii 
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21. Care dintre următoarele indicații nu poate fi considerat un artefact de film? 

(a) Graunti 

(b) Dungi chimice 

(c) Linii PI 

(d) Semne de presiune 

 

22. Radiografierea utilizand surse de radiatii gamma sau cu raze X de înaltă tensiune, folosind film fără 

ecrane cu plumb, este probabil să aibă ca rezultat: 

(a) Marmorarea filmului 

(b) Neclaritate geometrică crescută 

(c) Nicio diferență aparentă, dar timp de expunere crescut 

(d) Nicio diferență aparentă, dar timp de expunere redus 

 

23. Care dintre următoarele ar fi dăunătoare clarității imaginii radiografice? 

(a) Pată focală mica 

(b) Distanța focală mică  

(c) Distanța mica dintre obiecte și film 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

24. O modificare a caruia dintre următorii parametri ar necesita o nouă diagramă de expunere? 

(a) kV 

(b) Generatorul de raze X 

(c) Grosimea piesei de test 

(d) Toate cele de mai sus 

 

25. Dacă timpul de expunere necesar pentru o sursă Ir-192 de 1850 GBq (50 curie) este de 4 minute,ce 

timp de expunere ar fi necesar pentru sursa de 925 GBq (25 curie): 

(a) 4 minute 

(b) 8 minute 

(c) 2 minute 

(d) 16 minute 
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26. Daca se realizează o radiografie folosind filmul X cu o expunere de 10 mA-min. Densitatea filmului 

obtinut in zona de interes este 1,0. Dacă se dorește să se obțină o densitate de 2,0 în zonă de interes, 

ce expunere este necesară? (Expunerea relativă log = 1,1 pentru o densitate de 1,0 și 1,62 pentru o 

densitate de 2,0) 

(a) 41,67 mA-min 

(b) 10 mA-min 

(c) 12,6 mA-min 

(d) 33,1 mA-min 

 

27. Cel mai puțin deranjant dintre următoarele discontinuități din imbinarile sudate ar fi probabil: 

(a) Lipsa de patrundere 

(b) Lipsa de topire 

(c) Incluziuni de zgură 

(d) Porozitate 

 

28. O cantitate calculată prin formula, 0,693/(constantă de dezintegrare), se numește: 

(a) Grosimea de injumatatire 

(b) Constanta de atenuare a masei 

(c) Timpul de înjumătățire 

(d) Activitate specifică 

 

29. Diferența de densitate afișată de la o zonă a unei radiografii de film la alta este numit: 

(a) Contrastul subiectului 

(b) Contrast radiografic 

(c) Contrastul filmului 

(d) Latitudinea filmului 

 

30. Timpul de înjumătățire al Co-60 este de aproximativ: 

(a) 74 de zile 

(b) 129 de zile 

(c) 5,3 ani 

(d) 30,1 ani 
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31. Creșterea mA pe un aparat cu raze X: 

(a) Reduce timpul de expunere 

(b) Mărește timpul de expunere 

(c) Mărește numarul de unde scurte ale fasciculului  raze X 

(d) Reduce numarul de unde scurte ale fasciculului  raze X 

 

 

32. Care dintre următoarele ar fi considerat un artefact de film? 

(a) Densitatea excesivă a peliculei 

(b) Scurgeri de lumină 

(c) Patrundere incompletă 

(d) Desprindere de emulsie 

 

33. Care dintre următoarele ar fi dăunătoare clarității imaginii radiografice? 

(a) Pată focală mica 

(b) Distanța focală mică  

(c) Distanța mica dintre obiect și film 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

34. Timpul de înjumătățire al Ir-192 este de aproximativ: 

(a) 74 de zile 

(b) 129 de zile 

(c) 5,3 ani 

(d) 30,1 ani 

 

35. Un semn în formă de semilună întunecată în centrul unei imagini radiografice a unui cordon de 

sudură cel mai probabil ar trebui sa fie: 

(a) Un artefact de film 

(b) Porozitate 

(c) O incluziune de wolfram 

(d) Concavitatea rădăcinii 
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36. Intr.-o interacțiune nucleară a fotonului în care energia este convertită în particule subatomice este 

numit: 

(a) Efectul fotoelectric 

(b) Efectul Compton 

(c) Formarea de perechi 

(d) Frânare electron 

 

37. O interacțiune în care radiația este produsă de franarea rapidă a unui electron se numește: 

(a) Efectul fotoelectric 

(b) Efectul Compton 

(c) Formarea de perechi 

(d) Frînare electron 

 

38. Factorul gamma al lui Tm-170 este: 

(a) 1,37 R·h-1·Ci-1 la un metru 

(b) 0,59 R·h-1·Ci-1 la un metru 

(c) 0,0062 R·h-1·Ci-1 la un metru 

(d) 0,38 R·h-1·Ci-1 la un metru 

 

39. Un film radiografic expus care transmite 1% din lumina incidentă pe el are ca densitate: 

(a) 1,0 

(b) 2,0 

(c) 99,0 

(d) 0,5 

 

40. Dacă intensitatea radiației este de 5 Gy/h (500 R/h) la o distanță de 152,4 cm (5 picioare) de o sursă, 

care este intensitatea la1524 cm (50 picioare)? 

(a) 0,5 Gy/h (50 R/h) 

(b) 1,0 Gy/h (100 R/h) 

(c) 0,1 Gy/h (10 R/h) 

(d) 0,05 Gy/h (5 R/h) 

  



 

144 
 

41. Energia medie a unei surse de Cs-137 este de aproximativ: 

(a) 60-80 keV 

(b) 660 keV 

(c) 400 keV 

(d) 1,2 MeV 

 

42. Care dintre următoarele este un avantaj al echipamntelor de razelor X față de sursele gamma pentru 

radiografie? 

(a) Portabilitate 

(b) Întreținere necesară 

(c) Energie de radiație variabilă 

(d) Toate cele de mai sus 

 

43. Scopul de bază al unui penetrametru este de a: 

(a) Indica calitatea tehnicii radiografice 

(b) Indică cea mai mică discontinuitate care poate fi indicată de tehnica radiografică 

folosită 

(c) Să servească drept standard de comparație pentru evaluarea dimensiunii 

discontinuității 

(d) Toate cele de mai sus 

 

44. Când un turnat pentru aplicatii speciale este examinat nedistructiv și există posibilitatea apariției 

fisurilor, care dintre următoarele tehnici ar fi cea mai bună? 

(a) Radiografie cu raze X la 200 kV sau mai puțin 

(b) Testarea cu particule magnetice sau lichide penetrante 

(c) Radiografie (raze X sau gamma, în funcție de grosime) 

(d) Radiografie și testare cu particule magnetice sau lichide penetrante 

 

45. Care dintre următoarele costituie un avantaj al razelor X față de sursele de radiatii gamma, pentru 

radiografie? 

(a) Siguranță 

(b) Intensitate variabilă a radiației 

(c) Energie de radiație variabilă 

(d) Toate cele de mai sus 
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46. Energia medie a unei surse Tm-170 este de aproximativ: 

(a) 60-80 keV 

(b) 660 keV 

(c) 400 keV 

(d) 1,2 MeV 

 

47. Factorul gamma al Co-60 este: 

(a) 1,37 R·h-1·Ci-1 la un metru 

(b) 0,59 R·h-1·Ci-1 la un metru 

(c) 0,0062 R·h-1·Ci-1 la un metru 

(d) 0,38 R·h-1·Ci-1 la un metru 

 

48. Efectul de intensificare al ecranelor cu plumb este dat în principal de: 

(a) Raze X generate de ecranele cu plumb 

(b) Fluorescența ecranelor de plumb 

(c) Electronii excitați 

(d) Efectul Maxwell 

 

49. Care dintre următoarele formule determină corect densitatea radiografică? 

(a) Io/It 

(b) Log (Io/It) 

(c) Log (Io-It) 

(d) Io-It 

 

50. Cea mai semnificativă diferență între două fascicule de raze X produse la valori diferite ale kV este: 

(a) Intensitatea fasciculului 

(b) Expunere 

(c) Distribuția lungimii de undă 

(d) Divergența fasciculului 
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51. Cea mai semnificativă diferență între două fascicule de raze X produse la valori diferite ale mA este: 

(a) Putere de penetrare 

(b) Distribuția lungimii de undă 

(c) Calitatea razelor X 

(d) Intensitatea fasciculului 

 

52. Care dintre următoarele ar fi considerat un artefact de film? 

(a) Densitatea excesivă a filmului 

(b) Densitate insuficientă a filmului 

(c) Definiție insuficientă (găurile penetrametrului) 

(d) Marcaje statice 

 

53. Discontinuități naturale comparabile ca mărime cu găurile penetrametrului prezentate pe o radiografie 

pot să nu fie detectate deoarece: 

(a) Discontinuitățile naturale pot conține material mai puțin dens decât gaura 

penetrametrului 

(b) Discontinuitățile naturale pot fi mai groase decât găurile penetrametrului 

(c) Discontinuitățile naturale nu au neapărat muchii ascuțite la fel ca și găurile 

penetrametrului 

(d) Toate cele de mai sus 

 

54. Dacă intensitatea radiației este de 1 Gy/h (100 R/h) la o distanță de 152,4 cm (5 picioare) de o sursă, 

care este intensitatea la 610 cm (20 picioare)? 

(a) 0,0625 Gy/h (6,25 R/h) 

(b) 0,25 Gy/h (25 R/h) 

(c) 16 Gy/h (1600 R/h) 

(d) 4 Gy/h (400 R/h) 

 

55. Ecranele fluorescente sunt rareori utilizate în radiografia industrială deoarece: 

(a) Scurgerile de lumină degradează imaginea filmului 

(b) Poate da neclaritate filmului dacă este utilizat în apropierea luminilor fluorescente 

(c) Poate rezulta o definiție proastă și pete ale ecranului 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 
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56. Calculați neclaritatea geometrică pentru următoarele condiții: Dimensiunea sursei = 2 mm × 2mm; 

SFD = 700 mm; grosimea piesei de examinat = 25 mm 

(a) 0,6 mm 

(b) 0,06 mm 

(c) 6,0 mm 

(d) 0,15 mm 

 

57. Factorul gamma al Ir-192 este: 

(a) 1,37 R·h-1·Ci-1 la un metru 

(b) 0,59 R·h-1·Ci-1 la un metru 

(c) 0,0062 R·h-1·Ci-1 la un metru 

(d) 0,38 R·h-1·Ci-1 la un metru 

 

58. O piesă cu diferențe mari de grosime ar avea: 

(a) Contrast ridicat al filmului 

(b) Contrast ridicat al subiectului 

(c) Contrast scăzut al subiectului 

(d) Contrast scăzut al filmului 

 

59. O cantitate exprimată prin formula 0,693/(coeficientul de atenuare) se numește: 

(a) Grosimea de injumatațire 

(b) Constanta de atenuare masica 

(c) Timpul de înjumătățire 

(d) Activitate specifică 

 

60. Care dintre următoarele tehnici ar reduce cel mai probabil cantitatea de radiatie retroimprastiată care 

ajunge pe film în timpul unei expuneri radiografice? 

(a) Folosind un film cu granulație mai fină 

(b) Folosind un fascicul de raze X filtrat 

(c) Îndepărtarea ecranelor de plumb 

(d) Toate cele de mai sus 
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61. In radiografia cu film, indicația radiografică într-o sudură, caracterizată prin două linii întunecate 

paralele, ar fi cel mai probabil cauzată de: 

(a) Patrundere incompletă 

(b) Lipsă de topire 

(c) Incluziuni de zgură 

(d) Incluziuni de wolfram 

 

62. Pentru a obtine o imagine cât mai clară, care dintre următoarele ar trebui să fie adevărată? 

(a) Sursa radiografică trebuie să fie mică 

(b) Sursa radiografică trebuie să fie cât mai aproape posibil de piesa de examinat 

(c) Planurile piesei și ale filmului trebuie să fie în unghi oblic unul față de celalalt 

(d) Toate cele de mai sus 

 

63. “Santurile” sau “arsurile” vizibile ca imagine radiográfica a muchiilor pieselor examinate este datorată  

(a) Neclaritati geometrice 

(b) Radiației împrăștiate 

(c) Distanței sursă film neadegvată 

(d) Film vechi 

 

64. Care dintre următoarele este un avantaj al echipamentelor gamma față de sursele de raze X pentru 

radiografie? 

(a) Portabilitate 

(b) Nu este necesară alimentarea cu energie 

(c) Rezistență 

(d) Toate cele de mai sus 

 

65. Efectele de intensificare ale ecranelor fluorescente sunt cauzate de: 

(a) Emisia de electroni 

(b) Emisia de lumină 

(c) Raze X secundare 

(d) Toate cele de mai sus 
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66. Dacă timpul necesar de expunere la raze X pentru o expunere de 225 kV, 5 mA este de aproximativ 3 

minute, ce timp de expunere ar fi necesar la 10 mA? 

(a) 1/2 minut 

(b) 1 minut 

(c) 1,5 minute 

(d) 3 minute 

 

67. Timpul de înjumătățire al Cs-137 este de aproximativ: 

(a) 74 de zile 

(b) 129 de zile 

(c) 5,3 ani 

(d) 30,1 ani 

 

68. Calitatea inacceptabilă a filmului radiografic ar fi indicată de: 

(a) Artefacte de origine cunoscută în zona de interes a filmului 

(b) Utilizarea unui penetrametru mai mic decât este necesar 

(c) Densitate H & D mai mică de 2,0 

(d) Toate cele de mai sus 

 

69. Care dintre următoarele discontinuități de sudare ar fi cel mai greu de evidentiat prin radiografie: 

(a) Porozitate 

(b) Lipsa de topire pe peretele lateral 

(c) Șant de margine 

(d) Incluziuni de zgură 

 

70. Cel mai important factor în limitarea expunerii la radiații este: 

(a) Timpul 

(b) Distanța 

(c) Ecranarea 

(d) Toate cele de mai sus 
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71. Energia de prag sub care nu poate avea loc formarea de perechi este de aproximativ: 

(a) 100 keV 

(b) 1 MeV 

(c) 10 MeV 

(d) 20 MeV 

 

72. O interacțiune foton-electron în care un foton cedează toată energia sa unui electron se numește: 

(a) Efectul fotoelectric 

(b) Efectul Compton 

(c) Formarea de perechi 

(d) Bremsstrahlung 

 

73. O radiografie cu o calitate acceptabilă ar trebui să includă: 

(a) Identificarea corectă 

(b) Penetrametrul corect și găurile vizibile 

(c) Marcatori de locație 

(d) Toate cele de mai sus 

 

74. Pentru sursele de radiatii gamma, intensitatea radiografică este proporțională cu activitatea sursei în 

gigabecquerels sau curies pentru: 

(a) Toate sursele 

(b) Surse mari 

(c) Surse mici 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

75. Contactul slab între ecranele de plumb și film este probabil să provoace: 

(a) O imagine neclară sau „in ceata”. 

(b) O imagine pestriță pe film 

(c) „Tăierea” a imaginii piesei de examinat 

(d) Neclaritate geometrică crescută 
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76. Care dintre următoarele condiții ar putea cauza pete pe o peliculă radiografică? 

(a) Piesă de examinat cu grosimea egală cu un multiplu integral al fasciculului primar 

al lungimei de undă 

(b) Retroînpraștiere de la ecranele fluorescente învechite 

(c) Piesă de examinat cu grosimea de același ordin de mărime ca și granulația 

(d) Piesă de examinat cu grosimea egală cu un multiplu integral al mărimii medii a 

granulației 

 

77. O interacțiune foton-electron în care un foton cedează o parte din energia sa unui electron se 

numeste:           (a) Efectul fotoelectric 

(b) Efectul Compton 

(c) Formarea de perechi 

(d) Bremsstrahlung 

 

78. Dacă intensitatea radiației este de 5,9 Gy/h (590 R/h) la o distanță de 30,5 cm (1 ft) de o sursă, care 

este distanta până la punctul în care intensitatea radiației este de 0,02 Gy/h (2 R/h)? 

(a) 518 cm (17 ft) 

(b) 16551 cm (543 ft ) 

(c) 8291 cm (272 ft) 

(d) 17983 cm (590 ft) 

 

79. Este important să inițiezi arcul de sudură în sanfren deoarece: 

(a) Pornirea unui cordon de sudură în afara sanfrenului poate supraîncălzi metalul de bază 

(b) Încălzirea și răcirea prea rapidă a metalului de bază poate cauza puncte dure care sunt 

potenţiali concentratori de stres 

(c) Pornirea unui cordon de sudură în afara sanfrenului are ca rezultat suduri excesiv de largi 

 (d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

80. Dacă intensitatea radiației este de 5 Gy/h (500 R/h) la o distanță de 152,4 cm (5 ft) de o sursă, care 

este distanta până la punctul în care intensitatea radiației este de 0,05 Gy/h (5 R/h)? 

(a) 1676,4 cm (55 ft) 

(b) 1981 cm (65 ft) 

(c) 1524 cm (50 ft ) 

(d) 762 cm (25 ft) 



 

152 
 

81. Care dintre următoarele tehnici ar reduce probabil cantitatea de radiație retroinprastiată care ajunge 

pe film în timpul unei expuneri radiografice? 

(a) Folosind un film cu granulație mai fină 

(b) Mascarea piesei de examinat 

(c) Îndepărtarea ecranelor de plumb 

(d) Toate cele de mai sus 

 

82. Luminile dintr-un negatoscop de intensitate mare sunt de obicei: 

(a) Fluorescente 

(b) Becuri normale cu incandescență 

(c) Becuri Photoflood 

(d) Lămpi cu vapori de mercur 

 

83. Factorul gamma al Cs-137 este: 

(a) 1,37 R·h-1·Ci-1 la un metru 

(b) 0,59 R·h-1·Ci-1 la un metru 

(c) 0,0062 R·h-1·Ci-1 la un metru 

(d) 0,38 R·h-1·Ci-1 la un metru 

 

84. Dacă timpul de expunere folosind raze X cu parametri 150 kV, 5 mA este de 2 minute,aproximativ ce 

timp de expunere ar fi necesar la 10 mA? 

(a) 1/2 minut 

(b) 1 minut 

(c) 2 minute 

(d) 4 minute 

 

85. O linie subțire, zimțată, întunecată pe radiografia a unei suduri este cel mai  probabil : 

(a) Penetrare incompletă 

(b) Lipsa de topire 

(c) Arsura 

(d) O fisură 
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86. O linie dreaptă, întunecată pe o imagine radiografică cu film,  în centrul cordonului de sudură , cel mai  

probabil poate fi: 

(a) Lipsa de topire 

(b) O fisură 

(c) Penetrare incompletă 

(d) Concavitatea rădăcinii 

 

87. Imaginea“Santurile”  sau “arsurile” vizibile ca imagine radiográfică a muchiilor pieselor examinate 

poate fi redusă prin: 

(a) Creșterea distanței de la sursă - film 

(b) Scăderea grosimii ecranelor de plumb 

(c) Plasarea unei foi subțiri de plumb în spatele casetei 

(d) Protejarea piesei de testare 

 

88. Care dintre următoarele ar fi dăunătoare clarității imaginii radiografice? 

(a) Mic punct focal 

(b) Distanță focală mare  

(c) Distanța mare piesă- film 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 
 

  
3.2.2 Examinarea cu radiatii penetrante Nivel 2 (RT-2) – Examen Specifc 
 
1..Contrastul și definiția sunt doi factori majori ce determină..................... radiografiei: 

(a) Densitatea 

(b) Sensibilitatea 

(c) Granulatia 

(d) Intensitatea 

2.  Radiația impraștiată : 

(a) Nu este controlabilă 

(b) Poate fi controlata pana la un punct dar nu poate fi eliminată complet 

(c) Poate fi eliminata complet prin modificarea kV 

(d) Poare fi eliminata complet prin utilizarea de ecrane intensificatoare de plumb 
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3. Care dintre urmatori factori afectează definiția imaginii radiografice: 

(a) Intensitatea radiatiei 

(b) Densitatea filmului 

(c) Curentul in tub 

(d) Pata focala 

 

4. Filmele lente: 

(a) Dau o definitie mai buna decat filmele rapide 

(b) Sunt mai rapide decat filmele rapide 

(c) Necesită timpi de expunere mai scurti decat filmele rapide 

(d) De obicei au contrast mai scazut decat filmele rapide 

 

5. Contrastul este definit ca și diferențele dintre………… existente in diferite zone ale filmului: 

(a) Densitate 

(b) Sensibilitate 

(c) Claritate  

(d) Latitudine 

 

6. Definiția este definită ca fiind măsuratoarea  __________ pe conturul imaginei pe radiografie. 

(a) Densitații 

(b) Sensibilitații 

(c) Claritații 

(d) Latitudini 

 

7. Atunci cand energia radiatiei (X sau Gamma) este scazută: 

(a) Este produsă o radiație cu lungime de unda mai mare și cu penetrare mai bună 

(b) Este produsă o radiație cu lungime de unda mai mica și cu penetrare mai bună 

(c) Este produsă o radiație cu lungime de unda mai mica și cu penetrare mai slabă 

(d) Este produsă o radiație cu lungime de unda mai mare  și cu penetrare mai slabă 
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8. Indicațiile în formă de semilună întunecată pe un film radiografic sunt cel mai probabil cauzate de: 

(a) Strivirea filmului după expunere 

(b) Strivirea filmului înainte de expunere 

(c) Schimbare bruscă de temperatură extremă în timpul procesării 

(d) Fixatorul cald sau epuizat 

 

9.  Ecranele de plumb sunt utilizate in special pentru: 

(a) Inbunatațește calitatea radiografiei prin creșterea efectului  radiației împrastiate. 

(b) Intensifică efectul fasciolului primar 

(c) Scaderea granulatiei filmului 

(d) Scaderea densitații filmului 

 

10. Artefactele create de energia statică sunt cel mai adesea cauzate de: 

(a) Indoirea filmului la introducerea in casetă  

(b) Materiale straine sau mizerie incastrate în ecrane 

(c) Zgârieturi ale foliilor de plumb 

(d) Tehnici de manipulare a filmului necorespunzatoare 

 

11. Cand energia radiografiei este scazută: 

(a) Contrastul subiectului scade 

(b) Contrastul filmului scade 

(c) Contrastul subiectului crește 

(d) Contrastul filmului crește 

 

12. Cauza majoră ce duce la o definiție slabă este: 

(a) Distanta sursă  \ film prea mare 

(b) Ecrane prea subțiri 

(c) Granulația filmului 

(d) Sursa cu dimensiunea prea mica 
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13. Pentru a crește latitudinea astfel încât porțiunile groase și subțiri să poată fi radiografiate la densități 

rezonabile pentru vizualizare simultan: 

(a) Trebuie folosit ecran fluorescent 

(b) Ecranele de plumb trebuie să aibă o grosime de cel puțin 5 mm 

(c) Caseta poate fi încărcată cu două filme separate de viteze diferite 

(d) Radiografiază obiectul la energie scăzută 

 

14. O indicație de tip cerc întunecat care apare pe o radiografie care este rezultatul topiri incomplete a 

miezului se numește: 

(a) O picatură fierbinte 

(b) Incluziune de gaz 

(c) O netopire 

(d) O incluziune poroasă 

 

15. La o  turnate realizate în matriță de nisip pe radiografie apar indicații rotunjite întunecate cu margini 

destul de netede,. Aceste indicații ar fi interpretate ca: 

(a) Incluziuni de zgură 

(b) Interupere 

(c) Contracție 

(d) Incluziuni de gaz 

 

16. O linie dreaptă întunecată, bine definită, în centrul sudurii și paralelă cu lungimea sudurii ar trebui 

interpretată ca: 

(a) Porozitate 

(b) Penetrare incompletă 

(c) O incluziune de zgură 

(d) Lipsa de topire 

 

17. O indicație întunecată, zimțată, liniară apare pe radiografia a unei turnat. Zona este a zonă de 

tranziție între o secțiune groasă și una subțire. Această indicație trebuie interpretată ca o: 

(a) O picatură fierbinte 

(b) Incluziune de gaz 

(c) O netopire 

(d) O incluziune poroasă 
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18. Într-o radiografie a unei suduri există o indicație întunecată rotunjită cu cozi fine și mici pe 

circumferință dându-i un aspect în formă de stea care apare la capătul cordonului de sudură. Asta ar 

putea să fie: 

(a) O fisură de crater 

(b) O incluziune de zgură 

(c) Concavitatea rădăcinii 

(d) O fisură stea 

 

19. Densitatea radiografiei prin zona cordonului de sudura este de 3,2 în timp ce densitatea în metalul de 

bază este de 2,9. Acest lucru ar indica probabil: 

(a) S-a folosit un kV prea mare 

(b) A fost folosit un kV prea scăzut 

(c) Există o supaânalțare excesivă a sudurii 

(d) Sudură incompletă 

 

20. La radiografierea unei piese care conține o fisură, aceasta va apărea pe radiografie ca: 

(a) O linie continuă întunecată 

(b) O linie deschisa, neregulată 

(c) Fie o linie întunecată, fie o linie deschisă 

(d) O indicație liniară întunecată care poate fi continuă sau intermitentă 

 

21. Dacă ar fi necesar să se radiografieze un produs din oțel cu grosimea de 18 cm (7 in.), care dintre 

următoarele surse de radiatii gamma ar fi cele mai probabil utilizată? 

(a) Cs–137 

(b) Tm–170 

(c) Ir–192 

(d) Co–60 

 

22. Aproape toate radiografiile gamma se efectuează cu: 

(a) Tm-170 

(b) Izotopi naturali 

(c) Radiu 

(d) Ir-192 sau Co-60 
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23. Valoarea stratului de injumatațire în plumb pentru o sursă de Co-60 este de aproximativ 13 mm (0,5 

inchi). Nivelul de radiație pe partea sursei este de 0,64 Gy/h (64 R/h), nivelul de radiație pe partea 

opusă a unei plăci de plumb de 38 mm (1,5 inchi) este: 

(a) 0,08 Gy/h (8 R/h). 

(b) 0,213 Gy/h (21,33 R/h). 

(c) 0,107 Gy/h (10,67 R/h). 

(d) 0,32 Gy/h (32 R/h). 

 

24. Gradul de concentrare a materialului radioactiv în sursele de radiații gamma este denumit : 

(a) Greutatea atomică a sursei 

(b) Timpul de înjumătățire al sursei 

(c) Calitatea sursei 

(d) Activitatea specifică a sursei 

 

25. Dacă 37 GBq (1 Ci), de Ir-92 produce o doză cu valoarea de 0,59 Gy/h (59000 mR/h) la 30,5 cm (1 

picior), care va fi valoarea dozei în Gy/h (R/h) produsa de 370 GBq (10 Ci) la aceeași distanţă? 

(a) 0,59 Gy/h (59000 R/h) 

(b) 0,0059 Gy/h (590 R/h) 

(c) 5,9 Gy/h (590.000 R/h) 

(d) 0,00059 Gy/h (59 R/h) 

 

26. Co-59 devine Co-60 atunci când este plasat într-un reactor nuclear unde captează: 

(a) Un proton 

(b) Contaminare 

(c) Neutron 

(d) Un electron 

 

27. Aproximativ cât timp ar dura pentru ca o sursă de Co-60 de 370 GBq (10 Ci) să se dezintegreze la 

92,5 GBq (2,5 Ci)? 

(a) 5,3 zile 

(b) 5,3 ani 

(c) 10,6 zile 

(d) 10,6 ani 
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28. Un tehnician NDT folosește o sursă de Ir-192 de 740 GBq (20 Ci), el stă la o distanță de 305 cm (10 

ft). Ce rată de doză va primi? (demonstreaza in scris) 

 

29. La întrebarea de mai sus, la ce distanță de sursă se află tehnicianul pentru a primi 20mSv/h (2R/h)? 

 

30. Debitul de doză pentru un tehnician care se află la 610 cm (20 ft), de la o sursa  de Ir- 192 cu 

activitatea de 1295 GBq (35 Ci) este de 5,16 mSv (516,25 mR/h). Dacă el continuă să stea în acelasi 

loc, care ar fi valoarea ecranului de plumb pentru a reduce debitul dozei la 0,02 mSv (2mR/h)? 

 

31. Activitatea specifică a izotopului radioactiv se exprimă în: 

(a) MeV (milioane de electroni-volți) 

(b) Ci/g (Curies per gram) sau Becquerel per kg 

(c) R/h (Roentgens pe oră sau gri pe oră 

(d) Numărări pe minut 

 

32. Metoda generală de producere a razelor X implică franarea bruscă a electronilor de mare viteză într-

un corp solid numit: 

(a) Conul de focalizare 

(b) Filament 

(c) Țintă 

(d) Catod 

 

33. Viteza electronilor care lovesc ținta într-un tub cu raze X este o funcție a: 

(a) Numărului atomic al materialului din care este cofectionat catodul 

(b) Numărului atomic al materialului din care este cofectionat filamentul. 

(c) Tensiunea aplicată 

(d) Fluxul de curent în tub 

 

34. Forma primară de conversie a energiei atunci când un tub cu raze X este alimentat are ca rezultat 

producție de: 

(a) Raze X primare 

(b) Raze X secundare 

(c) Raze X cu lungime de undă scurtă 

(d) Căldură 
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35. Radiația de la 37 GBq (1 Ci) a unei surse de Co-60 (0,145 Gy/h sau 14,5 R/h la 30,5 cm sau 1 ft) este 

atenuată în aer la aproximativ 5 mR/h la o distanță de aproximativ: 

(a) 914,5 cm (30 ft) 

(b) 1524 cm (50 ft) 

(c) 3048 cm (100 ft) 

(d) 6096 cm (200 ft) 

 

36. Doză standard a unui izotop radioactiv este exprimată în ( sistemul anglo-saxon): 

(a) Roentgeni oră pe curie la orice distanță standardizată care nu depășește 2257.5 

cm (75 ft) 

(b) Roentgeni pe oră pe curie pe cm 

(c) Roentgeni pe oră la o distanță de un 30,5 cm (1 ft) 

(d) Curie pe oră 

(e) Distanța necesară până la 2 mR/h 

 

37. Bifați elementele care sunt caracteristice radiațiilor X sau gamma: 

____________este o particulă             _____________care are masă  

____________ionizează materia       ___________se deplasează cu viteza luminii 

____________dăunătoare pentru oameni   _____________are o frecvență ridicată 

 

 

38. Bifați elementele care sunt caracteristice radiațiilor X sau gamma: 

_____este electromagnetic     ___pătrunde în materie _____ are miros     _____este vizibilă      

______ provoacă fluorescență în unele materiale _______ este nedistructivă pentru oameni 

 

 

39. La 61 cm (două picioare) de o sursă de radiație, intensitatea radiației este de 3 Gy/h (300 R/h). Care 

este intensitatea la 244 cm (8 ft) de la sursă? 

(a) 0,12 Gy/h (12 R/h) 

(b) 1,2 Gy/h (120 R/h) 

(c) 0,1875 Gy/h (18,75 R/h) 

(d) 0,28 Gy/h (28 R/h) 
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40. Definiți următoarele prin selectarea numerelor corespunzătoare din a doua coloană: 

…………   Curie                                  1. Milioane de electroni volţi 

 

…………   Roentgen                           2. Unitate de doză absorbită de radiație 

 

…………   Stratul de injumatatire      3. Neclaritate geometrică 

 

…………   kVp                                    4. Miliamperi × minut 

 

…………   MeV                                   5. Timpul necesar unui izotop radioactiv să 

                                                                 piardă jumătate din activitatea inițială 

 

…………   Ug                                      6. Viteza de dezintegrare a unui izotop radioactiv  

 

…………   Rad                                      7. Curie pe gram 

 

…………   mA-min                               8. Vârf kilovolt 

 

…………  Timp de înjumătățire           9. Grosimea materialului care reduce radiație la 

                                                                jumătate din intensitatea sa inițială 

 

……………Definiție                            10. Gradul de claritate a imaginii 

 

41. Numerotați acești pași de prelucrare a filmului radiografic în ordinea lor corectă: 

___________  Baia se stopare                   _______________ Fixarea 

___________  Agent de umectare            ______________   Spălare  

___________  Developarea                      ______________   Uscarea  

 

42. Distanța sursă- film pentru prima expunere este de 91,5 cm (36 inchi) și se schimbă la 122cm (48 

inchi) pentru a doua expunere. Timpul #1 a fost de 900 mA-sec. Câti mA-min va necesita a doua 

expunere? 

 

                          Răspuns: ___________________________________________________________ 
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43. O expunere folosind Cobalt-60 pe o piesa turnată de oțel de 7,6 cm (3 inchi) folosind o expunere timp 

de 10 minute și o distanță de la sursă la film de 91,5 (36 inchi) este considerata ok. Daca este 

necesar pentru a modifica distanța de la sursă la film la 61 cm (24 inchi), cât ar fi timpul de expunere 

care produce o radiografie similară dacă toate celelalte condiții rămân aceleași? 

(a) 1,6 minute 

(b) 4,4 minute 

(c) 6,4 minute 

(d) 8,8 minute 

 

44. O expunere radiografică folosind o sursă de  3700 GBq (100 Ci) de Ir-192, distanța sursă/film de 60 

cm are ca rezultat o intensitate a radiației de 0,12 Gy/h (11,8 R/h) și o densitate radiografică de 2,5. 

Intensitatea radiației necesară pentru a obține aceeași densitate când distanța sursă la film este 

schimbată la 120 cm este: 

(a) 0,472 Gy/h (47,2 R/h) 

(b) 0,118 Gy/h (11,8 R/h) 

(c) 0,029 Gy/h (2,9 R/h) 

(d) 0,236 Gy/h (23,6 R/h) 

 

45. O probă cu grosimea de 7,6 cm (3 inchi) este radiografiată cu o sursă având dimensiunea de 1,3 cm 

(1/2 inch), filmul este plasat în contact cu proba. Distanta sursă film este de 40,6 cm (16 inchi). 

Neclaritatea geometrică obținută este: 

(a) 0,1 cm 

(b) 0,3 cm 

(c) 0,5 cm 

(d) 1,0 cm 

 

46. Factorii de echivalență radiografică pentru Inconel și oțelul inoxidabil 304 sunt 1,4 și respectiv 1,0. 

Care este grosimea echivalentă aproximativă a Inconelului care necesită aceeași expunere cu o 

grosime de 1,27 cm (½ inch) de oțelul inoxidabil 304? 

(a) 1,27 cm (0,50 inchi) 

(b) 1,78 cm (0,70 inchi) 

(c) 0,9 cm (0,36 inchi) 

(d) 3,55 cm (1,40 inchi) 
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47. Factorii de echivalență radiografici aproximativi pentru oțel și cupru la 220 kV sunt 1.0 și respectiv 

1.4. Dacă se doreste să se radiografieze o bucată de 1,27 cm (0,5 inchi). cupru, ce grosime de oțel ar 

necesita aproximativ aceleași parametri de expunere? 

(a) 1,78 cm (0,7 inchi) 

(b) 0,9 cm (0,35 inchi) 

(c) 3,55 cm (1,4 inchi) 

(d) 2,54 cm (1,0 inchi) 

 

48. Dacă un timp de expunere de 60 de secunde și o distanță sursă-film de 365,7 m (1200 Ft) este 

necesar pentru o anumită expunere, ce timp de expunere ar fi necesar pentru o expunere echivalentă 

dacă distanța de la sursă la film este modificată la 457,2 m (1500 Ft)? 

(a) 75 de secunde 

(b) 94 de secunde 

(c) 48 de secunde 

(d) 38 de secunde 

 

49. Tehnica necesită o expunere de 2500 mA/sec. Cât de lung ar fi timpul de expunere în minute 

folosind:   (a) 5 mA                      Răspuns: ________________________________ 

      (b) 10 mA                    Răspuns: ________________________________ 

 

50. Folosind un echipament de raze X de 250 kV 10 mA, diagrama tehnicii indică o expunere de 1200 

mA/sec. Folosind mA maxim, câte minute ar fi necesare? 

               Răspuns: ___________________________________________________________ 

 

51. Distanța sursă - film pentru prima expunere este de 91,5 cm (36 inchi) și se schimbă la 60,1 cm (24 

inchi) pentru a doua expunere. Expunerea #1 a fost de 900 mA-sec. Câte minute va necesita a doua 

expunere la același mA? 

               Răspuns: ___________________________________________________________ 

 

52. Contrastul piesei și contrastul filmului sunt cei doi factori care compun………………… radiografic: 

(a) Definiție 

(b) Distorsiuni 

(c) Contrastul 

(d) Granulare 
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53. Radiatia înpraștiată ___________________ contrastul radiografic. 

(a) Reduce 

(b) Crește 

(c) Nu afectează 

 

54. „Contrastul filmului” este capacitatea inerentă a unui film de a arăta ___________________ pentru o 

modificare dată a expunerii filmului. 

(a) Nicio modificare apreciabilă a densității 

(b) Granulare 

(c) O diferență de densitate 

(d) Fără granulație 

 

55. Domeniul grosimii piesei care poate fi înregistrat în mod adecvat pe o radiografie este cunoscut ca 

___________________ a radiografiei. 

(a) Sensibilitate 

(b) Latitudine 

(c) Precizie 

(d) Intensitate 

 

56. Distanța sursă-piesă, distanța piesă-film și dimensiunea sursei sunt cei trei factori care controlează 

___________________ radiografiei. 

(a) Densitatea 

(b) Expunerea 

(c) Dimensiunea filmului 

(d) Neclaritatea 

 

57. Tehnica „multi-film” poate fi utilizată atunci când un film radiografic nu are suficientă _________  

pentru a produce o radiografie satisfăcătoare. 

(a) Latitudine 

(b) Definiție 

(c) Granulare 

(d) Activitate 
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58. Când un film rapid și unul lent sunt încărcate în aceeași casetă (tehnică multi-film), se poate aștepta 

ca filmul lent să înregistreze în mod adecvat secțiunea  _________________  (mai subțire) sau (mai 

groasă) a unui piese. 

 

59. Ce parametru determină puterea de penetrare a unui fascicul de raze X? 

(a) Kilovoltajul 

(b) Timpul 

(c) Activitatea 

(d) Miliamperajul 

 

60. Cu cât lungimea de undă a razelor X sau gamma este mai mică: 

(a) Cu atât energia lor este mai mare 

(b) Cu atât se deplaseaza mai repede 

(c) Cu atât puterea lor de penetrare este mai mică 

(d) Cu atât sunt mai aproape de a deveni unde radio 

 

61. O dimensiune mare a sursei poate fi compensată prin: 

(a) Creșterea distanței de la sursă /piesă 

(b) Adăugarea de ecrane de plumb 

(c) Creșterea distanței piesă-film 

(d) Creșterea penumbrei 

 

62. Densitatea maximă a filmului la care ar trebui să fie facută radiografia este dependentă peste: 

(a) Calitatea negatoscopului 

(b) Variația grosimii piesei 

(c) Viteza filmului 

(d) Granularea filmului 

 

63. Selectarea distanței adecvate sursă / film este un factor principal în controlul: 

(a) Contrastului 

(b) Neclaritati 

(c) Granulatiei 

(d) Imprăștieri 
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64. Când penumbra de pe o radiografie măsoară mai puțin de 0,5 mm (0,020 inchi), imaginea va apărea 

la intepretare ca fiind: 

(a) Incetosată 

(b) Clară 

(c) Distorsionată 

(d) Întunecată 

 

65. Două echipamente cu raze X care funcționează setate la același kilovoltaj nominal și miliamperaj: 

(a) Va produce radiatii cu aceiasi intensitate si energie 

(b) Va produce radiatii cu aceleași intensități, dar cu energii diferite 

(c) Va produce radiatii cu aceleași energie, dar cu intensități diferite  

(d) Poate da nu numai intensități diferite, ci și energii diferite de radiație 

 

66. Faptul că gazele, atunci când sunt bombardate de radiații, se ionizează și devin conductorii electrici le 

fac utile în: 

(a) Transformatoare de raze X 

(b) Tuburi cu raze X 

(c) Ecrane 

(d) Echipament de detectare a radiațiilor 

 

67. O radiografie de calitate acceptabilă ar trebui să includă: 

(a) O identificarea corectă 

(b) Penetrametrul corect și găurile vizibile 

(c) Marcajele pentru pozitii 

(d) Toate cele de mai sus 

 

68. O discontinuitate de sudură care constă din suprafețe de îmbinare netopite la rădăcină și care poate fi 

cauzată de o alinere incorecta, se numește: 

(a) Fisura la cald 

(b) O incluziune de zgură 

(c) Patrundere incompletă 

(d) Arsura 
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69. Care dintre următoarele discontinuități de sudare este cel mai greu de vizualizat ca si imagine 

radiografică:      (a) Lipsa de topire plană  

(b) Patrunderea incompletă 

(c) Santul de margine 

(d) Incluziuni de zgură 

70. Energia medie a unei surse de Ir-192 este de aproximativ: 

(a) 60-80 keV 

(b) 660 keV 

(c) 400 keV 

(d) 1,2 MeV 

72. Timpul de înjumătățire al Th-170 este de aproximativ: 

(a) 74 de zile 

(b) 129 de zile 

(c) 5,3 ani 

(d) 30,1 ani 

 

73. Dacă timpul de expunere necesar pentru o sursă de 50 Ci Ir-192 este de 4 minute, ce timp expunere 

ar fi necesar la sursă de 25 Ci: 

(a) 4 minute 

(b) 8 minute 

(c) 2 minute 

(d) 16 minute 

 

74. Care dintre următoarele nu este o funcție a ecranului de plumb plasat în jurul filmului radiografic? 

(a) Măreste acțiunea radiografica pe film 

(b) Absoarbe selectiv radiația împrăștiată 

(c) Intensifică efectele fasciculului de radiații primare 

(d) Pentru a masca piesa de examinat 

 

75. Care dintre următoarele este o funcție a ecranului de plumb plasat în jurul filmului radiografic? 

(a) Acopera piesa de examinat 

(b) Îmbunătățește neclaritatea geometrică 

(c) Intensifică efectele fasciculului de radiații primare 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 
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76. Care este cel mai mare avantaj obținut în timpul de expunere, folosind ecranele de plumbul in față și 

in spate, în comparație cu timpul de expunere fără ecrane? 

(a) Aproximativ la fel, dar mai puțină împrăștiere 

(b) Aproximativ de două ori mai mare, dar mai puțină împrăștiere 

(c) 1/2 până la 1/3 redus 

(d) Nu are legătură 

 

77. Folosind film fară ecrane de protectie în realizarea unor radiografii cu surse de radiatii x sau gamma , 

cel mai probabil vor avea ca rezultat: 

(a) Pestrița filmului 

(b) Neclaritate geometrică crescută 

(c) Nicio diferență de imagine, dar timp de expunere crescut 

(d) Nicio diferență de imagine, dar timp de expunere redus 

 

78. Ecranele fluorescente sunt rareori utilizate în radiografia industrială deoarece: 

(a) Scurgerile de lumină afecteaza imaginea filmului 

(b) Se poate produce încețosarea filmului dacă este utilizat în apropierea   luminilor 

fluorescente 

(c) Pot rezulta o definiție proastă și pete ale ecranului 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

 79. Un avantaj al unei film cu emulsie dublă față de cel cu o emulsie simpla este: 

(a) Are o rapiditate mai mare 

(b) Are granulație mai fină 

(c) Are o rapiditate mai mică 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

80. O radiografie este realizată folosind filmul X cu o expunere de 10 mA-min. Densitatea filmului în zona 

de interes este 1.0. Dacă se dorește să se obțină o densitate de 2,0 în zona de interes, ce expunere 

este necesara? (Expunerea relativă log = 1,1 pentru o densitate de 1,0 și 1,62 pentru o densitate de 

2,0)                   (a) 41,67 mA-min 

(b) 10 mA-min 

(c) 12,6 mA-min 

(d) 33,1 mA-min 
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3.2.3 Examinarea Radiografică Nivel 2 (RT-2 ) - Raspunsuri la înrebări 
 
 

Examinarea Radiografică Nivel 2 - Raspunsuri la înrebări 
Examen General Examen Specific 

1 a 35 a 69 b   1 b 35 b 69 a   
2 b 36 c 70 d   2 b 36 c 70 d   
3 b 37 d 71 b   3 d 37 * 71 b   
4 d 38 c 72 a   4 a 38 * 72 b   
5 b 39 c 73 d   5 a 39 c 73 b   
6 c 40 d 74 a   6 c 40 * 74 b   
7 a 41 b 75 a   7 d 41 * 75 c   
8 b 42 c 76 b   8 a 42 * 76 c   
9 d 43 a 77 b   9 b 43 b 77 a   

10 d 44 b 78 a   10 d 44 c 78 c   
11 a 45 d 79 d   11 c 45 b 79 a   
12 b 46 a 80 c   12 c 46 c 80 d   
13 d 47 a 81 b   13 c 47 a     
14 d 48 c 82 c   14 c 48 b     
15 a 49 b 83 d   15 d 49 *     
16 b 50 c 84 b   16 b 50 *     
17 c 51 d 85 d   17 a 51 *     
18 b 52 d 86 c   18 d 52 c     
19 c 53 c 87 d   19 d 53 a     
20 b 54 a 88 c   20 d 54 c     
21 a 55 c     21 d 55 b     
22 a 56 d     22 d 56 d     
23 b 57 b     23 d 57 a     
24 b 58 b     24 a 58 *     
25 b 59 a     25 c 59 a     
26 a 60 b     26 c 60 a     
27 d 61 b     27 d 61 a     
28 c 62 a     28 * 62 a     
29 b 63 b     29 * 63 b     
30 c 64 d     30 * 64 b     
31 a 65 b     31 b 65 d     
32 b 66 c     32 c 66 d     
33 b 67 d     33 c 67 d     
34 a 68 d     34 c 68 c     

 
Note:  
1. La examen General, la întrebarea 39 răspunsul corect este b, 
2. La Examen Specific:  

 la întrebarea 23 răspunsul corect este a, 
 la întrebarea 24 răspunsul corect este d, 
 la întrebarea 34 răspunsul corect este c(1%) + d (99%) 
 la întrebarea 44 răspunsul corect este a, 
 la întrebarea 70 răspunsul corect este c, 
 întrebarea 71 nu există, lipsește din capitol. 
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4. EXAMINARE ULTRASONICĂ (UT) 

 
4.1 Examinare Ultrasonică Nivel 1 (UT-1) 
 
 
4.1.1 Examinare Ultrasonică Nivel 1 (UT-1) -  General 

 

1. Divergenț unui fascicul ultrasonic depinde de: 

(a) Lungimea de undă și diametrul traductorului 

(b) Densitatea piesei testate 

(c) Unghiul de incidență al undei sonore 

(d) Gradul de amortizare al traductorului cu ultrasunete 

 

2. Când o undă longitudinală este incidentă oblic pe o interfață înclinată între zero grade și primul unghi 

critic: 

(a) Unda sonică este reflectată în totalitate 

(b) În al doilea material sunt produse numai unde de forfecare  

(c) În al doilea material sunt produse unde de forfecare și undele longitudinale  

(d) În al doilea material sunt produse numai unde longitudinale 

 

3. Materialul piezoelectric dintr-un traductor care vibrează pentru a produce unde ultrasonice se numește: 

(a) Un material de susținere 

(b) O pană lucioasă 

(c) Un element de traductor sau un cristal 

(d) Cuplant 

 

4. Când o undă longitudinală este incidentă pe o interfață înclinată și este refractată la nouăzeci de 

grade, unghiul undei longitudinale incidente se numește: 

(a) Constanta Snell 

(b) Unghiul Snell 

(c) Constanta de conversie a modului 

(d) Primul unghi critic 
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5. Când un fascicul sonor longitudinal trece printr-o interfață acustică la un unghi diferit de zero grade: 

(a) Sunt generate unde de suprafață 

(b) Sunt generate undele de placă  

(c) Vor avea loc reflexia si refracția  

(d) Primul unghi critic este atins 

 

6. Care dintre următoarele poate fi o sursă de semnal ultrasonic? 

(a) Rugozitatea suprafeței piesei 

(b) Conversia undelor în piesă 

(c) Forma sau conturul piesei 

(d) Toate cele de mai sus 

 

7. Un semnal de zgomot mare pe ecran poate fi datorat: 

(a) Laminărilor în piesa 

(b) Discontinuităților în unghi față de suprafața piesei 

(c) Dimensiunilor mari de grăunte 

(d) Fisurilor de oboseală 

 

8. Undele sonore care se deplasează pe suprafața unui solid într-un mod similar cu undele de pe  

suprafața apei se numesc: 

(a) Unde Rayleigh 

(b) Unde de forfecare 

(c) Unde primare 

(d) Unde de compresie 

 

9. Undele Lamb se formează într-o piesă care are: 

(a) O grosime mai mare decât aproximativ zece lungimi de undă 

(b) O grosime aproximativ egală cu lungimea de undă 

(c) Impedanță acustică scăzută în comparație cu materialul cristalului traductorului 

(d) O grosime de aproximativ patru lungimi de undă 
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10. Ce tipuri de unde sonore se vor propaga prin lichide? 

(a) Longitudinale 

(b) De forfecare 

(c) De suprafață 

(d) Toate cele de mai sus 

 

11. Când mișcarea particulelor unui mediu este transversală pe direcția de propagare, unda care se 

transmite se numește: 

(a) Undă longitudinală 

(b) Undă de forfecare 

(c) Undă de suprafață 

(d) Undă Lamb 

 

12. Care dintre următoarele frecvențe de testare ar furniza, în general, cea mai bună penetrare într-un 

eșantion gros de 12 inch (300 mm) din oțel cu granulație grosieră? 

(a) 1,0 MHz 

(b) 2,25 MHz 

(c) 5,0 MHz 

(d) 10 MHz 

 

13. Ecranul osciloscopului în care linia de bază a ecranului este ajustată pentru a reprezenta distanța intr-

un singur sens într-o piesă, se numește: 

(a) Afișare scanare A 

(b) Afișare scanare B 

(c) Afișare scanare C 

(d) Afișare scanare D 

 

14. O utilizare obișnuită a testării cu ultrasunete este: 

(a) Curățarea 

(b) Detectarea indicațiilor sub-suprafață 

(c) Determinarea ductilității epruvetei 

(d) Comunicaţii 
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15. Undele sonore cu o frecvență dincolo de domeniul audibil al urechii umane, numite ultrasunete sau 

vibrații, cuprind toate undele vibraționale ale caror frecvență este mai mare decât aproximativ: 

(a) 20 kHz 

(b) 2 MHz 

(c) 2 kHz 

(d) 200 kHz 

 

16. Cristalele tăiate în Y produc: 

(a) Unde longitudinale 

(b) Unde de forfecare 

(c) Unde Lamb 

(d) Unde de suprafață 

 

17. Cablul care conectează traductorul la defectoscop este special proiectat astfel încât un conductor să 

fie centrat în interiorul altuia. Denumirea tehnică pentru un astfel de cablu este: 

(a) Cablu BX 

(b) Conduit 

(c) Cablu coaxial 

(d) Cablul conductor cu ultrasunete de gradul 20 

 

18. Pe măsură ce frecvența ultrasonică crește: 

(a) Lungimea de undă crește 

(b) Lungimea de undă scade 

(c) Viteza sunetului crește 

(d) Viteza sunetului scade 

 

19. Într-o prezentare A scan, amplitudinea indicațiilor verticale de pe ecran reprezintă: 

(a) Cantitatea de energie sonoră cu care ultrasunetele revin la traductor 

(b) Distanța parcursă de ultrasunete 

(c) Grosimea materialului testat 

(d) Timpul scurs de la generarea pulsului ultrasonic 
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20. Pierderea ecoului de fund în timpul scanării poate fi cauzată de: 

(a) O structură a materialului anormal de omogenă 

(b) O suprafață netedă de intrare în piesă 

(c) O discontinuitate care nu este paralelă cu suprafața de intrare 

(d) O suprafață opusă care este paralelă cu suprafața de intrare 

 

21. Când un fascicul sonor este reflectat: 

(a) Unghiul de reflexie este găsit folosind legea lui Snell 

(b) Unghiul de reflexie este egal cu unghiul de incidență 

(c) Toată energia sonoră este reflectată cu excepția cazului când impedanța acustică    

     este zero 

(d) Divergența fasciculului descrește 

 

22. Care dintre următoarele circuite transformă energia electrică în energie ultrasonică? 

(a) Generatorul de impulsuri 

(b) Traductorul 

(c) Transformatorul 

(d) Sursa de alimentare 

 

23. Afișajul instrumentului în care linia de bază orizontală reprezintă timpul scurs și cea verticală 

reprezintă amplitudinea semnalului se numește: 

(a) Scanare A 

(b) Scanare B 

(c) Scanare C 

(d) Afișarea unei linii de timp 

 

24. Care dintre următoarele circuite produce pulsuri cu energie mare si durată scurtă, folosite pentru a 

excita traductorul? 

(a) Generatorul de pulsuri 

(b) Amplificatorul 

(c) Traductorul 

(d) Ceasul 
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25. Prin care dintre următoarele scanări este reprodusă secțiunea transversală a unei piese? 

(a) Scanare A 

(b) Scanare B 

(c) Scanare C 

(d) Afișarea unei linii de timp 

 

26. Scaderile de amplitudine ale ecoului pot fi cauzate de: 

(a) Rugozitatea suprafeței de intrare 

(b) Dimensiunea grosieră a grăunților  

(c) Orientarea discontinuității 

(d) Toate cele de mai sus 

 

27. Care dintre următoarele este un avantaj al utilizării unui traductor focalizat? 

(a) Domeniul util al traductorului este redus 

(b) Domeniul util al traductorului este crescut 

(c) Sensibilitatea la efectele unei suprafețe rugoase este crescută 

(d) Se atinge o sensibilitate mai mare în intervalul utilizabil al traductorului 

 

28. Care dintre următoarele circuite produce curent pentru funcționarea defectoscopului cu ultrasunete? 

(a) Generatorul de pulsuri 

(b) Amplificatorul 

(c) Sursa de alimentare 

(d) Generatorul bazei de timp 

 

29. Care dintre următoarele este o afirmație adevărată? 

(a) Frecvențele mai înalte produc o sensibilitate mai mică 

(b) Frecvențele mai înalte produc lungimi de undă mai mari 

(c) Cristalele mai groase produc traductoare de frecvență mai mică 

(d) Lungimile de undă mai mari produc sensibilitate mai mare 
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30. Care tipuri de unde sonore se vor propaga prin solide? 

(a) Longitudinale 

(b) De forfecare 

(c) De suprafață 

(d) Toate de mai sus 

 

31. Unghiul de incidenţă al undelor longitudinale la care unghiul undei transversale refractate este egal cu 

nouăzeci de grade se numește: 

(a) Unghiul Snell 

(b) Constanta Snell 

(c) Primul unghi critic 

(d) Al doilea unghi critic 

 

32. Mărimea divergenței fasciculului unui cristal depinde în primul rând de: 

(a) Tipul testului 

(b) Fixarea fermă a suportului de cristal în traductor 

(c) Frecvența și dimensiunea cristalului 

(d) Lungimea pulsului 

 

33. În testarea cu ultrasunete, un mediu de cuplare lichid între suprafața traductorului și suprafața piesei 

este necesar deoarece: 

(a) Lubrifiantul este necesar pentru a minimiza uzura suprafeței traductorului 

(b) O interfață de aer între suprafața traductorului și suprafața piesei ar reflecta 

aproape complet vibrațiile ultrasonice 

(c) Cristalul nu va vibra dacă este pus în contact direct cu suprafața piesei de  

inspectat 

(d) Lichidul este necesar pentru a completa circuitul electric din traductor 

 

34. Cristalele tăiate in X produc: 

(a) Unde longitudinale 

(b) Unde de forfecare 

(c) Unde Lamb 

(d) Unde de suprafață 
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35. Traductoarele de frecvență joasă sunt utilizate în mod normal: 

(a) În aplicațiile cu tehnica de contact 

(b) În aplicațiile de testare cu fascicul unghiular 

(c) În aplicațiile de testare în imersie 

(d) În cazul în care este necesară o penetrare mai profundă 

 

36. Toți ceilalți factori fiind egali, care dintre următoarele moduri de vibrație are viteza cea mai mare? 

(a) Unda de forfecare 

(b) Unda transversală 

(c) Unda de suprafață 

(d) Unda longitudinală 

 

37. La testarea în imersie, poziția traductorului este adesea variată pentru a transmite sunetul în piesă 

sub diferite unghiuri faţă de suprafața frontală. O astfel de procedură se referă la: 

(a) Angulație 

(b) Dispersie 

(c) Testarea reflexiei 

(d) Refracție 

 

38. Unghiul unei unde de forfecare refractate, generate pe măsură ce unda sonoră trece sub un unghi 

printr-o interfață acustică, depinde de: 

(a) Impedanțele acustice ale materialelor aflate de fiecare parte a interfeței 

(b) Frecvența undei sonore incidente 

(c) Lungimea de undă a undei sonore incidente 

(d) Duritatea materialelor aflate de fiecare parte a interfeței 

 

39. Care dintre următoarele este un efect probabil al unei suprafețe rugoase a piesei? 

(a) Un semnal ultrasonic îmbunătățit în raport cu zgomotul 

(b) Un sunet mai penetrant 

(c) Pierderea amplitudinii semnalului de la discontinuitate 

(d) Fiabilitate mai mare a testelor 
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40. Lungimea de undă este: 

(a) Distanța de la un maxim până la urmatorul minim a unei unde sonore 

(b) Timpul necesar pentru ca o undă sonoră să se propage de la un minim la minimul   

     următor 

(c) Distanța pe care o undă sonoră o parcurge într-o secundă 

(d) Distanța de la minim la minim sau de la maxim la maxim a unei unde sonore 

 

41. Viteza undelor de suprafață este de aproximativ _______________ viteza undelor de forfecare în 

același material. 

(a) De două ori 

(b) De patru ori 

(c) O jumătate 

(d) Nouă zecimi 

 

42. O facilitate a aparatului ultrasonic care permite deplasarea afișajului scanării la stânga sau dreapta, 

fără a schimba distanța dintre ecourile afișate, se numește: 

(a) Controlul lungimii bazei de timp sau al domeniului de lucru 

(b) Controlul amortizării 

(c) Întârzierea bazei de timp 

(d) Controlul lungimii pulsului 

 

43. Un dezavantaj al utilizării de cristale naturale de cuarț într-un traductor este că: 

(a) Se dizolvă în apă 

(b) Este cel mai puțin eficient generator de energie ultrasonoră dintre toate 

materialele utilizate frecvent  

(c) Își pierd cu ușurință caracteristicile de funcționare pe măsură ce îmbătrânește 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus nu este corectă 

 

44. Formula sin A / sin B = VA / VB este cunoscută ca: 

(a) Relația Fresnell 

(b) Legea lui Snell 

(c) Legea sinusurilor 

(d) Raportul vitezei critice 
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45. Un traductor de 25 MHz va fi utilizat cel mai probabil în timpul: 

(a) Testării cu fasciculul normal 

(b) Testării in imersie 

(c) Testării cu fascicul unghiular 

(d) Testării cu unde de suprafață 

 

46. O tehnică în care sunt utilizate două traductoare, câte unul pe fiecare parte a piesei, este numită: 

(a) Testare cu fascicul unghiular 

(b) Testare în imersie modificată 

(c) Testare prin transmisie 

(d) Împerechere 

 

47. Intensitatea fasciculului ultrasonic este neregulată în zona numită: 

(a) Câmpul apropiat 

(b) Câmpul îndepărtat 

(c) Zona de imprastiere 

(d) Linia de întârziere 

 

48. Un cristal din traductor mai puternic amortizat are ca rezultat: 

(a) O mai bună rezoluție 

(b) Sensibilitate mai bună 

(c) Sensibilitate mai scăzută 

(d) Rezoluție mai slabă 

 

49. Procesul de comparare a unui instrument sau dispozitiv cu un etalon se numește: 

(a) Angulație 

(b) Calibrare 

(c) Atenuare 

(d) Corelație 
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50. Imprăştierea unui fascicul ultrasonic este mai pronunțată atunci când: 

(a) Dimensiunea grăuntelui și lungimea de undă a materialului sunt comparabile 

(b) Se folosesc traductoare de joasă frecvență 

(c) Lungimile de undă mari sunt utilizate pentru testarea cu ultrasunete 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

51. Undele ultrasonice reprezintă: 

(a) Energie mecanică cu o viteză de propagare mai rapidă decât viteza sunetului 

(b) Unde sonore cu o frecvență sau ton peste limita percepției urechii umane 

(c) Ştiința detectării discontinuităților  

(d) Vibrații mecanice sub frecvența perceptibilă de către auzul uman 

 

52. Ce tehnică ar fi folosită cel mai probabil pentru a examina o sudură, cu acces pe o singură faţă? 

(a) Testarea prin transmisie 

(b) Testarea cu fascicul unghiular 

(c) Testarea cu fascicul drept 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

53. Frecvența maximă utilizată de obicei pentru testarea prin contact este: 

(a) 1 MHz 

(b) 5 MHz 

(c) 10 MHz 

(d) 25 MHz 

 

54. Traductoarele de frecvență mai mare sunt utilizate în mod normal: 

(a) În aplicații de testare prin contact 

(b) In aplicații de testare cu fascicul unghiular 

(c) În aplicații de testare în imersie 

(d) În cazul în care este necesară o penetrare mai profundă 
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55. Frecvențele tipice de testare cu ultrasunete sunt: 

(a) De la 50 kHz până la 1 MHz 

(b) De la 200 kHz până la 25 MHz 

(c) De la 10 MHz până la 100 MHz 

(d) De la 1 MHz până la 5 MHz 

 

56. „25 de milioane de cicluri pe secundă” pot fi, de asemenea, menționate ca: 

(a) 25 kHz 

(b) 2500 kHz 

(c) 25 MHz 

(d) 25 Hz 

 

57. Un dezavantaj al utilizării unui traductor cu ultrasunete de înaltă frecvență este: 

(a) Produc un unghi de fascicul mai mic și o putere de penetrare mai bună 

(b) Produc un unghi de fascicul mai mare și o putere de penetrare mai slabă 

(c) Împrăștiere mai puternică de către materialul grosier 

(d) Împrăștiere mai redusă de către materialul grosier 

 

58. Care dintre următoarele circuite furnizează semnale de sincronizare pulserului? 

(a) Ceasul 

(b) Amplificatorul 

(c) Generator de pulsuri 

(d) Generatorul bazei de timp 

 

59. Care dintre următoarele traductoare ar conține cel mai subțire cristal de cuarț? 

(a) Un traductor de 1 MHz 

(b) Un traductor de 5 MHz 

(c) Un traductor de 15 MHz 

(d) Un traductor de 25 MHz 
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60. Atunci când o undă longitudinală este incidentă la unghiuri între primul și al doilea unghi critic: 

(a) Unda sonoră este reflectată în totalitate 

(b) În al doilea material sunt produse numai unde de forfecare 

(c) În al doilea material sunt produse unde de forfecare și unde longitudinale  

(d) În al doilea material sunt produse numai unde longitudinale 

 

61. Viteza sunetului este descrisă prin următoarele relații: 

(a) Lungimea de undă înmulțită cu frecvența 

(b) Lungimea de undă împarțită la frecvență 

(c) Impedanța acustică împărțită la lungimea de undă 

(d) Impedanța acustică împărțită la densitate 

 

62. Relația dintre unghiul de incidență al undei longitudinale și unghiul de refracție al undei transversale 

este definită de: 

(a) Legea lui Snell 

(b) Constanta lui Snell 

(c) Legea acusticii 

(d) Legea lui Fraunhofer 

 

63. Impedanța acustică este definită prin următoarele relații: 

(a) Densitatea materialului / lungimea de undă 

(b) Densitatea materialului × viteza 

(c) Viteza / lungimea de undă 

(d) Viteza × lungimea de undă 

64. Limita superioară a auzului uman este în mod normal considerată a fi aproximativ: 

(a) 12 kHz 

(b) 16 kHz 

(c) 20 kHz 

(d) 30 kHz 
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65. Blocurile de referință, care conțin o serie de găuri cu fund plat cu același diametru la adâncimi diferite 

în fiecare bloc, sunt numite:       (a) Blocuri arie-amplitudine 

(b) Blocuri distanță-amplitudine  

(c) Blocuri IIW 

(d) Blocuri de dimensionare 

 

66. În timpul testării cu ultrasunete cu metoda în imersie, este frecvent necesar să înclinați traductorul 

atunci când o discontinuitate este orientată oblic, pentru a: 

(a) Evita un număr mare de ecouri de fund care ar putea interfera cu un test normal  

(b) Obține un semnal maxim dacă discontinuitatea nu este orientată inițial 

perpendicular pe fasciculul ultrasonic 

(c) Obține o indicație de la discontinuitate la aceeași înălțime ca și indicația de la o 

gaură cu fund plat într-un bloc de referință 

(d) Obține numărul maxim de reflexii de la suprafața de intrare 

 

67. Care dintre următoarele materiale utilizate la fabricarea traductoarelor este cel mai eficient receptor 

de energie ultrasonică? 

(a) Metaniobatul de plumb 

(b) Cuarțul 

(c) Sulfatul de litiu 

(d) Titanatul de bariu 

 

68. O undă ultrasonică la care deplasarea particulelor mediului este la 90 de grade față de direcția de 

propagare a undei se numește: 

(a) Undă longitudinală 

(b) Undă de forfecare  

(c) Undă de compresie 

(d) Undă de placă 

 

69. Un avantaj al utilizării sulfatului de litiu în traductoare este acela că: 

(a) Este unul dintre cei mai eficienți generatori de energie ultrasonică 

(b) Este unul dintre cei mai eficienți receptori de energie ultrasonică 

(c) Este insolubil 

(d) Poate rezista la temperaturi de până la 700 ºC 
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70. Deplasarea manuală sau automată a unui traductor pe o suprafață de testare se numește: 

(a) Scanare 

(b) Atenuare 

(c) Angulație 

(d) Rezonanță 

 
 
4.1.2 Examinare Ultrasonică Nivel 1 (UT-1) - Examen Specific 
 
1. Care dintre materialele următoare din același aliaj este cel mai probabil să producă cea mai mare 

atenuare a sunetului pe o distanță dată? 

(a) Forjate 

(b) Turnate cu grăunte grosier 

(c) Extrudate 

(d) Atenuarea este egală în toate materialele 

 

2. Capacitatea de a separa ecoul de la reflectori apropiați în adâncime se numește: 

(a) Rezoluție 

(b) Atenuare 

(c) Precizie 

(d) Sensibilitate 

 

3. Poate fi obținută o adâncime mai mare de penetrare în materialul cu grăunte grosier: 

(a) Folosind o întârziere mai mare 

(b) Cu frecvențe mai mari 

(c) Folosind o întârziere mai mică 

(d) Cu frecvențe mai mici 

 

4. Traductoarele cu frecvență mai mică produc: 

(a) Penetrare mai profundă, atenuare mai mare și împraştiere mai mică a fasciculului 

(b) Penetrare mai profundă, mai puțină atenuare și o mai mare împraştiere a 

fasciculului 

(c) Deschidere mai mare a fasciculului, dar sensibilitate și rezoluţie mai mari 

(d) Mai puţină împrastiere a fasciculului, dar sensibilitate și rezoluţie mai mici 
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5. Indicaţiile false ar putea fi cauzate de următoarele: 

(a) Transformarea undelor datorită împrăştierii fasciculului într-o piesă lungă 

(b) Undele de suprafață generate în timpul testării cu fascicul normal 

(c) O piesă cu o suprafață netedă prelucrată 

(d) Toate cele de mai sus 

 

6. Porțiunea unui traductor care este reprezentată pe zona ecranului de la zero la marginea din dreapta a 

pulsului inițial se numește: 

(a) Zona de capăt 

(b) Câmpul apropiat 

(c) Zona apropiată 

(d) Zona îndepărtată 

 

7. Adâncimea de penetrare a undelor de suprafață este de aproximativ: 

(a) O lungime de undă 

(b) Trei lungimi de undă 

(c) 1/2 lungime de undă 

(d) Grosimea totală a piesei 

 

8. Se efectuează un test cu ultrasunete prin contact, folosind un traductor cu fascicul normal care 

scanează pe direcția grosimii unei piese plate, cum ar fi o tabla. Acest test ar trebui să detecteze: 

(a) Defecte de tip laminare, cu dimensiuni majore paralele cu suprafața laminată 

(b) Defecte de tip transversal, cu dimensiuni majore în unghi drept față de suprafața 

laminată 

(c) Defecte radiale cu dimensiuni majore de-a lungul lungimii, dar orientate radial 

către suprafața laminată 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

9. Primul unghi critic este definit ca unghiul de incidență al undelor longitudinale la care rezultă: 

(a) O undă longitudinală refractată la nouăzeci de grade 

(b) O undă de forfecare refractată la nouăzeci de grade 

(c) Reflexia totală a undelor de forfecare 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 
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10. Numărul de ocilații complete care trec printr-un punct dat într-o anumită perioadă de timp (de obicei o 

secundă) este denumit: 

(a) Amplitudine 

(b) Lungimea pulsului  

(c) Frecvență  

(d) Lungime de undă  

 

11. Viteza sunetului într-un material dat depinde de: 

(a) impedanța acustică specifică a materialului 

(b) impedanța acustică și densitatea materialului 

(c) Densitatea și elasticitatea materialului 

(d) Rezistența piezoelectrică a materialului 

 

12. Un model de indicații afișate care conține un număr mare de indicații de nivel scăzut (adesea numit 

„iarbă”) ar putea fi cauzat de: 

(a) O fisură 

(b) O incluziune largă 

(c) Material cu grăunți grosieri 

(d) Material cu grăunți fini 

 

13. Într-o prezentare A scan, linia de bază orizontală reprezintă: 

(a) Cantitatea de energie ultrasonică refractată 

(b) Distanța parcursă de traductor 

(c) Timpul sau distanța parcursă 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

14. Un reglaj de control al aparatului, care este utilizat pentru a extinde sau contracta linia de bază 

orizontală a unui afișaj A scan, se numește: 

(a) Lungimea bazei de timp sau domeniul de lucru 

(b) Controlul amortizării 

(c) Întârzierea bazei de timp 

(d) Controlul lungimii pulsului 
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15. Într-un model de bază al afișării la testul cu ultrasunete (A scan) cu metoda prin contact, pulsul inițial 

(presupunem ca nu se utilizează întârzierea bazei de timp): 

(a) Este indicația înaltă din partea stângă extremă a ecranului care reprezintă   

     suprafața de intrare a piesei inspectate 

(b) Este primul puls care apare în partea dreaptă a ecranului și reprezintă limita piesei     

     inspectate 

(c) Este o indicație care apare și dispare în timpul testării 

(d) Este totdeauna al doilea puls de la stânga pe ecran 

 

16. Termenul utilizat în ultrasunete pentru a exprima cât de repede trec undele sonore prin diverse 

substanțe este: 

(a) Frecvența 

(b) Viteza 

(c) Lungimea undei 

(d) Lungimea pulsului 

 

17. Distanțele focale ale traductoarelor sunt specificate în mod normal ca: 

(a) Distanța în oțel 

(b) Distanța în aluminiu 

(c) Distanța în aer 

(d) Distanța în apă 

 

18. Al doilea unghi critic este definit ca unghiul undei longitudinale incidente la care rezultă: 

(a) O undă longitudinală refractată la nouăzeci de grade 

(b) O undă de forfecare refractată la nouăzeci de grade 

(c) Reflexia totală a sunetului 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

19. S-ar putea suspecta indicații false sau nerelevante dacă: 

(a) Indicațiile sunt neobișnuit de consistente în amplitudine și aspect 

(b) Există indicații puternice în zone localizate 

(c) Indicațiile sunt localizate și repetabile 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 
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20. Un dezavantaj al sulfatului de litiu ca material pentru traductoare este că: 

(a) Este un receptor ineficient de energie cu ultrasunete 

(b) Este solubil în apă 

(c) Nu este piezoelectric 

(d) Are o structură extrem de grosieră 

 

21. Un avantaj al utilizării unui traductor ceramic este că: 

(a) Este unul dintre cei mai eficienți generatori de energie ultrasonică 

(b) Este unul dintre cei mai eficienți receptori de energie ultrasonică 

(c) Are o impedanță mecanică foarte mică 

(d) Poate rezista la temperaturi de până la 700 ° C 

 

22. Cele mai frecvente trei moduri de vibrație sonoră sunt: 

(a) Undele longitudinale, de compresie și transversale 

(b) Undele longitudinale, transversale și undele Rayleigh 

(c) Undele transversale, longitudinale și de forfecare 

(d) Undele transversale, de forfecare și undele Raileigh 

 

23. Un cristal cu diametru mai mare are ca rezultat: 

(a) Divergență mai mare a fasciculului 

(b) Putere de penetrare mai mică 

(c) Divergență mai mică a fasciculului 

(d) Putere de penetrare mai mare 

 

24. Rezoluția la suprafață este o caracteristică a unui sistem de testare cu ultrasunete care definește 

capacitatea sa de a: 

(a) Detecta discontinuitățile orientate într-o direcție paralelă cu fasciculul ultrasonic 

(b) Detecta discontinuitățile situate în centrul unui forjat cu o structură metalurgică fină 

(c) Detecta zgârieturile minore de pe suprafață 

(d) Detecta discontinuitățile localizate chiar sub suprafața de testare 
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25. Traductoarele de înaltă frecvență produc următoarele: 

(a) Divergență, sensibilitate și rezoluție mai mare a fasciculului 

(b) Sensibilitate, rezoluție și penetrare mai mari 

(c) O mai mare penetrare, atenuare și rezoluție 

(d) Sensibilitate, rezoluție și atenuare mai mari 

 

26. În testarea în imersie, verificarea dacă traductorul este perpendicular pe o suprafață plană de intrare 

este indicat de: 

(a) Reflexia maximă de pe suprafața de intrare 

(b) Lungimea de undă adecvată 

(c) Amplitudinea maximă a pulsului inițial 

(d) Eliminarea ecourilor repetate datorate apei 

 

27. Care dintre următoarele este adevărată? 

(a) Viteză = frecvență / lungime de undă 

(b) Frecvență = viteză × lungime de undă 

(c) Viteza = lungimea de undă / frecvența 

(d) Lungime de undă = viteză / frecvență 

 

28. Cele mai multe teste cu ultrasunete se realizează folosind frecvențe între: 

(a) 1 și 25 kHz 

(b) 1 și 25 MHz 

(c) 1 și 1 000 kHz 

(d) 15 și 100 MHz 

 

29. Unghiul de incidență al undelor longitudinale care conduce la formarea unei unde Rayleigh este 

numit: 

(a) Incidență normală 

(b) Primul unghi critic 

(c) Al doilea unghi critic 

(d) Orice unghi peste primul unghi critic 
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30. O tehnică de testare cu ultrasunete în care elementul traductorului nu este paralel cu suprafața de 

testare se numește : 

(a) Testarea cu fascicul unghiular 

(b) Testarea în imersie 

(c) Testarea cu contact 

(d) Testarea prin transmisie 

 

31. În același material, viteza undei de forfecare este: 

(a) Aproximativ ½ din viteza undei longitudinale  

(b) Aproximativ de două ori viteza undei longitudinale  

(c) Aproximativ ¼ din viteza undei longitudinale  

(d) Aproximativ de patru ori viteza undei longitudinale  

 

32. Un alt nume pentru o undă de compresie este: 

(a) Unda Lamb 

(b) Unda de forfecare 

(c) Unda longitudinală 

(d) Unda transversală 

 

33. În cele mai multe circumstanțe, care dintre următoarele frecvențe ar avea ca rezultat cea mai bună 

putere de rezolutie? 

(a) 1 MHz 

(b) 5 MHz 

(c) 10 MHz 

(d) 25 MHz 

 

34. Cea mai utilă gamă de unghiuri de incidență pentru unde longitudinale folosite la testarea cu   

     ultrasunete este 

(a) Între incidența normală și primul unghi critic 

(b) Între primul unghi critic și al doilea unghi critic 

(c) Între al doilea unghi critic și al treilea unghi critic 

(d) Peste cel de-al treilea unghi critic 
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35. Testarea cu ultrasunete pentru care traductorul este în contact direct cu materialul testat poate fi: 

(a) Testarea cu fasciculul normal 

(b) Testarea cu unde de suprafață 

(c) Testarea cu fascicul unghiular 

(d) Toate cele de mai sus 

 

36. Ecoul de pe ecranul aparatului care reprezintă limita îndepărtată a materialul testat se numește: 

(a) Iarbă 

(b) Impulsul inițial 

(c) „Ecou principal” 

(d) Ecou de fund 

 

37. Un bloc standard care poate fi utilizat la calibrarea cu un fascicul unghiular este: 

(a) Bloc(uri) arie-amplitudine 

(b) Bloc(uri) distanță-amplitudine 

(c) Bloc V1 / A2 

(d) Bloc de divergență a fasciculului 

 

38. Capacitatea de a detecta ecouri de la reflectori mici se numește: 

(a) Rezoluție 

(b) Atenuare 

(c) Precizie 

(d) Sensibilitate 

 

39. Când mișcarea particulelor unui mediu este paralelă cu direcția de propagare, unda care se transmite 

se numește: 

(a) Undă longitudinală 

(b) Undă de forfecare 

(c) Undă de suprafață 

(d) Undă Lamb 
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40. La testarea prin contact, indicatia de la suprafata de intrare este uneori denumită : 

(a) Puls inițial 

(b) „Pulsul principal” sau pulsul emițătorului 

(c) Atât (a) cât și (b) 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

41. A doua denumire pentru undele Rayleigh este: 

(a) Unde de forfecare 

(b) Unde longitudinale 

(c) Unde transversale 

(d) Unde de suprafață 

 

42. Intensitatea fasciculului sonor scade expontențial cu distanța în zona numită: 

(a) Câmp apropiat 

(b) Câmp îndepărtat 

(c) Zonă moartă 

(d) Linie de întârziere 

 

43. O metodă de testare care utilizează două traductoare separate pe suprafețele opuse ale materialul 

testat se numește: 

(a) Testare cu contact 

(b) Testare cu unde de suprafață 

(c) Testare prin transmisie 

(d) Testare cu unde Lamb 

 

44. Care dintre următoarele nu este (!) o proprietate a cuplantului? 

(a) Aplicare ușoară 

(b) Foarte penetrant 

(c) Inofensiv atât pentru piesă, cât și pentru traductoare 

(d) Exclude total aerul dintre traductor și piesă 
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45. O vizualizare cu reprezentare în plan a unei piese este produsă de următoarele : 

(a) Scanare A 

(b) Scanare B 

(c) Scanare C 

(d) Afișarea unei linii de timp 

 

46. O lărgire a indicației de la suprafața frontală, atunci când se testează de pe o suprafață rugoasă, este 

cauzată de: 

(a) Defecte din piesă 

(b) O structură grosieră 

(c) O reflexie parțială a energiei lobului lateral al fasciculului ultrasonic 

(d) Defecțiune a instrumentului  

 

47. Când o indicație a atins înălțimea maximă a semnalului care poate fi afișată pe ecranul unui aparat cu 

ultrasunete, spunem că indicația a ajuns la: 

(a) Înălțimea distanță-amplitudine  

(b) Nivelul de absorbție 

(c) Nivelul vertical 

(d) Limita rezoluției 

 

48.Un material utilizat între fața unui traductor și suprafața de testare pentru a permite sau îmbunătăți 

transmiterea vibrațiilor în material testat se numește: 

(a) Agent de umectare 

(b) Cuplant 

(c) Emițător acustic 

(d) Lubrifiant 

 

49. Când un fascicul ultrasonic trece prin interfața dintre două materiale diferite sub un unghi, se 

formează un nou unghi de deplasare a sunetului în al doilea material din cauza: 

(a) Atenuării ultrasunetelor 

(b) Transmiterii ultrasunetelor 

(c) Compresiei ultrasunetelor 

(d) Refracției 
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50. Viteza undelor sonore depinde în principal de: 

(a) Lungimea pulsului 

(b) Frecvență 

(c) Materialul în care se transmite sunetul și modul de vibrație 

(d) Niciuna din cele de mai sus 

 

51. Capacitatea piezoelectrică este proprietatea unui material de a: 

(a) Deveni conductiv electric când este încălzit peste temperatura critică 

(b) Genera sunet atunci când este încălzit peste temperatura critică 

(c) Vibra la frecvență ridicată când este supus unui gradient de temperatură 

(d) Produce un curent electric când este deformat și invers 

 

52. Limita dintre două materiale diferite care sunt în contact între ele este denumită: 

(a) Factor de contact 

(b) Un refractor 

(c) O interfață 

(d) Un marker 

 

53. Un reglaj al instrumentului, efectuat pentru a ajusta claritatea afișării pe ecran se numește: 

(a) Astigmatism sau focalizare 

(b) Rata de repetiție a pulsului 

(c) Energia pulsului 

(d) Amplificare 

 

54. Un dezavantaj al utilizării unui traductor ultrasonic cu frecvență joasă este: 

(a) Produce o penetrare mai bună în majoritatea materialelor 

(b) Produce o penetrare mai redusă în majoritatea materialelor 

(c) Produce un unghi de fascicul mai mic și o putere de rezoluţie mai redusă 

(d) Produce un unghi de fascicul mai mare și o putere de rezoluţie mai redusă 
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55. Pe măsură ce grosimea cristalului traductorului scade: 

(a) Lungimea de undă a traductorului crește 

(b) Frecvența scade 

(c) Frecvența crește 

(d) Niciuna din cele de mai sus 

 

56. La blocurile standard arie-amplitudine, găurile cu fundul plat sunt: 

(a) Toate cu același diametru 

(b) Diametru diferit, crescând în trepte de 1/64 inch de la blocul nr. 1 la blocul nr. 8 

(c) Cu cel mai mare diametru în blocul nr. 1 și cel mai mic în blocul nr. 8 

(d) La adâncimi diferite față de suprafața frontală a blocului  

 

57. Un reglaj al aparatului, care se face pentru a extinde sau contracta linia de bază orizontală a unui afișaj 

A scan se numește: 

(a) Controlul lungimii bazei de timp sau al domeniului de lucru 

(b) Controlul amortizării 

(c) Întârzierea bazei de timp 

(d) Controlul lungimii pulsului 

 

58. O adâncime de penetrare mai mare în materiale cu granulatie mare poate fi obținută folosind: 

(a) Mai multă întârziere a bazei de timp 

(b) Frecvențe mai mari 

(c) Întârziere mai redusă a bazei de timp 

(d) Frecvențe mai mici 

 

59. Un dezavantaj al utilizării unui traductor ultrasonic cu frecvență redusă este: 

(a) Produce o penetrare mai bună în majoritatea materialelor 

(b) Produce o penetrare mai redusă în majoritatea materialelor 

(c) Produce un fascicul de unghi mai mic și o putere de rezoluție mai bună 

(d) Produce un fascicul de unghi mai mare și o putere de rezoluție mai redusă 
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60. Un dezavantaj al utilizării unui traductor ultrasonic de înaltă frecvență este: 

(a) Produce un fascicul de unghi mai mic și o putere de rezoluție mai bună 

(b) Produce un fascicul de unghi mai mare și o putere de rezoluție mai redusă 

(c) Fasciculul este împrăștiat mai mult de materialul grosier 

(d) Fasciculul este împrăștiat mai puțin de materialul grosier 

 

61. Când un fascicul sonor longitudinal trece printr-o interfață acustică la un unghi diferit de zero grade: 

(a) Sunt generate unde de suprafață 

(b) Sunt generate unde de placă 

(c) Au loc reflexii, refracții și conversia modului de vibrație 

(d) Primul unghi critic este atins 

62. Unghiul unei unde de forfecare refractate, generate pe măsură ce unda sonoră trece oblic printr-o 

interfață acustică depinde de: 

(a) Impedanțele acustice ale materialelor aflate de fiecare parte a interfeței 

(b) Frecvența undei sonore incidente 

(c) Lungimea de undă a undei sonore incidente 

(d) Duritatea materialelor aflate de fiecare parte a interfeței 

 

63. Scopul cuplantului este: 

(a) Adaptează impedanța între traductor și piesă 

(b) Absoarbe reflectorii rătăciţi 

(c) Curăță piesa pentru a putea efectua un test mai eficient 

(d) Blochează scanerul ultrasonic la locul său înainte de testare 

 

64. Care dintre următoarele poate fi o sursă de semnal ultrasonic? 

(a) Rugozitatea suprafeței piesei 

(b) Conversia modului de vibrație în piesă 

(c) Forma sau conturul piesei 

(d) Toate de mai sus 
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65. Când un fascicul sonor este reflectat: 

(a) Unghiul de reflexie este găsit folosind legea lui Snell 

(b) Unghiul de reflexie este egal cu unghiul de incidență 

(c) Toată energia sonoră este reflectată afară de cazul când impedanța acustică este  

     zero 

(d) Divergența fasciculului este redusă 

 

66. Intensitatea fasciculului ultrasonic scade expontențial cu distanța în zona numită: 

(a) Câmp apropiat 

(b) Câmp îndepărtat 

(c) Zonă moartă 

(d) Linie de întârziere 

 

67. Capacitatea de a detecta ecouri de la reflectorii mici se numește: 

(a) Rezoluție 

(b) Atenuare 

(c) Precizie 

(d) Sensibilitate 

 

68. Capacitatea de a separa ecourile de la reflectorii apropiați în adancime se numește: 

(a) Rezoluție 

(b) Atenuare 

(c) Precizie 

(d) Sensibilitate 

 

69. Care dintre următoarele materiale pentru traductoare este cel mai eficient receptor de energie 

ultrasonică? 

(a) Metaniobat de plumb 

(b) Cuarț 

(c) Sulfat de Litiu 

(d) Titanat de Bariu 
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70. Un afișaj care arată suprapus pulsul iniţial și ecoul de la suprafaţa frontală ar fi considerat: 
 

(a) Un test în imersie 

(b) O scanare A 

(c) Un test cu contact 

(d) O scanare B 

 
71. Un afișaj care arată pulsul iniţial și ecoul de la suprafaţa frontală cu un spaţiu destul de larg între cele 

două, ar fi considerat: 
 

(a) Un test în imersie 

(b) O scanare A 

(c) Un test cu contact 

(d) O scanare B 

 
72. La efectuarea unui test în imersie, distanţa parcursă în apă trebuie să fie controlată astfel incât : 
 

(a) Să nu fie produse semnale false de către undele de suprafaţă  
 

(b) Raportul (distanţa prin apă) / (diametru piesă) nu are ca rezultat unde staționare 

asimetrice  

(c) Indicațiile de la discontinuitătile pieselor să apară între primul ecou de la suprafața 

piesei și primul ecou de fund 

(d) Al doilea ecou de la suprafață să nu apară pe ecranul aparatului între primul ecou 

de la suprafața frontală și primul ecou de fund 

 
 

73. Traductoarele tip cu coloană de apă și tip roată sunt considerate: 
 

(a) Tehnici în imersie 

(b) Tehnici în imersie modificate 

(c) Tehnici cu contact 

(d) Tehnici cu decalare 
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4.1.3 Examinare ultrasonică Nivel 1 (UT-1) – Răspunsuri la întrebări 
 

Examinare ultrasonică Nivel 1 
Examen General Examen Specific 

1 a 35 d 69 b   1 b 35 d 69 c   
2 c 36 d 70 a   2 a 36 d 70 b   
3 c 37 a     3 d 37 c 71 a   
4 d 38 a     4 b 38 d 72 c   
5 c 39 e     5 a 39 a 73 b   
6 d 40 d     6 b 40 c     
7 c 41 d     7 a 41 d     
8 a 42 c     8 a 42 b     
9 b 43 b     9 a 45 c     
10 a 44 b     10 c 44 b     
11 b 45 b     11 c 45 c     
12 a 46 c     12 c 46 c     
13 b 47 a     13 c 47 c     
14 b 48 a     14 a 45 b     
15 a 49 b     15 a 49 d     
16 b 50 a     16 b 50 c     
17 e 51 b     17 a 51 d     
18 b 52 b     18 b 52 c     
19 a 53 b     19 a 53 a     
20 c 54 c     20 b 54 d     
21 b 55 d     21 a 55 e     
22 b 56 c     22 b 56 b     
23 a 57 e     23 c 57 a     
24 a 58 a     24 d 58 d     
25 b 59 d     25 d 59 c     
26 d 60 b     26 a 60 c     
27 d 61 a     27 d 61 c     
28 e 62 a     28 b 62 a     
29 c 63 b     29 c 63 a     
30 d 64 e     30 a 64 d     
31 d 65 b     31 a 65 b     
32 e 66 b     32 c 66 b     
33 b 67 c     33 d 67 d     
34 a 68 b     34 a 68 a     
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4.2 Examinare ultrasonică Nivel 2 (UT-2) 
 
4.2.1 Examinare ultrasonică Nivel 2 (UT-2) Examen General 
 
 
1. Cele mai multe teste obişnuite cu ultrasunete se efectuează cu frecvențe între: 

(a) 1 MHz și 10 MHz 

(b) 1 MHz și 100 MHz 

(c) 10 MHz și 50 MHz 

(d) 1 MHz și 25 MHz 

 

2. Pentru un traductor cu orice factor de calitate Q dat, rezoluția crește cu: 

(a) Sensibilitatea 

(b) Frecvența 

(c) Lungimea de undă 

(d) Grosimea cristalului 

 

3. Puterea de rezoluție a unui traductor este direct proporțională cu: 

(a) Lungimea de undă 

(b) Grosimea cristalului 

(c) Lățimea de bandă 

(d) Factorul de calitate Q 

 

4. Termenul utilizat pentru produsul vitezei undei cu densitatea materialului este: 

(a) Impedanța acustică 

(b) Raportul viteză-densitate 

(c) Indicele de refracție 

(d) Coeficientul de reflexie 

 

5. Pentru un fascicul ultrasonic cu incidență normală, coeficientul de reflexie este dat de: 

(a) [(Z1 + Z2) 2] / [(Z1- Z2) 2] 

(b) (Z1 + Z2) / (Z1 – Z2) 

(c) [(4) (Z1) (Z2)] / [(Z1 + Z2) 2] 

(d) [(Z1 – Z2) 2] / [Z1 + Z2) 2] 
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6. Pentru un fascicul cu ultrasunete cu incidență normală, coeficientul de transmisie este dat de: 

(a) [(Z1 + Z2) 2] / [(Z1- Z2) 2] 

(b) (Z1 + Z2) / (Z1 – Z2) 

(c) [(4) (Z1) (Z2)] / [(Z1 + Z2) 2] 

(d) [(Z1 – Z2) 2] / [Z1 + Z2) 2] 

 

7. Legea lui Snell este dată de următoarele: 

(a) (Sin A) / (Sin B) = VB / VA 

(b) (Sin A) / (Sin B) = VA / VB 

(c) (Sin A) / VB = V (Sin B) / VA 

(d) (Sin A) [VA] = (Sin B) [VB] 

 

8. Legea lui Snell este folosită pentru a calcula: 

(a) Unghiul de divergență a fasciculului 

(b) Unghiul de difracție 

(c) Unghiul de refracție 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

9. Calculați unghiul de refracție în oțel al undei de forfecare [VS = 0,323 cm / microsec] pentru o undă 

longitudinală incidentă la 37,9 grade în plexiglas [VL = 0,267 cm / microsec]. 

(a) 26 grade 

(b) 45 grade 

(c) 48 grade 

(d) 64 grade 

 

10. Calculați unghiul de refracție în oțel al undei de forfecare [VS = 0,323 cm / microsec] pentru o undă 

longitudinală incidentă la 45,7 grade în plexiglas [VL = 0,267 cm / microsec]. 

(a) 64 grade 

(b) 45,7 grade 

(c) 60 grade 

(d) 70 grade 
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11. Calculați unghiul de refracție în aluminiu al undei de forfecare [VS = 0,31 cm / microsec] pentru o 

undă longitudinală incidentă la 43,5 grade în plexiglas [VL = 0,267 cm / microsec]. 

(a) 53 grade 

(b) 61 grade 

(c) 42 grade 

(d) 68 grade 

 

12. Calculați unghiul de refracție în aluminiu al undei de forfecare [VS = 0,31 cm / microsec] pentru o 

undă longitudinală incidentă la 53 de grade în plexiglas [VL = 0,267 cm / microsec]. 

(a) 53 de grade 

(b) 61 de grade 

(c) 42 de grade 

(d) 68 de grade 

 

13. Sulfatul de Litiu, Titanatul de Bariu și Metaniobatul de Plumb sunt exemple de: 

(a) Elemente magnetostrictive 

(b) Elemente piezoelectrice 

(c) Săruri Rochelle 

(d) Cristale tăiate în Y 

 

14. Mișcarea particulelor pentru undele de compresie este: 

(a) Paralelă cu direcția de propagare a undelor 

(b) Transversală pe direcția de propagare a undelor 

(c) Eliptică 

(d) Circulară 

 

15. Undele de forfecare pentru testarea cu ultrasunete sunt de obicei produse de: 

(a) Cristale tăiate în X 

(b) Cristale tăiate în Y 

(c) Conversie R-F modulată 

(d) Undele longitudinale de conversie a modului de vibrație 
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16. Rezoluția aproape de suprafață poate fi îmbunătățită prin: 

(a) Utilizarea unui traductor cu bandă îngustă 

(b) Utilizarea unui traductor focalizat 

(c) Utilizarea unui traductor cu factor de calitate Q ridicat 

(d) Niciunul de cele de mai sus 

 

17. Cea mai importantă cerință pentru traductorul tip pensulă este: 

(a) Intensitatea uniformă a fasciculului de-a lungul traductorului 

(b) Un punct focal specific 

(c) Caracteristici bune de liniaritate orizontală 

(d) Caracteristici prescrise de liniaritate verticală și orizontală  

 

18. Care dintre următoarele este un avantaj al unui traductor focalizat? 

(a) Domeniu de utilizare extins 

(b) Sensibilitate redusă în zona localizată 

(c) Raport semnal / zgomot îmbunătățit pe un domeniu extins 

(d) Rezoluție mai mare pe un domeniu limitat 

 

19. Care dintre următoarele sunt destinate să fie o „primă trecere” sau un dispozitiv de inspecție primar, 

care este urmat de o evaluare mai precisă a eventualelor discontinuități detectate? 

(a) Traductor tip roată 

(b) Traductor focalizat 

(c) Traductor tip pensulă 

(d) Traductor tip minge 

 

20. O indicație sau un puls mai larg de la suprafața de intrare poate să apară din: 

(a) Lobii laterali ai fasciculului sonor reflectaţi pe o suprafață rugoasă 

(b) Utilizarea unui pulser cu energie mai mică 

(c) Utilizarea unei setări mai ridicate a amplificatorului 

(d) Principiul lui Huygens 
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21. Care din următoarele moduri de lucru pot fi utilizate pentru a reduce pierderile de atenuare la testul cu 

ultrasunete? 

(a) Lucrul cu o lungime de undă mai scurtă 

(b) Utilizarea unui traductor de frecvență mai mică 

(c) Schimbarea de la unde longitudinale la unde de forfecare 

(d) Schimbarea la o piesă cu grăunți mai grosieri 

 

22. La compararea ecourilor de la discontinuitate cu ecourile de la găurile cu fund plat echivalente, pentru 

materiale cu impedanță, grad de finisare a suprafeței și atenuare similare: 

(a) Defectul nu este niciodată mai mare decât gaura cu fund plat 

(b) Defectul nu este niciodată mai mic decât gaura cu fund plat 

(c) Defectul este întotdeauna mai mic decât gaura cu fund plat 

(d) Niciuna de mai sus 

 

23. Un avantaj al testării în imersie este că: 

(a) Piesele mari sunt ușor inspectate 

(b) Majoritatea sistemelor de testare sunt ușor transportate pe teren 

(c) Se pot utiliza frecvențe de testare ridicate 

(d) Majoritatea sistemelor de testare nu sunt ușor transportate pe teren 

 

24. Un avantaj al testării în imersie este că: 

(a) Piesele mari pot fi ușor inspectate 

(b) Majoritatea sistemelor de testare sunt ușor transportate pe teren 

(c) Se pot utiliza frecvențe de testare scăzute 

(d) Piesele de formă neregulată pot fi examinate practic complet 

 

25. Un afișaj care arată o prezentare cu vizualizare în plan a datelor se numește: 

(a) Scanare A 

(b) Scanare B 

(c) Scanare C 

(d) Vedere ortogonală 

  
 



 

205
 

 

26. Un ecran care prezintă o secțiune transversală in piesă și orice discontinuitate detectată se numește: 

(a) Scanare A 

(b) Scanare B 

(c) Scanare C 

(d) Vedere ortogonală 

 

27. Un ecran care arată locațiile ecourilor și amplitudinea se numește: 

(a)  Scanare A 

(b) Scanare B 

(c) Scanare C 

(d) Vedere ortogonală 

 

28. Un avantaj al utilizării frecvențelor mai mici în timpul testării cu ultrasunete este că: 

(a) Rezoluţia aproape de suprafață este îmbunătățită 

(b) Sensibilitatea la discontinuitati mici este îmbunătățită 

(c) Divergența fasciculului este redusă 

(d) Sensibilitatea la defecte orientate defavorabil este îmbunătățită 

 

29. O metodă de compensare a „zonei moarte” sau a problemelor de rezoluție la suprafață este: 

(a) Inspectați de două ori toate zonele piesei pentru a asigura repetabilitatea 

indicațiilor 

(b) Reinspectați de pe partea opusă a piesei dacă geometria permite 

(c) Reinspectați folosind un puls de energie mai mare 

(d) Reinspectați cu un traductor de frecvență mai mare care nu are „zonă moartă” 

  

30. La testarea unei piese cu suprafețe frontale și posterioare paralele, niciun ecou de fund nu poate fi 

obținut. Care dintre următoarele acțiuni vă pot permite să obțineți un ecou de fund? 

(a) Folosiți un traductor umed 

(b) Utilizați un traductor de frecvență mai mică 

(c) Utilizați un traductor cu o lățime de bandă mai restrânsă 

(d) Folosiți un traductor de frecvență mai mare 
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31. Materialele care pot fi inspectate cu frecvențe de 1 până la 5 MHz sunt: 

(a) Oțel, fontă și beton 

(b) Titan, lemn și aluminiu 

(c) Magneziu, Titan și Oțel 

(d) Toate de mai sus 

 

32. Când se observă variații ale reflexiilor pe suprafața frontală, piesa trebuie inspectată pentru posibile 

discontinuităţi în apropierea suprafeței prin: 

(a) Utilizarea unui traductor de frecvență mai mică 

(b) Folosirea unei energii mai mare a pulsului 

(c) Inspectarea din partea opusă 

(d) Calibrarea pe o gaură cu fund plat cu un diametru mai mic 

 

33. Rupturile de forjare sunt cel mai adesea orientate: 

(a) Paralel cu suprafața 

(b) Perpendicular pe suprafață 

(c) Într-o manieră aleatorie 

(d) La un unghi de 45 de grade față de suprafață 

 

34. Scopul adăugării unui agent de umectare într-o baie de imersie este: 

(a) Pentru a vă asigura că baia este umedă 

(b) Pentru a reduce proprietățile corozive ale băii 

(c) Pentru a elimina bulele de aer din baie 

(d) Pentru a preveni rugina 

 

35. În timpul testării unei țevi / tub în imersie , unghiul de incidență al undei longitudinale trebuie să fie 

stabilit într-un un interval restrâns. Motivul limitării superioare este: 

(a) Pentru a evita reflexia totală a ecoului pe piesă 

(b) Pentru a preveni formarea undelor Rayleigh 

(c) Pentru a preveni formarea undelor de forfecare 

(d) Pentru a evita saturarea piesei cu ultrasunete 
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36. O calibrare pentru testarea în imersie a țevilor sau tuburilor trebuie să stabilească o poziție a 

traductorului astfel încât: 

(a) Crestăturile pe diametrul interior (I.D.) și exterior (O.D.) să producă semnale  

     egale pentru parcursuri sonice echivalente în metal 

(b) Undele Rayleigh sunt generate prin tot peretele țeavii sau tubului 

(c) Toate undele ultrasonice intră în piesă 

(d) În piesă sunt generate numai unde longitudinale 

 

37. Un mod de identificare a ecourilor false la un test cu ultrasunete este: 

(a) Re-testați piesa pentru a verifica dacă ecourile sunt repetabile 

(b) Curățați și re-testați piesa pentru a determina dacă ecourile pot fi eliminate 

(c) Folosiți funcţia reject pentru a elimina ecourile nedorite 

(d) Reduceți amplificarea pentru a vedea dacă ecourile pot fi eliminate 

 

38. În timpul testării cu ultrasunete în imersie a țevii sau a tubului, pot fi cauză de ecouri false: 

(a) Murdăria pe piesă 

(b) Grăsimi pe piesă 

(c) Bule de aer pe piesă 

(d) Toate cele de mai sus 

 

39. Frecvențe tipice care pot fi utilizate pentru a efectua testarea cu ultrasunete a betonului sunt: 

(a) De la 25 până la 100 kHz 

(b) De la 200 până la 5 MHz 

(c) De la 1 MHz până la 5 MHz 

(d) De la 2,25 MHz până la 10 MHz 

 

40. Frecvențe tipice care pot fi utilizate pentru a efectua testarea cu ultrasunete a sudurilor materialelor 

feroase și neferoase sunt: 

(a) De la 25 până la 100 kHz 

(b) De la 200 până la 5 MHz 

(c) De la 1 MHz până la 5 MHz 

(d) De la 2,25 MHz până la 10 MHz 
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41. Care dintre materialele următoare ar necesita probabil testarea cu cea mai redusă frecvență? 

(a) Oțel moale cu grăunți mici 

(b) Oțel moale turnat 

(c) Oțel moale forjat 

(d) Fonta 

 

 

42. Care dintre următoarele este un avantaj al testării prin contact comparat cu testarea în imersie? 

(a) Capacitatea de a menține cuplajul uniform pe o suprafață rugoasă 

(b) Timp mort mai lung lângă suprafața de intrare a piesei 

(c) Ușurinţa utilizării în șantier 

(d) Capacitatea de a varia în mod continuu unghiul de incidență al undei în timpul 

testării 

 

43. Care dintre următoarele este un dezavantaj al testării prin contact? 

(a) Capacitatea de a menține cuplajul uniform pe o suprafață rugoasă 

(b) Ușurinţa utilizării în șantier 

(c) Putere de penetrare mai mare decât testarea în imersie 

(d) Putere de penetrare mai mică decât testarea în imersie 

 

44. O aplicație tipică pentru o tehnică de control prin transmisie este: 

(a) Determinarea mărimii defectelor 

(b) Locația defectelor 

(c) Măsurarea grosimii 

(d) Testarea pentru defecte de legătură 

 

45. O tehnică cu ultrasunete în care sunt utilizați doi traductori în poziție fixă unul față de celălalt este: 

(a) Prin transmisie 

(b) Prin contact 

(c) Puls-ecou 

(d) Undă continuă 
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46. Care dintre următoarele materiale turnate ar putea fi, cel mai probabil, testat cu succes cu   

      ultrasunete? 

(a) Oțel cu conținut redus de carbon 

(b) Oțel inoxidabil 

(c) Fontă 

(d) Plumb pur 

 

47. Care dintre următoarele produse ar putea fi testate cu frecvențe reduse? 

(a) Forjate 

(b) Tablă laminată la cald 

(c) Piese turnate 

(d) Piese extrudate 

 

48. Pentru care din următoarele materiale ar fi de așteptat ca adăugarea de aproximativ 6% Antimoniu ca 

element de aliere să  creasca inspectabilitatea cu ultrasunete? 

(a) Oțel cu conținut redus de carbon 

(b) Oțel inoxidabil 

(c) Fontă 

(d) Plumb pur 

 

49. Semnalele puternice care se deplasează pe baza de timp orizontală a unei prezentări A scan, în timp 

ce traductorul este nemișcat pe piesă, sunt probabil produse de: 

(a) Defecte orientate aleatoriu 

(b) Interferențe electrice 

(c) Zgomot de grăunți 

(d) Pană nefixată pe traductor 

 

50. Reverberația excesivă a traductorului ar putea fi cauzată de: 

(a) Interferențe electrice 

(b) Cristal dezlipit 

(c) Piesă cu grăunți mari 

(d) Piesă cu grăunți mici 
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51. Când inspectați cu unde longitudinale o bară lungă, de la un capăt, , o serie de ecouri suplimentare 

sunt văzute imediat după reflexia de la peretele de fund. Acestea sunt cel mai probabil: 

(a) Unde de forfecare și unde longitudinale refractate cauzate de divergența   

     fasciculului 

(b) Indicații de la defecte 

(c) Multipli ai reflexiei de la peretele de fund 

(d) Niciuna de mai sus 

 

52. Una dintre cele mai evidente caracteristici ale unui ecou de discontinuitate, spre deosebire de unul   

      nerelevant, este : 

(a) Lipsa repetabilității 

(b) Semnal clar și distinct 

(c) Poziție stabilă pentru o poziție fixă a traductorului  

(d) Nivel ridicat de zgomot 

 

53. Frecvențele tipice la testul în imersie al Aluminiului forjat sunt: 

(a) 10 MHz și peste 

(b) 5 MHz și sub 

(c) De la 500 MHz la 1 MHz 

(d) Peste 25 MHz 

 

54. Alegerea frecvenței testului cu ultrasunete depinde de următoarele: 

(a) Starea suprafeței 

(b) Dimensiunea minimă a discontinuității de detectat 

(c) Nivelul zgomotului de structură 

(d) Toate de mai sus 

 

55. Suprafețele plane și lustruite nu sunt de dorit pentru testarea cu ultrasunete, deoarece: 

(a) Pierderile de cuplare sunt mai mari 

(b) Vitezele de scanare tind să fie prea ridicate 

(c) Undele Lamb false sunt predominante 

(d) Traductorul se lipește de suprafață din cauza sucţiunii 
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56. Cel mai eficient cuplant lichid pentru ultrasunete (cea mai mare impedanță acustică) este : 

(a) Ulei de motor SAE 30 

(b) Glicerină 

(c) Apă 

(d) Vaselină 

 

57. Când folosiţi o tehnică cu fascicul normal pentru a examina o piesă groasă, ce schimbări așteptați să 

vedeți la mărimea ecoului de fund când vă apropiați de marginea piesei (Traductorul rămâne complet 

pe piesă)? 

(a) Nicio modificare 

(b) Creștere 

(c) Scădere 

(d) Depinde de viteza acustică a materialului 

 

58. Care scop util poate fi atins prin menținerea “ierbii” pe linia bazei de timp? 

(a) Estimarea dimensiunii grăunților 

(b) Furnizarea unei referințe pentru estimarea raportului semnal / zgomot 

(c) Verificarea cuplării adecvate la piesă 

(d) Toate de mai sus 

 

59. Care dintre următoarele descrie câmpul sonor care se propagă într-un semifabricat bară din oțel, care 

este testat de la un capăt cu unde longitudinale? 

(a) Neuniform, care conține maxime și minime din cauza efectului de focalizare a 

undelor reflectate lateral 

(b) Creștere până la un vârf, apoi scădere în câmpul îndepărtat 

(c) În scădere uniformă pe lungimea barei 

(d) Scădere în conformitate cu legea inversului pătratului 

 

60. Atunci când un traductor este cuplat pe o suprafață solidă, se pot produce unde de   suprafață    

      puternice: 

(a) Dacă se utilizează un traductor de înaltă frecvență 

(b) Dacă traductorul are un contact incomplet cu suprafața 

(c) Dacă traductorul are un diametru mare 

(d) Niciuna de mai sus 
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61. Pentru a evita undele de suprafață care interferează, frecvențele joase trebuie utilizate numai pe: 

(a) Suprafețe lustruite 

(b) Piese turnate 

(c) Suprafețe plane 

(d) Suprafețe nelustruite 

 

62. Care dintre următoarele condiții pot să provoace, cel mai probabil o interferență puternică a undelor 

de suprafață ? 

(a) Traductoare de înaltă frecvență 

(b) Testarea pe o suprafață cu diametrul mic 

(c) Testarea pe o suprafață plană 

(d) Testarea pe o suprafață curbată cu traductor cu pană conturată 

 

63. Dimensionarea defectelor prin tehnica de scădere de 6 dB se aplică pentru : 

(a) Defecte mari în raport cu fasciculul sonor 

(b) Defecte mici în raport cu fasciculul sonor 

(c) Orice defecte 

(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 

64. Câti decibeli de atenuare corespund unei pierderi a semnalului cu ultrasunete de la 100% până la 

25% din înălțimea ecranului? 

(a) 6 

(b) 10 

(c) 12 

(d) 14 

 

65. Câți decibeli de creștere a amplificării corespund unei creșteri de 5:1 a amplitudinii ecoului de defect? 

(a) 10 

(b) 14 

(c) 6 

(d) 20 
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66. Un fascicul ultrasonic focalizat se obtine cu: 

(a) Oglindă convexă 

(b) Traductor concav 

(c) Lentilă convexă 

(d) Niciuna de mai sus 

 

67. Un fascicul ultrasonic divergent se obtine cu : 

(a) Oglindă concavă 

(b) Oglindă convexă 

(c) Lentilă convexă 

(d) Niciuna de mai sus 

 

68. Un tip de fontă care are proprietăți ultrasonice similare cu oțelul este fonta: 

(a) Albă 

(b) Cenusie 

(c) Lamelară 

(d) Ductilă 

 

69. Ce efect are durificarea asupra vitezei acustice în oțel? 

(a) Crește 

(b) Scade 

(c) Fără efect 

(d) Oricare de mai sus 

 

70. Variația vitezei acustice de la un tip de oțel la altul este de obicei mai mică decât : 

(a) 1% 

(b) 2% 

(c) 5% 

(d) 10% 
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71. Care dintre materialele următoare are,de regulă, cea mai mică atenuare ultrasonică? 

(a) Aluminiu 

(b) Argint 

(c) Plumb 

(d) Tungstenul 

 

72. Viteza undelor Lamb depinde de: 

(a) Constanta elastică a materialului testat 

(b) Grosimea plăcii 

(c) Frecvență 

(d) Toate de mai sus 

 

73. Care dintre următoarele este cel mai durabil material piezoelectric? 

(a) Titanatul de Bariu 

(b) Cuarțul 

(c) Tartratul de Dipotasiu 

(d) Sarea Rochelle 

 

74. Care dintre metodele următoare sunt utilizate pentru producerea undelor ultrasonore? 

(a) Metode magnetostrictive 

(b) Metode magnetoinductive 

(c) Elemente piezoelectrice 

(d) Toate de mai sus 

 

75. Indicațiile false pot avea una din următoarele cauze? 

(a) Marginile pieselor testate 

(b) Conversia modului de vibrație 

(c) Reflexii multiple pe o singură interfață 

(d) Toate de mai sus 
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76. Un motiv de utilizare a unui traductor dual este: 

(a) Îmbunătățirea rezoluției aproape de suprafață 

(b) Îmbunătățirea penetrării 

(c) Eliminarea uzurii pe fețele de cristal 

(d) Niciuna de mai sus 

 

77. În mod normal, un traductor tip roată este considerat : 

(a) O metodă prin contact 

(b) O metodă de scanare dinamică 

(c) O metodă în imersie 

(d) O metodă de scanare statică 

 

78. Care dintre următoarele nu este un avantaj al unui traductor focalizat? 

(a) Sensibilitate ridicată la defectele mici 

(b) Pătrunderea profundă 

(c) Rezoluție ridicată 

(d) Nu este prea afectat de rugozitatea suprafeței 

 

79. Ce tip de traductor permite cea mai mare putere de rezoluție la un echipament standard de testare cu 

ultrasunete? 

(a) Cu linie de întârziere 

(b) Cu focalizare 

(c) Cu amortizare ridicată 

(d) Cu factor de calitate Q mare 

 

80. Orificiul cu diametrul de 50 mm într-un bloc IIW este utilizat pentru: 

(a) Determinarea punctului de incidență a fasciculului 

(b) Verificarea rezoluției 

(c) Calibrarea distanței cu fascicul unghiular 

(d) Verificarea unghiului fasciculului 
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81. Raza de 100 mm într-un bloc IIW este utilizată pentru: 

(a) Calibrarea nivelului de sensibilitate 

(b) Verificarea rezoluției 

(c) Calibrarea distanței cu fascicul unghiular 

(d) Verificarea unghiului fasciculului 

 

82. Care dintre următoarele nu se aplică echipamentelor de testare în imersie? 

(a) Viteza de inspecție 

(b) Ușurința controlului direcției fasciculului sonor 

(c) Portabilitatea 

(d) Aplicarea tehnicilor de scanare automată 

 
4.2.2 Examinare Ultrasonică Nivel 2 (UT-2) - Examen Specific 
 
1. Care dintre următoarele efecte pot apare la testarea unei tije lungi si înguste, dacă din divergența 

fasciculului rezultă o reflexie pe peretele lateral al piesei înainte ca unda sonoră să ajungă la 

suprafaţa de fund? 

(a) Indicații multiple înainte de primul ecou de fund 

(b) Indicații provenite din mai multe reflexii pe suprafață 

(c) Conversia de la modul longitudinal la modul transversal 

(d) Pierderea indicațiilor de la suprafața frontală 

 

2. Energia acustică se propagă în diferite moduri. Care dintre următoarele reprezintă un mod de 

propagare? 

(a) Unda longitudinală 

(b) Unda de forfecare 

(c) Unda de suprafață 

(d) Toate de mai sus 

 

3. Care dintre următoarele ar putea fi considerate aplicații ale testării cu ultrasunete? 

(a) Determinarea modulului elastic al unui material 

(b) Studiul structurii metalurgice a unui material 

(c) Măsurarea grosimii unui material 

(d) Toate de mai sus 
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4. Undele la care deplasarea particulelor este paralelă cu direcția de propagare sunt numite: 

(a) Unde longitudinale 

(b) Unde de forfecare 

(c) Unde Lamb 

(d) Unde Rayleigh 

 

5. Undele sonore cu deplasarea particulelor transversal pe direcția de deplasare a undelor sunt 

cunoscute ca: 

(a) Unde longitudinale 

(b) Unde de forfecare 

(c) Unde Rayleigh 

(d) Undele de placă 

 

6. Singurele unde sonore care se propagă în lichide sunt: 

(a) Unde longitudinale 

(b) Unde de forfecare 

(c) Unde Rayleigh 

(d) Unde de placă 

 

7. În oțel, care dintre unde are cea mai mare viteză a sunetului? 

(a) Longitudinale 

(b) De forfecare 

(c) De suprafață 

(d) Într-un material dat, viteza sunetului este identică pentru toate modurile de vibrație  

 

8. Împrăștierea unui fascicul ultrasonic datorită reflexiei pe o suprafață foarte neregulată se numește: 

(a) Angulație 

(b) Dispersie 

(c) Refracția 

(d) Difracție 
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9. Impedanța acustică este: 

(a) (Densitate) / (Viteză) 

(b) (Densitate) × (Viteză) 

(c) Indicele de refracție 

(d) (Densitate) / (Indice de refracție)  

 

10. Când un fascicul sonor este incident pe o interfață acustică, sub alt unghi decât incidența normală, 

care dintre următoarele apar? 

(a) Reflexia 

(b) Refracția 

(c) Conversia modului de vibrație 

(d) Toate de mai sus 

 
11. Unghiul format de o undă ultrasonoră, care intră într-un mediu cu viteză diferită de cea din care a 

venit, și o linie trasată perpendicular pe interfața dintre cele două medii se numește: 

(a) Unghi de incidență 

(b) Unghi de refracție 

(c) Unghi de difracție 

(d) Unghi de reflexie 

12. Care dintre următoarele frecvențe are probabil cea mai mare atenuare? 

(a) 1 MHz 

(b) 2,25 MHz 

(c) 10 MHz 

(d) 25 MHz 

 

13. Atenuarea este compusă din: 

(a) Difuzie și absorbție 

(b) Imprăștiere și reflexie 

(c) Absorbție și împrăștiere 

(d) Reflexie la marginea grăunților 
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14. Cel mai important factor necesar pentru interpretarea corectă a rezultatelor testului cu ultrasunete 

sunt: 

(a) Amplitudinea semnalului ultrasonic 

(b) O cunoaștere a materialului testat și a construcției acestuia 

(c) O cunoaștere a caracteristicilor de funcționare ale instrumentelor cu ultrasunete 

(d) Locația semnalului ultrasonic 

 

15. O limitare semnificativă a unui traductor monoelement cu frecvență mai mică este: 

(a) Împrăștierea fasciculului sonor datorită microstructurii obiectului testat 

(b) Zgomot crescut de grăunți sau „iarbă” 

(c) Divergență mai mică a fasciculului 

(d) Capacitate diminuată de a afișa discontinuități aflate imediat sub suprafața de 

intrare 

 

16. Care dintre următoarele este cel mai puțin eficient generator de unde ultrasonice: 

(a) Cuarț 

(b) Sulfat de litiu 

(c) Metaniobat de Plumb 

(d) Titanat de Bariu 

 

17. Care dintre următoarele este cel mai puțin eficient receptor de energie ultrasonoră? 

(a) Cuarț 

(b) Sulfat de Litiu 

(c) Metaniobat de Plumb 

(d) Titanat de Bariu 

 

18. Lungimea zonei adiacente unui traductor în care presiunea sunetului fluctuează cel mai mult este 

afectată în principal de: 

(a) Frecvența traductorului 

(b) Diametrul traductorului 

(c) Lungimea cablului traductorului 

(d) Atât (a) cât și (b) 
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19. Un avantaj al utilizării unui traductor cu divergență mare este: 

(a) Sensibilitate mai bună la discontinuități mici 

(b) Ecouri false mai puțin probabile 

(c) Probabilitate mai mare de ecouri false 

(d) Probabilitate mai mare de a detecta discontinuitățile orientate aleatoriu 

 

20. Rezoluția este invers proporțională cu: 

(a) Lungimea de undă 

(b) Grosimea cristalului 

(c) Lățimea de bandă 

(d) Pierderile mecanice 

 

21. Dintre materialele piezoelectrice enumerate mai jos, cel mai eficient emițător de ultrasunete este: 

(a) Sulfatul de Litiu 

(b) Cuarțul 

(c) Titanatul de Bariu 

(d) Oxidul de Argint 

 

22. Alți factori fiind egali, care dintre următoarele traductoare ar avea cea mai mare divergență a 

fasciculului? 

(a) Un traductor cu diametru mai mare 

(b) Un traductor cu diametru mai mic 

(c) Un traductor cu frecvență mai mare 

(d) Niciuna de mai sus nu are efecte 

 

23. Frecvența fundamentală a unui cristal piezoelectric este în primul rând in funcție de: 

(a) Lungimea pulsului de tensiune aplicat 

(b) Caracteristicile de amplificare ale amplificatorului de puls din instrument 

(c) Grosimea cristalului 

(d) Niciuna de mai sus 
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24. În care zonă amplitudinea unei indicații de la o discontinuitate dată scade exponențial pe măsură ce   

distanța crește? 

(a) Zona câmpului îndepărtat 

(b) Zona câmpului apropiat 

(c) Zona moartă 

(d) Zona Fresnel 

 

25. O aplicație tipică pentru o tehnică de control prin transmisie este: 

(a) Dimensionarea adâncimii defectelor 

(b) Locația adâncimii defectelor 

(c) Măsurarea grosimii 

(d) Testarea defectelor de legătură 

 

26. Un avantaj al folosirii traductorilor dublu cristal este că: 

(a) Nu există „zonă moartă” 

(b) Nu există rezoluție aproape de suprafață 

(c) Nu există câmp apropiat 

(d) Toate de mai sus  

 

27. Majoritatea testelor prin contact se efectuează astfel: 

(a) Prin transmisie 

(b) Emisie-recepție  

(c) Puls-ecou 

(d) Undă continuă 

 

28. Când se conturează o pană pentru fascicul unghiular pe o suprafață convexă, un rezultat nedorit al 

penei prea bine conturate ar putea fi: 

(a) Generarea de unde de suprafață nedorite 

(b) Divergență de fascicul mai mare datorită zonei de contact mai mari 

(c) Divergență de fascicul mai redusă datorită zonei de contact mai mari 

(d) Cuplarea excesiv de eficientă a fasciculului sonor în piesa de testare 
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29. Este posibil ca o discontinuitate mai mică decât traductorul să producă indicații cu amplitudine 

fluctuantă pe măsură ce traductorul este deplasat lateral dacă testarea se face în: 

(a) Zona Fraunhofer 

(b) Câmpul apropiat 

(c) Câmpul Snell 

(d) Zona de umbră 

 
30. O discontinuitate plană netedă, al cărei plan major nu este perpendicular pe direcția de propagare a 

sunetului poate fi indicată de: 

(a) O amplitudine a ecoului comparabilă ca mărime cu reflexia pe peretele de fund 

(b) O pierdere completă a reflexiei de la peretele de fund 

(c) O amplitudine a ecoului cu mărime mai mare decât reflexia pe peretele de fund 

(d) Toate de mai sus 

 

31. O metodă eficientă pentru a testa prezența porilor într-o țeavă este: 

(a) Măsurați amplitudinea ecoului de la peretele de fund al țevii 

(b) Analizați spectrul de frecvență al ecoului de la peretele de fund al țevii 

(c) Transmiteți undele de-a lungul peretelui țevii și urmăriți atenurea ecoului 

(d) Transmiteți undele de-a lungul peretelui țevii și urmăriți ecourile de la pori 

 

32. Metoda de testare cu ultrasunete în care amortizarea cu degetele este cea mai eficientă în 

localizarea discontinuităţii este: 

(a) Cu unde de forfecare 

(b) Cu unde longitudinale 

(c) Cu unde de suprafață 

(d) Cu unde de compresie 

 

33. Inspecția pieselor turnate este adesea imposibilă din cauza: 

(a) Structurii de grăunte extrem de mică 

(b) Structurii grosiere a grăunților 

(c) Liniilor de curgere uniforme 

(d) Vitezei uniforme a sunetului 
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34. Una dintre cele mai frecvente aplicații ale testelor cu ultrasunete care utilizează unde de forfecare 

este:                   

                               (a) Detectarea discontinuităților la suduri, țevi și conducte 

(b) Determinarea proprietăților elastice ale produselor metalice 

(c) Detectarea discontinuităților de laminare în table groase 

(d) Măsurarea grosimii tablelor subțiri 

 

35. Crestatura lată de 2 mm din blocul IIW este utilizată pentru: 

(a) Determinarea punctului index al fasciculului 

(b) Verificarea rezoluției 

(c) Calibrarea distanței cu fascicul unghiular 

(d) Verificarea unghiului fasciculului 

 

36. Scopul principal al unui bloc de referință este: 

(a) Oferirea unui ghid la ajustarea instrumentelor pentru a detecta discontinuitățile 

considerate dăunătoare pentru utilizarea finală a produsului 

(b) Pentru a oferi tehnicianului un instrument pentru determinarea dimensiunii exacte 

a discontinuității 

(c) Să asigure că toate discontinuitățile, care sunt mai mici decât un anumit reflector 

de referință specificat, pot fi detectate la testare 

(d) Pentru a furniza un reflector standard care simulează exact discontinuitățile 

naturale de dimensiuni critice 

 

37. La care dintre următoarele produse ar fi cel mai probabil întâlnite laminările? 

(a) Forjate 

(b) Tablă laminată la cald 

(c) Piese turnate 

(d) Suduri 

38. O scădere cu 50% a amplitudinii ecoului este egală cu o pierdere de câți decibeli  ? 

(a) 2 

(b) 6 

(c) 10 

(d) 14 
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39. Frecvențe tipice care pot fi utilizate pentru testarea cu ultrasunete a betonului sunt: 

(a) De la 25 până la 100 kHz 

(b) De la 200 kHz la 5 MHz 

(c) De la 1 MHz până la 5 MHz 

(d) De la 2,25 MHz până la 10 MHz 

 
40. În comparație cu ecoul inregistrat de la un reflector neted, ecoul de la defectul natural cu aceiași arie 

și orientare este: 

(a) La fel 

(b) Mai mare 

(c) Mai mic 

(d) Fără legătură 

 

41. Care dintre următoarele este cel mai puțin probabil să fie o sursă de indicații false? 

(a) Discontinuități orientate inclinat faţă de suprafața de intrare 

(b) Suprafețe conturate 

(c) Efectele marginii 

(d) Starea suprafeței 

 

42. Dimensiunea anormal de mare a grăunților din materialul testat poate fi indicată de: 

(a) Niveluri ridicate de zgomot pe linia bazei de timp sau “iarbă” 

(b) Reflexii de mare amplitudine între ecourile de la suprafața frontală și cea din spate 

(c) Ecouri de mare amplitudine, ecouri false care nu se pot repeta 

(d) Ecou anormal de ridicat de la peretele de fund  

 

43. Suprafața interioară căptușită a capătului mare al unui tub cu raze catodice, care devine luminosă 

când este lovită de un fascicul de electroni, se numește: 

(a) Un tun cu electroni 

(b) Un amplificator de electroni 

(c) Un ecran al tubului catodic 

(d) Un contor de electroni 
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44. Într-un instrument ultrasonic uzual cu puls-ecou, componenta care produce linia bazei de timp se 

numește: 

(a) Circuit de baleiere 

(b) Receptor 

(c) Pulser 

(d) Sincronizator 

 

45. Incluziunile gazoase se reduc la discuri plate sau alte forme paralele cu suprafața prin: 

(a) Laminare 

(b) Prelucrare 

(c) Turnare 

(d) Sudare 

 

46. Indicații de reflexie dintr-o zonă de sudură inspectată cu tehnica fasciculului unghiular pot reprezenta: 

(a) Porozitate 

(b) Fisuri 

(c) Incluziuni 

(d) Toate de mai sus 
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4.2.3 Examinare ultrasonică Nivel 2 – Răspunsuri la întrebări 
 

 Examinare Ultrasonică Nivel 2 Răspunsuri la Întrebări 
Examen General Examen Specific 

1 d  33 c  65 b 1 c  33 b    
2 b  34 c  66 b 2 d  34 a    
3 c  35 a  67 c 3 d  35 b    
4 a  36 c  68 a 4 a  36 c    
5 d  37 c  69 c 5 b  37 b    
6 c  38 d  70 a 6 a  38 b    
7 h  39 a  71 a 7 a  39 a    
8 c  40 c  72 d 8 d  40 c    
9 h  41 d  73 b 9 b  41 d    
10 c  42 c  74 d 10 d  42 a    
11 a  43 a  75 d 11 b  43 c    
12 d  44 d  76 a 12 d  44 a    
13 b  45 a  77 c 13 c  45 a    
14 a  46 a  78 b 14 b  46 d    
15 b  47 c  79 b 15 d       
16 b  48 d  80 d 16 a       
17 a  49 b  81 c 17 d       
18 d  50 b  82 c 18 d       
19 c  51 d    19 d       
20 a  52 b    20 b       
21 b  53 a    21 c       
22 d  54 d    22 b       
23 c  55 d    23 c       
24 d  56 b    24 a       
25 c  57 c    25 d       
26 b  58 c    26 a       
27 a  59 d    27 c       
28 d  60 d    28 a       
29 b  61 b    29 b       
30 b  62 d    30 b       
31 c  63 a    31 d       
32 c  64 c    32 c       
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Anexa editorului 
 

Model ARoENd de complectare a răspunsurilor marcate cu * la 1.1.3 
 

 

4.(*1) Enumerați două avantaje principale ale developanților „umezi”. 

(a) Se folosesc pentru penetranții cu contrast de culoare și fluorescenți 

(b) După îndepărtarea excesului de penetrant, suprafața piesei nu mai trebuie uscată. 

  

 

6.(*2) Enumerați patru procese de curățare care trebuie evitate 

(a) Sablare.  

(b) Șlefuire.  

(c) Polizare.  

(d) Ciocănire.  

 

 

11.(*1) Enumerați două moduri de înregistrare a indicațiilor relevante în scopuri de înregistrare: 

(a) Bandă transparentă adezivă.  

(b) Developant gel.  

 

 

12.(*1) Explicați ce se înțelege prin materiale penetrante compatibile LOX. 

(a) Materialele organice componente ale penetrantului  să nu reacționeze cu oxigenul  

(b) Punctul de aprindere al penetrantului să fie cât mai ridicat  

 

 

16.(*1) Explicați de ce trebuie utilizate materiale penetrante cu continut scazut de halogen, fără sulf, pe 

oțel inoxidabil, titan și aliaje pe bază de nichel.asigur 

(a) Este evitată corodarea materialelor.  

(b) Este evitată fragilizarea materialelor.  
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19.(*3) Numește cele șase etape de bază în secvența corectă a modului de desfasurare a unui test cu 

lichide penetrante. 

(a) Curățarea prealabilă și uscarea.  

(b) Aplicarea penetrantului.  

(c) Îndepărtarea excesului de penetrant.  

(d) Aplicarea developantului.  

(e) Inspectarea suprafeței controlate.  

(f) Curățarea finală a suprafeței controlate.  

 

21.(*1) Enumerați patru proprietăți ale unui bun penetrant. 

(a) Tensiunea superficială mare și densitatea redusă duc la capilaritate crescută.  

(b) Culoarea de contrast sau fluorescența  

(c) Stabilitatea caracteristicilor la temperatură  

(d) Temperatura de aprindere 

 

24.(*1) Care este funcția principală a emulgatorului utilizat în penetrantul cu post- emulsionare: 

(a) Transformă penetrantul cu post-emulsionare în emulsie lavabilă cu apă. 

(b) Respectarea timpului de emulgare determinat anterior permite îndepărtarea 

corectă și eficientă a excesului de penetrant, fără a acționa asupra penetrantului din 

discontinuități. 

 

26.(*1)  Explicați de ce este utilizat un emulgator înainte de îndepărtarea excesului de penetrant de pe 

suprafață atunci când este utilizat un penetrant cu post-emulsionare. 

(a) Asigură transformarea penetrantului cu post-emulsionare în emulsie care poate fi 

îndepărtată prin spălare cu apă. 

(b) Asigură sensibilitatea metodei când timpul de emulgare este stabilit corect. 

 

27.(*1)  Explicați ce se va întâmpla atunci când excesul de penetrant de pe suprafață, la un penetrant 

îndepărtabil cu solvent, este îndepărtat cu ajutorul unui solvent pulverizat direct pe suprafața piesei: 

(a) Odată cu excesul de penetrant poate fi îndepărtat și penetrantul captat în 

discontinuități, reducând astfel sensibilitatea testului. 

(b) Îndepărtarea insuficientă a excesului de penetrant poate conduce la indicații 

nerelevante. 
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29.(*1) Descrieți două funcții importante ale unui developant. 

(a) Extragerea penetrantului din discontinuități după îndepărtarea excesului de 

penetrant.  

(b) Afișarea penetrantului extras din discontinuități pe stratul de developant 

contrastant.  

 

30.(*1) Enumerați patru discontinuitati comune ale sudurii care se deschid la suprafața, care pot fi 

detectate in aluminiu sudat, materiale din oțel inoxidabil la efectuarea unui test de lichide penetrante. 

(a) Fisuri  

(b) Porozități  

(c) Șanțuri marginale 

(d) Retasură deschisă de crater 

 

32.(*4) Enumerați patru posibile cauze ale indicațiilor false care pot fi observate în timpul unui test de 

lichide penetrante. 

(a) Îndepărtarea necorespunzătoare a excesului de penetrant 

(b) Geometria dificilă a suprafeței  

(c) Canale, filete, șanțuri 

(d) Cârpe de ștregere cu scame 

 

34.(*1) Numește patru metode de pre-curățare a suprafeței unei piese înainte de efectuarea unui test de 

lichide penetrante. 

(a) Degresare cu vapori 

(b) Spălare cu solvenți 

(c) Decapare chimică 

(d) Spălare cu detergent 

 

39.(*1) Enumerați patru reguli de bază, de siguranță care trebuie respectate la efectuarea unui test de 

lichide penetrante. 

(a) Asigurarea ventilației 

(b) Controlul radiațiilor UV 

(c) Menținerea ordinii și curățenei la locul de muncă și evitarea contactului 

penetranților cu pielea 

(d) Măsuri de protecție contra incendiilor și exploziilor 
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Asociaţia Română de Examinări Nedistructive – ARoENd – este o asociaţie profesională,    

  fără scop lucrativ, neguvernamentală, independentă şi non-profit. 
 
 

Scopul asociatiei : promovarea şi protejarea activităţii de examinări nedistructive în 
România , precum şi promovarea de către toţi membrii asociaţiei a normelonaţionale  
şi internaţionale de protecţia muncii, igiena şi de protecţie a mediului înconjurător. 
 
Activitati : 
Pentru realizarea scopului enuntat, asociaţia desfăşoara activităţi importante precum: 
• încurajarea dezvoltării cercetării ştiinţifice şi tehnice în domeniul examinărilor 
nedistructive si popularizarea rezultatelor acesteia prin toate mijloacele disponibile, 
• asigurarea cadrului pentru realizarea de schimb de experienţă şi informaţii în 
domeniul examinărilor nedistructive, pentru toţi membrii asociaţiei; 
• definirea şi girarea sistemului de calificare şi de certificare a competenţei 
personalului pentru examinări nedistructive; 
• organizarea instruirii şi formării personalului pentru examinări nedistructive în 
conformitate cu prevederile reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniu; 
• certificarea personalului în examinări nedistructive cu respectarea prevederilor 
reglementărilor naţionale şi internaţionale în vigoare; 
• asigurarea cadrului de colaborare între membrii asociaţiei şi organismele interesate 
(organele puterii de stat, asociaţia de standardizare, utilizatori, fabricanţi de 
aparatură, prestatori de servicii, organisme de calificare şi societati de instruire a 
personalului, laboratoare de cercetare, etc.); 
• încheierea de convenţii de colaborare şi recunoaştere reciprocă cu organizaţii 
similare din alte state; 
• recomandarea de personal de specialitate şi asistenţă tehnică pe bază de contract, 
la solicitări din ţară şi străinătate pentru: 

o efectuarea de examinări nedistructive; 
o stabilirea /elaborarea de tehnologii; 
o elaborarea şi/sau verificarea procedurilor de lucru; 
o instruirea teoretică şi/sau practică în domeniu; 
o orice alte activităţi legate de examinările nedistructive 

• editarea unei publicaţii periodice, precum şi a altor publicaţii în domeniul examinărilor 
nedistructive. 
• organizarea de manifestări naţionale şi internaţionale privind examinările nedistructive 
(schimburi de experienţă, mese rotunde, conferinţe, simpozioane, congrese, expoziţii 
de aparate şi accesorii etc.); 
• participarea la manifestări tehnico-ştiinţifice în domeniul examinărilor nedistructive 
organizate de asociaţii similare şi organismele internaţionale (ICNDT şi EFNDT); 
 
Sediu: Strada Şoldanului nr. 7, bloc 137, scara A, ap. 4, sector 4, 042042, BUCURESTI 
Contact: Web: www.aroend.ro , e-mail: aroend@aroend.ro  
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