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EDITORIAL ARoENd 

 

Stimati colegi, 
 

Asociaţia Română de Examinări Nedistructive a 

continuat să-şi indeplinească cu succes scopul 

conform statutului şi in dificilul an 2020, marcat 

puternic de restricţiile cauzate de pandemia de 

COVID-19, care a afectat industria romanească. 

Multi operatori economici şi-au restrâns personalul, 

iar alţii au inchis activitaţile. 

Asociaţia noastră a reuşit totuşi, in aceste condiţii, 

pe data de 18.06.2020, să desfăşoare alegerile 

pentru o nouă conducere in cadrul Adunării 

Generale ARoENd şi să continue procesul de 

certificare cu respectarea măsurilor sanitare.  

Din păcate pandemia COVID-19 a făcut ca 

Simpozionul International ARoENd, editia XXVII să 

nu poată fi organizat. In functie de evoluţia 

conditiilor sanitare din Romania, Comitetul Director 

ARoENd va lua o decizie in legatură cu data şi 

modul de organizare pentru anul viitor.  
 

 

La inceputul lunii decembrie 2020, conducerea asociaţiei impreună cu Departamentul de 

Certificare a obţinut, in urma auditului efectuat de RENAR, prelungirea pentru incă patru 

ani a acreditării pe domeniul reglementat de Directiva Europeană 2014/68/EU. 

Noua conducere işi propune să continue atragerea de noi membri in asociaţie prin 

programe prezentate operatorilor economici si instituţiilor de invaţamant. Dorim totodată 

să continuăm colaborarea cu organismele de reglementare, să mentinem acreditările 

obţinute iar pe plan international să continuăm colaborarea ca membri cu drepturi depline 

in EFNDT si ICNDT.  

Dorim in continuare imbunătaţirea comunicării cu membrii si colaboratorii noştri şi in acest 

sens am modificat structura şi componenta site-ului www.aroend.ro, care oferă acum 

aspect si funcţionalitate moderne, adăugând secţiunea de “Forum” pentru discuţii, dar şi 

informaţii concrete asupra activitaţilor pe care le desfăşurăm, iar in cel mai scurt timp vom 

fi prezenţi şi pe reţelele de socializare. 

Acum, la final de an 2020, doresc să transmit multă sănătate si fericire personală 

membrilor si colaboratorilor noştri si am speranţa că anul 2021 va fi mai bun si vom reuşi 

să ne indeplinim obiectivele asumate. 

 

Preşedinte Executiv ARoENd 
Ing. George Nicolescu 
 

http://www.aroend.ro/
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Utilitatea tehnicii ACFM la mentenanța predictivă a 
structurilor sudate 

The usefulness of the ACFM technique in the predictive maintenance of welded structures  
 

Vrapciu Dorian-Mugurel, Nivel III-RT/UT/MT/PT - SNT TC-1A, Total Control SRL, 
mugurel@tcontrol.ro 

                               
  Abstract 
 
 Predictive maintenance of welded structures requires not only the detection of fatigue cracks but also   
 their extension in length and especially in depth. When this information is obtained quickly and without   
 special surface preparation, it means that the applicable non-destructive technique is of particular   
 interest. 
This is exactly the case with the ACFM (Alternating Current Field Measurement) technique.  
The purpose of this article is to review the principle of the ACFM technique, its limitations and   
advantages, as well as the main applications in the field.  

1. Introducere  

 Începutul tehnicii de măsurare a câmpului alternativ (ACFM) a avut loc în anii „80, când un 
grup de companii petroliere a solicitat la University College of London o soluție fiabilă de examinare 
nedistructivă pentru inspectarea sudurilor la structuri aflate sub apa mării. Până atunci se folosiseră 
diferite tehnici (metoda magnetică cu jug, curenți turbionari și tehnica măsurării căderii de potențial), 
dar acestea nu erau mulțumitoare fie datorită imposibilității determinării adâncimii defectului (sau erau 
limitate în această privință), fie fiindcă presupuneau îndepărtarea stratului de acoperire în zona 
examinată (neeconomice). 
Utilizatorii cereau o tehnică care să satisfacă cumulat următoarele exigențe: 
 

   - să permită detectarea fisurilor superficiale la structuri din oțel, 
   - să evalueze lungimea și adâncimea fisurilor odată detectate, 
   - să poată fi efectuată inspecția prin strat de vopsea, 
   - să fie capabilă de rezultate fiabile atât la suprafață, cât și sub apă, 
   - să nu necesite o calificare complexă a utilizatorului și 
   - să ofere rezultate rapide și verificabile. 
 

 Primul echipament care a îndeplinit aceste cerințe a apărut în 1991, ulterior trecând prin 
îmbunătățiri care au făcut ca tehnica ACFM să fie standardizată (ASTM, ASME) și acceptată de 
organismele de reglementare (DNV-GL, BV, LR, etc.) [1]. Deși aplicația pentru care a fost inițiată 
tehnica ACFM aparține sectorului offshore, aceasta a fost preluată și implementată la o mare 
diversitate de produse unde mentenanța predictivă este de primă importanță (vase sub presiune, 
conducte de transport fluide potențial periculoase, poduri, macarale, roți de angrenare, etc.) 

2. Bazele fizice ale tehnicii ACFM     

 ACFM este o tehnică electromagnetică care poate fi utilizată pentru detectarea și 
dimensionarea defectelor de rupere a suprafeței, atât a metalelor magnetice, cât și a celor 
nemagnetice, și se bazează pe măsurarea efectului produs de perturbarea curentului pelicular indus 
pe suprafața materialului. 
Soluția ACFM implică utilizarea unei sonde (Fig. 1) cu bobină orizontală (bobina inductoare) 
alimentată în curent alternativ, care induce local un câmp electric uniform distribuit pe suprafața 
materialului. 
Sonda nu necesită contact electric cu piesa, deci nu trebuie îndepărtată vopseaua. Curenții induși 
sunt conținuți într-un strat subțire (efect pelicular) pe suprafața materialului metalic și orice 
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discontinuitate deschisă la suprafață perturbă curentul indus și, prin urmare, densitatea fluxului 
magnetic asociat. 

 
 

Fig. 1 –  Sonda standard ACFM cu bobina inductoare (cu albastru), câmpul magnetic 

inductor (cu albastru) și câmpul electric (cu roșu) uniform distribuit în zona de examinare [1] 
    

Cursul primar al curenților induși este considerat axa Y (perpendicular pe sudură), iar direcția 
câmpului magnetic pe suprafață reprezintă axa X (paralelă cu sudura). 
Când nu sunt prezente discontinuități (Fig. 2), curentul circulă de-a lungul axei Y și câmpului magnetic 
de-a lungul axei X, iar componentele Y și Z ale câmpului magnetic, By și Bz, sunt zero, în timp ce 
componenta Bx corespunde curentului electric din bobina inductoare. 
 

 
                      

Fig. 2 – Câmpul electric și câmpul magnetic pentru cazul materialului fără discontinuități [1] 

 
 

 Discontinuitatea de rupere a suprafeței pe axa X forțează curentul electric să curgă în jurul și pe sub 
discontinuitate. Aceasta reduce intensitatea câmpului magnetic în zona mediană a discontinuității 
(Fig. 3) și o crește la capete, rezultând un răspuns Bx caracteristic (în formă de șa). Amploarea 
scăderii componentei Bx este legată de adâncimea discontinuității și este măsurată de un senzor 
(bobina plasată orizontal pe direcția axei X). 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 – Efectul adâncimii discontinuității asupra câmpului magnetic  
(bobina receptor marcată cu verde) [1] 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 – Efectul lungimii discontinuității asupra câmpului magnetic(bobina receptor marcată cu roșu) [1] 



                                                                                                                      EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE, NR. 2  (14), 2020 

 

5 

Fluxul de curent în jurul capetelor discontinuității creează un răspuns Bz măsurat de un al doilea 
senzor (bobina plasată vertical pe direcția axei Z) care prezintă un vârf pozitiv la un capat al discon - 
tinuității și unul negativ la celălalt (Fig. 4). 
Distanța dintre aceste vârfuri este legată de lungimea discontinuității. 
Eliminarea timpului din semnalele Bx și Bz, conduce la o reprezentare tip “fluture” în planul (Bx, Bz) 
(Fig. 5) a indicației. Acest mod de redare a informației elimină elementul timp din efectele produse de 
variația vitezei de scanare și pemite discriminarea indicațiilor de fisură de semnalele nerelevante. 
 

 
 
    
 
 
 
                 
                             
 
 
 
 

Fig. 5 – Cele trei tipuri de indicații produse de o discontinuitate [1] 
 

  Perturbația cauzată de discontinuitate este dată de componentele Bx și Bz normalizate la 
valoarea By măsurată în zona examinată, departe de influența discontinuității, pentru a minimiza 
variațiile date de proprietățile de material, calibrarea din fabricație a instrumentului și alte influențe [2].  
Importante pentru evaluarea lungimii și adâncimii fisurii sunt distanța dintre maximele componentei Bz 
și amplitudinea scăderii componentei Bx [1]. Datele culese sunt procesate de un algoritm software 
bazat pe un model matematic al curgerii liniilor de curent pe sub discontinuitate și în jurul capetelor 
acesteia. Ulterior, acestea se compară/interpolează cu o colecție de lungimi și adâncimi tabelate 
pentru fisuri semieliptice (caracteristică a fisurilor de oboseală), eliminând astfel necesitatea calibrării 
echipamentului pe blocuri cu crestături (sursă de erori), cel puțin în cazul oțelurilor carbon [2]. 
Indiferent de tipul materialului examinat, documentele normative cer verificarea prealabilă a 
sensibilității echipamentului complet pe blocuri de referință cu crestături semieliptice sau rectangulare 
cu dimensiuni cunoscute, fabricate din material similar cu cel care se examinează [3], [4].                    
 Totuși, calibrarea pe blocuri de referință este necesară în cazul materialelor nemagnetice, atunci 
când software-ul de procesare nu conține date pentru acestea [4]. 

3. Puncte forte și limite ale tehnicii ACFM 

Avantajele și slăbiciunile tehnicii ACFM decurg din principiul fizic al acesteia. Câmpul inductor 
scade gradual cu distanța dintre bobină și piesă, aceasta făcând ca examinarea să fie mai puțin 
sensibilă la prezența straturilor de acoperire neconductoare (de ex. vopsea). Funcție de frecvența de 
lucru și mărimea bobinei inductoare, grosimea maximă a stratului de vopsea prin care se poate face 
examinarea este de aproximativ 5 mm. Se pot face examinări și prin straturi foarte subțiri (zecimi de 
milimetru) de acoperire conductoare [2]. Dacă stratul de vopsea este gros, atunci evaluarea 
dimensiunii discontinuității trebuie făcută numai după compensarea grosimii stratului de vopsea, altfel 
dimensionarea adâncimii fisurii va fi eronată. Grosimea acoperirii care necesită compensare depinde 
de sondă și este făcută de software pe baza grosimii de acoperire măsurate separat și introdusă de 
operator, sau automat, dacă echipamentul măsoară grosimea stratului de acoperire în timpul 
procesului de scanare [4].  

Un alt avantaj este posibilitatea evaluării simultane a lungimii și adâncimii fisurilor deschise la 
suprafața materialului. Adâncimea maximă care poate fi evaluată depinde de dimensiunea bobinei 
inductoare, sondele cu bobine mai lungi fiind mai capabile în acestă privință. Se consideră că 
adâncimea care mai poate fi pusă în evidență corespunde unei variații a componentei Bx de minim 
0,2% per 1 mm adâncime fisură (Fig. 6). Se observă că o bobină corespunzător selectată (40 mm 
lungime) permite evaluări de adâncime a crestăturii de aprox. 25 – 30 mm [2]. Peste această limită nu 
se poate obţine un semnal utilizabil la dimensionarea adâncimii discontinuităţii deschise la suprafaţa 
materialului. Din acest motiv, evaluări de adâncime în apropierea limitei fizice trebuie privite cu 
prudență, întrucât adâncimea reală a discontinuității poate fi mai mare. 
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                     Fig. 6 – Variația procentuală a componentei Bx per 1 mm adâncime crestătură 

în funcţie de adâncimea crestăturii [2] 

 
      Un alt aspect pozitiv este acela că indicaţiile obţinute cu tehnica ACFM sunt puţin influenţate de 
variaţiile de conductivitate și permeabilitate magnetică din materialul examinat, de ex. zona de 
influenţă termică a sudurii. La deplasarea sondei de-a lungul sudurii, zona de influență termică nu 
produce indicații nerelevante care ar putea influența examinarea [2], aceasta în situaţia în care zona 
de detecţie a sondei ACFM este destul de extinsă. Distanța maximă de la linia de scanare la o 
discontinuitate încă detectabilă este de obicei de 10 mm [4]. 
      Întrucât folosește un câmp inductor larg, tehnica ACFM are o sensibilitate mai redusă decât 
tehnica cu curenţi turbionari pe suprafeţe netede, mai ales în cazul metalelor nemagnetice. 
Sensibilitatea poate fi îmbunătăţită folosind bobine inductoare mai mici și frecvenţe de lucru mai mari, 
dar această ameliorare este limitată de scăderea raportului semnal/zgomot. Pe suprafețe netede, 
folosind sonde cu sensibilitate ridicată și pentru metale feroase, se pot detecta discontinuităţi cu 
lungimea minimă de 2 mm și adâncimi de minim 0,2 mm, în timp ce adâncimea minimă a 
discontinuităţii încă detectabile este de 0,5 mm în cazul metalelor neferoase [2]. 
Variaţia procentuală a amplitudinii semnalului, față de nivelul de fond, în raport cu adâncimea 
crestăturii este ilustrată în Fig. 7 pentru frecvenţele de 5 kHz și 50 kHz. Se poate concluziona că, atât 
timp cât zgomotul rămâne la un nivel acceptabil, utilizarea frecvenţei ridicate este foarte utilă.  
 
 

 
 

                  Fig.7 – Variaţia sensibilităţii de detecţie funcţie de adâncimea crestăturii de referinţă pentru   

                  frecvenţa standard (5 kHz) și frecvenţa cu sensibilitate ridicată (50 kHz) [2] 
 

         La fel ca și tehnica cu curenţi turbionari, tehnica ACFM este influenţată negativ de efectele de 
margine și de masă magnetică/conductoare din vecinătatea sondei, dar încă și mai mult, datorită 
câmpului inductor mai larg. Efectele de margine pot fi combătute parţial prin folosirea unor sonde cu 
bobine inductoare mai mici, sau cu perechi de senzori montați în opoziție (mod de lucru diferențial), 
astfel ca semnalele nedorite să se anuleze reciproc [2]. Explorarea sudurilor între elemente aflate sub 
unghiuri strânse presupune experienţă sporită la interpretarea indicaţiilor, iar intersecţiile cordoanelor 
de sudură reprezintă un caz în care fiabilitatea ACFM este pusă la îndoială [4].  
Un aspect foarte important este legat de orientarea discontinuităţii faţă de direcţia de scanare și faţă 
de suprafaţa de examinare. În alte situaţii decât cazul standard, unde fisura este orientată în lungul 
direcţiei de scanare și este perpendiculară pe suprafaţa piesei (liniile de curent indus intersectează 
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maximul posibil din secțiunea discontinuității), indicațiile obținute sunt diferite de cele din Fig. 5 și 
trebuie bine cunoscute de către utilizator. Caracteristici ale acestora sunt enumerate în referințele [2] 
și [4], cu ilustraţii sugestive în referinţa [2].                            

4. Echipamentul pentru tehnica ACFM 

       Instrumentele ACFM actuale incorporează un computer (primele necesitau un PC extern), 
generatorul de curent alternativ, care alimentează bobina inductoare la una sau, de obicei, mai multe 
frecvenţe (uzual 5 kHz și 50 kHz) adecvate pentru materialul examinat, și sistemul de măsurare a 
câmpului magnetic (Bx și Bz). Unele instrumente permit și măsurarea grosimii stratului de acoperire. 
Funcţionarea este gestionată de un software specializat, care asigură configurarea potrivită sarcinii 
de examinare, precum și achiziția, afișarea (Bx(t), Bz(t) și Bx(Bz)), analiza și stocarea datelor. 
Software-ul asigură si,algoritmii utilizați pentru dimensionarea discontinuităților (lungime și adâncime). 
La pornirea instrumentului, comunicaţiile dintre procesorul computerului și instrument sunt verificate 
automat. Datele de configurare pentru fiecare sondă sunt fie stocate în procesor, fie în sonda folosită, 
și sunt transmise instrumentului ori de câte ori este selectată o sondă. Odată instrumentul configurat 
pentru o anumită sondă, software-ul poate fi folosit pentru a porni achiziția de date.  
      Pe lângă echipamente destinate funcționării exclusiv sub apă, s-au dezvoltat și alte tipuri, cel mai 
simplu fiind cel destinat exclusiv inspecțiilor la suprafață (Fig. 8), cu portabilitate ridicată, potrivit și 
pentru zone cu acces dificil. Acest tip de instrument lucrează de obicei numai cu sonda standard și nu  
înregistează secvența de examinare [1].                           . 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 8 – Instrument ultraportabil pentru inspecții la suprafață [1]                            

  
Modelele avansate permit reprezentări diversificate ale datelor culese, stocarea acestora și analiza 
ulterioară în vederea adnotării și raportării rezultatelor (Fig. 9). Acest instrument este ambivalent, atât 
pentru inspecții la suprafață, dar și pentru inspecții submarine la adâncimi limitate (maxim 50 m) și 
poate lucra cu o mare diversitate de sonde, inclusiv cu sonde cu matrice liniară [1].                            
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9 – Instrument ambivalent, pentru inspecții la suprafață și sub apă [1]                           
 

Sunt disponibile și instrumente dedicate exclusiv inspecțiilor submarine (Fig. 10), care au stat la 
originea inițierii tehnicii ACFM. Un astfel de echipament poate opera până la adâcimi de 450 m și 
poate lucra cu până la 3 sonde simultan [1].  
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Fig. 10 – Schema de utilizare și exemplu de inspecție ACFM sub apă [1] 

  
Există o mare diversitate de sonde ACFM, începând cu sonde standard și terminând cu sonde cu 
matrice liniară, acestea din urmă acoperind o suprafață examinată extinsă și eventual neregulată  
(Fig. 11).  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 11 – Sonda standard (stânga) și sonda cu matrice liniară (dreapta) [1] 

 

Creșterea probabilității de detecție și a productivităţii inspecţiei se poate realiza cu sonde cu două 
bobine inductoare montate perpendicular una pe alta, astfel încât să se creeze condiții de detectare a 
discontinuităților indiferent de orientarea în raport cu direcția de scanare. În fapt, există o mare 
diversitate de sonde ACFM, de ex. sonde standard, sonde miniaturale și subminiaturale, sonde 
pentru lucru sub apă, sonde speciale pentru examinarea zonelor de margine, sonde speciale pentru 
scanarea sudurilor, sonde cu matrice liniară și encoder, etc. [5]. Sunt disponibile inclusiv sonde pentru 
examinare la temperaturi ridicate ale suprafeței. O astfel de sondă, care funcționează la 50 kHz, este 
capabilă să detecteze și să evalueze discontinuități până la 5 mm lungime x 1 mm adâncime, testele 
fiind efectuate pe probe din oțel carbon aflate la 300 grade Celsius [6]. 

5. Aplicații și documente normative pentru tehnica ACFM 

       Principala aplicaţie a tehnicii ACFM este examinarea sudurilor în vederea detectării fisurilor de 
oboseală. Aceasta era oarecum previzibil, întrucât îmbinarea sudată prezintă o eterogenitate care 
favorizează astfel de defecte apărute în exploatare. Pentru această aplicație s-au dezvoltat 
documente normative (de ex. [3], [4], [7]) și există aprobări ale tehnicii ACFM venite din sectoare 
specifice, cum ar fi cel naval (DNV-GL, ABS, BV, LR) [10], dar și recomandări de la asociații 
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profesionale în domeniul examinărilor nedistructive [11]. În afară de aceasta, sunt aplicații speciale, 
de ex. examinarea filetelor exterioare și interioare la prăjini de foraj, reglementată de ASTM [8].  
În acest caz se folosesc sonde cu suprafaţă de cuplare profilată corespunzător diferitelor tipuri de 
filete (Fig. 12). 
 
 

 
  
                          
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 12 – Sonda ACFM cu talpă profilată pentru examinarea filetelor la prăjini de foraj [1] 

 

O altă aplicație specială este inspecția dinților la rotile de angrenare intens solicitate din industria 
minieră, aceasta fiind de asemenea reglementată de ASTM [9].   
     Privitor la calificarea personalului operator calificat pentru utilizarea tehnicii ACFM, avem o 
perspectivă contradictorie. Documentele originare din SUA ([12], [13]) includ tehnica ACFM la metodă 
de examinare electromagnetică și prevăd condiţii corespunzătoare de instruire, experienţă și 
examinare a personalului operator, în timp ce Standardul European călăuzitor [14] nu menționează 
această tehnică (doar tehnica curenţilor turbionari). Este foarte probabil ca această omisiune să fie 
reparată la următoarea ediţie (așteptată în curând), la fel ca și în cazul altor tehnici avansate, omise 
de la o tratare specifică până acum (de ex. PAUT, TOFD, CR și DR).    

  Concluzii 

      Din informațiile cuprinse în acest articol, reiese fără îndoială utilitatea tehnicii ACFM, în special 
pentru inspecții de mentenanță. Sunt multe argumente în favoarea tehnicii ACFM, dintre acestea 
evidențiindu-se capacitatea de a evalua adâncimea fisurii de oboseală în oțel carbon (unde tehnica 
curenților turbionari eșuează) și capacitatea de examinare prin straturi groase de acoperiri 
neconductoare. Deși oarecum incipientă, standardizarea tehnicii ACFM oferă utilizatorilor suficiente 
puncte de sprijin. Unul în plus (clarificarea condițiilor de calificare conform EN) va fi de ajuns pentru 
ca potențialii utilizatori să adopte fără ezitare această tehnică de examinare nedistructivă.  
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Abstract 
NDT inspectors are important to oil refineries as there are so many components to inspect, and it is such a critical place 

to ensure that nothing goes wrong. Because of the large number of different damage mechanisms affecting oil refinery 

parts, inspectors must have a very good understanding of the overall processes and risks for every component. One of 

the common deterioration processes to look for on refinery‟ equipment is known as wet hydrogen sulfide (H2S) 

cracking. As the name implies, wet H2S cracking occurs in carbon-steel parts when they are exposed to hydrogen 

sulfide and moisture. Wet H2S cracking incorporates many types of failure mechanisms, including hydrogen-induced 

cracking (HIC), sulfide stress cracking (SSC), blistering, and stepwise cracking (see Figure 1). This paper will focus on 

the later two, which are inextricably linked. 
  1. Introducere 

Examinările nedistructive sunt esenţiale in rafinăriile de petrol - există extrem de multe componente in 

zone critice pentru siguranţa in funcţionare care impun inspecţii nedistructive. Datorită numărului de 

mecanisme de avarie diferite care afectează instalaţiile din rafinării, inspectorii NDT trebuie să aibă o 

înţelegere foarte bună a proceselor și riscurilor generale pentru fiecare componentă a instalaţiei.  

Unul dintre procesele frecvente de deteriorare pe care le intâlnim la echipamentele din rafinării 

este cunoscut sub numele de fisurare corozivǎ sub acţiunea hidrogenului sulfurat (H2S). După cum 

sugerează și numele, fisurarea sub actiunea H2S poate apărea în piesele din oțel carbon atunci când 

acestea sunt expuse la hidrogen sulfurat și umiditate. Fisurarea sub actiunea H2S include mai multe 

tipuri de mecanisme de degradare, inclusiv fisurarea indusă de hidrogen (HIC), fisurarea sub tensiune 

in prezenţa sulfurilor (SSC), blistere și fisurarea în trepte (vezi Figura 1). Acest articol se va concentra 

asupra ultimelor două, care sunt indisolubil legate. 

 

Figura 1. Imaginea blisterelor și fisurilor în trepte cauzate de HIC 

2. Procesul de evoluţie al blisterelor si fisurării in trepte 

Blisterele apar sub forma unor cavităţi localizate sub suprafaţa materialului datorită acumularii 

hidrogenului gazos. O acumulare de hidrogen gazos creează în cele din urmă suficientă presiune ce 

permite blisterelor să se extindă prin conectare. Legarea acestor blistere este cunoscută sub numele 

de fisurare în trepte și este foarte dăunătoare integrității structurale a componentei. Dacă blisterele se 

conectează cu succes, rezistența metalului va fi considerabil slăbită și riscul de rupere catastrofală este 

iminent. 



     ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE 

 

12 

Testele din acest articol s-au efectuat pe o probă din oţel carbon cu grosime de 25mm cu blistere si fisuri in 

trepte cauzate de prezenţa H2S (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2. Piesa test cu blistere și fisuri în trepte cauzate de HIC 

3. Provocări in examinarea ultrasonică a blisterelor 

Inspecția cu ultrasunete (UT) a fost utilizată de mulți ani pentru a dovedi integritatea structurală a 
oțelului carbon precum și a altor materiale din rafinării. Există două provocări principale atunci când se 
aplică UT la verificarea blisterelor și a fisurării in trepte. Primul este de a diferenția blisterele de o pierdere 
totală a peretelui posterior (datorită coroziunii sau pierderii de material). Inspectorii pot interpreta greșit 
datele UT și pot presupune că semnalul reflectat de blistere reprezintă peretele opus al componentei. Acest 
lucru poate duce la respingerea și dezafectarea inutilă a componentei. 

A doua provocare este probabilitatea ridicată de a nu reuși detectarea fisurării in trepte care s-a format 
între blistere. Deoarece inspecția UT este adesea efectuată la zero grade pentru inspecția materialului de 
bază, unghiurile de incidență - sau reflectivitate - ale semnalelor cu fisuri în trepte ar putea să nu fie optime 
(vezi Figura 3). În astfel de cazuri, fasciculul reflectat de fisurile in trepte nu poate fi recepționat de 
traductorul ultrasonic. 

 

 
 

Figura 3. (a) Fascicul direcționat la 0 grade, reflectat înapoi la traductor de la un reflector orizontal și (b) 

fascicul direcționat la 0 grade, reflectat departe de traductor pe un reflector orientat oblic 

 
Din cauza acestei reflectivități slabe, inspectorii folosesc adesea mai multe grupuri ultrasonice 

Phased Array la unghiuri diferite atunci când suspectează că piesa examinată conține discontinuități 

datorate H2S (a se vedea Figura 4, unde sunt utilizate 3 grupuri). Ulterior, aceștia combină datele din 

aceste grupuri pentru analiză, analiză care poate fi greoaie și consumatoare de timp. 

 

 
Figura 4. Trei grupuri Phased Array sunt create pentru a obține o reflectivitate optimă a defectului 
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4. Soluţie: detectarea fisurării in trepte cu metoda de focalizare totală (TFM) 

Metoda de focalizare totală (TFM) implică o secvență de excitare a cristalelor piezoelectrice ce 
compun traductorul multi-element diferită de cea utilizată la examinarea UT convențională sau la 
examinarea Phased Array. Secvența de excitare, cunoscută sub numele de captură completă a matricei 
(Full Matrix Capture - FMC) permite o reflectivitate mai mare de la reflectoarele înclinate, chiar și pentru o 
inspecție de contact cu incidenţa la zero grade. Posibilitatea unei imagini focalizate pe toată adâncimea 
componentei (atunci când se utilizează traductorul adecvat) este un alt avantaj al TFM în comparație cu 
tehnologiile anterioare. Imaginea de mai jos prezintă simulatorul Acoustic Influence Map - AIM (Harta de 
Influență Acustică) al defectoscopului OmniScan™ X3, care a fost utilizat in teste si care permite 
selectarea traductorului și modului de propagare adecvate pentru piesa cu grosime de 25 mm (vezi 
Figura 5). Rezultatul este o imagine în care blisterele pot fi identificate și fisurarea în trepte este 
detectată în mod clar (vezi Figura 6). 

 

 

 

Figura 5. Simulatorul AIM al planului de scanare integrat in defectoscopul  OmniScan X3, indicând indicele de 

sensibilitate la 157,16 pentru sonda PAUT flexibilă de 5 MHz 

 

 

Figura 6. Imaginea TFM care prezintă fisurarea în trepte 

 

4. Limitări ale aplicării tehnologiei TFM la detectarea fisurilor in trepte 

Este important să reținem că secvența pulsatorie a tehnicii TFM ar putea să nu fie ideală pentru 
orice aplicație. Excitarea pe rând a câte unui singur element piezoelectric poate să nu genereze 
suficientă energie pentru a penetra întreaga grosime a piesei examinate. De exemplu, traductorul 
multi-element utilizat pentru această aplicație pentru piesa de 25 mm (5 MHz, 64 de elemente) nu ar fi 
potrivit pentru o componentă mai groasă, deoarece câmpul apropiat pentru acest traductor este 
estimat la aproximativ 26 mm. Încercarea de a depăși limitele fizice ale traductorului folosind tehnica 
TFM va duce la rezultate slabe și inexacte. Este deci critică alegerea traductorului adecvat pentru 
fiecare aplicație. 

O altă considerație importantă atunci când se utilizează tehnologia TFM este exactitatea valorilor 
pentru geometria piesei și viteza ultrasonică a materialului care sunt introduse pentru inspecție. 
Această tehnică oferă o multitudine de seturi de unde (moduri de propagare), așa că sunt de așteptat 
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multe reflexii. Dezavantajul acestor seturi de moduri de propagare a undelor (TTT, TTTT, TLT etc.) 
este că informațiile greșite despre grosimea piesei sau viteza ultrasunetelor pot crește exponențial 
erorile de dimensionare a discontinuităţilor detectate. Prin urmare, este important să folosim aceste 
moduri de propagare cu grijă și să fim conștienți de variabilitățile potențiale ale rezultatelor. 

 

Figura 7. Setare greşita a vitezei cu 2,5% in modul (TTT) a dus la pierderea a 17,9 dB pentru o fisura verticală 
stanga - viteza corecta / dreapta - viteza setata cu 80m/s mai mica (2,5%) 

 

Concluzii 

Metoda de focalizare totală (TFM) poate fi un instrument eficient pentru examinarea defectelor induse 

de H2S, dar utilizarea traductorului potrivit joacă un rol considerabil în succesul inspecţei. Secvența de 

excitare FMC care este utilizată pentru procesarea TFM îmbunătățeşte reflectivitatea pentru defecte care 

nu sunt orizontale față de suprafața de scanare. Acest lucru are ca rezultat o probabilitate mai mare de 

detecţie a defectelor dificil de depistat, cum ar fi legăturile de fisurare in trepte. În plus, facilitaţile de 

elaborare a planului de scanare cu OmniScan™ X3 (Figura 8), impreună cu simulatorul integrat 

Acoustic Influence Map - AIM (Harta de Influență Acustică) asigură selecţia optimă a traductorului, a 

modurilor de propagare a undelor si a setărilor de examinare, respectiv o inspecţie sigură si precisă. 

 

 

Figura 8. TFM cu OmniScan™ X3 
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Abstract 
 
Since several years phased array ultrasonic testing (PAUT) machines installed in linear transport systems 

are state of the art for the ultrasonic inspection of bars between 10 mm and 130 mm. These bar testing machines 
have to fulfil various customer requirements with regard to different bar materials (e.g. steel, aluminum, titanium 
etc.), standards (e.g. automotive, aerospace), shape (round, oval, rectangular, profiled), straightness (1 – 2 
mm/m) and surface conditions (peeled, black).  

In order to offer an appropriate solution to meet most of the customer requirements in the best possible way 
KARL DEUTSCH has developed two phased array bar testing machines using different concepts.  

The first test concept realized with the testing machine type ECHOGRAPH-HRPS-PAUT uses an immersion 
tank with several phased array probes grouped in cassettes. The probes are arranged around the entire 
circumference of the material in order to provide 100 % coverage. The number of probes depends on the 
application and the shape of the bar (round, square, oval). The ECHOGRAPH-HRPS-PAUT was especially 
developed for the inspection of bright bars from typically 10 mm to 100 mm and to fulfil standards requiring flat 
bottom hole (FBH) detection in dynamic mode.  

The second test concept realized with the testing machine type ECHOGRAPH-STPS-PAUT uses guided 
water jet coupling (water nozzles) and five phased array probes in the standard configuration. The combined 
sector scans of all probes also cover 100 % of the bar cross section. This cost-effective and easy-to-use testing 
machine was especially designed for the inspection of black bar material without losing sensitivity or to meet the 
standards in the aluminum industry. The typical diameter range of the ECHOGRAPH-STPS-PAUT is 15 mm to 
130 mm. 

 

Introducere 
De câțiva ani, instalaţiile de ultimă generație, cu phased array (PAUT) pentru controlul barelor cu 

diametrele cuprinse între 10 mm și 130 mm sunt instalate în liniile de producţie. Aceste instalaţii de 
control trebuie să îndeplinească cerințele diverse ale clienților, în ceea ce privește materialele din 
care sunt făcute barele (ex. oțel, aluminiu, titan, etc.), standardele de control  (ex. auto, aerospațiale), 
formă (rotundă, ovală, dreptunghiulară, profilată), liniaritate de 1-2 mm/m și starea suprafeţelor 
(decojite, negre). 

Pentru a oferi o soluții adecvate cerințelor clienților, KARL DEUTSCH a dezvoltat două tipuri de 
instalaţii de control a barelor, cu phased array, utilizând concepte diferite. 

Primul concept este realizat cu instalaţia de control tip ECHOGRAPH-HRPS-PAUT care  
folosește un tanc de imersie cu mai multe traductoare PA grupate în casete. Traductoare PA sunt 
dispuse în jurul circumferinței materialului, asigurând o acoperire de 100%. Numărul traductoarelor 
PA depinde de aplicație și de forma barei (rotundă, pătrată, ovală). ECHOGRAPH-HRPS-PAUT a fost 
dezvoltat în special pentru controlul barelor lucioase, cu diametre tipice cuprinse între 10 mm şi 100 
mm și pentru a îndeplini standardele detectării găurilor cu fund plat (FBH), în regim dinamic. 

Al doilea concept este realizat cu instalaţia de control de tip ECHOGRAPH-STPS-PAUT care 
folosește un cuplaj ultrasonic cu jet de apă (duze de apă) și cinci traductoare PA în configurație 
standard. Scanările combinate ale tuturor traductoarelor PA acoperă, de asemenea 100% din 
secțiunea transversală a barei. Această instalaţie de control, competitivă din punct de vedere al 
costurilor și ușor de utilizat, a fost concepută special pentru controlul barelor negre, fără a pierde din 
sensibilitate, şi pentru a îndeplini standardele din industria aluminiului. Gama tipică de diametre a 
ECHOGRAPH-STPS-PAUT este de la 15 mm la 130 mm. 

Pentru a obține o sensibilitate ridicată, repetabilitate și productivitate, pentru ambele tipuri de 
instalaţii de control se utilizează o electronică PAUT de ultimă generație. Viteza de control ridicată, şi 
posibilitatea de a activa traductoarele PA în paralel şi comutarea lor în diferite combinații în modul de 
recepție, reprezintă caracteristica principală a acestor instalaţii. 

Ambele tipuri de instalaţii de control sunt concepute pentru a fi utilizate în sistemul de transport 
liniar al clientului. Acestea sunt de obicei instalate pe o linie de control sau pe un banc de control cu 
două sau cu trei role de prindere montate pe o masă ce poate fi ridicată. Sensibilitatea tipica de 
control a ambelor instalaţii este de de 0,7 mm FBH (în funcție de calitatea materialului barei și de 
dimensiunea granulelor materialului). 

mailto:office@solutiicnd.ro
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Mai multe instalații PAUT de ambele tipuri au fost puse în funcțiune cu succes în unele 
intreprinderi din Europa și China pentru controlul barelor utilizate în industria auto si aerospațiale. 

În cele ce urmează sunt descrise în detaliu ambele tipuri de instalaţii de control. 
 

1. ECHOGRAPH-HRPS-PAUT - Instalaţie de control bare cu tanc de imersie 
 

 
 

Fig 1. Instalaţie ECHOGRAPH-HRPS-PAUT pentru controlul barelor, cu tanc de imersie 

 
Instalaţia de control bare ECHOGRAPH-HRPS-PAUT folosește un tanc de imersie utilizat şi la 

instalaţia de control concenţional ECHOGRAPH-HRPS. Barele sunt deplasate prin mecanica de 
control de un sistem de transport liniar, şi sunt scufundate complet în apă în timpul controlului. Flanşe 
speciale de etanșare limitează pierderea de apă în timpul mișcării barei prin mecanica de control. 
Traductoarele PA în formă concavă sunt instalate în una sau mai multe casete și sunt dispuse în jurul 
circumferinței barei. Influenţarea reciprocă încrucișată este evitată prin aranjarea succesivă a 
traductoarelor în direcție axială (Fig. 2). 

 

  

Fig 2. ECHOGRAPH-HRPS-PAUT exemplu a casetelor porttraductoare 

 
Pentru acoperirea gamei de diametre sunt necesare diferite seturi de traductoare PA. 

Traductoarele sunt de obicei montate în casete separate, permițând schimbarea rapidă prin simpla 
schimbare a casetelor.Traductoarele PA sunt de obicei programate să genereze succesiv unde 
longitudinale și de forfecare într-o scanare liniară, pentru a acoperi întreaga secțiune transversală a 
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barei. Următoarele imagini A-scan prezintă indicația unei FBH de 0,7 mm și a unei crestături cu 
adâncimea de 0,2 mm într-o bară de referință de 20 mm. 

 

 
 

Fig. 3. Indicarea unei FBH 0,7mm 
(a) și a unei crestături cu adâncimea de 0,2mm (b) în bara de referință de 20mm 

(imaginile de sus: A-Scan la un singur impuls emis,  
imaginile de jos: A-Scan însumate la toate impulsurile emise de un singur traductor). 

 

În funcție de zona controlată, scanările pot fi utilizate și pentru optimizarea controlului. Imaginea 
de mai jos prezintă un exemplu cu rezultatul scanării sectoriale pentru o bară de referință ovală cu 
găuri forate lateral (SDH). 

 

 
 

 
Fig 4. a) Detectarea unei SDH pe diametrul mare al barei ovale  

b) SDH în bara ovală în jurul circumferinței şi in imediata apropierea suprafeței pentru detectarea zonei moarte,  
c) Detectarea SDH-urilor în bara ovală în partea îngustă a barei ovale 

Imaginile de jos prezintă scanările sectoriale ale unei instalaţii ECHOGRAPH-HRPS-PAUT 
echipată cu 4 traductoare PA, care asigură o acoperire 100% a secțiunii transversale a barei. 

 

 
 

Fig 5. Scanări sectoriale ale unei instalaţii ECHOGRAPH-HRPS-PAUT, cu 4 traductoare PA 
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2. ECHOGRAPH-STPS-PAUT – Instalaţie de control bare cu cuplaj cu jeturi de apă 
 

  
 

Fig 6. Instalaţia de control bare ECHOGRAPH-STPS-PAUT 

 
Instalaţia de control ECHOGRAPH-STPS-PAUT folosește pentru cuplare jeturi de apă ghidate 

(duze de apă) pentru cuplarea ultrasonică. Cinci traductoare PA sunt dispuse uniform în jurul 
circumferinței barei (interval de 72°) de controlat. Fiecare traductor PA generează o scanare 
sectorială pe o zonă prestabilită, cu un total de 20 de impulsuri emise. Câmpurile ultrasonice ale celor 
cinci traductoare PA asigură suprapuneri multiple cu acoperire 100% a secțiunii transversale a barei 
(fig. 7). 

 
Fig 7. a) scanarea sectorială a unui traductor PA, b) suprapunerea scanărilor sectoriale 

 
Traductoarele PA sunt protejate de suporturi cu ghidaje, care asigură un cuplaj stabil de-a lungul 

suprafeței barei. Neliniaritatea inevitabilă a barelor este compensată de suspensia cu arcuri a 
suporturilor traductoarelor. Prin urmare, acest sistem de testare este cea mai bună soluție posibilă 
pentru-bare cu toleranțe de rectilinitate mai mari. 

Principalele proprietățile ale instalaţiei de control bare ECHOGRAPH-STPS-PAUT sunt viteza 
mare de control, de până la 2 m/s, și reglarea simultană a suporturilor traductoarelor, rezultând timpi 
reduşi de schimbare. Cuplarea ultrasunetelor se realizează cu jeturi de apă ghidate care permit 
condiții de control comparabile cu controlul în imersie, în timp ce sensibilitatea controlului și rata de 
confirmare nu sunt influențate de starea suprafaței barelor (ca în cazul barelor negre). În plus, 
mecanica de testare foarte simplă oferă ușurință în operare și timpi de schimbare foarte scurți (5 
minute fără schimbarea traductorului, 10 minute dacă este necesară schimbarea traductoarului). 
Costul pentru sonde și piese de schimb este mic, deoarece sunt necesare doar zece sonde pentru 
întregul diametru cuprins între 10 mm și 130 mm. 

 
Următoarele capitole descriu software-ul ECHOVIEW și funcțiile de configurare pentru ambele 

tipuri de instalaţii de control. 
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3. ECHOVIEW Reglarea instalaţiei de control bare PAUT 
 
Reglarea instalaţiei de control bare PAUT se face de obicei în 2 pași, normalizarea elementului și 

reglarea traductorului. 
 

3.1 Normalizarea elementului  
 
Pentru a egaliza diferența de sensibilitate dintre fiecare element al unui traductor PA, trebuie 

efectuată o aşa numită normalizare a elementelor. În acest scop, o funcție de normalizare adecvată 
este implementată în software-ul de operare KARL DEUTSCH numit ECHOVIEW. Normalizarea 
trebuie efectuată individual pentru fiecare traductor. Rezultatele respective sunt afișate în software 
(fig. 8). Această funcție este, de asemenea, utilizată pentru a compensa pierderea sensibilității unui 
traductor cauzată de îmbătrânire. Intervalul de normalizare respectiv este determinat de utilizatorul 
final în conformitate cu procedurile sale de calitate. 

 

 
 

Fig 8. ECHOVIEW - meniul de normalizare, arătând variațiile dB dintre elemente 

 
3.2 Reglarea traductorului 
 
Funcția de reglare a traductorului PA este utilizată pentru a regla sensibilitatea fiecărui traductor 

virtual (la un impuls emis) pe o bară de referință, în modul static. Într-un prim pas, este utilizată o 
gaură forată lateral (SDH), pentru a efectua o ajustare de bază a traductoarelor virtuale ale tuturor 
traductoarelor fizice respective. Software-ul ECHOVIEW determină automat diferența de sensibilitate 
faţă de amplitudinea prestabilită în A-scan și adaptează amplificarea în consecință. Rezultatele 
ajustării sunt afișate online în meniul respectiv al software (fig. 9). Într-un al doilea pas, sensibilitatea 
de control necesară și curbele TCG sunt create folosind FBH-uri cu diametrele respective. Setarea de 
reglarile generate (configurația master PAUT) este stocată apoi în baza de date. 

Pentru a genera configurații master PAUT pentru domeniul de control al unui set de traductoare,  
se folosesc de obicei 3 bare de referință, cu diametre diferite (minim, mediu şi maxim). Ulterior, 
aceste fișiere de parametri oferă baza de date pentru fișierele de parametri PAUT generate pentru 
fiecare diametru în întregul interval de diametru al barei controlate. 

În funcție de procedurile de calitate ale beneficiarului, buna funcţionare a instalaţiei este verificată 
periodic, în modul dinamic, folosind o bară de referință adecvată. În cazul în care defectele de 
referință nu sunt detectate în timpul verificării dinamice, trebuie reverificată reglarea traductoarelor. 
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Fig 9. Meniu de ajustare în software-ul ECHOVIEW. 
 

4. ECHOVIEW Configurarea instalaţiei de control bare PAUT 
 

Pentru o comandă de control nouă (lot), trebuie accesată o configurație apropiată, iar informațiile 
despre lot trebuie înregistrate. Ambii pași sunt combinați în meniul de configurare a controlului din 
software-ul ECHOVIEW (fig. 10). În meniu, fie se încarcă o configurație de control disponibilă, fie se 
generează o nouă configurație bazată pe o configurație master PAUT (cap. 3.2). Pe lângă 
posibilitatea de a introduce manual informațiile despre lot, există posibilitatea să le primiți automat şi 
din sistemul de management al producţiei beneficiarului (ERP software). 

 

 
 

Fig 10. Meniul de configurare a controlului în software-ul ECHOVIEW 
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5. ECHOVIEW Prezentarea rezultatului controlului PAUT al unei bare  
 
Rezultatele controlului sunt prezentate într-o diagramă configurabilă care conţine evenimentele și 

amplitudinile pe lungimea controlată. Fig. 11 prezintă o configurație tipică, care afișează o diagramă 
pentru fiecare traductor, o diagramă de evenimente cu rezultatele tuturor traductoarelor și o diagramă 
per traductor cu starea cuplării. Diagrama este generată online în timpul procesului de control astfel 
încât operatorul să poată monitoriza constant starea controlului. În plus, sunt afișate şi datele 
statisticile curente ale lotului. 

 

 
 

Fig 11. Exemplu de reprezentare a diagramelor de control în ECHOVIEW 
 

6. ECHOVIEW Protocol de control  
 

Rezultatele controlului pe lot sunt stocate într-o bază de date. După terminarea controlului, pot fi 
generate offline, un protocol rezumat cu datele de producție relevante, configurația controlului PAUT 
utilizat și statisticile generale de control ale unei comenzi. Un exemplu de protocol rezumat este 
prezentat în fig 12. 
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Fig 12. Exemplu de protocol rezumat 
 

În plus, poate fi generat un protocol pentru fiecare bară, care arată toate informațiile detaliate, 
cum ar fi traductoarele utilizate, sensibilitatea de control, capetele necontrolate, diagramele cu 
rezultatele controlului, etc. Un protocol tipic de control bară  este prezentat în fig 13. 

Desigur, sunt posibile si ajustări ale software-ul ECHOVIEW pentru specificul clienților pentru 
raportul barelor și loturilor, dar și pentru meniurile de configurare. De asemenea, interfața cu software-
ul ERP al clientului este întotdeauna o sarcină consumatoare de timp și specifică a clientului. 
Alimentarea automată a datelor lotului și transferul final al rezultatelor testului în software-ul ERP sunt 
complet automatizate în multe dintre proiectele executate de KARL DEUTSCH. 

 
Fig 13. Exemplu de protocol de control pentru fiecare bară în parte 
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7. Rezumat 
 

Două concepte bine dovedite pentru inspecția complet automată a barelor metalice au fost 
prezentate în această lucrare. În ambele cazuri a fost utilizată scanarea liniară sau sectorială a 
sondelor cu matrice fazată pentru a asigura o acoperire ultrasonică 100%. Conceptul de rezervor de 
imersie (ECHOGRAPH-HRPS-PAUT) este o soluție foarte comună pentru barele luminoase. 

 
Conceptul care utilizează cuplarea “squirter” (ECHOGRAPH-STPS-PAUT) este și mai rentabil 

(prin utilizarea unui număr mai mic de sonde) și cea mai bună soluție posibilă pentru bare negre cu 
toleranțe de rectitudine mai mari.Ușurința operării și schimbarea dimensională sunt,de asemenea, 
puncte forte. 

 
Videoclipurile ambelor sisteme de testare pot fi găsite pe canalul YouTube al KARL DEUTSCH. 
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Abstract.  
Several testing procedures for new railway wheels are a mandatory part of the production process. These 
include an ultrasonic and a magnetic particle inspection. The Schuler Group currently provides an entire 
production line. KARL DEUTSCH was appointed to implement the ultrasonic and magnetic particle systems. 
The production and the testing line was designed to achieve a high throughput with a total cycle time of 
approx. 90 s per wheel. 

The magnetic particle testing system uses a trapezoidal coil, which is pneumatically moved between safety 
position and test position. The loading of the testing system is accomplished by means of a carriage, which 
linearly moves between the loading position and the testing position. The wheel is oriented in a vertical 
manner. After moving the wheel into the test position and lowering the magnetization coil, the test is carried 
out within one full rotation of the wheel. Up to three operators perform the visual inspection under UV light. 
Therefore, the accessibility of the wheel from three sides and the operational safety for the staff must both be 
ensured.  
The ultrasonic inspection is carried out in almost vertical position. The wheel is inserted from above into a 
water filled tank where only the wheel flange is immersed. Two phased array probes, each with 128 
elements, are mounted in the 6 o‟clock position below the wheel. They are used to inspect the wheel flange 
from two sides (running surface/rim and rim). The wheel hub is tested from both sides with two 64-element 
phased array probes using the water gap coupling technique. Naturally, the hub probes must be adjustable in 
height in order to test wheels of varying diameters. Phased array testing allows to quickly inspect the wheels 
within one rotation.Three modules are used for electronics for the phased array PA test electronics. In total, 
384 parallel test channels are used. Therefore, several shots can be produced simultaneously and the shot 
sequences can be flexibly arranged. The slightly curved running surface requires a careful adjustment of the 
delay laws of the phased array probes. Also, the test mechanics must ensure a smooth rotation of the wheel 
in order to achieve a high-test sensitivity. 

 
Rezumat.  
Controlul roților de cale ferată noi reprezintă o parte obligatorie a procesului de producție. Acesta include 
controlul cu ultrasunete și cu pulberi magnetice. Grupul Schuler livrează în prezent o întreagă linie de 
producție. Firma KARL DEUTSCH a fost desemnată să implementeze sistemele de control cu ultrasunete și 
cu pulberi magnetice. Producția și, de asemenea, linia de control au fost proiectate pentru a obține un 
randament ridicat, cu un timp total al ciclului de control de ~ 90 s pe roată.Controlul cu pulberi magnetice 
folosește o bobină trapezoidală, care se deplasează pneumatic între poziția de siguranță și poziția de 
control. Alimentarea sistemului de control se realizează prin intermediul unui cărucior, care se deplasează 
liniar între poziția de încărcare şi poziția de control. Roata este aşezată în poziţie verticală. După aşezarea 
roții în poziția de control și coborârea bobinei de magnetizare, controlul se realizează într-o rotire completă a 
roţii. Controlul vizual sub lumină UV este făcut de până la trei operatori. Prin urmare, trebuie asigurate 
accesibilitatea roții din trei părți și siguranța operațională a personalului  
Controlul ultrasonic se efectuează în poziție aproape verticală. Roata este introdusă de sus într-un bazin 
umplut cu apă, în care este cufundată doar flanșa roții. Două traductoare PA, fiecare cu 128 de elemente, 
sunt montate în poziția orei 6 sub roată. Controlul flanşei roţii se face din două părţi (suprafața de rulare/jantă 
și jantă). Butucul roții este controlat din ambele părţi cu două traductoare PA cu câte 64 de elemente, 
folosind tehnica de cuplare cu interstiţiu de apă. Bineînțeles, traductoarele PA pentru controlul butucului 
trebuie să fie reglabile în înălțime pentru a putea controla roți de diferite diametre. Controlul cu traductoare 
PA, pe etape, permite controlul rapid al roților într-o singură rotație.  
Sunt utilizate trei module pentru electronica de control PA. În total, sunt utilizate 384 de canale de control 
paralele. Prin urmare, mai multe impulsuri pot fi emise simultan şi aranjate flexibil. Suprafața de rulare ușor 
curbată necesită o ajustare atentă a liniilor de întârziere ale traductoarelor PA. De asemenea, mecanica de 
control trebuie să asigure o rotire lină a roții pentru a permite o sensibilitate ridicată a controlului. 

mailto:mihai@solutiicnd.ro
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1.Introducere 
 

O nouă linie de producție pentru roți de cale ferată, cu un volum de investiții de peste 90 de    
milioane de euro, este implementată în prezent de compania SCHULER. Pentru producătorul de 
prese SCHULER, fondat acum 174 de ani, este cel mai mare contract din istoria companiei. Linia de 
producţie este proiectată să producă 200.000 de roţi pe an, cu o greutate medie pe roată de 500 kg. 

Se doreşte extinderea reţelei de transport de mare viteză existentă. Până în 2023, dimensiunea 
rețelei ar trebui să fie dublată, pentru a atinge o lungime totală de 25.000 de kilometri. Pe lângă presa 
de formare pentru roțile de cale ferată, SCHULER furnizează și linia de tratament termic și întregul 
echipament pentru prelucrarea mecanică a roților. De asemenea, linia de testare a roților fabricate se 
încadrează în volumul de livrare. 
 

2. Transportul prin linia de control 
Roțile fabricate sunt introduse în linia de control care cuprinde mai multe dispozitive. După 

spălare, roțile sunt controlate optic cu lasere și sunt înregistrate dimensiunile geometrice. Apoi, roțile 
sunt controlate cu ultrasunete și cu pulberi magnetice. Un sistem de echilibrare a roților și un sistem 
de marcare sunt ultimii pași din linia de control. Sistemul de transport este asigurat de compania 
GLAMA Maschinenbau GmbH din orașul Gladbeck, Germania. Cinci macarale se deplasează de-a 
lungul unui portal liniar pentru alimentarea și evacuarea roților între dispozitivele respective, în timpul 
ciclului specificat de 2 minute. 

 
 

 

Figura 1. Sistemul de transport cu portal liniar, livrat de compania GLAMA 

Macaralele pot efectua mișcări atât pe verticală căt şi pe orizontală. Roțile pot fi, de asemenea, 

înclinate și rotite de macarale. In sistemul de control cu pulberi magnetice roata este introdusă în 

poziție verticală. Sistemul de control cu ultrasunete este alimentat cu o roată care este mai întâi în 

poziție verticală și apoi ușor înclinată. Rolele de sprijin oblic rotesc apoi lin roata. Precizia de 

poziționare a macaralelor este de aprox. ± 1 mm. Comunicarea din cadrul liniei de control foloseşte 

protocolul Profinet. 
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Figura 2. Încărcarea sistemului de control cu ultrasunete și introducerea roții 

în tancul de imersie la un unghi de 17° 

2. Controlul cu pulberi magnetice al roţilor de cale ferată 

Controlul cu pulberi magnetice folosește o bobină trapezoidală alimentată cu curent alternativ 

(AC). În timpul rotirii roții în interiorul bobinei, pot fi detectate defecte indiferent de orientarea lor. 

Bobina trebuie să asigure o intensitate suficientă a câmpului magnetic pe întreaga suprafață a roții, cu 

excepția butucului roții, care nu a fost relevant pentru acest proiect. Verificarea bunei funcţionări a 

sistemului de control se face cu ajutorul unor roţi cu defecte artificiale. Pe aceste roţi au fost 

practicate, prin electroeroziune, 14 crestături în formă de cruce, cu lungimi de 4 mm. 

 

  

Figura 3. Schema controlului cu pulberi magnetice al roţilor de cale ferată cu bobina trapezoidală 
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Figure 4. Roată de verificare, cu 14 crestături prelucrate prin electroeroziune, distribuite uniform pe 
întreaga suprafață a roții. 

 
Pentru a reduce durata ciclului de control, procesul de încărcare trebuie efectuat într-un mod 

foarte eficient. De aceea, roata se deplasează cu ajutorul unui cărucior, între poziţia de încărcare și 

cea de control, în poziţie verticală. 

 

Figura 5. Instalaţia de control, cu cărucior pentru deplasarea roților din poziția de încărcare în cea 
de control 

 

Controlul vizual sub lumină UV poate fi efectuat de până la trei operatori. Prin urmare, suprafața 

roții trebuie să fie accesibilă din trei părți, şi în acelaşi timp trebuie asigurată și siguranța operatorilor. 
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Figura 6. Vedere de sus a instalaţiei de control și evaluarea vizuală cu până la trei operatori 

 

 

Figura 7. Instalaţia de control cu pulberi magnetice a roţilor de cale ferată. Roata este susţinută 
de un cărucior aflat acum în poziţia de încărcare. 
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3. Controlul ultrasonic cu phased array (PA) a roţilor de cale ferată  

Controlul ultrasonic se efectuează în poziție aproape verticală, la un unghi de înclinare de 17°. 

Roata este introdusă în mecanica de control din partea de sus, şi este parțial scufundată în apa de 

cuplare. Două traductoare PA cu 128 de elemente sunt montate în poziția orei 6 a roții, pentru 

controlul în imersie al suprafeței de rulare și al jantei. 

 
 

Figura 8. Instalaţia de control cu phased array al roţilor de cale ferată, cu 384 de canale paralele 

(3 module cu 128 canale, stânga) şi cu roata care se învârte, în imersie parţială (dreapta). 

 

 
 

Figura 9. Două traductoare în imersie totală (pentru controlul inelului cu defectele de referinţă, stânga). 

Două traductoare cu interstiţiu de apă pentru controlul din ambele părţi al butucului roții (dreapta). 

 

Butucul este controlat cu două traductoareare PA cu 64 elemente, care sunt cuplate printr-un spațiu 

îngust de apă. Traductoarele PA pentru controlul butucului trebuie să poată fi reglabile pe înălțime, în 

funcție de diametrul roții respective. O schiță a poziției traductorului este prezentată în figura 

următoare: 

 
Figura 10. Pozițiile traductoarelor PA pentru controlul roții, A) pentru controlul benzii de rulare, B) pentru controlul 

jantei, C) pentru controlul din două părţi al butucului. 
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Figura 11. traductoare PA pentru controlul roților,  

A) pentru controlul benzii de rulare și al jantei, B) pentru controlul butucului. 
 

Roțile pot fi controlate rapid, într-o singură rotație cu tehnica PA în etape. Electronica de control 

este formată din trei module MultiX ++. A fost ales un dispozitiv electronic de control paralel pentru a 

asigura cea mai mare viteză de control posibilă și capacitatea de a emite în paralel în cadrul aceluiaşi 

traductor PA. Suprafața ușor curbată a jantei necesită o ajustare precisă a liniilor de întârziere ale 

traductoarelor PA, în etape, pentru o acoperire ultrasonică perfectă a diferitelor găuri de fund plat 

(FBH) ale roților de calibrare. Cea mai mică gaură cu fund plat (FBH) din roțile de calibrare are un 

diametru de 1,5 mm. Reglarea liniilor de întârzieriere se face intern la KARL DEUTSCH prin simulare 

cu software-ul CIVA. Acest software permite modelarea perfectă a sarcinii de control și confirmă 

teoretic parametrii de traductori aleși. O versiune software de bază este preinstalată în fiecare 

electronică de control, de către producător. 

Calibrarea instalaţiei de control se face cu mai multe găuri cu fund plat (FBH) situate la adâncimi 

și cu diametre diferite. Sunt folosite două roți de calibrare/verificare. Roata de calibrare care conține 

FBH-urile pentru controlul benzii de rulare este sub forma unui inel, vezi figura 9. Acest inel conține și 

FBH-urile pentru controlul jantei. FBH-urile pentru controlul butucului și al discului au fost practicate în 

a doua roată de calibrare. Pentru banda de rulare și jantă, este suficientă detectarea FBH de 2 mm, 

în timp ce butucul și discul sunt controlate în mod normal pentru FBH de 3 mm. Controlul discului se 

efectuează numai pentru roțile prototip cu o nouă geometrie. De aceea, s-a decis ca, controlul 

discului să se facă manual cu un defectoscop portabil, tip ECHOGRAPH 1095. Un control mecanizat 

al discului este dificil în ceea ce privește poziționarea traductorului și ar necesita, de exemplu, 

manipularea robotizată a traductorului. 

După introducerea roții în instalaţie, se efectuează o rotire completă cu o viteză de aprox. 0,4 
mm/s. Un encoder, care este conectat la motorul pentru rotirea roții, livrează semnalele de poziție. 
Rolele de susținere a roţii, din tancul de imersie, au fost realizate în aşa fel încăt să se evite 
alunecarea roții. Rezultatele controlului sunt prezentate în format A-scan, selectabil pentru fiecare 
sondă virtuală (grup activ de elemente dintr-un traductor PA), ca diagramă de amplitudine (variind de 
la 0° la 360°) și în format B-scan (vedere în secțiune transversală a roții). 
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Figura 12.  

Simulare CIVA pentru controlul benzii de rulare (o FBH de 4 mm la o adâncime de 40 mm). 

 

Figura 13. Prezentarea online a rezultatelor controlului cu ultrasunete. Sunt produse trei diagrame pentru jantă, 

flanșă și banda de rulare. În acest exemplu, au fost activate patru A-scan. Rezultatul controlului pentru roata de 
calibrare arată, cum e firesc, o roată defectă. 

Conţinut: 
Sistemul de control pentru roțile de cale ferată noi cuprinde: 
- Sistem de control cu pulberi cu particule magnetice cu bobină trapezoidală, care permite 

detectarea defectelor indiferent de orientarea lor, pe durata rotirii roții.  
- Sistem de control cu ultrasunete care utilizează tehnologia PA. 
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Măsurarea grosimii la temperaturi ridicate                

Application Note High Temperature Measurement 
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ABSTRACT 

Ultrasonic thickness measurement (UTM) is commonly used to measure the wall thickness of parts 

in service. The most measurements are made at ambient temperature or up to 60C. In the refining 
and chemical industry, it is often necessary to check the wall thickness at high temperatures. The 
difficulties of taking measurements at high temperatures and the possibilities of SONOWALL 70 KIT 
are presented  
 
OBIECTUL EXAMINĂRII 

 Măsurarea grosimii cu ultrasunete (Ultrasonic Thickness Measurement) este o metodă 

industrială comună utilizată pentru măsurarea grosimii materialelor solide, cu acces doar de pe o 

parte a obiectului testat. Principalul său domeniu de aplicare este verificarea grosimii rămase a 

pereților obiectelor supuse coroziunii sau eroziunii, cum ar fi conductele sau navele. Majoritatea 

măsurătorilor se fac la temperaturi de până la     60 Celsius, unde pot fi utilizate echipamente și 

proceduri standard. Cu toate acestea, există excepții. În industria chimică și de rafinare, este adesea 

necesară verificarea grosimii peretelui la componente care pot atinge temperaturi de 60-550 C și 

suprafața nu poate fi răcită în timpul măsurării coroziunii. Temperatura este, de asemenea, unul dintre 

factorii care accelerează procesul de coroziune, astfel încât măsurarea coroziunii trebuie facutǎ cu 

frecvenţămai mare în comparație cu obiectele reci. Multe rafinării și uzine chimice efectuează la fața 

locului verificări periodice ale grosimii rămase a peretelui, pentru a evalua în mod corespunzător rata 

de coroziune și a prevedea înlocuirile necesare. Aceste măsurători sunt de obicei efectuate manual, 

utilizând echipamente special concepute și tehnici de testare modificate. 

METODA DE MĂSURARE 

După cum ne putem imagina, măsurătorile la temperaturi ridicate nu sunt ușor de realizat. 

Este necesară o atenție specială pentru a nu ne expune la arsuri. Operatorii sunt obișnuiți să poarte 

îmbrăcăminte de protecție adecvată când lucrează în condiții de radiații de căldură puternice, 

adeseori în locuri greu accesibile. Pentru a asigura siguranța operatorului și pentru a preveni 

deteriorarea echipamentelor, măsurătorile se fac la un ciclu de funcționare, nu continuu. 

mailto:robert.szekely@kimet.ro
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Provocări                                                                                                                     

        Sondă: Sonda cu ultrasunete este în mod natural elementul sistemului de măsurare cel mai 

expus la căldură. Construcția unei sonde standard se bazează pe materiale piezoelectrice și 

materiale suport care nu pot rezista la o temperatură continuă de peste 60°C. În jurul temperaturii 

Curie, materialul piezoelectric devine depolarizat și începe dezmembrarea între elementul piezo și 

materialul suport (amortizor). Datorită contracției diferite a materialelor utilizate in construcţia 

traductorului, sub influența temperaturii pot apărea și alte daune (dezmembrări). În toate situaţiile 

sonda este deteriorată ireversibil deci sunt necesare materiale speciale pentru a construi o sondă 

pentru temperaturi ridicate. Cel mai important factor în alegerea sondei ultrasonice potrivite este, prin 

urmare, timpul maxim de operare la temperatura de lucru, pentru care  se garantează siguranța 

sondei. Efectuarea corectă a măsurătorilor pe obiecte fierbinți necesită, de asemenea, cunoașterea 

modificǎrilor care apar în materialul examinat sub influența temperaturii. Un factor important este 

influența temperaturii asupra undelor ultrasonice. O creștere a temperaturii determină o creștere a 

atenuării in material și o scădere a vitezei de propagare a undei ultrasonice. Moleculele materialului 

încep să se miște rapid într-o mișcare aleatorie și, ca urmare, semnalul cu ultrasunete este transmis 

din ce în ce mai puțin eficient. În oțelul carbon, scăderea vitezei sunetului este de aproximativ un 

procent pentru fiecare 100°F sau 55°C. Atenuarea sau pierderea de energie crește în materialele cu 

temperatură ridicată din același motiv și face mai dificilǎ obținerea unui semnal puternic recognoscibil.  

      Cuplantul pentru examinări cu ultrasunete joacă, de asemenea, un rol important în procesul de 

măsurare deoarece elimină spațiul de aer dintre fața traductorului și obiectul testat. Acesta asigură 

transmiterea eficientă a undei ultrasonice către materialul testat. Cuplantul standard pentru 

temperatură scăzută va eșua într-un mediu cu temperatură ridicată, deoarece se evaporă rapid, 

pierzându-și proprietățile. Pentru acest scop se utilizează paste speciale de cuplare care, sub 

influența temperaturii ridicate, devin fluide și permit astfel o testare eficientă. Datorită incapacității 

cuplantului de a păstra o formă vâscoasă la temperatură ridicată, pentru această aplicație nu este 

posibil să se utilizeze unde de forfecare cu incidență normală. La temperaturi extreme, timpul de 

contact pentru cel mai bun cuplaj este foarte scurt. Semnalul apare un timp scurt, apoi se diminuează 

rapid înainte de a dispărea complet. Prin urmare, este necesar un dispozitiv puternic de afișare  A-

scan cu funcție de înghețare a semnalului pentru a evalua amplitudinea dupa ce încetează contactul 

cu materialul. 

ECHIPAMENTE 

      Având în vedere provocările de mai sus, trebuie avute in vedere următoarele criterii de selecție a 
echipamentului de măsurare (suplimentare față de cerințele pentru măsurători la temperatură 
scăzută) : 
       - Sonda cu ultrasunete: 

a. cel mai mic ciclu de lucru posibil pentru temperatura de aplicare (timpul maxim de contact   
    plus timpul de răcire înainte de următoarea utilizare) 
b. sensibilitatea sondei la temperatura de aplicare (multe sonde pierd rapid calitatile la 

temperaturi ridicate) 

Soluția noastră: sonda TS5H oferă posibilitatea funcționării continue până la 350 Celsius, precum și 

cicluri de funcționare semnificativ extinse până la 550C .  
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Timpul maxim de răcire între măsurători este de doar 1 minut, deoarece carcasa sondei trebuie să se 

răcească doar la 350 C, ceea ce înseamnă că operatorul nu trebuie să se preocupe de o răcirea 
îndelungată. Acest lucru se traduce prin pauză minimă între măsurători. 

- Cuplant ultrasonic: 
a. gama de lucru a cuplantului 
b. compoziția chimică dacă coroziunea locală este o problemă 
c. factor de transmisie bun la temperaturi ridicate 
d. vapori, fumegă la topire 
e. ușor de curățat și aplicat 

Domeniul de lucru al cuplantului garantează că acesta nu se va evapora si nu va fierbe înainte de a 
putea face măsurarea efectivă. De asemenea, nu se va solidifica prea repede (acest lucru ar crea o 
barieră sonoră) și, atunci când se topește în cele din urmă, nu emite vapori periculoși sau nocivi. 
Înainte de a utiliza cuplantul pe obiectul testat se recomandă verificarea concentrației elementelor 
cruciale, pentru a evita provocarea coroziunii locale, în cazul în care reziduurile nu sunt curățate. 
     - Dispozitiv cu ultrasunete: 

a. afișaj A-Scan cu funcție de înghețare care permite reglarea porții în timp ce ecranul este 
înghețat, 
b. undă pătrată cu impuls puternic 
c. amplificare mare și zgomot redus (de preferință cu filtre digitale), 
d. stabil la temperatura ambiantă foarte ridicată 
e. opțiuni prin software dedicat 
 
 

 
  

Măsurarea cu ultrasunete la temperaturi ridicate este dificilă din multe motive; dispozitivul ar trebui să 

aibă un transmițător de mare putere (transmițător dreptunghiular de 400V care poate furniza 

suficientă energie pentru a acționa sonda pentru a compensa pierderile mari de atenuare). Semnalul 

primit, care apare de obicei doar pentru o perioadă scurtă de timp, trebuie să fie de o calitate decentă 

pentru o evaluare precisă. Dispozitivele care includ filtre digitale au acest avantaj. Un alt avantaj este 

afișajul mare, pentru o evaluare ușoară A-Scan. Deoarece radiația de căldură va fi un factor 

important, temperatura maximă de funcționare a dispozitivului este de asemenea importantă, 

deoarece multe dispozitive se pot opri brusc în timpul măsurătorilor din cauza supraîncălzirii bateriei.   

Funcțiile software dedicate, cum ar fi punerea la zero a sondei în aer, adică compensarea liniei de 

întârziere sau compensarea vitezei de undă din material măresc precizia măsurătorilor obținute. 

 

PROCEDURA DE MĂSURARE 

Pentru a descrie procedura de măsurare, este util să analizǎm sursele posibile de eroare în timpul 

măsurării: 

- Reducerea vitezei undei ultrasonice pe măsură ce temperatura crește.  
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În oțelul carbon, este estimatǎ la aproximativ 1% la 55 °Celsius. Aceasta înseamnă că timpul de 

întoarcere al ecoului ultrasonic va crește și, în absența corecției vitezei, rezultatul va fi artificial mai 

mare  . Această eroare crește odată cu grosimea materialului de testat și creșterea temperaturii. 

Pentru a evita această eroare, este important să efectuați o procedură de calibrare utilizând un bloc 

de testare din același material și temperatură ca și materialul testat. Cea mai bună practică este 

încălzirea blocului de calibrare pe locul de măsurare până când atinge aceeași temperatură. Dacă 

acest lucru nu este posibil, ar trebui să se aplice corectarea corespunzătoare a vitezei sunetului. Este 

cel mai convenabil să faceți acest lucru în software-ul dispozitivului, deoarece oferă feedback imediat 

operatorului pentru o evaluare corectă. 

 

- Atenuare materială crescută pe măsură ce temperatura crește.  

În oțelul carbon, se estimează că atenuarea unei unde longitudinale de 5 MHz la temperatura camerei 

este de 2 dB la 100 mm distanță. Aceasta înseamnă că pentru măsurarea cu ultrasunete, care se 

bazează pe ecoul revenit, trebuie efectuată o corecție de 4 dB la 100 mm (dus-întors). La 500 °C 

atenuarea este de până la  

30 dB (aproximativ de 20 de ori mai mare). Este necesară o ajustare semnificativă a câștigului pentru 
a obține un semnal decent. 
 
- Punerea la zero a traductorului cu schimbarea temperaturii.  
Când sonda este în contact cu un obiect fierbinte, linia de întârziere a sondei se încălzește și ea. 
Timpul de propagare al undei ultrasonice dintre materialul piezoelectric și fața sondei este mai lung. 
Citirile de grosimi devin artificial mai mari. Această eroare este dificil de corectat din cauza lipsei de 
informații precise cu privire la temperatura liniei de întârziere, deoarece nu se încălzește uniform și 
imediat, după contact. Pentru a evita această eroare, cea mai bună practică este să mențineți sonda 
pe obiectul testat până când atinge aceeași temperatură. Cu sonda TS5H se pot face măsurători 
până la 350 °C; peste această temperatură eroarea poate fi minimizată prin punerea frecventă la zero 
in aer a aparatului, conform procedurii. 
 
- Aplicarea pastei de cuplaj. 

După cum s-a menționat mai devreme, timpul de contact dintre cuplant și obiect este de obicei scurt, 

deci procedura corectă este de a o aplica direct pe fața traductorului înainte de fiecare măsurare, în 

loc să o folosiți direct pe obiectul fierbinte. Când se aplică cuplantul pe traductor, se recomandă 

apăsarea fermă a sondei pe obiectul testat fără altǎ mișcare sau răsucire, pentru a menține un strat 

decent de cuplant sub traductor, garantând astfel o transmisie bună. 

 

ECHIPAMENT RECOMANDAT:   

KIT DE COROZIUNE DE ÎNALTĂ TEMPERATURA SONOWALL70 

SONOWALL 70 – Aparat de măsurat grosimi cu scanare A- / B de înaltă calitate, cu pulser puternic 

de până la 400 V și 60 °C temperatură ambientală de funcționare 

 Compensarea temperaturii - Funcție pentru reglarea automată a vitezei ultrasonice a 

obiectelor de testare la cald 

 Sonda cu ultrasunete SONSOCAN TS5H - pentru măsurători precise la temperatură ridicată   

până la 550 ° C (măsurare continuă până la 350 ° C), inclusiv cablu blindat și prelungire 

mâner 

 Software de gestionare a coroziunii SONOGRID - pentru colectarea eficientă a datelor 

matrice liniare / 2D / 3D 

 Set de protecție Heavy Duty Impact Protector - pentru protecție maximă împotriva șocurilor și   

căzăturilor 
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SONOWALL 70 este primul aparat de măsurat grosimea de pe piață cu identificare inteligentă a 
sondei. Managementul extins al sondei permite ca informațiile specifice sondelor, cum ar fi curbele 
DAC, liniile de întârziere și numerele de serie să fie salvate direct în sondă 
În plus față de diverse aplicații de măsurare a grosimii, dispozitivul poate fi upgradat la un 
defectoscop cu funcționalitate completă. 
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Determinarea grosimii de acoperire din aluminiu pulverizat 
termic (TSA) pe oțel inoxidabil 

Traducere : Mircea-Adrian Preda  Departament : Vânzări & Service, mircea.preda@grimascontrol.ro 

Pentru a asigura protecția pe termen lung a pieselor 

expuse condițiilor extrem de dure din mediul offshore 

este nevoie de acoperiri specializate anticorozive. De 

exemplu, aluminiu pulverizat termic (TSA) - utilizat 

pentru a proteja oțelul inoxidabil împotriva coroziunii 

chiar și la temperaturi ridicate - poate rezista 

influențelor marine timp de decenii. Cu toate acestea, 

pentru a atinge o astfel de longevitate, TSA trebuie 

să aibă o anumită grosime de acoperire, făcând 

obligatorii inspecțiile de calitate. 

 

Fig.1: Proces de acoperire TSA (aluminiu pulverizat 

termic) 

Tehnicile de pulverizare termică sunt foarte eficiente 

pentru aplicarea straturilor groase pe suprafețe mari, 

deoarece materialele de acoperire la cald sunt 

literalmente stropite pe suprafață. În comparație cu 

alte procese de acoperire, cum ar fi galvanizarea sau 

depunerea chimică vaporizată, ratele de depunere 

sunt ridicate: aluminiul este alimentat sub formă de 

sârmă, topit și accelerat ca particule de dimensiuni 

micrometrice către substrat, formând o acoperire 

dură și de protecție. 

 

Fig.2: Diagrama schematică a unui proces cu sârmă 

in arc electric 

Acoperirile TSA utilizate în industria petrolului și a 

gazelor sunt de obicei între 250 și 500 µm; straturi atât 

de groase pot fi măsurate numai folosind metoda 

curentilor turbionari sensibili la fază. Controalele se 

efectuează de obicei fie imediat după procesul de 

acoperire, fie în timpul întreținerii, pentru a monitoriza 

progresul coroziunii și pentru a determina dacă piesele 

ar trebui să fie revopsite. 

Instrumentul portabil PHASCOPE® PMP10 de la 

FISCHER, împreună cu sonda ESD20TSA, este utilizat 

pentru măsurarea acoperirilor TSA in situ. Calibrarea 

sondei se face cu ușurință, deoarece utilizatorul este 

ghidat pas cu pas prin software-ul instrumentului: se 

efectuează primele măsurători în aer și a materialului de 

bază (de ex. oțel inoxidabil), apoi a stratului de acoperire 

de saturatie TSA ( functie de materialul de baza dar 

peste 1 mm, pentru aceeași bază de oțel) ; și în cele din 

urmă, măsurătorile sunt luate pe probe reale la capetele 

superioare și inferioare ale intervalului așteptat. 

 

Fig.3: PHASCOPE® PMP10 portabil utilizează principiul 

de măsurare a curentului sensibil la fază pentru a 

determina cu precizie grosimea acoperirilor TSA. 

Grosimea învelișurilor din aluminiu sterilizat termic (TSA) 

- protejând construcțiile din oțel offshore și alte părți 

expuse la apă sărată corozivă și condiții de mediu dure - 

poate fi măsurată ușor și eficient folosind instrumentul 

portabil PHASCOPE® PMP10 de la FISCHER. Pentru 

informații suplimentare, vă rugăm să contactați 

reprezentantul local FISCHER din România :  GRIMAS 

Control SRL, Tel. 0367. 802. 852 
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AVANTAJELE APARATELOR CU RAZE X CU PATA 

FOCALĂ MICĂ 
The advantages of using X ray tubes with smaller focal spots in Radiation Examination                         

                       ing Florin Tricorache – Dealer COMET Technologies Denmark A/S 

                          Director General SC TEST TRADING SRL,florin.tricorache@test-trading.ro 

 

Abstract 
 
The radiographic image is formed by projection and inevitably affected by geometric unsharpness. To reduce the 

geometric unsharpness is a constant goal for the equipment suppliers. The use of tubes with lower focal spot for 

X-ray equipments permit not only the reduction of geometric unsharpness but also the reduction of source-piece 

distances and consequently of the exposure times with important practical advantages 

Rezumat  
 
Formarea imaginii radiografice prin proiecţie este inevitabil afectatǎ de neclaritatea geometricǎ. 
Reducerea neclaritǎţii geometrice este un obiectiv constant pentru furnizorii de echipamente. 
Utilizarea unor tuburi radiogene cu pata focalǎ micǎ pentru generatori X permite odatǎ cu reducerea 
neclaritǎţii geometrice si reducerea distanţei sursǎ -piesǎ si implicit a timpului de expunere cu 
avantaje practice importante.  

 
NECLARITATEA GEOMETRICĂ    

Neclaritatea geometricǎ este un efect care provine din marimea fizicǎ a petei focale si are o mare 

influenţǎ in rezoluţia imaginii si in abilitatea de a detecta defecte sau de a vedea mici detalii.  

 

 

 

Neclaritatea geometrică depinde de trei parametri: mărimea petei focale (d), distanţa intre obiect si 

sursǎ (f) si distanţa dintre obiect si film (b), de regulǎ egalǎ cu grosimea nominalǎ a piesei. 

Ug = d x b / f 

Dacǎ unul dintre parametri se modificǎ, neclaritatea geometricǎ (Ug) se modificǎ, conform relaţiei de 

mai sus. De exemplu, dacǎ pata focalǎ (d) se micsoreazǎ, Ug scade si pot fi detectate defecte sau 

detalii mai mici si / sau pot fi separate defecte sau detalii mai aproape unul de altul deoarece Ug a 

devenit mai micǎ. 

Neclaritatea geometricǎ (Ug) are ca rezultat 

blurarea detaliilor intr-o radiografie [Fig.1], 

deoarece radiatia provine nu doar dintr-un 

singur punct situat teoretic la infinit, ci de la 

intreaga suprafatǎ a petei focale. 
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In [Fig.2], se aratǎ cum este proiectatǎ radiaţia de la pata focalǎ la un detector. Marginile obiectului 

vor crea o zonǎ de penumbrǎ pe detector, care reprezintǎ neclaritatea geometricǎ si este o proiecţie 

a petei focale pe detector 

 
 
NECLARITATEA GEOMETRICĂ   REDUSĂ  

Aceasta inseamnǎ cǎ reducerea mǎrimii petei focale de la 3.0 mm la1.0 mm la sistemele de 
radiografiere directionalǎ de 225 kV si 300 kV reduce neclaritatea geometricǎ cu un factor de trei si, 
prin urmare, extinde limitele de detectare a defectelor. 
 
TIMP DE EXPUNERE REDUS 

Știm ca Doza (D) variazǎ invers proportional cu pǎtratul distanţei la sursǎ. Rezultǎ cǎ reducerea 

distanţei la sursǎ determinǎ o creștere a Dozei cu puterea a doua a raportului distanţelor  

De exemplu dacă distanţa f se reduce la jumătate (f /2) Doza crește de 4 ori  

 Aceasta ȋnseamnǎ cǎ, dacǎ se utilizeazǎ pata focalǎ de 1.0 mm in loc de 3.0 mm, pentru aceeasi 

Expunere, distanţa dintre sursǎ si piesǎ poate fi redusǎ cu panǎ la o treime, ceea ce inseamnǎ cǎ 

doza va crește cu un factor de pânǎ la nouǎ, având ca efect reducerea timpului de expunere de pânǎ 

la noua ori. 

Rezultǎ cǎ nu numai fluxul de lucru poate fi mǎrit semnificativ, ci si gama de aplicaţii poate fi extinsǎ 

dacǎ se utilizeazǎ echipamentele de radiografiere directional cu pata focala de 1mm, datoritǎ timpului 

de expunere redus. 

Aceste aspecte pot fi foarte importante atunci cand se lucreazǎ cu tehnici cu proiecţie elipticǎ, unde 

distanţa de la sursǎ la obiect este un parametru central si reducerea mǎrimii petei focale poate 

permite reducerea distanţei  la obiect. 

Sistemele de radiografiere portabile de inaltǎ calitate COMET Technologies caracterizate printr-o 

combinaţie de 160 panǎ la 300 kV, cu pata focalǎ de 1.0 mm si potenţial constant, necesitǎ timpi de 

expunere mai mici si ofera imagini de inaltǎ rezoluţie.   

Concluzie:  

Utilizarea aparatelor de raze X cu pata focalǎ redusǎ de la 3 mm la 1 mm, are multiple avantaje 

printre care posibilitatea alegerii unei distante sursǎ - film redusǎ cu pânǎ la o treime, ce va avea ca 

efect scǎderea timpului de expunere de pânǎ la 9 ori. 
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UT NIVEL 1. Cunoştinţe generale  
 
1. Divergența unui fascicul ultrasonic depinde de: 

(a) Lungimea de undă și diametrul traductorului 
(b) Densitatea probei de încercare 
(c) Unghiul de incidență al undei sonore 
(d) Gradul de amortizare al traductorului  
 

2. Când o undă longitudinală este incidentă pe o interfață înclinată între zero grade și primul unghi 
critic: 

(a) Fasciculul sonor este reflectat total 
(b) În al doilea material se produc numai unde transversale 
(c) În al doilea material se produc unde trasversale și unde longitudinale  
(d) În al doilea material se produc numai unde longitudinale 

 
3. Materialul piezoelectric dintr-o unitate care vibrează pentru a produce unde ultrasonice se 
numește: 

(a) Material de sustinere 
(b) Pană de lucita 
(c) Element traductor sau 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 modului de conversie  
(d) Primul unghi critic 

  
5. Când un fascicul sonor longitudinal trece printr-o interfață la un unghi diferit de zero grade: 

(a) Sunt generate unde de suprafață 
(b) Sunt generate unde de placă  
(c) Se produce reflexie, refracție si conversie de mod  
(d) Este atins primul unghi critic  

 
6. Care dintre următoarele poate fi o sursă de semnale ultrasonice false? 

(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 apare din: 

(a) Laminări în piesa de controlat 
(b) Discontinuități înclinate față de suprafața piesei 
(c) Dimensiuni mari a cristalelor 
(d) Fisuri de oboseală 

8. Undele sonore care se propagă pe suprafața unui solid în mod similar cu undele de pe suprafața  
   apei se numesc: 

(a) Unde Rayleigh 
(b) Unde transversale 
(c) Unde primare 
(d) Unde de compresie 

 
 

VERIFICAŢI-VĂ CUNOŞTINŢELE ÎN END 
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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 

 
10. Ce tipuri de unde sonore se vor propaga prin lichide? 

(a) Longitudinale 
(b) Transversale 
(c) De suprafață 
(d) Toate cele de mai sus 

 
11. Când mișcarea particulelor unui mediu este transversală față de direcția de propagare,  
      unda care se transmite se numește: 

(a) Unda longitudinală 
(b) Unda transvesală 
(c) Unda de suprafață 
(d) Unda Lamb 

 
12. Care dintre următoarele frecvențe ar permite cea mai bună penetrare într-o probă cu 
     grosimea de 12 inch (300mm) din oțel cu granulație grosieră? 

(a) 1,0 MHz 
(b) 2,25 MHz 
(c) 5,0 MHz 
(d) 10 MHz 

 
13. Afisajul osciloscopului în care linia de bază a ecranului este prevazută a reprezenta distanța 
     intr-un singur sens în piesă, se numește: 

(a) prezentare A 
(b) prezentare B 
(c) prezentare C 
(d) prezentare D 

 
14. O utilizare curentă a examinării cu ultrasunete este: 

(a) Curățarea 
(b) Detectarea indicațiilor sub-suprafață 
(c) Determinarea ductilității probei 
(d) Comunicarea 

  
15. Undele sonore cu o frecvență superioară limitei auditive a urechii umane numite ultrasunetele 
   , cuprind toate undele elastice a caror frecvență este mai mare decât aproximativ: 

(a) 20 kHz 
(b) 2 MHz 
(c) 2 kHz 
(d) 200 kHz 

 
16. Cristalele tăiate in Y produc: 

(a) Unde longitudinale 
(b) Unde transversale 
(c) Unde Lamb 
(d) Unde de suprafață 

 
17. Cablul care conectează traductorul la defectoscop este special proiectat astfel ca un conductor să 
fie centrat în interiorul altuia. Denumirea tehnică pentru un astfel de cablu este: 

(a) Cablu BX 
(b) Conductă 
(c) Cablu coaxial 
(d) Conductor ultrasunete de grad 20 
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18. Pe măsură ce frecvența ultrasunetelor 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 care revine la traductor 
(b) Distanța parcursă de ultrasunete 
(c) Grosimea materialului testat 
(d) Timpul scurs de la generarea pulsului ultrasonic 

 
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 in piesă 
(c) O discontinuitate care nu este paralelă cu suprafața de intrare 
(d) O suprafață opusă care este paralelă cu suprafața de intrare 
 

 

UT NIVEL 1 Cunostinţe specifice  
 
1. Care dintre materialele următoare din același aliaj este cel mai probabil să producă cea mai mare   
    atenuare a sunetului pe o distanţă dată? 

(a) Forjate 
(b) Turnate cu granulaţie grosieră 
(c) Materiale extrudate 
(d) Atenuarea este aceeași în toate materialele 

 
2. Capacitatea de a separa ecoul de la reflectoarele apropiate ca adâncime se numește: 

(a) Rezoluţie 
(b) Atenuare 
(c) Precizie 
(d) Sensibilitate 

 
3. Poate fi obținută o adâncime mai mare de penetrare în materialul cu granulaţie grosierǎ: 

(a) Folosind o întârziere mai mare 
(b) Frecvenţe mai mari 
(c) Folosind o întârziere mai mică 
(d) Frecvenţe mai mici 

 
4. Traductoarele de frecvență mai mică produc: 

(a) Penetrare mai profundă, atenuare mai mare și imprăștiere mai mică a fasciculului 
(b) Penetrare mai profundă, mai puțină atenuare și o mai mare imprăștiere a fasciculului 
(c) Deschidere mai mare a fasciculului, dar sensibilitate și rezoluție mai mari 
(d) Mai puțină imprăștiere a fasciculului, dar sensibilitate și rezoluție mai mici 

  
5. Indicațiile false ar putea fi cauzate de următoarele: 

(a) Transformarea undelor datorită imprăstierii fasciculului într-un eșantion lung 
(b) Undele de suprafață generate în timpul testării cu fascicul drept 
(c) O probă cu o suprafață netedă prelucrată 
(d) Toate cele de mai sus 

 
6. Porțiunea unui traductor care este reprezentată de 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 

 



     ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE 

 

44 

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 normal scanând   grosimea   
    unei piese plate, cum ar fi o tablǎ. Acest test ar trebui să detecteze: 

(a) Defecte de tip laminar, 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 incidenţă al undelor longitudinale din care rezultă: 

(a) O undă longitudinală refractată la nouăzeci de grade 
(b) O undă de forfecare refractată la nouăzeci de grade 
(c) Reflectarea completă a undelor de forfecare 
(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 
10. Numărul de ocilatii complete care trec printr- un punct dat într-o anumită perioadă de timp (de 
obicei o secundă) reprezintă: 

(a) Amplitudinea 
(b) Lungimea impulsului  
(c) Frecvența  
(d) Lungimea 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 piezo-electrică a materialului 

 
12. O imagine de ecran care conține un număr mare de indicații de nivel scăzut („hash” sau iarba) ar    
     putea fi cauzată de: 

(a) O fisură 
(b) O incluziune largă 
(c) Material cu grăunţi grosieri 
(d) Materiale cu graunţi fini 

 
13. Într-o prezentare A scan, linia de bază orizontală reprezintă: 

(a) Cantitatea de energie sonoră 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) Reglajul lungimii sau al distanțelor 
(b) Reglajul amortizării 
(c) Întârzierea de baleiere 
(d) Reglajul lungimii impulsului 

  
15. Într-o reprezentare clasică (A scan) la metoda prin contact, pulsul inițial (presupunem ca nu   
      se utilizează întârziere de baleiere): 

(a) Este indicația înaltă din extremitatea stângă a ecranului care reprezintă suprafața de 
intrare a piesei inspectate 

(b) Este primul impuls care apare in partea dreaptă a ecranului și reprezintă limita piesei   
inspectate 

(c) Este o indicație care apare și dispare în timpul testării 
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(d) Este întotdeauna al doilea impuls din stânga pe ecran 
 
16. Termenul utilizat în ultrasunete pentru a exprima cat de repede trec undele sonore prin diverse   
      substanțe este: 

(a) Frecvența 
(b) Viteza 
(c) Lungimea undei 
(d) Lungimea impulsului 

 
17. Distanțele focale ale traductorului 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 din care rezultă: 

(a) O undă longitudinală refractată de nouăzeci de grade 
(b) O undă de forfecare refractată de nouăzeci de grade 
(c) Reflectarea completă 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 zonele localizate 
(c) Indicațiile sunt localizate și repetabile 
(d) Niciuna dintre cele de mai sus 

 
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 

 
 

Răspunsurile la intrebările din numărul anterior 

 

PT, nivel 2. Cunostinte generale 1a, 2c, 3c, 4d, 5b, 6d, 7a, 8a, 9c, 10b,11 - 

PT, nivel 2. Cunostinte specifice 1b, 2d, 3d, 4a, 5d, 6c, 7b, 8d, 9b, 10d,11c 

 

MT, nivel 2. Cunostinte generale 1b, 2d, 3a, 4d, 5c, 6b, 7d, 8d, 9c, 10c 

MT, nivel 2. Cunostinte specifice 1c, 2a, 3d, 4c, 5a, 6d, 7d, 8d, 9d, 10d,11d,12c 

 

NOTA 1: 

Intrebările sunt traduse, cu concursul specialiştilor ARoENd, din „IAEA Training Course Series 45, 

Non Destructive Testing “Sample Questions for Conduct of Examination at Level 1 and 2” 

 

NOTA 2 

ARoENd va traduce si tipări in acest an documentul 

IAEA Training Course Series 45, Non-Destructive 

Testing, pentru a oferi lucrătorilor din domeniu END 

un instrument eficient de instruire şi  verificare  
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 Întâlnirea Comitetului Director cu reprezentanţii firmelor furnizoare de 

echipamente si accesorii pentru examinări nedistructive in România. 

Presedinte George Nicolescu: Pe data de 17.10.2020 a avut loc la Predeal intâlnirea 

Comitetului Director ARoENd cu reprezentanţii firmelor care distribuie aparatură de examinări 

nedistructive in România.Această intâlnire a avut ca scop colectarea de propuneri şi sugestii 

privind locul şi modalitatea de desfăşurare a viitorului Simpozion Internaţional al ARoENd in 2021. 

Au fost făcute diverse propuneri in urma cărora CD-ARoENd va decide la inceputul anului 2021 

locul de desfăşurare al acestei activităţi. Bineinteles trebuie să ţinem seama şi de restricţiile 

sanitare care pot exista. Multumim pe aceasta cale firmelor prezente pentru ajutorul acordat. 

 

 
 

 Traducerea în limba română a unor publicaţii NDT ale IAEA.Informare 

Vă reamintim că AROEND este parte a acordul tripartit semnat de AIEA/IAEA în calitate de 
deținător al drepturilor de autor al publicaţiilor TCS 45 si TCS 60 , ANDR în calitate de Autoritate 
Națională, si ARoENd în calitate de editor a versiunilor traduse în limba română  
Traducerea si editarea documentului TCS 60 a fost finalizată ! 
Documentul in limba română se poate consulta pe site www.aroend.ro .Broşura (formatul printat) 
se poate obtine gratuit de la sediul asociaţiei, in baza unei solicitări scrise in limita stocului 
disponibil. Pentru cei care nu pot ajunge la sediul asociaţiei broşura se transmite, la cerere, prin 
poştă (cu plata ramburs a taxei de transport). 
 

 ICNDT Cel mai recent Jurnal ICNDT, Vol 9 nr 7, cuprinde impreună cu multe știri interesante. şi 
un raport despre seminarul Grupului de lucru ICNDT 1 privind impactul și răspunsul la pandemia 
Covid-19. Au participat peste 20 delegaţii. Toţi raportorii au relatat că prima măsură luată după 
introducerea restrictiilor privind mobilitatea persoanelor a fost prelungirea perioadei de valabilitate 
a certificatelor, cu diferite criterii de acordare a acestor prelungiri.S-au discutat,de asemenea, 
posibile soluţii, pe termen mediu si lung, pentru continuarea activitaţii in astfel de situaţii precum 
acceptarea instruirii la distanţă și efectuarea examinării online, cu respectarea conformității cu 
ISO / IEC 17024 în ceea ce privește integritatea, independența și imparțialitatea. 
Raportul se poate descărca de pe site-ul  www.icndt.org 
 

 Dl Vasile Popa “52 DE ANI DE RADIOGRAFIE INDUSTRIALA„ 

Dl Dr. Vasile Popa, mentorul atâtor generaţii de radiografişti si unul dintre foarte puţinii autori de 

cărţi in domeniul  examinărilor nedistructive in România şi, credem, cel mai activ dintre aceştia, 

ne face cadou o noua lucrare [52 DE ANI DE RADIOGRAFIE  INDUSTRIALA], foarte utilă 

pentru foşti, actuali şi viitori lucrători in domeniu.  
Sperăm să devină accesibilă tuturor celor interesaţi, cât mai curând . 

COMUNICATE ARoENd 

 

http://www.aroend.ro/
http://www.icndt.org/
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DOCUMENTE NECESARE PENTRU CERTIFICARE / RECERTIFICARE / REINNOIRE 

SOLICITARILE DE CERTIFICARE / RECERTIFICARE / REINNOIRE, VOR CUPRINDE URMATOARELE 

DOCUMENTE: 

CERTIFICARE INITIALA REINNOIRE 
(la expirarea primei perioade de 

valabilitate de 5 ani si apoi la fiecare 
10 ani) 

RECERTIFICARE 
(la expirarea fiecărei perioade secunde de 

valabilitate 
- la fiecare 10 ani) 

CU EXAMEN FARA EXAMEN CU EXAMEN 

CERERE - F 05 vers.B rev.1 CERERE - F 05 vers.B rev.1 CERERE - F 05 vers.B rev.1 

Acord de prelucrare date cu caracter 
personal 

Acord de prelucrare date cu caracter 
personal 

Acord de prelucrare date cu caracter 
personal 

Adeverinta de experienta Adeverinta de experienta Adeverinta de experienta 

Adeverinta acuitate vizuala Adeverinta acuitate vizuala Adeverinta acuitate vizuala 

Copie diplome cursuri Copie diplome cursuri reciclare Copie diplome cursuri reciclare 

Copie diplome studii Certificate valabile Certificate valabile 

Fotografii Fotografii Fotografii 

Copie document de identitate Copie document de identitate Copie document de identitate 

 

CERERILE DE REINNOIRE SI RECERTIFICARE SE FAC CU MINIM 6 LUNI INANTE DE EXPIRAREA 

CERTIFICATELOR. 

 

CENTRUL  DE  INSTRUIRE  SI  PREGĂTIRE  IN  EXAMINĂRI  NEDISTRUCTIVE 
 

CIP-NDT are ca obiect de activitate cursuri de instruire, perfectionare/reciclare, specializare 
adulţi,  pentru metodele de examinări nedistructive VT, PT, MT, UT, RT, ET, nivel 1, 2 si 3, 
conform SR EN ISO 9712. 
CIP-NDT este recunoscut de ARoENd ca centru de şcolarizare, conform procedurilor DC-
ARoENd. 
Cursurile se adresează lucrătorilor din toate sectoarele industriale: industria constructoare 
de masini, industria (petro) chimică, metalurgie, transport, energetică. 

 

 

  Date de contact: 
 Centrul de Instruire si Pregătire in Examinări Nedistructive  S.R.L.  
(CIP-NDT) 
Bd. Ion Mihalache   42-52, bl 35, sc B, ap 51, sector 1, 
BUCURESTI              
       Director General : Simina Grumezescu 

                                              Tel. 0745 051 124/0799 312 993    
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SimpleOilfield is a technology company developing innovative non-destructive 

sensing solutions. The company was founded on a simple idea – develop simple 

to use tools with technology to reduce uncertainty and improve efficiency. 

The company was founded in France in 2018 for research and development, and 

later, established itself in Romania in 2019 for manufacturing and sales. The 

team has over 30 years of experience in the oil and gas sector as well as over 12 

years of R&D experience in sensor and signal processing design and 

manufacturing with expertise in Electromagnetic Acoustic Transducers (EMAT), 

Eddy Current, Piezoelectric and other sensing technologies 

 

In Q4 2020, SimpleOilfield launched its first product 

EMA-3T which is an EMAT thickness gauge, aimed 

at optimizing the inspection process using digital 

workflows, asset identification technologies and 

IIoT capabilities as well as improving the quality of 

measurements with EMAT. Recent field tests have 

identified 66% cost savings (time savings only) 

when using EMA-3T. It was developed with the 

core principles of Industry 4.0 in mind. 

 

 

Also, in Q4 2020, SimpleOilfield launched 

DroneMAT, first commercial EMAT solution 

designed specifically for UAV/Drones. It has a 

modular design to allow it to be easily adaptable to 

any type industrial drone with a weight of 650 

grams while still allowing quality measurements. It 

currently has a 2–60 mm measurement range and 

ability to measure with gap up to 3 mm while 

providing an accuracy of 0.08 mm. 

 

 

For more information, check out the website www.simpleoilfield.com or send an 

email contact@simpleoilfield.com.  

 

 

http://www.simpleoilfield.com/
mailto:contact@simpleoilfield.com
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