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EDITORIAL ARoENd  
 
Stimate Doamne, 

Stimaţi Domni,  
Dragi Colegi, 

 

Reuşim astăzi să lansăm numărul 15 al revistei noastre, 
prin ajutorul colectivului redacţional precum şi al 
colegilor care ne-au transmis articole despre cercetările 
şi experienţele lor, iar pe această cale doresc să le 
mulţumesc tuturor. 

Şi acest an, 2021, a fost unul dificil, restricţiile din prima 
parte a anului, dar şi cele de după uşoara relaxare din 
iunie încă afectează industria românească. Cu toate 
acestea, Asociaţia noastră n-a încetat să își desfăşoare 
activitatea reuşind să organizeze Simpozionul anual şi 
şedinţa Adunării Generale, iar procesul de certificare 
continuă cu respectarea măsurilor sanitare. 

Simpozionul din acest an, în urma aprecierilor primite de la majoritatea participanţilor, considerăm 
că a fost un succes.   

Vom veni an de an cu idei noi de îmbunătățire și sperăm să fim mereu în întâmpinarea dorinţelor şi 
aşteptărilor membrilor noştri. 

Am încercat să identificăm şi alte locaţii pentru Simpozionul nostru, dar datorită instabilităţii create 
de pandemie, am preferat să menţinem pentru acest an locaţia din Mamaia. Pentru anii următori ne 
propunem identificarea în continuare de noi locaţii alternative pentru Simpozionul anual. 

În luna iulie în urma auditării, am obținut de la ASOCIAŢIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA – RENAR, 
extinderea acreditării și pentru tehnicile noi, respectiv: UT-Phased Array și TOFD, precum și pentru 
Radiografia digitală. 

În calitate de Preşedinte Executiv am participat la Adunările Generale ale Federaţiei Europene – 
EFNDT și Comitetului Internațional – ICNDT, desfăşurate în regim online, unde am susţinut 
prezentări ale activităţilor asociaţiei noastre. 

Ne propunem, în continuare, să atragem noi membri în asociaţie, să promovăm și să protejăm 
activitatea de examinări nedistructive, conform statutului nostru. 

Vom continua colaborarea cu organismele de reglementare, astfel încât să ne menţinem acreditările 
obţinute, iar pe plan internaţional continuăm colaborarea ca membri cu drepturi depline în EFNDT şi 
ICNDT. 

Încercăm să menţinem actualizat site-ul www.aroend.ro, astfel încât să ofere informaţii în timp real 
celor interesaţi şi invităm toţi membrii să participe activ la dezbaterile de pe forumul site-ului. 

Vă invităm să deveniţi membri și membri susţinători ai ARoENd.     

 

Preşedinte Executiv ARoENd 

Ing. George Nicolescu 
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Microtomografia de raze X ca metodă  
de optimizare a tehnologiilor avansate  

de fabricare aditivă 
 

X-ray microtomography  
for the purpose of optimizing advanced 
additive manufacturing technologies 

Dr. Mihail LUNGU1, Drd. POROȘNICU1, Dr. Cosmin DOBREA1, Drd. Adrian SIMA1,  
Dr. Ion TISEANU1, Dr. Mihai Alin POP2 

1Laboratorul de microtomografie de raze X din cadrul Institutului Național pentru Fizica Laserilor,  
Plasmei și Radiației (INFLPR) București, http://tomography2.inflpr.ro, e-mail: ion.tiseanu@inflpr.ro 

2Departamentul de Știința materialelor, Facultatea de Știința și ingineria materialelor,  
Universitatea Transilvania, Brașov, Romania, e-mail: mihai.pop@unitbv.ro 

Abstract  
In this paper we present several qualitative and quantitative metrological analyses and mechanical 

simulations performed on samples produces via different additive manufacturing technologies such as: 
Selective Laser Sintering (SLS), Fused Filament Fabrication (FFF) and Liquid Deposition Modeling (LDM) 
using a wide range of printing materials (composites filaments based on carbon or fiber glass inclusions in 
polyester matrix for FFF technology, polyamide and tool steel powders for SLS and ceramic cement). 

As a novelty from past published papers in ARoENd, here we further extend the multi-scale 
applicability of the high spatially resolved tomograph by integrating helical and laminography scanning 
modes proper and in order to optimize CT measurements on custom shaped samples (elongated or planar, 
respectively). Also, here we applied for the first time the tensile test analysis module (VG Studio MAX – 
Volume Graphics vers. 3.5) for addressing non-destructive mechanical simulations to determine the 
maximum distortion criterion on the 3D reconstructed model of tensile specimen.  

1. Introducere 
În ultimii ani, metodele de fabricare aditivă au început să fie aplicate la producerea în masă de 

componente cu geometrii interne complexe. Această creștere susținută a aplicabilității a avut loc deoarece 
din punct de vedere economic tehnologiile aditive sunt atractive în comparație cu metodele tradiționale 
de fabricație, nefiind necesară utilizarea unor instrumente dedicate pieselor. 

Astăzi, cu ajutorul tehnicilor de manufacturare aditivă se pot obține piese cu structuri geometrice 
complexe, fabricate dintr-o gamă foarte diversificată de materiale precum: pulberi metalice, ceramici, 
polimeri, fibră de carbon, etc. Ca dezavantaj, aceste tehnologii necesită în mod constant optimizări pe tot 
parcursul procesului de fabricaţie, pornind de la materia primă până la produsul final realizat. De 
asemenea, asigurarea repetabilității construcţiei unui volum este esenţială pentru industriile foarte bine 
reglementate cum ar fi cea a aviaţiei sau a dispozitivelor medicale. De aceea, un pas critic în validarea 
metodelor de manufacturare aditivă, cât şi a pieselor produse constă în dezvoltarea şi optimizarea unor 
tehnologii de detecţie a neconformităților și control de proces. 

Tomografia computerizată de raze X a fost de curând introdusă ca o metodă potenţială de validare şi 
optimizare prin analiză defectoscopică şi dimensională a probelor. Fiind o metodă de control nedistructiv, 
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tomografia de raze X este cel mai des utilizată în identificarea defectelor (ex. pori, defecte, incluziuni etc.), 
dar şi pentru verificarea preciziei de printare a probelor prin analiză metrologică.  

În lucrarea de faţă s-a propus studiul prin microtomografie de raze X a unor piese fabricate printr-o 
varietate de tehnici de manufacturare aditivă (printare 3D prin tehnologia LDM - liquid deposition 
modelling si tehnologia FFF - Fused Filament Fabrication; SLS – Selective Laser Sintering) şi integrând 
diferite materiale (suspensie ceramică, filamente compozite cu fibre de sticlă sau cu fibre de carbon, 
filamente din poliamidă, micropulberi de oţel).  

Măsurătorile au fost efectuate la o instalație tomografică concepută si realizată in Laboratorul de 
microtomografie de raze X din cadrul Institutului Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației 
(INFLPR), București. Microtomograful utilizat poate să ofere reconstrucții tomografice cu o rezoluție 
spațială în domeniul micronilor, fiind ideal pentru analiza microstructurală atât a pulberilor metalice şi 
filamentelor compozite utilizate în procesul de manufacturare aditivă, cât şi a produselor finale. 

2. Metode şi materiale  
2.1 Metode şi tehnologii de prototipare rapidă  

Imprimare 3D cu filamente (FFF) sau cu suspensii lichide (LDM)  
Tehnologia FFF presupune folosirea unor filamente continue din materiale termoplastice compozite 

(ex. sticla si carbon in matrice de PLA). Din punct de vedere hardware, echipamentul de printare 3D este 
asemănător cu cel care implică tehnologia FDM - Fused Deposition Modelling.  

(Analiza microtomografică a unor probe realizate prin tehnca FDM a fost prezentată de grupul nostru 
într-o lucrare anterioară publicată în revista Examinări nedistructive, nr. 2 (12), 2019).  

Din punct de vedere al costurilor, tehnologia FFF este una accesibilă, iar gama de materiale utilizabile 
funcție de necesități /domeniul de utilizare a pieselor printate este mult mai extinsă. 

În schimb, tehnologia LDM (Lliquid Deposition Modelling) foloseşte un extrudor dedicat materialelor 
aflate sub formă de suspensie lichidă (pastă), în cazul de faţă fiind folosită pastă ceramică. În cazul acestei 
tehnologii, calitatea și proprietățile pieselor obținute sunt in mare măsură influențate de experiența 
operatorului legată de obținerea umidității optime a suspensiei urmate de ciclul de tratament termic de 
sinterizare aplicat piesei. 

Imprimare prin topire cu fascicul laser (SLS)  
Tehnica SLS (Selective Laser Sintering) foloseşte un pat de pulbere micrometrică pentru a construi un 

prototip plan, aplicând pe suprafaţa acestuia un fascicul laser în vederea topirii şi sinterizării materialului 
într-un mod multistrat. Aceasta se poate aplica atât pentru prototipuri metalice, cât şi pentru cele plastice. 
Însă, tehnologia SLS este una scumpă și se pretează in cazul prototipurilor funcționale. În lucrarea de faţă, 
tehnica SLS a fost aplicată în vederea confecţionării unor piese din pulberi de poliamidă sau oţel. 

2.2 Metodologie de scanare tomografică şi procesare de imagini 

Metoda de inspecţie prin imagistică de raze X - Ca metodă de inspecţie prin imagistică de raze X s-a 
utilizat tomograful cu rezoluţie spaţială submicronică dezvoltat în cadrul laboratorului de micro-
tomografie de raze X din INFLPR (ARoENd, Examinări nedistructive, nr.2 (12), 2019). Analiza tomografică 
(CT) pe probe complexe de diferite dimensiuni a impus integrarea unor noi metode de scanare şi 
reconstrucţie. Aşadar, pe lângă configuraţia clasică de scanare numită “cone-beam”, s-au implementat în 
cazul de faţă metodele de scanare helicoidală (Helix-CT) şi laminografică (L-CT). 

Laminografia CT - În configuraţia clasică de cone-beam este foarte dificil de realizat o măsurătoare 
optimă pe probele plane deoarece razele X sunt exponenţial absorbite atunci când proba este în poziţie 
paralelă pe direcţia razelor X, rezultând o cvasi-exţincţie a fasciculului de raze X transmis şi în consecință 
o puternică neliniaritate asupra informaţiei primite de detectorul de raze X în timpul unei convoluții 
complete. În acest caz, este utilizată configuraţia de laminografie care constă în înclinarea probei faţă de 
axa sa de rotaţie astfel încât normala pe planul probei să nu fie paralelă cu razele X incidente. Configuraţia 
de laminografie este aplicată preponderent probelor plane multistrat (ex. placă circuit electronic). 

Helix CT - Metoda CT cu scanare helicoidală îşi propune să rezolve scanarea obiectelor „lungi”, fiind 
implementată iniţial în domeniul medical pentru scanări de tip “full body”. Ulterior acest tip de scanare a 
fost preluat şi implementat şi în tomografia industrială. Această modalitate de scanare presupune 
realizarea unei translaţii verticale la fiecare pas de rotaţie a probei în jurul propriei axe proprii. 
Principalul avantaj pe care îl oferă scanarea helicoidală este reprezentat prin obţinerea unor reconstrucţii 
3D integrale dintr-o singură măsurătoare în comparaţie cu scanarea cone-beam ce impune o serie de 
măsurători succesive şi concatenarea acestora. 
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Pachet de programe pentru reconstrucţia, vizualizarea şi procesarea imaginilor tomografice  
În cadrul laboratorului nostru se utilizează extensiv pachetul comercial VGStudio MAX 

(https://www.volumegraphics.com/). 
Pe lângă modulele software standard de reconstrucţie şi vizualizare se folosesc şi pachetele 

metrologice pentru caracterizare dimensională şi modulele de analiză cantitativă pentru caracterizarea 
porozităţii şi/sau incluziunilor - [ARoENd, examinări nedistructive, nr. 1 (13), 2020]. Un element de 
noutate aplicat în lucrarea de faţă este reprezentat prin implementarea unui nou modul software pentru 
realizarea unor simulări mecanice (tracţiune, torsiune etc.) pe baza modelului 3D al componentei obţinut 
prin tomografie. 

3. Rezultate 
Datorită procesului tehnologic aplicat fiecărei tehnologii în parte, în prezentul studiu au fost observate 

multiple defecte (ex. goluri, aglomerări de fibră sau delaminări). Cercetările în acest domeniu sunt intense 
și prin optimizarea parametrilor de printare (grosime strat, viteza de printare, temperatură de extrudare 
etc.) se încearcă înlăturarea acestora în vederea obținerii unor piese cu proprietăți mecanice mai ridicate. 
Drept urmare, modalităţile de scanare CT şi modulele software aplicate în vederea post procesării 
reconstrucţiilor CT au fost adaptate în funcţie de probele analizate, urmărindu-se determinarea unor 
rezultate optime şi evidenţierea particularităţilor materiei prime, cât şi a defectelor în probele finale. 

3.1 Analiza microtomografică a pulberilor şi filamentelor compozite 

Amestec de pulberi poliamidă şi oţel folosite în metoda SLS  

Utilizând microtomograful de raze X a fost realizată o analiză dimensională a microparticulelor 
dintr-un amestec de pulberi din oţel (A6) şi poliamidă (PA) utilizate în tehnologia SLS. În figura 1.a se 
prezintă reconstrucția 3D a amestecului oţel-poliamidă cu discriminarea particulelor din oţel, urmată de 
analiza distribuției particulelor de oţel în funcţie de diametrul acestora. 

  

 Fig. 1. Randare 3D a pulberii amestec cu evidenţierea prin cod de culori a particulelor de oţel faţă de cele din PA (a); 
Clasificarea microparticulelor din pulberi de oţel în funcţie de diametru (b). 

Cunoașterea distribuţiei după dimensiuni a microparticulelor de oţel şi de PA este importantă pentru 
procesul de fabricare aditivă deoarece diametrul caracteristic al acestora este direct corelat cu rezoluţia 
spaţială de printare, care este determinantă pentru calitatea produsului final. Postprocesarea de imagine 
s-a realizat prin aplicarea modulului „foam” din pachetul VGStudio MAX. Cu ajutorul acestui modul se pot 
obţine şi alte informaţii cantitative precum: clasificarea granulelor după volum, suprafaţă, 
sfericitate/compactitate etc.  

Analiza filamente compozite utilizate în tehnologia FFF 

Prin microtomografie de raze X au fost analizate filamente compozite din fibre de carbon sau de sticlă 
aplicate în printarea 3D prin tehnologia FFF. Astfel, s-a putut determina ponderea volumetrică a celor 
două materiale de armare (fibre de carbon sau de sticlă) în matricea de poliester (PLA). O analiză mai 
aprofundată ar putea să determine distribuţia incluziunilor de armare după forme şi dimensiuni. 

a                                                b                      
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Materialul de armare la filamentele compozite cu carbon este format din particule sferice distribuite 
omogen în volumul filamentului (figura 2.a). Prin aplicarea modulului de porozitate/incluziuni din 
pachetul VGStudio MAX a fost determinată distribuţia diametrelor particulelor de carbon (figura 2.b). 

 
Fig. 2. Secţiune laterală din reconstrucţia CT pe filament armat cu particule de carbon (a); Randare 3D respectiv secţiune 

transversală post-procesate pentru evidenţierea distribuţiei de incluziuni sferice după diametre (b). 

Măsurătorile tomografice realizate pe filamentele compozite armate cu fibre de sticlă au arătat 
prezenţa unor incluziuni de formă alungită (fragmente de fibra de sticlă) în lungul probei, de diferite 
lungimi şi distribuite omogen pe întregul volum (figura 3.a). Prin aplicarea modulul de 
porozitate/incluziune s-a determinat distribuţia în funcţie de volum a incluziunilor din fibră de sticlă 
(figura 3.b). 

             
Fig. 3. Secţiune tomografică laterală pe filament armat cu fibre de sticlă vizibile ca incluziuni de formă alungită (a); 

Randare 3D şi secţiune transversală post-procesate pentru evidenţierea distribuţiei de incluziuni în funcţie de volum (b). 

De asemenea, s-a determinat valoarea globală a ponderii volumetrice a incluziunilor în matricea de 
polimer conform tabelului de mai jos: 

Volum analizat (mm3) 18.75 

Volum total incluziuni (mm3) 0.36 

Procent incluziuni in volum (%) 1.9 

3.2 Analiza tomografică (defectoscopie şi metrologie) pe componente printate 

Piesă realizată prin tehnologia LDM (Liquid Deposition Modelling) 

A fost efectuată analiza volumetrică a defectelor (pori, fisuri, incluziuni) într-o probă realizată prin 
tehnologia LDM, având ca materie primă o pastă ceramică. 

La inspecţia reconstrucţiei tomografice se poate observa (figura 4.a) prezenţa unor defecte sub formă 
de pori distribuiţi în planul transversal (planul de depunere). Prin modulul de porozitate s-a determinat 
distribuţia în funcţie de volum a golurilor (pori, fisuri) din piesa ceramică (figura 4.b).   

a                    b                      

a                            b                      



EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE, NR 1 (15), 2021 
 

7 

            
Fig.4. Randerizare 3D a probei din ceramică (a); Secţiune laterală transparentizată şi respectiv  

secțiune transversală în care sunt evidenţiate golurile (b); 

De asemenea, s-a determinat valoarea globală a procentului de goluri in volumul piesei măsurate 
conform tabelului de mai jos: 

Volum analizat (mm3) 31043.5 

Volum total goluri (mm3) 46.98 

Pondere goluri (%) 0.15 

Piese realizate prin tehnologia SLS (Selective Laser Sintering) 

Un exemplu este piesa obținută prin tehnica SLS cu pulbere de oţel şi analizată din punct de vedere 
defectoscopic cu ajutorul microtomografiei de raze X (figura 5), in care au fost identificate multiple defecte 
sunt formă de micro-fisuri.  

                   
Fig.5. Analiza defectoscopică pe secţiuni CT transversale şi axiale ale piesei de otel fabricată prin metoda SLS.  

Deși printarea este relativ omogenă, totuşi in proba s-au putut identifica defecte sub formă de micro-fisuri. 

Conform secţiunilor transversale şi longitudinale reconstruite, piesa prezintă fisuri localizate aleator. 
O inspecţie mai amănunţită în volumul reconstruit arată faptul că procedeul de obţinere a pieselor prin 
tehnologia SLS este optimizat deoarece proba nu prezintă pori mai mari decât dimensiunea unui voxel 
reconstruit (>20µm).  

Cu ajutorul modului de metrologie prin tomografie numit “Coordinate measurement” a fost analizată 
precizia de printare a probei. Astfel, folosind funcţia de fitare 3D cu un cilindru s-a putut analiza atât 
calitativ, cât şi cantitativ precizia de printare a unui canal cilindric sau a unui perete din piesă ce descrie o 
porţiune dintr-un cilindru (figura 6). Acest lucru se obţine prin fitarea unui cilindru virtual ideal pe 
direcţia canalului printat şi determinarea razei cilindrului şi a abaterilor de la forma cilindrică printr-o 
histogramă a deviaţiilor standard. Dacă instalaţia tomografică este calibrată din punct de vedere 
metrologic, atunci se pot obţine informaţii dimensionale absolute precum raza cilindrului înscris în canal 
sau distanţa şi unghiul intre axele formelor cilindrice. 

 

a                            b                      
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Fig. 6. Analiza defectoscopică şi metrologică (dimensională) a preciziei de printate a tehnologiei SLS prin aplicarea 

modulului „Coordinate measurements”. 

Un alt exemplu analizat a fost o piesă printată prin tehnologia SLS având ca materie primă pulbere de 
poliamidă. A fost identificată distribuţia volumetrică a porilor (figura 7.a, b), iar prin fitare 3D s-a 
determinat histograma abaterilor de formă a găurii cilindrice (figura 7.c). 

               
Fig. 7. Reconstrucţia 3D a probei din poliamidă printată prin tehnologia SLS (a); Clasificarea porilor de printare în 

funcție de volumul acestora (b); Histograma abaterii de la forma cilindrică a canalelor din probă (c). 

Piese printate prin tehnologia FFF 

Au fost studiate două tipuri de probe realizate prin tehnologia FFF şi anume: proba plană multistrat 
(carbon-sticla-carbon) şi epruveta carbon. În funcţie de particularităţile dimensionale ale probelor, 
acestea au fost scanate prin moduri diferite.  

Măsurătorile CT asupra epruvetei din carbon au fost realizate prin tehnica de scanare helicoidală 
denumită şi Helix-CT (figura 8.a). Aici menționăm faptul că scanarea în mod helicoidal a fost realizată prin 
rotirea probei în jurul axei de rotație cu 1850 grade, fapt ce a permis reconstruirea acesteia cu o 
magnificare mărită. 

 

     
Fig. 8. Secţiune laterală din reconstrucţie CT pe epruvetă din compozit armat cu microparticule de carbon (a); 

Reconstrucţie 3D si analiza porilor din proba multistrat (b) 

a                         b                        c                   

a             b           
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Pentru proba multistrat plană s-a folosit tehnica de scanare prin laminografie CT (figura 8.b), urmată 
de post-procesări prin aplicarea modulului de porozitate prin care au fost evidenţiate defecte sub formă 
de pori la interfaţa dintre compozitele de sticlă si carbon. 

3.3 Simulări mecanice aplicate pe modele 3D reconstruite tomografic 

Un element de noutate aplicat în lucrarea de faţă este reprezentat prin implementarea unui nou modul 
software pentru realizarea unor simulări mecanice (tracţiune, torsiune etc.) pe baza modelului 3D al 
componentei obținut prin tomografie. 

În exemplul din figura 9 s-au realizat simulări mecanice prin aplicarea unei forțe de torsiune (100 Nm) 
pe axa Z asupra epruvetei de carbon realizate prin tehnologia FFF în vederea determinării criteriului lui 
von Mises asociat probabilității de rupere a probei (@ Young’s modulus 2.5e+11, Poisson’ ratio 0.270, 
1000 iterații). Zonele relevante simulării au fost marcate prin diferite culori (figura 9). Astfel, a fost 
determinată zona cu cel mai mare nivel de stres respectiv cu probabilitatea cea mai mare in care poate 
avea loc ruptura epruvetei din carbon. 

  
Figura 9. Simulări de rupere mecanică la torsiune pe reconstrucţii CT; Zona în care a fost aplicată forţa a fost marcată 

prin culoarea verde iar zona de prindere a probei cu roşu (evidențiate prin săgeți);  

Tomograful de mare putere de penetraţie cu care am obţinut aceste rezultate, prezentat mai jos, este 
proiectat şi realizat în cadrul Laboratorului de microtomografie de raze X din cadrul INFLPR.  

 
Precizăm că deţinem pentru acesta Autorizaţii CNCAN de Utilizare si de Manipulare.  
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Concluzii 
În lucrarea de faţă am prezentat modul in care s-a utilizat microtomografia de raze X ca tehnică de 

analiză neinvazivă, completă, aplicabilă ca metodă de validare şi control de proces pe probe 
manufacturate aditiv (tehnologia LDM - Liquid Deposition Modelling; tehnologia FFF - Fused Filament 
Fabrication; metoda SLS – Selective Laser Sintering), de la nivel de materie primă la produs final, utilizând 
diferite materiale precum: suspensie ceramică, fibre sticlă, fibre carbon, poliamidă si oţel. 

În prima etapă s-a demonstrat utilitatea metodologiei prin analiza materialelor prime relevante 
pentru diferite tehnologii de fabricare aditivă. 
• A fost realizată metrologie calitativă şi cantitativă pe amestec pulberi poliamidă şi oţel relevante 

tehnologiei SLS prin care s-a determinat distribuţia de volum a granulelor, sfericitatea şi compactitate 
acestora; 

• Au fost determinate omogenitatea si valorile globale ale ponderilor volumetrice ale elementelor de 
armare in filamentele compozite din matrice de PLA armată cu particule de carbon sau fibre de sticlă, 
relevante pentru tehnologia de fabricare FFF. 

În a doua etapă au fost analizate probe tip produs final pentru diferite tehnologii de fabricare aditivă: 

• S-a efectuat analiza volumetrică asupra porilor aflaţi într-o piesă ceramică realizată prin tehnologia 
LDM. A fost determinată valoarea globală a procentului de pori din întreaga piesă măsurată; 

• S-a efectuat analiza defectoscopică şi metrologică pe o piesă realizată prin tehnica SLS având micro-
pulbere de oţel ca materie primă. Uniformitatea printării SLS a fost demonstrată prin faptul că piesa 
studiată este lipsită de pori mai mari de 20 µm. Defectele observate confirmă studiile de până acum 
legate de această tehnologie și anume că precizia laserului și topirea locală, uniformitatea 
dimensională a pulberii și principiul de lucru conferă pieselor obținute proprietăți fizico-mecanice 
ridicate. 

• Tehnologia SLS a fost validată și pentru printarea probelor din pulbere de poliamidă prin 
demonstrarea conformităţii distribuţiei volumetrice a porilor de printare și a toleranţei metodei la 
reproducerea formelor.  

• Pentru analiza unor piese de forme particulare (structuri multistrat sau alungite) s-au implementat 
configuraţii de scanare tomografice speciale precum laminografia rotaţională şi tomografia 
helicoidală. Scanarea de tip laminografic a fost utilizată pentru efectuarea unei măsurători CT 
optimizate pe o probă plană multistrat (carbon-sticlă-carbon). Scanarea helicoidală a fost aplicată pe 
o epruvetă din carbon printată prin tehnica FFF. 
În finalul acestei lucrări se prezintă pentru prima dată simulări mecanice pe modele 3D reconstruite 

tomografic. Simulările au fost realizate cu modulul „torsion test” (VGStudio MAX – Volume Graphics ver. 
3.5) pe o probă tip eprubetă din carbon realizată prin tehnica FFF în care s-a simulat şi identificat zona cu 
cea mai mare probabilitate de rupere prin calcularea criteriului Von Mises. 

Se poate considera că, prin multitudinea de informații obținute prin microtomografie se oferă 
posibilitatea optimizării metodelor de manufacturare aditivă și asistentă in alegerea materiei prime de 
calitate. Prezentul studiu este un prim pas in vederea realizării unor cercetări mai amănunțite viitoare 
pentru cele trei tipuri de tehnologii de printare. 

 

Studiul a fost finanţat prin Programul Nucleu al Institutului National pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi 
Radiaţiei PN 19 15 01 01 (contract Nr. 16N/2019).  
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Abstract 
Ultrasonic inspection is a routine Nondestructive Examination (NDE) method adopted by the aircraft 

engine manufacturers. However, the detection of smaller defects in such materials is made difficult by the 
complicated ultrasound-microstructure interactions. One of the adverse influences of the interactions is 
the high backscattered grain noise level accompanying with the ultrasonic inspections of some titanium 
alloys. The high grain noise deteriorates the Signal to Noise ratio (S/N) of pulse/echo inspections and 
consequently may lead to the missing detection of an existing flaw. Ultrasonic signal fluctuations have 
direct impact on flaw detection, flaw characterization and the estimation of the Probability of Detection 
(POD). The total backscattering is controlled by grain morphology, grain orientation and elastic 
anisotropy, which may vary throughout the microstructure. Thus any Thermo-Mechanical Processing 
(TMP) leading to the variations of material microstructure may influence the backscattered grain noise. 
We developed new ideas of how to extract useful microstructural information from the forging simulation 
software Simufact.forming, a commercial software package produced by Simufact Engineering GmbH. A 
model is then developed to correlate the grain noise signals with the microstructural variations due to the 
inhomogeneous plastic deformation associated with the forging processing. The grain noise levels 
predicted by the model at various locations are compared with experiments. Reasonably good agreements 
are observed. 

Keywords: Ultrasonic Grain Noise, Simulation Software, Elastic Anisotropy 

1. Introduction 
In principle, the noise caused by the structure of polycrystalline materials is the result of the 

inhomogeneity of the acoustic properties of the material. These in-homogeneities are primarily associated 
with the anisotropy of the elasticity constants in grains or crystals. Total scattered radiation can be 
controlled by grain morphology, grain orientation, and elastic anisotropy of the microstructure. 

Large variations in material noise were observed in connection with the position and direction of 
examination for Ti-6Al-4V slabs. Such variations are supposed to be correlated with variations of the 
microstructure that come from the thermo-mechanical process. 

The thermo-mechanical process is the most used way to control the microstructure and consequently 
the mechanical properties (for example imposing restrictions on the working temperature and the degree 
of deformation). A large variety of microstructural characteristics of the final product (grain size, degree 
of recrystallization, texture, etc.), [1] are related to the parameters of thermo-mechanical processes. Thus, 
in order to be able to anticipate the ultrasonic behavior of a material, it is essential to anticipate its 
structural characteristics as a result of TMP, for which purpose we use computerized prediction 
techniques of the forging process. [2] 
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2. Material Noise Prediction Elements 
A typical thermo-mechanical process is the one applied in the case of forging ingots (Figure 1). The 

cast ingot is transformed into a cylindrical billet by reducing the diameter and then by forging it is brought 
to a shape as close as possible to the final product. 

The microstructure of the ticket will depend on the microstructure of the casting and the history of 
the thermo-mechanical process. [3] In the cast ingot, the grains are typically equiaxi, but due to the drastic 
reduction in diameter, the typical microstructure of the billet will be with elongated macro-grains 
(primary β), consisting of α colonies of hexagonal crystals created by solid state transformations with the 
orientation determined in the piece of that of the initial β grains. The final microstructure of the forging is 
dependent on the specifics of the forging process (forging temperature, processing time, deformation rate, 
cooling rate and subsequent heat treatment). [4] 

Apart from the morphology of the structure, the in-homogeneities of the plastic deformations during 
forging induce a preferential orientation of the crystals, a texture formed by the cleavage or maclation of 
the crystals, or a combination between the two. [5] 

Such deformations on which the texture depends will act as the elastic anisotropy factor <δCijδCkl˃ 
vary with the position and direction inside the slab. These variations influence the material noise. 

Due to these deformations, the deformation texture appears, which is conventionally represented by 
polar figures that describe the statistical distribution of the hexagonal basal plane. The extent and 
intensity of the texture are dependent on the volume of deformation and the temperature at which it was 
performed. [6], [7] 

Due to the influence of inhomogeneous plastic deformation, the microstructure is expected to have 
local variations in grain morphology, grain orientation and texture. 

 
Figure 1. Typical forging process accompanied by deformation and orientation  

of the grain depending on their position in the final product. [13] 

However, for large slabs it is difficult to give photographic details of structural variations only through 
traditional metallographic approaches. [8] Numerical simulations were carried out in order to do a 
comparison between numerical data and experimental results. The simulations were carried out using an 
implicit commercial code able to conduct coupled thermo-mechanical-microstructural analysis of hot 
forming processes of metal alloys. [9]  

For this purpose, there are specialized software packages such as DEFORM® or Simufact.forming 

 
Figure 2. (a) Initial VAR ingot square cross section with no strain induced top and DEFORM® simulation  

of the cross-section strain induced during the primary forging, (bottom) [orange/yellow coloring relates to 
total high strain regions]. (b) 3D schematic of a typical open die forge / titanium alloy work piece interaction 

during the primary forging process with strain induced overlaid.[10] 
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An example of using these programs is given in Figure 2 where the case of a forged cylindrical ticket 
type is presented. The figure shows the “stress map” where the variations of the plastic deformation 
stresses are highlighted according to their position in the part, in a section of the forged billet. 

An approach was thus developed through a mathematical model that can be predictable from the 
noise of material deduced from variations in microstructure, which in turn are dependent on plastic 
deformations during the forging process. It is possible to anticipate and thus determine the noise of the 
material and implicitly the quality of the material from the point of view of the ultrasonic control, in 
different areas of a forged part, by modelling the forging technology. [11] 

For this purpose, we start from the hypothesis of the elements that cause the scattering of ultrasonic 
radiation in the bill, having a specific orientation and elongation. These elements are a consequence of the 
forging process that changes their shape and orientation and introduces the deformation texture. The 
position and texture of these elements in the slab can be deduced by applying the program 
Simufact.forming produced by Simufact Engineering GmbH. 

2.1. The Relationship between the Elastic Constants of Two Points Located in a Textured Biphasic 
Microstructure 

To predict an absolute noise level, we need detailed knowledge of the metal microstructure which 
enters the model calculations through certain frequency-dependent factors known as "backscatter 
coefficients" or "Figures-of-Merit" (FOM). The resulting expression for "noise" produced under these 
conditions contains a factor which depends on the volumetric density of scatters and their Root Mean 
Square (RMS) scattering amplitude in the backscattered direction. This term, which is called FOM, appears 
to be a material property useful in characterizing microstructure. Under the assumption that the solid 
density is independent of position, FOM (ω) and η (ω) for longitudinal waves propagating in the in S3 
direction are related to microstructure features by eqn. (1): 

  FOM (ω) 2 = η (ω) =K/(4πρVt2)2∫𝑑𝑑3𝑆𝑆 ‹ δC33( 𝑟𝑟 ) δC33 (𝑟𝑟′��⃗ ) ›𝑒𝑒2𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖3  (1) 

where: 
η(ω)- backscattering power coefficient 
ω - is the angular frequency, 
k - is the magnitude of the wave vector of the incident wave, 
ρ - is the density of the solid, 
Vt- is the longitudinal wave velocity, 
S = 𝑟𝑟-𝑟𝑟′��⃗  - is a vector defined by the two points 𝑟𝑟 and 𝑟𝑟′��⃗  in the solid medium, 
S3 - is the component of 𝑆𝑆 in the direction of wave propagation (3-direction), 
δC33 ( 𝑟𝑟 )- is the local deviation of the elastic constant from its Voigt average, 
δC33 (r ⃗) = (C33 – C33Voigt), and the notation ‹...› denotes an ensemble average, 
‹δC33 (r ⃗) δC33 (r' ⃗) › is known as the two-point correlation of elastic constants, which describes the 

correlation in the perturbation in the elastic stiffnesses. 
For single-phase materials which are macroscopically homogeneous and have a random 

microstructure orientation, < C33 (r ⃗) δC33 (r '⃗) > may be written in the form:  

  <δC33 (r ⃗) δC33 (r' ⃗) >= <δC33 δC33>W (r ⃗-r' ⃗)  (2) 

where: 
<δC33 δC33> - is a constant controlled by the crystal anisotropy; 
W (r ⃗-r '⃗) - the probability that two points separated by the distance (r ⃗-r' ⃗) in the solid will be in 

the same crystal; 
<δC33 δC33> can be considered as an average of the solid angle (C33 - C33Voigt) for a single crystal. [12] 

  FOM(𝜔𝜔)2 = η(𝜔𝜔)=� 𝜔𝜔2

4𝜋𝜋𝜋𝜋𝑉𝑉𝑙𝑙
2�

2
< δ𝐶𝐶33 δ𝐶𝐶33 > ∫𝑑𝑑3𝑆𝑆 W�𝑆𝑆 ���⃑ �𝑒𝑒2𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖3   (3) 

For the ellipsoidal element causing scattered radiation shown in Figure 3, which is assumed to be 
axially symmetrical along the Z axis and the semi-axes am and cm, eqn. (3) can be written as in eqns. (4÷7). 

 FOM(𝜔𝜔)2 = η(𝜔𝜔)=� 𝜔𝜔2

4𝜋𝜋𝜋𝜋𝑉𝑉𝑙𝑙
2�

2
< δ𝐶𝐶33 δ𝐶𝐶33 > ∫ ∫ 2 sin𝛳𝛳

𝐴𝐴3
𝜋𝜋
0

2𝜋𝜋
0  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 (4) 

 A={1+(𝑅𝑅2−1) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜃𝜃2}2

(3𝑉𝑉𝑅𝑅/4𝜋𝜋)1/3  - 2ik (sin θ sin Φ sin τ + cos θ cos τ) (5) 

 R = 𝑎𝑎𝑚𝑚
𝑐𝑐𝑚𝑚

 - the ratio of the dimensions of the element causing the scattering (6) 
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 V=4𝜋𝜋𝑎𝑎𝑚𝑚
3

3𝑅𝑅
 - the average volume of the element causing the scattering (7) 

 
Figure 3. Geometry of an ellipsoidal scattering element, sonic beam propagation is assumed  

to be parallel to vector k. [13] 

When the variations and intensity of the texture are small, its effect in correlating the elasticity 
functions between two points is given by the term <δC33δC33>. Due to the presence of texture, this term 
may change depending on the direction of examination. 

The intensity and type of texture are defined as functions of orientation of the crystals, respectively by 
the probability that a certain crystal has a specific orientation in relation to the coordinate axes of the 
sample. 

Specifically, the representation of a crystal in the microstructure is made by a set of Euler angles θ, ψ, 
ɸ. The orientation function of the crystals is represented by w (ξ, ψ, ɸ), where: 

ξ = cos θ and w (cos θ, ψ, ɸ) sin θ dθ dψ dɸ is the probability of finding crystals oriented in the 
angular domain dθ dψ dɸ. [13] 

Obviously, 
 ∫ ∫ ∫ 𝑤𝑤(𝜉𝜉,𝜓𝜓,ɸ)1

−1
2𝜋𝜋
0 𝑑𝑑2𝜋𝜋

0 𝜉𝜉 𝑑𝑑 𝜓𝜓 𝑑𝑑 ɸ =1 (8) 

Once w (ξ, ψ, ɸ) is defined, the effect of the texture can be evaluated. In our case, <δC33δC33˃ with 
texture can be evaluated with the eqn. (9). [2] 

 < δC33δC33 ˃ = ∫ ∫ ∫ [δC33(𝜉𝜉,𝜓𝜓,ɸ)δC33(𝜉𝜉,𝜓𝜓,ɸ)]𝑤𝑤(𝜉𝜉,𝜓𝜓,ɸ)1
−1

2𝜋𝜋
0 𝑑𝑑2𝜋𝜋

0 𝜉𝜉 𝑑𝑑𝜓𝜓 𝑑𝑑ɸ (9) 

The term δC33 (ξ, ψ, ɸ) in eqn. (9) represents the local deviation from Voigt's average of the 
homogeneous alpha phase macrostructure, respectively δC33 (ξ, ψ, ɸ) = C33 (ξ, ψ, ɸ) -C33Voigt. Consider 
the basal plane of the crystals normal to the flow direction of the metal during plastic deformation, as 
shown in Figure 4. 

Mathematically, the function w (ξ, ψ, ɸ) is a function only of ξ or θ (ξ = cos θ). It is not possible to 
assess exactly to what extent the distribution of the basal poles changes with respect to θ. For reasons of 
mathematical correctness, w (ξ) is expressed in the Gaussian form w (ξ) = C𝑒𝑒−(𝜉𝜉/𝛥𝛥)2 .  

By the normalization conditions established in eqn. (8), the constant C is defined in eqn. (10), where 
erf represents the function error. [13] 

  w (ξ)) = 1

�4𝜋𝜋5/2𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥�1𝛥𝛥��
 𝑒𝑒−(𝜉𝜉/𝛥𝛥)2  (10) 

 

Figure 4. Crystallite alignment within forging. [14] 
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The term Δ is the one that determines the intensity of the texture. When Δ becomes very large, the 
texture disappears so that w (ξ) is a constant for a randomly distributed environment. 

The small values of Δ correspond to a very pronounced texture. It is known that the intensity of the 
texture is determined by the volume of labor performed on the material or by the internal stresses 
resulting from its plastic deformations. 

The relation between Δ and the internal tensions εe is given by eqn. (11): 

  Δ = P1/√Ԑe (11) 

where P1 is an adjustment parameter that can be deduced by comparing theoretical predictions with a 
number of experiments. Finally, the function w (ξ) can be expressed relative to the internal stresses εe 
according to eqn. (12). 

 w (ξ) = 1

�4𝜋𝜋5/2𝑃𝑃1𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥�√Ԑe𝑃𝑃1 ��
 𝑒𝑒−𝜉𝜉

2
Ԑe/𝑃𝑃12 (12) 

The effect of the texture <δC33δC33˃ can be evaluated by replacing w (ξ) in eqn. (9) with the 
expression from eqn. (12).  

 

Figure 5. Plastic deformation stress map 

A specific example is given by Figure 5 and 6 in which a simulation performed using the program 
Simufact.forming 12.0., simulation program in the field of forging technologies is presented 

In this case, we started from a Ti6Al-4V ingot with a diameter of 400 mm and forged to a final 
diameter of 250 mm. Both the map of internal stresses and that of the material flow directions clearly 
indicate that these directions are rigorously aligned with the radial forging directions. As shown in Figure 
6, the basal plane of the crystals tends to align with the direction of flow of the metal. Since the values of 
the internal stresses can be evaluated with the help of the stress map obtained with the help of the 
Simufact.forming program, (Figure 5) the exact value of <δC33δC33 ˃ can be determined with eqn. (12) 
and eqn. (9) if P1 is known. For biphasic structures (α + β), the element <δCij δCkl˃ is smaller than that for 
pure α structures. To quantify this effect, a second adjustment parameter P2 is entered. 

 < δCij δCkl ˃α+β = P2 < δCij δCkl ˃ α (13) 
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2.2. Calculation of the Coefficient of Power of the Scattered Radiation 

We consider the model parameter V (eqn. 7) constant in the forging volume while the local parameter 
<δC33 δC33˃α + β is determined by the two adjustment parameters P1 and P2 and by the plastic deformation 
stresses (eqns. 9 ÷ 13). The calculation of the FOM is made for the direction of radial examination for tickets 
and normal to the major surface for forged plates. The values of the internal stresses εe (Figure 5) and the 
orientation angles of the crystals in relation to the angle of incidence of the incident beam (Figure 6) can be 
determined using the simulation program Simufact.forming, for a specific forging technology, at each point of 
the examined piece. The FOM calculation is done in several stages, as follows: 

 
Figure 6. Map of speeds and flow directions of the material. 

Stage 1 - A FOM-Frequency Dependence Curve is experimentally raised using the stepped reference block 
provided with Flat Bottom Holes (FBH) 3/64 and 5/64, positioned at different depths (Figure 7). To do this, 
successively scan the FBH 3/64 at a depth of 129.5 mm from the inlet surface, with three immersion transducers 
having the same dimension of the piezoelectric element but different central frequencies (respectively 2.25 MHz, 
5 MHz and 10 MHz) and the oscillograms of each scan are recorded (Figures 8, 9 and 10). 

 

 
Figure 7. Forged plate examination reference block. 

 
Figure 8. Transducer Φ 19 mm, 2.25 MHz. 
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Figure 9. Transducer Φ19 mm, 5 MHz. 

 
Figure 10. Transducer Φ19 mm, 10 MHz. 

 
The examination sensitivity will be set so that the reference reflector is at the same relative amplitude, 

respectively FBH 3/64 echo at 60% of Full Screen Height (FSH) for each scan. The material noise level 
(which is directly proportional to the FOM) will be recorded for each transducer and the S/N ratio for 
each transducer will be determined. Experimentally, these value of the S/N ratio are determined as follow: 

 2.25 MHz Transducer - S/N = 6:1 
 5.0 MHz Transducer - S/N = 4:1 
 10.0 MHz Transducer - S/N = 2:1 
The Signal/Noise ratio can be expressed as a function of the pulse volume and the power coefficient of 

the scattered radiation η (ω) according to eqn. (14). [14] 

 S/N=�𝐴𝐴𝛥𝛥𝐴𝐴𝑎𝑎𝐴𝐴(𝜔𝜔)
�𝜂𝜂(𝜔𝜔)

� 1
�𝐵𝐵2 𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥

  (14) 

where: 
B - average ultrasonic pulse diameter, 
Δ𝑡𝑡𝑝𝑝 - ultrasonic pulse length, 
𝐴𝐴𝑓𝑓𝑙𝑙𝑎𝑎𝑤𝑤 - amplitude of the reference defect at 60% FSH. 
To determine the pulse volume, a FBH 3/64 located at a depth of 129.5 mm is used for the pulse 

diameter and the bottom echo from the lower surface of the step of 136 mm (Figure 7) to determine the 
pulse length. [15] 

Given these data and the amplitude of the reference defect 𝐴𝐴𝑓𝑓𝑙𝑙𝑎𝑎𝑤𝑤, the same (60% FSH) for all 
examinations, we can determine the conversion factor between FOM and S/N ratio for each transducer, 
respectively each examination frequency. The dependency graph between FOM and frequency can now be 
drawn (Figure 11). 

 

Figure 11. Dependency FOM-Frequency 
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Stage 2 - The Simufact.forming program will be run and the degree of deformation of the material, 
volume V and ratio R will be set as initial values in order to obtain the values of the plastic deformation 
stresses Ԑe for the scanned reference block. 

Stage 3 - An FOM value will be appreciated from the graph in Figure 11 for the frequency with which 
the examination is performed. Using the eqns. (3÷7), from this value determined graphically we can find 
the value <δC33δC33 ˃ from which we can later deduce the value Δ from eqn. (11) and knowing the value 
Ԑe deduced in Stage 2, the value of the adjustment parameter P1 can be deduced. 

Stage 4 - Having the value of the adjustment parameter P1, and with the help of the simulation 
program Simufact. forming from which the angle of inclination of the basal plane is extracted in relation to 
the incident beam τ, volume V and ratio R, we can calculate FOM (eqn. 4) for any  

forged part like the one in Figure 12, at any point thereof. Since the FOM value is also related to the 
S/N ratio, for the same transducer and on approximately equal working fields, it can be evaluated by 
comparing the FOM values obtained by calculation on scan areas 1, 2 and 3 (Figure 12) with the value 
obtained on the reference block, which from the areas of the plate to be examined meets the S/N ratio 
conditions required by the standard. 

 
Figure 12. Map of plastic deformation stresses in a forged plate. 

Another element of material noise prediction is the orientation of the crystals according to the 
scanning direction. This orientation is related to the direction of flow of the material (Figure 13) and can 
be anticipated in order to determine the defining angles for the element causing the scattering (Figure 3), 
using the same simulation program. The forging technology will be modified accordingly in order to 
achieve those material and texture conditions that allow the efficient ultrasonic examination of the semi-
fished product. 
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Figure 13. Map of velocities and flow directions of the material in a forged plate. 

3. Conclusions 
We set out to develop a model that correlates the material noise with the microstructural variations 

resulting from the plastic deformations during forging. The inputs of this model refer to the average 
volume V of the element that causes the scattering, supposed to be constant during forging, to the 
geometric characteristics of this element and to the local texture due to the inhomogeneity of the plastic 
deformation stresses. 

The shape and orientation of the elements causing the scattering can be deduced with the 
Simufact.forming simulation program and vary over the entire volume of the slab. The other parameters 
necessary for modeling, respectively the adjustment parameters P1 and P2 for the characterization of the 
anisotropy of the elastic properties were obtained experimentally. 

The aim of this paper is a better understanding of the fundamental ultrasonic properties of Ti-6A1-4V 
slabs as well as the improvement of inspection and manufacturing procedures of this material. 
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Abstract       
There are frequent cases when the operators alternately perform radiographic examinations 

according to different specifications, e.g. some based on European Norms, others that comply with the 
requirements of the ASME Code. When the routine becomes tiring, the possibility of examination 
technique errors becomes a reality. This article aims to review the differences, sometimes subtle, between 
the requirements of the two references. Because it is the most common, only radiographic examination of 
the welds will be addressed. 

1. Introducere  
În general, o examinare radiografică de calitate implică un compromis atent între o serie de parametri 

tehnici și este relativ ușor, datorită lipsei cunoștințelor, să se utilizeze o tehnică inadecvată scopului 
examinării, sau insuficient de sensibilă [1]. Unul din rolurile reglementărilor este de a îndruma operatorul 
pentru folosirea tehnicii de lucru adecvate la detectarea imperfecțiunilor relevante pentru calitatea 
proiectată a produsului. Un alt rol este de a stabili cadrul general pentru rezultate reproductibile și 
comparabile ale examinărilor. Acest deziderat poate fi îndeplinit numai dacă operatorii aplică aceleași 
cerințe pentru tehnica radiografică utilizată. 

Examinarea nedistructivă a sudurilor este cea mai comună aplicație a radiografiei cu film și tehnica 
radiografică utilizată la suduri este reglementată atât de standardul EN ISO 17636-1 [2], cât și de Codul 
ASME, Secțiunea V, Art. 2 [3]. Ambele documente stabilesc reguli de bună practică în vederea obținerii 
unei sensibilități radiografice prescrise. Ne propunem să punem în evidență diferențele, uneori subtile, 
dintre cerințele acestor două documente de bază.  

2. Elemente luate în considerare     
Este bine cunoscut că sensibilitatea radiografică este determinată de contrastul radiografic și definiția 

radiografică (uneori denumită neclaritate radiografică), acestea fiind influențate de mai mulți factori.   
Pentru contrastul radiografic se iau în considerare variațiile de grosime ale obiectului examinat și 

densitatea acestuia, energia radiației, contribuția radiației împrăștiate, tipul fimului și al ecranelor 
intensificatoare, densitatea de înnegrire (numită și densitate radiografică), iar pentru definiția 
radiografică sunt considerate geometria de expunere, dimensiunea petei focale, variațiile abrupte de 
grosime ale obiectului examinat, tipul filmului, al ecranelor intensificatoare și modul de utilizare al 
acestora, energia radiației și parametrii de developare ai filmului expus [1], [4].  

Deși sensibilitatea radiografică și calitatea radiografiei executate nu au aceeași semnificație totdeauna, 
este în general acceptat că la detectarea imperfecțiunilor interne este de primă importanță sensibilitatea 
radiografică și că o radiografie de calitate este aceea care oferă o sensibilitate radiografică ridicată [1].  
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Deoarece calitatea radiografiei necesită măsurare, comparația dintre reglementări trebuie să ia 
neapărat în considerare, pe lângă factorii mai sus enumerați, și indicatorii de calitate a imaginii (ICI), 
împreună cu modul de utilizare al acestora.  

3. Factori de influență ai contrastului radiografic 
EN ISO 17636-1 (subcap. 7.2) ia în considerare contrastul obiectului radiografiat prin limitările 

impuse energiei radiaţiei. Sunt stabilite valori maxime ale tensiunii generatorului X, funcţie de grosimea 
penetrată a materialul radiografiat și natura acestuia, respectiv domenii de grosimi penetrate, funcție de 
tipul sursei ɣ [gamma] și natura materialului examinat. În cazul surselor ɣ, domeniul de grosimi penetrate 
depinde de clasa tehnicii de examinare și poate fi extins la valori mai mici de grosime (pentru Se75 și 
Ir192), dar numai cu acordul clientului. 

Codul ASME, Secțiunea V, Art. 2 (T-272), abordează relaxat subiectul selectării energiei radiației, 
impunând doar condiții privind rezultatul final : indiferent de tehnica utilizată, energia radiației trebuie să 
conducă la îndeplinirea cerințelor pentru densitatea de înnegrire și ICI. Cade în sarcina operatorului să 
selecteze energia optimă care să conducă la îndeplinirea cerințelor de calitate radiografică. 

Privitor la filmul radiografic, EN ISO 17636-1 (subcap. 7.3) are cerințe stricte pentru selecția clasei 
sistemului de filme radiografice, funcţie de energia radiației, de grosimea penetrată a materialului 
radiografiat și natura acestuia, dar și funcție de clasa tehnicii radiografice.  

Codul ASME, Secțiunea V, Art. 2 (T-231.1), acordă libertate totală la selectarea tipului de film utilizat, 
acesta putând fi orice tip de film radiografic de uz industrial. Cade iarăși în sarcina operatorului să 
selecteze filmul potrivit, care să permită îndeplinirea cerințelor de calitate radiografică. 

Referitor la ecranele intensificatoare, EN ISO 17636-1 (subcap. 7.3) face doar recomandări privind 
materialul acestora și grosimea, funcție de aceleași variabile ca și cele de la selecția filmului radiografic, în 
timp ce Codul ASME, Secțiunea V, Art. 2 (T-232), menționează laconic că este permisă folosirea ecranelor 
intensificatoare metalice, fără alte precizări. 

Atât EN ISO 17636-1 (paragraf 7.5.2), cât și Codul ASME, Secțiunea V, Art. 2 (T-223), impun verificarea 
influenței radiației retroîmprăștiate asupra contrastului radiografic, prin aplicarea literei B din Plumb pe 
spatele casetei. Sunt totuși unele diferențe: înălțimea minimă a literei B trebuie să fie 11 mm conform Cod 
ASME, comparativ cu 10 mm conform EN. Mai mult, Codul ASME cere ca dispunerea literei B să nu se facă 
la întâmplare pe spatele casetei, dar într-o locație astfel încât să poată apare ca imagine în zona 
radiografiei în care va fi evaluată calitatea acesteia. Aceasta înseamnă, după cum vom vedea mai departe, 
că imaginea literei B trebuie să aibe condiții să apară în zona imaginii ICI. 

Remarcăm un plus de informație în EN referitor la măsurile pentru reducerea efectului radiației 
împrăștiate, subcap. 7.5 fiind dedicat acestui subiect, inclusiv cu indicații privind grosimea ecranelor 
suplimentare care pot fi folosite în fața/pe spatele casetei. Atunci când lucrează sub Cod ASME, este 
sarcina operatorului să întreprindă acțiunile potrivite pentru limitarea radiației împrăștiate. 

Ambele reglementări abordează similar problema radiografierii sudurilor cu variații semnificative de 
grosime, recomandarea fiind să se utilizeze tehnica filmului multiplu.  

Deosebiri notabile găsim și în cazul cerințelor pentru densitatea radiografică. În primul rând, EN ISO 
17636-1 (subcap. 7.8) stabilește două clase de tehnici radiografice, clasa A (tehnici de bază) și clasa B 
(tehnici îmbunătățite), valoarea minimă a densității radiografice (D) în zona examinată fiind 2, pentru 
clasa A, respectiv 2,3, pentru clasa B, indiferent de sursa de radiații care se utilizează. Sunt admise 
derogări cu acordul clientului, până la valoarea D = 1,5 la clasa A, respectiv D = 2 pentru clasa B.   

Și Codul ASME, Secțiunea V, Art. 2 (T-282-1), abordează diferențiat (dar cu alte criterii) valoarea 
minimă a densității radiografice în zona examinată, valoarea fiind 1,8 pentru generatori X, respectiv 2 
pentru surse ɣ, fără niciun fel de derogări. Cerințele pentru densitatea radiografică minimă la tehnica cu 
film multiplu sunt identice în ambele reglementări (valoare minimă D = 1,3 pentru fiecarea radiografie, 
atunci când interpretarea se face cu radiografiile suprapuse). 

Valoarea maximă a densității radiografice în zona examinată este totdeauna limitată la D = 4, atunci 
când se lucrează conform Codului ASME, în timp ce, conform EN, aceasta nu este limitată decât de 
performanțele negatoscopului. În această privință, se remarcă o abordare mai avansată în EN ISO 17636-
1, în concordanță cu faptul stabilit că gradientul (contrastul) filmelor radiografice industriale crește 
continuu cu valoarea densității de înnegrire [1], [4].  

Pe de altă parte, Codul ASME, Secțiunea V, Art. 2 (T-282-2) introduce restricții privind variația 
densității de înnegrire: densitatea radiografică, oriunde în zona examinată, nu trebuie să varieze cu mai 
mult de -15% / +30% din densitatea prin corpul ICI tip placă (penetrametru), adiacent găurii esențiale 
(adică cerută a fi vizibilă), sau adiacent firului esențial al ICI cu fire, și nu trebuie să depășească intervalele 
de densitate minimă/maximă admise pentru zona examinată. Când aceste cerințe nu sunt îndeplinite, 
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atunci trebuie utilizat câte un ICI suplimentar pentru fiecare zonă /zone afectate, iar radiografia trebuie 
refăcută.   

O derogare de la aceste cerințe este posibilă numai pentru ICI tip placă (penetrametre), atunci când 
acestea se folosesc cu plăcuțe de compensare a supraînălțării sudurii (a se vedea pct. 6.2 din articol). 

Cerințele Codului ASME pentru variația densității radiografice implică o delimitare foarte îngrijită a 
zonelor examinate individual, o geometrie de expunere atent proiectată și parametri de expunere bine 
aleși. Trebuie remarcat că aceste cerințe, odată respectate, îmbunătățesc consistența informației purtată 
de vizibilitatea firului esențial /găurii esențiale în raport cu nivelul atins de sensibilitate radiografică.  

EN ISO 17636-1 nu menționează astfel de restricții, subiectul fiind indirect abordat prin cerința 
(subcap. 7.7) ca raportul dintre grosimea penetrată la marginea exterioară a unei zone de grosime 
uniformă și cea corespunzătoare axei centrale să nu fie mai mare de 1,1 pentru clasa B, respectiv 1,2 
pentru clasa A, dar această cerință nu este transpusă într-o cerință de limitare a variației densității 
radiografiei în lungul sudurii radiografiate.  

4. Factori de influență ai definiției radiografice 
Atât Codul ASME cât și EN ilustrează geometriile de expunere uzuale, dar nivelul de reglementare este 

diferit în multe privințe. În primul rând, EN ISO 17636-1 (subcap. 7.6) indică distanțe minime de expunere 
(f) pentru tehnicile clasa A și clasa B, pentru ultimele distanța minimă de expunere fiind dublă. Aceste 
distanțe de expunere rezultă din formule (fără a se detalia pe ce bază au fost introduse), care includ ca și 
variabile pata focală/dimensiunea sursei (d) și distanța de partea frontală a obiectului (către sursa de 
radiații) și film (b): 

      
Clasa A        Clasa B 

Se aprobă anumite reduceri de distanță pentru expuneri efectuate din interiorul piesei, cu film plasat 
pe exterior, reducerea distanței de expunere putând ajunge până la 50% la expunerea centrală. În cazul în 
care expunerea are ca finalitate vizionarea unui singur perete, distanța (b) este luată egală cu grosimea 
materialului de bază (t), exceptând situația în care b ˃ 1,2 x t. Atunci când dimensiunea sursei/petei focale 
(d) este definită de două dimensiuni, trebuie utilizată cea mai mare. 

În Codul ASME, Secțiunea V, Art. 2, nu avem limite clare privind distanța minimă de expunere, găsim 
doar recomandarea ca neclaritatea geometrică (Ug) să nu fie mai mare decât valori tabelate (T-274-2) 
funcție de diferite domenii de grosimi de material, precizându-se că aceste grosimi sunt cele pe care se 
bazează selecția ICI. Facem observația că valorile maxim recomandate pentru Ug sunt neverosimil de mari 
(de ex. avem Ugmax = 0,51 mm pentru grosimi de material până la 50 mm). 

Folosind aceleași notații ca în EN, formula de calcul pentru Ug din Cod ASME, Secțiunea V, Art. 2 (T-
274-1), este formula clasică a penumbrei: Ug = (d x b)/f. Trebuie subliniat că rolul acestei formule este 
acela de a verifica valoarea Ug pentru o anumită geometrie de expunere, nu acela de a determina distanța 
minimă de expunere, cum este adesea înțeles greșit [5]. Aici avem o particularitate importantă privind 
semnificația termenului (d): dimensiunea sursei este dimensiunea maximă proiectată a sursei (sau a petei 
focale efective) într-un plan perpendicular pe axa fascicului, la distanța (f) de sudură. Aceasta înseamnă că, 
pentru o pată focală 3 mm x 3 mm (de exemplu), d = 3 x √2 mm ~ 4,2 mm, în timp ce conform EN ar trebui 
luat d = 3 mm. Suplimentar, întrucât selecția ICI se bazează pe grosimea sudurii (T-276-2), termenul (b) 
trebuie să fie totdeauna egal cu grosimea materialului de bază + supraînălțarea totală a sudurii (pe ambele 
fețe), deci o abordare mai riguroasă a Codului ASME, comparativ cu EN. 

În legătură cu dimensiunea petei focale la generatori X, trebuie menționat că producătorii listează în 
specificațiile tehnice valori acoperitoare, acestea nefiind valori exacte pentru o anumită instalație. În plus, 
pata focală se degradează de-a lungul timpului de utilizare. Din aceste motive, măsurarea exactă a 
dimensiunii petei focale este recomandată cu o periodicitate stabilită funcție de uzura instalației [1].  

Referitor la direcția de iradiere, Codul ASME (T-273) este iarăși concis: ori de câte ori este posibil, axa 
fascicului de radiații ar trebui direcționată către centrul zonei examinate. Observăm că asta nu înseamnă 
neapărat că axa fasciculului trebuie să fie perpendiculară pe zona examinată.  

EN ISO 17636-1 (subcap. 7.4) prevede mai nuanțat că, în general, fasciculul de radiație trebuie să fie 
direcționat către centrul zonei examinate și ar trebui să fie perpendicular pe suprafața obiectului în acel 
punct, cu excepția cazului în care se poate demonstra că anumite imperfecțiuni sunt cel mai bine 
evidențiate printr-o aliniere diferită a fasciculului (de ex. lipsa de topire pe flancul sudurii). 

O altă diferență notabilă între cele două reglementări se referă la expunerea prin doi pereți, cu 
vizionarea ambilor (așa numita tehnică a elipsei). Conform Cod ASME aceasta se aplică la elemente cu 
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diametrul exterior de maxim 89 mm, în timp ce EN prevede folosirea acestei tehnici pentru elemente cu 
diametrul exterior de maxim 100 mm. Suplimentar, EN afirmă că tehnica elipsei nu ar trebui folosită 
pentru grosimi ale materialului de bază mai mari de 8 mm sau pentru lățimi ale sudurii mai mari decât un 
sfert din diametrul exterior al elementului radiografiat. Din context rezultă că, în aceste cazuri, expunerea 
trebuie făcută astfel ca radiografia să cuprindă imaginea suprapusă a celor doi pereți.  

5. Tipuri de indicatori de calitate a imaginii  
Indicatorul de calitate a imaginii (ICI) este martorul tăcut al calității muncii operatorului și ICI trebuie 

să fie sensibil la modificările de contrast și definiție în imaginea radiografică, dar nu ar trebui să fie 
sensibil în mod nejustificat la factorii de contrast în detrimentul factorilor de definiție, sau viceversa [1].   

Conform EN, trebuie folosiți numai ICI descriși în EN ISO 19232-1 [6] (cu fire), sau în EN ISO 19232-2 
[7] (cu trepte și găuri), făcuți din Fier, Cupru, Titan sau Aluminiu. Avem deci patru grupe relativ largi de 
materiale. În cazul radiografierii altor materiale, ICI trebuie făcut dintr-un material cu coeficient de 
absorbție cel mai apropiat mai mic decât al obiectului examinat. Dacă acest lucru nu este fezabil, deoarece 
diferențele de absorbție sunt prea mari, trebuie utilizat ICI făcut din același tip de material ca obiectul 
testat. Această cerință poate uneori crea complicații logistice mari pentru operator. 

Codul ASME indică folosirea ICI descriși în ASTM E747 [8] (cu fire), sau ASTM E1025 [9] (tip placă cu 
găuri, așa numitele penetrametre), făcuți din materiale încadrate în nu mai puțin de opt grupe (trei pentru 
metale ușoare și cinci pentru metale grele). La fiecare grupă în parte sunt detaliate tipurile de materiale 
incluse. Se observă o abordare mult mai minuțioasă decât în EN. 

Un aspect de interes practic este acela că în Cod ASME (T-233.2) se menționează posibilitatea de a 
utiliza și alte ICI cu fire, proiectate și fabricate conform standardelor naționale și internaționale, cu 
condiția ca materialul firelor să fie la fel de/mai puțin absorbant și ca diametrul firului esențial (în sensul 
de cerut a fi vizibil) să fie egal sau mai mic. Exceptând faptul că ICI cu fire conform EN are șapte fire, în 
timp ce ICI cu fire conform Cod ASME are șase fire, diametrul firelor corespondente este în esență același, 
doar puțin mai mare (în câteva cazuri) în cazul Codului ASME (datorită conversiei de la inch la mm).  

Aceasta înseamnă, de exemplu, că dacă operatorul ar trebui să folosească ICI Set A (firul esential fiind 
0,16 mm), grupa 1 de materiale, atunci acesta poate folosi la fel de bine și ICI 10FeEN fără a încălca 
prevederile Codului ASME.  

Menționăm totuși că numarul total al firelor folosite este de 19 la EN, față de 21 la Cod ASME. La ICI 
conform Cod ASME nu găsim firele foarte subțiri, cu diametrele de 0,063 mm și 0,05 mm, în schimb găsim 
firele foarte groase cu diametrele 4,06 mm, 5,08 mm, 6,35 mm și 8,13 mm.  

Privitor la ICI tip placă cu găuri (penetrametre), Codul ASME are iarăși o abordare mai puțin rigidă, 
deoarece permite folosirea unor penetrametre diferite ca grosime (T) și fabricate din aceeași grupă de 
material, cu condiția să se obțină un nivel de sensibilitate echivalent (T-283.2). De exemplu, conform Tabel 
T-283, dacă trebuie folosit penetrametrul nr. 10 și trebuie să fie vizibilă gaura 2T (0,51 mm diametru), 
este permisă folosirea penetrametrului nr. 15, cu condiția să fie vizibilă gaura 1T a acestuia (diametru 0,38 
mm). Această corespondență se face pe baza așa numitei sensibilități echivalente (α) a penetrametrului, 
determinată cu relația din Anexa X1 la ASTM E1025: (100/X)x√(TxH)/2 (%), unde X este grosimea 
materialului examinat, T este grosimea penetrametrului și H este diametrul găurii vizibile.  

Pe baza sensibilității echivalente a penetrametrului, Codul ASME admite folosirea ICI cu trepte și găuri 
conform EN, cu condiția ca valoarea α să fie egală sau mai mică decât valoarea cerută pentru 
penetrametrul care ar trebui folosit în mod normal (desigur, cerința privind absorția materialului trebuie 
să fie îndeplinită). De exemplu, pentru un material cu grosimea de 25,4 mm, cu o cerință de sensibilitate 2-
2T (grosime penetrametru (T) egală cu 2% din grosimea materialului și gaura cu diametrul 2T vizibilă), ar 
trebui folosit penetrametrul nr. 20. Radiografiile făcute cu ICI trepte și gauri conform EN pot fi acceptate, 
dacă este vizibilă gaura H8, sau o gaură cu diametru mai mic [9].   

6. Modul de utilizare al indicatorilor de calitate a imaginii 
Aici avem trei aspecte importante asupra cărora EN 17636-1 și Codul ASME, Secțiunea V, Art. 2, au 

viziuni diferite: grosimea pe care se bazează selecția ICI, plasarea ICI pe piesă și vizibilitatea ICI. 

6.1 Grosimea pe care se bazează selecția ICI 

Conform EN (Anexa B), selecția ICI se bazează pe grosimea nominală a materialului de bază, pentru 
expunere printr-un perete, respectiv pe grosimea materialului în direcția fasciculului de radiație, calculată 
pe baza grosimilor nominale ale pereților penetrați, pentru expunere prin doi pereți. 

Conform Cod ASME (T-276), grosimea pe care se bazează ICI este totdeauna grosimea nominală a 
materialului de bază plus grosimea estimată a supraînălțării sudurii pe ambele fețe ale acesteia. Valorile 
pentru supraînălțarea estimată trebuie să fie reprezentative pentru condițiile de sudare și nu trebuie să 
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depășească valorile maxime permise de Codul ASME. Inelele și benzile suport nu trebuie considerate ca 
parte a grosimii în selecția ICI. Deși nu este necesară măsurarea fizică a supraînălțării sudurii, valorile 
măsurate pot fi folosite. Presupunând că sudura a fost promovată la examinarea vizuală și că operatorul 
nu măsoară efectiv supraînălțarea sudurii, atunci este acoperitor să considere că aceasta are valoarea 
maxim permisă de Codul ASME. Remarcăm că cerințele Codului ASME sunt realiste, întrucât selecția ICI se 
bazează pe grosimea materialului în zona de interes (zona sudurii). 

6.2 Plasarea ICI 

Conform EN (subcap. 6.7), ori de câte ori este posibil, ICI se amplasează pe metalul de bază dinspre 
sursă, la mijlocul zonei de interes, lângă sudură, în contact cu suprafaţa piesei. Plasarea ICI se face într-o 
porţiune a piesei cu grosime uniformă, caracterizată printr-o densitate optică uniformă pe film.  

În funcţie de tipul ICI, sunt două situaţii: 
a)  ICI cu fire se aşează cu firele perpendiculare pe sudură, astfel încât cel puţin 10 mm din lungimea 

firelor se află într-o porţiune cu densitate uniformă, care, de regulă, corespunde metalului de bază de 
lângă sudură. În cazul tehnicilor prin doi pereți cu vizionarea ambilor, ICI cu fire poate fi plasat 
perpendicular pe axa ţevii, având grijă ca imaginea acestuia să nu fie proiectată pe imaginea sudurii.  

b) ICI cu trepte şi găuri se aşează astfel încât gaura cu numărul cerut să fie în apropierea sudurii. 
Suplimentar, EN prevede ca în cazurile tehnicilor prin doi pereți cu vizionarea ambilor, ICI utilizat se 

poate plasa fie pe partea dinspre sursă, fie pe partea dinspre film. Dacă ICI nu poate fi amplasat în 
conformitate cu condiţiile menţionate mai sus, acesta se va plasa pe partea dinspre film, iar calitatea 
imaginii trebuie determinate (cel puţin o data) prin comparare cu un ICI amplasat pe partea dinspre sursă 
şi cu un altul amplasat, în aceleaşi condiţii, pe partea dinspre film.  

Raportat la EN, Codul ASME (T-277) vine cu următoarele diferențe importante: 
i) ICI cu fire se aşează totdeauna cu firele transversal (deci nu neapărat perpendicular, cum era cerut în 

edițiile mai vechi ale Codului) pe axa longitudinală a sudurii, fără a se preciza unde de-a lungul sudurii 
radiografiate. 

ii)  ICI tip placă cu găuri (penetrametrele) pot fi așezate fie lângă sudură, fie direct pe sudură, fără a se 
preciza unde de-a lungul sudurii radiografiate. 

iii)  Când nu este practicabilă plasarea ICI ca mai sus, ICI poate fi așezat pe un bloc separat realizat din 
aceleași material, sau similar din punct de vedere radiografic. Nu există vreo restricție cu privire la 
grosimea blocului, cu condiția ca cerințele de toleranță a densității radiografice în zona examinată 
(față de zona ICI, menționate la pct. 3) să fie respectate. ICI pus pe partea sursei a blocului nu trebuie 
să fie plasat mai aproape de film decât partea dinspre sursă a piesei radiografiate, iar blocul trebuie 
plasat cât mai aproape posibil de piesa radiografiată.  

iiii) ICI se plasează totdeauna pe partea dinspre sursă, atunci când se folosesc la tehnici prin doi pereți cu 
vizionarea ambilor pereți. 
Suplimentar, Codul ASME (T-277.3) precizează că, dacă este necesar, o placă de material radiografic 

similar cu metalul depus trebuie plasată între piesă și ICI, astfel încât densitatea radiografică în zona 
examinată să nu depășească toleranța de -15% din densitatea radiografică măsurată prin corpul 
pentrametrului, lângă gaura esențială. Utilizarea plăcii compensatoare pentru supraînălțarea sudurii 
scutește operatorul de a respecta limita de +30% densitate radiografică în zona examinată, față de 
densitatea radiografică prin corpul ICI. 

Comparând cerințele de mai sus, remarcăm grija cu care Codul ASME urmărește ca informația purtată 
de imaginea ICI să fie relevantă pentru sudura radiografiată. Condițiile de toleranță pentru densitatea 
radiografică în zona examinată (față de zona ICI, menționate la pct. 3 din articol) face ca stabilirea unui 
anumit loc de plasare a ICI de-a lungul sudurii să fie fără rost. 

6.3 Vizibilitatea ICI 

Conform EN, imaginea unui fir se acceptă dacă este vizibilă clar pe o lungime continuă de min.10 mm 
într-o zonă de densitate radiografică uniformă (de obicei aceasta corespunde metalului de bază). 

Dacă la ICI cu trepte şi găuri există două găuri cu acelaşi diametru pe o treaptă, ambele trebuie să fie 
vizibile pentru ca o treaptă să fie considerată vizibilă. Observăm că vizibilitatea firului /găurii corespunde 
metalului de bază, dar nu sudurii propriu-zise, care face obiectul examinării.  

Conform Cod ASME, radiografia trebuie executată cu o tehnică de sensibilitate suficientă pentru a afișa 
imaginea penetrametrului cu grosimea cerută T și gaura cu diametrul 2T, sau firul esențial al ICI cu fire. 
Pentru ICI cu fire, firul esențial trebuie să fie vizibil în zona de interes reprezentând grosimea utilizată 
pentru determinarea diametrului firului esențial (adică grosimea sudurii cu supraînălțarea inclusă). 
Observăm că nu este precizată o anumită lungime minimă de fir care trebuie să fie vizibilă, în concordanță 
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cu opinia că, dacă o parte a firului poate fi sesizată, ar trebui ca acesta să fie considerat vizibil [1]. Aceasta 
pornește de la constatarea că imaginea unui fir nu dispare complet și dintr-o dată.  

Imaginile firelor succesive sunt treptat mai puțin observabile, devin discontinue și, în cele din urmă, 
de neperceput. Pe scurt, pentru imaginea unui fir există o etapă în care imaginea începe să apară ca 
discontinuă, dar este sigur că există un fir în acel loc. Merită semnalată aici o diferenţă importantă între 
informaţia purtată de ICI tip placă cu găuri (penetrametre) pe de o parte, și ICI cu fire/cu trepte și găuri, 
pe de altă parte. Penetrametrul indică dacă a fost atins sau nu un nivel de calitate specificat, dar nu indică 
dacă cerințele au fost depășite [4].  

Folosind ICI cu fire, când se observă atât firul cerut, cât și unul/mai multe fire mai subțiri, se poate 
constata că tehnica a fost chiar mai sensibilă decât minimul cerut. Același lucru este valabil pentru ICI cu 
trepte și găuri. 

7. Schimbări prefigurate în ISO/DIS 17636-1/2021 
Standardul European este supus acum unei revizii, programată să se finalizeze în luna Iulie a acestui 

an. De asemenea, în aceeași perioadă este programată o nouă ediție a Codului ASME. În măsura în care 
sunt cunoscute, este de interes să fie prezentate acele schimbări din EN care amendează unele observații 
făcute în prezentul articol. În acest context, cele mai importante modificări sunt: 

- dispunerea literei B pe spatele casetei radiografice trebuie făcută astfel încât să poată aparea ca 
imagine în zona radiografiei în care va fi evaluată calitatea acesteia (așa numita arie de interes, definită 
suplimentar la rubrica de termeni și definiții). 

- ICI cu fire conform ASTM E 747 pot fi utilizate dacă vreuna din grupele de materiale, definite în acest 
standard, se potrivește mai bine obiectului examinat. 

- pentru tehnicile de expunere prin doi pereți cu vizionarea ambilor pereți, ICI se plasează numai pe 
partea sursei și ICI cu fire se dispun cu firele transversal pe axa țevii radiografiate (cu acordul părților, ICI 
poate fi plasat pe partea filmului). 

- se menține cerința ca imaginea unui fir să fie luată în considerare dacă este vizibilă clar pe o lungime 
continuă de minim 10 mm într-o zonă de densitate radiografică uniformă, dar se acceptă ca lungimea 
vizibilă să fie mai redusă în cazul țevilor cu diametrul exterior mai mic de 50 mm (totuși, lungimea vizibilă 
trebuie să fie minim 20% din diametrul exterior al țevii).  

Vedem că o parte din modificări reduc diferențele față de cerințele Codului ASME, întărind opinia că 
acestea sunt justificate. Rămâne de văzut dacă aceste modificări vor fi adoptate, sau dacă vor mai fi 
adăugate și altele. 

Concluzii 
Standardul European și Codul ASME au abordări semnificativ diferite pentru metoda radiografică cu 

film și este foarte probabil ca o radiografie executată conform EN să nu fie acceptabilă din punct de vedere 
tehnic conform Codului ASME. Comparativ cu EN, Codul ASME este mai practic, acordă mai multă libertate 
operatorului, dar este mai exigent atunci când se evaluează calitatea radiografiei. În EN găsim un exces de 
reglementare, uneori cu caracter didactic, urmat de tot felul de derogări de la regulile anterior anunțate în 
text. Mai observăm, în cazul Codului ASME, că informația purtată de imaginea radiografică este mai 
aproape de realitatea obiectului examinat. 
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Abstract 
The article aims to review the most important sources of THz radiation emission and detectors as well 

as the types of applications. An experiment for discrimination of similar protein solutions under the same 
hydration conditions and having in common 76% identical amino acid sequences is briefly presented to 
demonstrate the sensitivity of THz spectroscopy. 

Rezumat 
Articolul își propune să facă o trecere în revistă a celor mai importante surse de emisie și dispozitive 

de detecție a radiației THz dar și a tipurilor de aplicații. Pentru a demonstra sensibilitatea spectroscopiei 
THz, este prezentat succint un experiment de diferențiere a unor soluții de proteine similare aflate în 
aceleași condiții de hidratare și având în comun 76% secvențe identice de aminoacizi 

 
Introducere 

Radiația terahertzi (THz), cunoscută și sub 
numele de radiație submilimetrică, raze T sau unde 
T, este denumirea unei benzi din spectrul radiației 
electromagnetice poziționată între domeniul de 
microunde și cel de infraroșu (Figura 1). Undele 
electromagnetice din acest domeniu au o frecvență 
cuprinsă între 0.1 și 10 THz. Energia fotonilor din 
aceasta bandă este mică. De exemplu, la frecvența 
de 1 THz, fotonului îi corespunde o energie de 4 
meV. Din acest motiv, undele THz sunt neionizante 
și non-invazive. O mare varietate de materiale 
neconductoare sunt transparente în acest domeniu, 
radiația THz putând trece prin îmbrăcăminte, 
hârtie, carton, lemn, zidărie, plastic sau ceramică. 
Adâncimea de penetrare este de obicei mai mică 
decât cea a radiației din domeniul de microunde dar 
mai mare decât cea din regiunea de infraroșu. 

Pentru o perioadă lungă de timp, radiația THz a 
fost puțin utilizată în știință și tehnologie deoarece 
sursele THz nu erau eficiente iar detectorii 
prezentau o sensibilitate scăzută în acest domeniu. 
Problema generării radiației THz se datora scăderii 
puterii de ieșire a oscilatoarelor electronice la 
frecvențe mari din cauza disipării puternice de 
căldură cauzate de mișcarea electronilor, în timp ce, 
limitarea în domeniul optic era dată de scăderea 
numărului fotonilor emiși de corpul negru la 
frecvențe mici, conform legii lui Plank. În ceea ce 
privește detecția, din cauza faptului că radiația THz 
evoluează pe o scară de timp de picosecunde, 
câmpurile THz oscilau prea rapid pentru electronică 
dar în același timp prea lent pentru tehnologiile 
optice din acele vremuri. Acest lucru s-a schimbat 
treptat, o dată cu progresele în domeniul fotonicii 
care au creat diverse soluții atât pentru generarea și 
detectarea undelor THz, cât și pentru modularea 
semnalelor THz .

. 

 
Figura 1. Spectrul radiației electromagnetice 
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Surse de radiație THz 
Sursele de radiație THz sunt variate si se 

împart în trei categorii: 
• Dispozitive electronice ale căror procese 

de emisie au loc în vid; 
• Surse electronice cu corp solid; 
• Surse bazate pe lasere și dispozitive 

fotonice. 
Din prima categorie fac parte surse precum 

carcinotroanele [1], clistroanele cu interacție 
extinsă [2], girotroanele [3] și sincrotroanele [4]. 
Acestea emit radiație THz de putere mare dar 
numai la frecvențe mici. De asemenea, sunt 
considerate ca fiind surse cu dimensiuni mari și 
foarte scumpe și din acest motiv au o utilizare 
limitată în tehnologia generală de THz. 

Diodele Gunn [5], multiplicatoare de frecvență 
[6] sau tranzistorii de frecvență mare [7] fac parte 
din cea de-a doua categorie. Performanțele acestor 
surse sunt modeste în ceea ce privește puterea de 
ieșire și domeniul THz de emisie. 

Sursele care utilizează laserele și dispozitivele 
fotonice sunt cel mai frecvent întâlnite. Unele 
sisteme laser au emisie directă în banda THz, cum 
ar fi laserele cu cristale fotonice pompate 
electric[8], lasere ”cascadă cuantică” [9] sau lasere 
cu gaz [10], iar altele, cele cu emisie în domeniul 
vizibil și infraroșu apropiat, sunt folosite pe scară 
largă în diverse scheme de generare a radiației 
THz. În acest caz, sursele de radiație THz sunt 
considerate surse pompate cu laser. Aceste surse 
funcționează fie în regim de undă continuă, fie în 
regim pulsat. Cele în regim de undă continuă au la 
bază procesul de diferență de frecvență dintre 
fotonii a două surse laser mixate [11] iar cele ce 
funcționează în regim pulsat sunt utilizate pentru 
excitarea antenelor fotoconductoare [12] și pentru 
realizarea procesului de rectificare optică în 
diferite sisteme cristaline [13,14] și în plasmă [15]. 

Detectori de radiației THz 
În funcție de tipul sursei de emisie, detecția 

radiației THz poate fi făcută în mod direct, pentru 
unde THz emise în regim continuu, sau poate fi 
realizată atât în mod direct cât și prin eșantionare 
optică, în cazul radiației THz emise în regim pulsat. 

Metoda directă este considerată ca fiind o 
formă de detecție necoerentă. Ea constă în 
utilizarea de detectori termici sau dispozitive 
electronice pentru măsurarea puterii radiației THz 
incidente. Principiul de funcționare a detectorilor 
termici precum bolometrele, microbolometrele, 
detectorii piroelectrici sau celule Golay constă în 
generarea unui răspuns indus de încălzirea 
datorată undelor THz incidente pe senzor 
(material absorbant, cristal sau gaz). Un bun 
detector este de așteptat să aibă un timp de 
răspuns rapid, o valoare scăzută a parametrului 

NEP (Noise Equivalent Power) care definește 
componenta de zgomot a detectorului, să poată 
măsura pe un domeniu spectral larg și să poată fi 
utilizat la temperatura camerei. Comparativ cu 
detectorii termici, dispozitivul electronic Schotkky 
este considerat ca fiind unul dintre cei mai 
promițători detectori THz datorită îndeplinirii 
simultane a condițiilor mai sus enumerate.  

Spre deosebire de metoda directă, eșantiona-
rea pulsului THz reprezintă o metodă de detecție 
coerentă deoarece furnizează informații atât 
despre câmpul electric emis cât și despre fază. 
Această eșantionare poate fi făcută cu ajutorul 
antenelor fotoconductoare sau a unor cristale 
birefringente ce își schimbă proprietățile optice ca 
răspuns la aplicarea unui câmp electric. 

Spectroscopia THz în domeniul timp 
 

 

Figura 2. Schița unei antene fotoconductoare 

Spectroscopia THz este o tehnică 
spectroscopică promițătoare, capabilă să ofere 
informații diferite în comparație cu cele obținute la 
lungimi de undă utilizate în spectroscopia UV-
vizibilă și în infraroșu deoarece se bazează pe 
măsurarea evoluției temporale a câmpului electric 
și nu a modulului său. Acest lucru permite, prin 
efectuarea digitală a transformatei Fourier, 
determinarea atât a modulului cât și a fazei 
funcției de transfer a mediului analizat. 

Un sistem de spectroscopie THz conține o 
sursă laser ce funcționează în regim pulsat. 
Pulsurile laser generate au durata de timp în 
domeniul femtosecundelor. Un sistem optic format 
dintr-o lamă semi-undă și un polarizor împarte 
fascicul laser în două: o parte realizează emisia 
radiației THz și se numește fascicul de pompaj iar 
cealaltă funcționează ca fascicul de citire în 
procesul de detecție și este denumit fascicul de 
probă. Detecția pulsului THz reprezintă 
determinarea formei de undă a acestuia, mai precis 
a intensității câmpului electric al pulsului THz în 
funcție de diferența de timp dintre cele două 
fascicule. Cea mai obișnuită modalitate de a 
controla diferența de sincronizare este prin 
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utilizarea unei linii de întârziere introdusă de 
regulă în calea fasciculului de pompaj. Întârzierea 
modifică lungimea drumului optic al fasciculului și, 
astfel, modifică timpul relativ dintre fasciculul de 
pompaj și cel de probă. Pentru fiecare puls al 
fasciculului laser, întârzierea este modificată astfel 
încât amplitudinea pulsului THz să poată fi 
măsurată în momente diferite și, astfel, forma 
pulsului THz să fie construită. Semnalul înregistrat 
prin acest proces se numește formă de undă. 

Antenele fotoconductoare pot fi utilizate atât 
pentru emisia cât și pentru detecția undelor THz. 
Ele au caracteristici foarte bune, și anume: emit pe o 
lărgime de bandă de până la 5 THz, generează 
pulsuri cu putere medie de ordinul microwaților 
(mW) și nu în ultimul rând, au costuri mici de 
producție. Din aceste motive, sunt cel mai des 
utilizate în realizarea spectrometrelor THz de astăzi. 

O antena fotoconductoare prezintă un strat 
semiconductor, de regulă galiu-arsen crescut la 
temperatură joasă (LT-GaAs), care are integrată o 
pereche de electrozi coplanari, așezați la o distanță 
de câțiva zeci de microni unul față de celălalt. La 
iluminarea cu pulsuri laser ultrascurte a 
semiconductorului, între cei doi electrozi, sunt 
creați electroni și goluri în banda de conducție și 
respectiv în banda de valență. Aceștia vor fi 
accelerați, în direcții opuse, de un câmp electric 
indus în semiconductor, la capetele celor doi 
electrozi. Variația temporală a curentului creat prin 
separarea spațială a electronilor și golurilor 
conduce la generarea unei radiații electromagnetice 
în domeniul THz. Performanțele antenelor 
fotoconductoare depind de i) durata pulsului optic, 
ii) tipul substratului semiconductor (purtătorii de 
sarcină generați să aibă un timp de viață foarte scurt 
și mobilitate ridicată), și nu în ultimul rând de iii) 
geometria antenei. 

Detecția radiației THz cu antene fotoconduc-
toare reprezintă mecanismul invers al procesului 
de generare. Spre deosebire de generarea radiației 
THz, între cei doi electrozi ai antenei utilizate 
pentru detecție nu se aplică o diferență de 
potențial. Astfel că, atunci când purtătorii de 
sarcină sunt generați de către pulsul optic 
ultrascurt, aceștia nu sunt accelerați în nicio 
direcție specifică. Câmpul electric al unui puls THz 
incident pe substrat acționează asemănător cu o 
diferență de tensiune aplicată între electrozi și 
generează un curent instantaneu în antenă 
proporțional cu câmpul THz incident. 

Pentru a măsura câmpul THz emis vom exem-
plifica cum se realizează procesul de eșantionare 
optică cu ajutorul imaginilor din Figura 3 a-d. 

Un puls optic ultrascurt provenit de la un sistem 
laser, este incident pe substratul semiconductor și 
focalizat în spațiul dintre cei doi electrozi. Pe partea 
opusă a antenei, un puls THz emis cu ajutorul 
aceleiași surse laser, ajunge pe substrat. Astfel, atunci 

când pulsul optic ajunge pe antenă înaintea pulsului 
THz, curentul măsurat este zero, Figura 3 a. Dacă 
micșoram întârzierea dintre cele două pulsuri, astfel 
încât partea din față a pulsului THz ajunge pe antenă 
în același timp cu pulsul optic, curentul produs are 
sensul reprezentat în Figura 3 b. Din acest moment, 
din punct de vedere temporal, pulsul THz este 
avansat față de pulsul laser. Figurile 3 c și d prezintă 
măsurători pentru cazurile în care amplitudinea 
pulsului THz care ajunge pe antenă este maximă 
pozitivă și respectiv negativă; valoarea curentului 
urmărește ca valoare absolută și semn câmpul 
electric THz. Dacă decalajul temporal este variat fin, 
cu ajutorul liniei de întârziere, dependența curentului 
măsurat descrie cu suficientă precizie câmpul THz. Pe 
forma de undă temporală a pulsului THz măsurat 
experimental din Figura 3 e, sunt reprezentate cele 
patru cazuri prezentate detaliat. 

 

 

Figura 3. a) - d) Schemă ce ilustrează modul în care 
se realizează măsurarea evoluției temporale a unui 
puls THz; e) forma de undă a câmpului THz, cu cele 

patru puncte specifice, evidențiate, ce corespund 
întârzierilor temporale ilustrate în (a) - (d). 

Factorii care influențează calcul real al 
valorilor caracteristicilor de material pentru un 
spectrometru THz ce utilizează antene 
fotoconductoare sunt a) domeniul dinamic care 
limitează valoarea maximă a coeficientului de 
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absorbție ce poate fi observat la frecvențele mai 
mari; b) efectul alias sau fenomenul de dublare ce 
implică o rată de eșantionare cel puțin de două mai 
mare decât lățimea de bandă THz așteptată astfel 
încât datele sa nu fie dublate; c) rezoluția spectrală 
determinată de intervalul temporal scanat; 
rezoluția poate fi îmbunătățită prin creșterea 
lungimii de scanare. 

Cu ajutorul spectroscopiei THz putem 
identifica sau diferenția substanțe pe baza 
spectrelor de transmisie sau reflexie sau putem 
determina proprietățile optice (indice de refracție, 
coeficient de absorbție) și dielectrice (constanta 
dielectrică) ale materialelor. 

Aplicații ale radiației THz 
Mare parte a materialelor si a țesuturilor vii 

sunt semi-transparente și prezintă ”amprente 
THz” ce le permit sa fie vizualizate, identificate și 
analizate utilizând undele THz. 

Domeniile de aplicație sunt nenumărate și 
cuprind printre altele securitatea și detecția 
explozivilor și a compușilor înrudiți [16]. Aceștia 
sunt caracterizați de semnături spectrale unice în 
regiunea THz. Banda lor de absorbție diferențiază 
explozivii de materialele specifice în care pot fi 
ascunși, cum ar fi hainele, plasticul, sau hârtia, 
aceste materiale fiind transparente în acest 
domeniu spectral. Spectroscopia THz poate fi 
folosită și pentru analiza cantitativă în 
determinarea concentrației ingredientelor active 
din produsele farmaceutice [17] sau în controlul 
calității produselor manufacturate [18].O altă 
aplicație practică cu un potențial imens este 
diagnosticarea neinvazivă a cancerului [19]. 
Tehnologia THz are potențialul de a minimiza 
considerabil realizarea procedurilor de biopsie 
convenționale și de a îmbunătății intervenția 
chirurgicală prin identificarea mai precisă a 
zonelor ce urmează a fi excizate reducând astfel 
numărul de proceduri. 

Dinamica moleculelor de apă ce interacționează 
cu biomoleculele prezintă o importanță funda-
mentală pentru înțelegerea proceselor fizice și 
chimice în sistemele biologice [20]. Interacțiile 
mutuale influențează relaxarea rotațională și 
întinderea legăturii de hidrogen a moleculelor de 
apă în medii apoase. Cum mecanismul cheie al 
dinamicii moleculei de apă se află pe o scară de 
timp, în regiunea picosecundelor, spectroscopia THz 
permite observarea directă a modului diferit în care 
se comportă o moleculă de apă în vecinătatea unei 
biomolecule. Un strat sau două de molecule de apă 
din vecinătatea suprafeței proteinelor formează o 
regiune de apă biologică care are proprietăți fizice 
distincte față de apa obișnuită. 

De asemenea, modurile de rotație și vibrație 
ale multor molecule, în special cele organice, sunt 
în banda THz. Aceste moduri pot fi observate ca 

peak-uri (vârfuri) de absorbție în spectrele THz. 
Locația specifică și amplitudinea acestora pot fi 
utilizate pentru a identifica și diferenția 
moleculele. În cazul proteinelor mari, spectrele 
THz prezintă o creștere monotonă a absorbției THz 
cu frecvența, pentru frecvențe de pană la 1 THz. 
Pentru evidențierea acestui fapt, în continuare, 
este prezentat un studiu privind discriminarea 
soluțiilor de proteine asemănătoare utilizând 
radiația THz. 

Experimentele au fost realizate cu un spectro-
metru THz construit în cadrul laboratorului. O 
antena fotoconductoare interdigitalizată generează 
pulsuri THz cu o lărgime de bandă de 4 THz și 
putere medie de 34 mW. Spectrometrul poate 
achiziționa forme de undă atât pentru mișcarea 
pas cu pas a liniei de translație cât și pentru o 
viteză mare de scanare. Există posibilitatea 
realizării unui număr maxim de 4 spectre pe 
secundă în vederea obținerii unui raport 
semnal/zgomot mare. Radiația THz este absorbită 
de moleculele de apă din aer și din acest motiv 
calcularea cu acuratețe a spectrelor de absorbție și 
implicit a coeficientului de absorbție a probelor 
reprezintă o problema. Pentru a minimiza 
influența moleculelor de apă, spectrometrul este 
pus într-o cutie de plexiglas unde se purjează azot. 

Pentru realizarea spectrelor de absorbție 
(Figura 4. a) este necesară achiziția atât a unei 
evoluții temporale a pulsului THz ce se propagă 
prin probă cât și a uneia în absența probei, 
considerată ca fiind de referință. Probele 
investigate, și anume Albumină serică bovină 
(BSA) și albumină serică umană (HSA) se găsesc în 
plasmă sângelui și au în comun 76% secvențe 
identice de aminoacizi. În acest studiu, au fost 
examinate soluțiile proteice de BSA și HSA, 
teoretice și experimentale, având concentrațiile 
procentuale de 10% și 50%. Pentru realizarea 
spectrelor teoretice, în cazul proteinelor cu 
concentrație de 10%, s-a considerat că molecula de 
BSA sau HSA este introdusă într-o cutie care 
conține 33.000 de molecule de apă. Folosind un 
program pentru realizarea dinamicii moleculare și 
minimizarea energiei sistemului, NAMD, au fost 
simulate proteinele aflate în condiții de presiune 
constantă de 1atm și temperatură de 300 K. În 
schimb, modelele soluțiilor cu concentrația de 50% 
s-au obținut considerând că molecule de BSA sau 
HSA sunt înconjurate de molecule de apă pe o 
distanță de 0.27 nm pentru fiecare proteină (având 
un total de ~3600 molecule de apă). Pe baza 
dinamicii traiectoriilor moleculare și calculând 
transformata Fourier auto-corelată cu momentul 
total de dipol al sistemului simulat, au fost 
obținute spectrele teoretice THz. Ne-am focalizat 
atenția pe domeniul de frecvențe între 0.1 și 1.5 
THz deoarece tranzițiile conformaționale au loc la 
frecvențe aflate în acest domeniu. 
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Figura 4. a) Spectrele THz experimentale pentru cele două soluții de proteine aflate la concentrații diferite. 
b) Spectrele teoretice și experimentale pentru ambele soluții de proteine la concentrația de 10%. 

În Figura 4. a putem observa ca proteinele 
absorb diferențiat în funcție atât de natura lor cât și 
de concentrația existentă în soluția apoasă. De 
asemenea, din Figura 4. b putem concluziona că 
datele experimentale sunt în concordanță cu datele 
teoretice. Valorile pantelor obținute din dependență 

liniară de frecvență a datelor confirmă afirmațiile și 
se regăsesc în Tabelul 1. 

Tabel 1. Valorile calculate ale pantelor obținute 
din dependența liniară de frecvență a datele 
teoretice și experimentale ale proteinelor de BSA și 
HSA aflate în condiții diferite de hidratare. 

 
 Tipul de proteină Valoarea pantei (η) 

Date experimentale 

BSA 10% 2.16 ± 0.17 

BSA 50% 1.73 ± 0.18 

HSA10% 1.26 ± 0.01 

HSA 50% 1.20 ± 0.01 

Date teoretice 

BSA 10% 2.12 ± 0.04 

BSA 50% 1.69 ± 0.05 

HSA 10% 1.19 ± 0.01 

HSA 50% 1.15 ± 0.01 
 
În concluzie, putem spune că, utilizând radiația 

THz diferențiem proteinele asemănătoare, chiar 
dacă acestea au în comun un procent foarte ridicat 
de secvențe de aminoacizi. De asemenea, diferențele 
sunt notabile și în cazul în care valoarea 
concentrației proteinei în soluția apoasă este mică. 
Deci, spectroscopia THz este o metodă sensibilă de 
diagnosticare a configurațiilor și a dinamicii 
moleculare. 

Cu cât intensitatea pulsului THz este mai mare 
cu atât aplicațiile sunt mai interesante. Radiația THz 
ultra intensă prezintă proprietăți unice de control a 
caracteristicilor materialelor supraconductoare și 
fero/antiferomagnetice, ce se folosesc în accele-
ratoare de particule foarte compacte, ca surse de 
radiație în domeniul armonicilor superioare. De 
asemenea, poate fi folosită în biomedicină,(in 
imagistica medicală,analize ADN), și nu în ultimul 
rând, în schimbarea conformațională a unor 
proteine împachetate greșit [21], etc. Sursele THz de 

intensitate mare și bandă foarte largă pot fi obținute 
prin rectificare optică (fenomen neliniar de ordinul 
II) a pulsurilor laser ultrascurte în diferite sisteme 
cristaline și în plasmă.Grupul nostru de cercetare, își 
propune obținerea de noi surse THz de mare putere 
și de bandă largă și realizarea de experimente care 
să evidențieze importanța spectroscopiei THz 
pentru aplicații în biologie și nu numai. Un prim pas, 
în atingerea acestui deziderat l-am făcut prin 
dezvoltarea unor metode neconvenționale de 
generare a pulsurilor THz din filamente multiple de 
plasmă, obținute focalizând în aer pulsuri optice 
ultrascurte și ultra intense generate de sisteme laser 
complexe [22]. Sunt în desfășurare experimente 
privind filamentarea unor pulsuri laser cu 
distribuții transversale de intensitate de tip Bessel, 
Airy sau vortex diferite de cel anterior, de tip 
Gaussian.  
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Abstract 
The paper aims to present the new relevant aspects of radiation protection and radiological safety of 

the new version of a Radiological Safety Norm regarding the development of CND practice with ionizing 
radiation, CNCAN Order 179/2019, for the obvious purpose of reminding and submitting them to the 
professionally exposed workers and to other persons involved in non-destructive testing with ionizing 
radiation. 

Rezumat 
Lucrarea își propune să prezinte aspectele noi relevante de protecție și securitate radiologică, ale 

Normei de securitate radiologică privind desfășurarea practicii de CND cu radiații ionizante, Ordinul 
CNCAN nr. 179/2019, cu scopul vădit de rememorare, atenționare și conștientizare a acestora de către 
lucrătorii expuși profesional și de persoanele responsabile pentru desfășurarea practicii de control 
nedistructiv cu radiații ionizante. 

Introducere 
Această normă înlocuiește Normele de radioprotecție operațională privind desfășurarea practicii de 

control nedistructiv cu radiații ionizante (NSR-10, CNCAN 2003, modificate si completate) și reprezintă un 
act normativ specific, aplicabil domeniului nuclear, revizuit pentru a fi in concordanță cu Norme privind 
cerințele de bază de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății, al ministrului 
educației naționale și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 
752/3.978/136/ 2018 și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 517 bis din 25.06.2018.  

Proiectul Normei de securitate radiologică privind desfășurarea practicii de control nedistructiv cu 
radiații ionizante a fost realizat de CNCAN în cooperare cu experți internaționali și trimis la CPSDN pentru 
o colaborare în vederea finalizării, în anul 2018. 

“Norma de securitate radiologică privind desfășurarea practicii de control nedistructiv cu radiații 
ionizante”[Ordinul CNCAN nr. 179/2019], este structurată pe 17 Capitole și 12 Anexe, astfel încât cerințele 
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precizate în capitole să respecte sensul verbului „trebuie”, adică sunt obligatorii pentru personalul 
responsabil de utilizarea, deținerea, etc. a surselor de radiații necesare pentru desfășurarea practicii de 
CND cu radiații ionizante, iar cele prezentate în anexe să fie considerate ca recomandări, sensul verbului 
„ar trebui”– întreprinderea și personalul responsabil pot să aducă completări specifice în realizarea 
protecției și securității radiologice la locul propriu de muncă.  

Aspecte noi și relevante privind protecția și securitatea radiologică 
Aspectele noi și relevante privind protecția și securitatea radiologică se regăsesc de-a lungul celor 17 

capitole si 12 anexe ale normei și fac referire la terminologia utilizată, modalitatea de autorizare a practicii 
de CND cu radiații ionizante prin aplicarea controlului reglementat, la instalațiile radiologice și sursele de 
radiații utilizate în practică de CND, la situațiile de expunere, tipurile de expunere, categorii de persoane 
expuse, niveluri de expunere, constrângeri de doză aplicabile, atât în cazul proiectării unei incinte special 
amenajate cât și în cazul optimizării protecției, a nivelului de înregistrare și a limitelor de doză. 

Toate aceste modificări vor fi prezentate in continuare, așa cum se regăsesc formulate in normă, cu 
scopul vădit de a fi percepute și mai ușor de identificat de către lucrătorii expuși profesional care 
desfășoară practica de CND.  

CAP. I 

Prevederi generale 
Art. 1. – Scopul prezentelor norme este de a stabili cerințele specifice referitoare la asigurarea 

protecției împotriva radiațiilor ionizante și securității radiologice pentru situațiile de expunere planificată 
și de urgență în practica de control nedistructiv cu radiații ionizante în conformitate cu prevederile 
Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică (2018) si ale Regulamentului privind 
gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului nuclear și radiologic (2018). 

Art. 2. – (1) Practica de control nedistructiv cu radiații ionizante în cazul expunerii planificate constă 
în folosirea instalațiilor radiologice pentru depistarea discontinuităților interne ale materialelor sau 
produselor, care implică desfășurarea uneia sau mai multor activități din domeniul nuclear specificate la 
art. 2 lit. c) din Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după caz. 

(2) Nu sunt tratate practicile de control nedistructiv cu surse de neutroni, cele destinate determinării 
compoziției sau structurii materialelor și produselor și cele pentru examinări de securitate. 

Domeniul de aplicabilitate 

Art. 5. (1) Prezenta normă se aplică practicii de control nedistructiv cu radiații ionizante (CND-RP) și 
tratează expunerea ocupațională și expunerea populației, precum și securitatea instalațiilor radiologice de 
control nedistructiv și a surselor radioactive utilizate. 

(2) Prezenta normă se aplică practicii de control nedistructiv cu radiații ionizante, care implică riscul 
expunerii la radiații ionizante provenite de la:   

a) instalațiile cu surse închise de radiații ionizante;   
b) generatoarele de radiații X;   
c) acceleratoarele de electroni;  
d) generatoare de radiații X instalate în cabinete cu ecrane de protecție radiologică încorporate. 

CAP. II 

Organizare și responsabilități  
Art. 5.- (1) Responsabilitatea generală pentru aplicarea prezentelor norme prin asigurarea condițiilor 

materiale, de personal și organizatorice revine întreprinderii, prin persoana împuternicită legal să o 
reprezinte. 

(2) Principalele responsabilități ale persoanei împuternicite legal sunt specificate în Anexa A4. 
(3) Lucrătorii expuși care desfășoară practica de control nedistructiv cu radiații ionizante trebuie să 

aibă clar definite, în scris, de către titularul de autorizație, responsabilitățile și sarcinile care le revin 
pentru aplicarea cerințelor de protecție împotriva radiațiilor ionizante și securitate. 

(4) Acestea se aduc la cunoștința lucrătorilor expuși, sub semnătură. 
(5) Întreprinderea trebuie să numească în scris un responsabil cu protecția radiologică, pentru fiecare 

zonă controlată, dintre angajații cu permis de exercitare nivel 2 sau nivel 3 emis de CNCAN pentru practica 
respectivă. 

(6) Întreprinderea trebuie să atribuie responsabilului cu protecția radiologică autoritatea 
administrativă necesară îndeplinirii sarcinilor, inclusiv aceea de a opri lucrările în cazul în care constată că 
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nu se îndeplinesc cerințele de securitate radiologică sau de protecție fizică și să-i asigure un canal de 
comunicare directă cu managementul întreprinderii titulare de autorizație. 

CAP. III 

Justificarea, optimizarea și limitarea dozelor pentru desfășurarea practicii de 
control nedistructiv cu radiații ionizante   
Justificarea practicii 

Art. 7. - (1) În general, practica de control nedistructiv cu radiații ionizante este considerată justificată. 
(2) CNCAN poate iniția reevaluarea unor forme particulare ale practicii de CND-RP si poate dispune 

limitarea extinderii acesteia sau decide chiar oprirea acesteia. 
(3) Introducerea de noi tehnici în practica de CND-RP trebuie justificată, în scris, de inițiatorul 

practicii, în colaborare cu societățile profesionale sau autoritățile competente, după caz. 
(4) CNCAN poate respinge desfășurarea unei practici noi dacă apreciază că justificarea acesteia nu 

este temeinică 

Optimizarea protecției radiologice 

Art. 8 - (1) Întreprinderea trebuie să demonstreze că sunt întreprinse toate măsurile necesare pentru 
asigurarea optimizării protecției radiologice a lucrătorilor expuși profesional, a lucrătorilor în situații de 
urgență și a populației, conform NBSR-2018 

(2) Optimizarea prevăzută la alin. (1) trebuie realizată cu respectarea constrângerilor de doză. 
(3) Constrângerea de doză pentru lucrătorii expuși impusă la proiectarea ecranelor structurale de 

protecție ale incintelor amenajate este de 10 mSv/an. Întreprinderea poate adopta o abordare mai 
restrictivă referitoare la această constrângere de doză.  

Limitarea dozelor 

Art. 9. - (1) Limitele dozei efective și ale dozei echivalente pentru lucrătorul expus care desfășoară 
practica de control nedistructiv cu radiații ionizante în situații de expunere planificată sunt cele prevăzute 
de NBSR. 

(2) În situații de expunere de urgență, nivelul de referință sau criteriile generice pentru expunerea 
persoanelor din populație sunt cele prevazute de Regulament.  

CAP. IV 

Autorizarea practicii de control nedistructiv cu radiații ionizante 
Art. 11. - Practica de control nedistructiv cu radiații ionizante trebuie autorizată conform Normelor 

privind procedurile de autorizare - 2018.  
Art. 12. - (1) Practica de CND-RP este supusă controlului reglementat prin autorizare pe faze, dacă 

instalația radiologică nu este altfel încadrată prin autorizaţia de securitate de produs sau autorizaţia de 
furnizare.  

(2) Pentru desfășurarea practicii de CND-RP în exteriorul incintei amenajate și în afara perimetrului 
administrativ al întreprinderii, întreprinderea trebuie să fie în posesia unei autorizații de securitate 
radiologică valabile pentru desfășurarea practicii în interiorul și în exteriorul incintei amenajate si trebuie 
să solicite și să obțină, în prealabil avizul CNCAN pentru lucru in exterior.  

(3) Laboratorul amenajat pe un mijloc de transport auto trebuie să obțină autorizația de securitate 
radiologică de produs și să fie utilizat ca atare, exclusiv pentru realizarea practicii autorizate de control 
nedistructiv cu radiații ionizante. 

A 2.3 Fază unică 
Pentru practica CND-RP autorizată în fază unică, documentația tehnică va conține informațiile și 

documentele pertinente aplicabile menționate la A2.1 și A2.2. 
A 2.4 Faza de dezafectare 
a) Pentru practica CND-RP, autorizarea activității de dezafectare este necesară în cazul instalațiilor 

radiologice cu surse închise și a acceleratoarelor. 
b) Autorizarea activității de dezafectare se realizează în conformitate cu cerințele legale și ale 

reglementărilor specifice în vigoare. 
A 2.5 Activitatea de transport 
Pentru practica CND-RP, autorizarea activității de transport se realizează în conformitate cu cerințele 

legale și ale reglementărilor specifice în vigoare. 
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CAP. V 

Sistemul de management al protecției împotriva radiațiilor ionizante 
Art. 12. - (1) Întreprinderea trebuie să instituie și să mențină un sistem de management al protecției 

împotriva radiațiilor ionizante.  
(2) Sistemul de protecție împotriva radiației trebuie să fie dezvoltat gradual, în concordanță cu tipul și 

mărimea riscului asociat practicii CND-RP.  
(3) Sistemul de protecție împotriva radiației este constituit din următoarele părți: 
a) asigurarea calității; 
b) programul de protecție radiologică; 
c) controlul calității. 
d) planul de raspuns in situaţii de urgenţă radiologică. 
(4) Procedurile de asigurarea calității și cele de controlul calității trebuie să facă parte din sistemul de 

management al calității, implementat de întreprinderea titulară de autorizație. 
Controlul calității se realizează conform procedurilor specifice, prin organizatii acreditate, pe tot 

fluxul specific practicilor de CND-RP, în vederea asigurării conformității cu specificațiile tehnice, 
standardele și cerințele tehnice stabilite în procesul de autorizare. 

(5) Programul de protecție radiologică trebuie să se bazeze pe o procedură generală de desfășurare a 
practicii de control nedistructiv cu radiații ionizante. 

(6) Procedura generală a programului de protecție radiologică se completează și trebuie să conțină cel 
puțin elementele, instrucțiunile și procedurile recomandate, de normă. 

(7) Titularul de autorizație trebuie să implementeze și să mențină o cultură de securitate radiologică. 
Acțiunile recomandate pentru menținerea unei culturi de securitate radiologică, conform A11.2:  
a) Promovarea aderării individuale și colective la programul de protecție împotriva efectelor adverse 

ale radiațiilor ionizante și de securitate, la toate nivelurile întreprinderii. 
b) Asigurarea înțelegerii de către toți angajații a principalelor aspecte ale culturii de securitate 

promovate de întreprindere. 
c) Furnizarea mijloacelor prin care întreprinderea sprijină indivizii și echipele de lucru să își 

îndeplinească sarcinile cu succes în condiții de securitate, luând în considerare interacțiile dintre indivizi, 
tehnologie și întreprindere. 

d) Încurajarea participării lucrătorilor și a reprezentanților lor și a altor persoane interesate la 
elaborarea și implementarea politicilor, regulilor și procedurilor de protecție împotriva efectelor adverse 
ale radiațiilor ionizante și de securitate. 

e) Încurajarea asumării răspunderii indivizilor de la toate nivelurile întreprinderii, pentru protecția 
împotriva efectelor adverse ale radiațiilor ionizante și securitate. 

CAP. VII 

Protecția operațională împotriva radiațiilor ionizante 
Art. 14. Protecția operațională a lucrătorilor expuși trebuie să fie realizată în conformitate cu 

prevederile NBSR și anume prin: 
a) evaluarea prealabilă și identificarea naturii și a amplorii riscului radiologic la care este expus; 
b) optimizarea protecției; 
c) clasificarea lucrătorilor expuși în categoria A sau B; 
d) implementarea măsurilor de control și de monitorizare pentru diferitele zone și condiții de lucru,   
incluzând, acolo unde este necesar, monitorizarea individuală; 
e) implementarea măsurilor pentru asigurarea supravegherii medicale; 
f) implementarea măsurilor pentru furnizarea educației și instruirii. 

Niveluri de investigare 

Art. 18. - (1) Titularul de autorizație trebuie: 
a) să includă în procedurile și regulile locale valorile de doză ale fiecărui nivel de investigare; 
b) să stabilească procedurile care trebuie urmate când un astfel de nivel este atins sau depășit. 
(2) Se recomandă: 
a) Un nivel de investigare de doză de 1 mSv/lună va fi stabilit ca regulă locală în sistemul de protecție 

împotriva radiațiilor ionizante; 
b) Depășirea acestui nivel impune verificarea sistemelor de securitate și revizuirea instrucțiunilor de 

lucru; 
(3) Titularul de autorizație trebuie să efectueze o investigație, ori de câte ori: 
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a) o doză efectivă individuală depășește nivelul de investigare; 
b) orice parametru operațional legat de protecție și securitate a depășit domeniul normal stabilit 

pentru condițiile de utilizare; 
c) s-a produs o defectare a instalației radiologice, accident sever sau eroare, care cauzează, sau care 

are potențialul să depășească limita de doză anuală; 
d) orice alt eveniment sau circumstanțe neobișnuite care cauzează sau care au potențialul de a cauza, 

o doză care depășește limita de doză anuală sau restricții operaționale impuse instalației radiologice. 
(4) Investigarea trebuie să fie inițiată de îndată, după descoperirea evenimentului. 
(5) După fiecare investigarea trebuie să se întocmească un raport care se arhivează și va cuprinde 

cauzele, evaluarea sau estimarea oricărei doze primite, acțiunile corective și preventive dispuse. 

CAP. VIII 

Investigarea și raportarea supraexpunerilor și a expunerilor accidentale 
Art. 21. – (1) În cazul supraexpunerilor și al expunerilor accidentale, întreprinderea trebuie să asigure 

pentru toate persoanele implicate evaluarea neîntârziată a dozelor individuale datorate atât expunerii 
externe cât și expunerii interne, după caz, precum și distribuția acestor doze în corp. 

(2) În cazul supraexpunerilor și al expunerii accidentale, întreprinderea trebuie să asigure evaluarea 
dozelor primite folosind informațiile furnizate de monitorizarea dozimetrică individuală și/sau alte 
informații, după caz. 

(3) Pentru confirmarea rezultatelor evaluării dozelor ca urmare a supraexpunerilor și a expunerilor 
accidentale, întreprinderea trebuie să consulte un expert în protecție radiologică. 

Lucrătorii expuși care au suferit o supraexpunere pot continua să lucreze în zone controlate, numai 
dacă au avizul unui medic abilitat/serviciu de medicina muncii pentru lucrul cu surse de radiaţii 

CAP. IX  

Securitatea surselor radioactive și a instalațiilor radiologice  
Art. 22. (1) În practica CND - RP trebuie să fie utilizate numai instalații radiologice care: 
a) au marcajul CE și certificatul EC, emis de către un organism notificat, conform reglementărilor UE; 
b) sunt achiziționate de la furnizori autorizați; 
c) sunt testate periodic, conform cerințelor producătorului; 
d) sunt întreținute și servisate conform recomandărilor producătorului de către întreprinderi 

autorizate pe manipulare de către CNCAN, pentru tipul respectiv de instalație radiologică; 
e) trebuie să fie tot timpul păstrate în condiții de protecție fizică sau sub supravegherea unei persoane 

calificate; 
f) sunt depozitate numai în locuri corespunzător amenajate, protejate împotriva degradării mecanice, 

incendiului, inundațiilor, acțiunii vătămătoare a factorilor de mediu, furtului și utilizării neautorizate. 

CAP. X 

Cerințe referitoare la instalațiile radiologice  
Art. 23. – (1) Instalațiile radiologice cu surse închise, echipamentele auxiliare și componentele 

instalațiilor radiologice cu surse închise trebuie să îndeplinească cerințele standardului ISO 3999, ediția în 
vigoare. 

(2) Containerele instalațiilor radiologice cu surse închise se clasifica după cum urmează: 
a) categoria I, de tip obturator;  
b) categoria II, de tip proiector; 
c) categoria X, pentru aplicații speciale, subacvatice sau teleghidate. 
Art. 24. - (1) Instalațiile radiologice cu generatoare de radiații X, echipamentele auxiliare și 

componentele instalațiilor radiologice cu generatoare de radiații X trebuie să îndeplinească cerințele 
standardului IEC/EN 60204. 

CAP. XI 

Cerințe privind programul de întreținere și service al instalațiilor radiologice 
Art. 27. - (1) Întreprinderea trebuie să instituie și să mențină o procedura și instrucțiuni de lucru 

pentru a asigura un program de verificări, control al calității, mentenanță și lucrări de întreținere, care 
trebuie să țină cont de recomandările producătorului și ale furnizorului. 
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(3) Întreprinderea trebuie să păstreze fișa tehnică a instalației radiologice pe toată durata de viață a 
instalației. 

(6) Programul de verificări, control al calității, lucrări de întreținere și service trebuie să conțină 
verificări de rutină și verificări periodice. 

CAP. XII 

Cerințe privind amenajarea și proiectarea incintelor amenajate destinate 
desfășurării practicii de control nedistructiv cu radiații ionizante 

Art. 28. – (1) Întreprinderea trebuie să desfășoare practica de control nedistructiv prin utilizarea 
instalațiilor radiologice, ori de cate ori este posibil, în incinte amenajate.  

(5) Proiectul unei incinte amenajate trebuie să asigure că debitul dozei să nu depășească:  
(a) 10 mSv/an la locul de muncă al lucrătorilor expuși; 
(b) 1 mSv/an la limita exterioară a zonei supravegheate și în zonele unde persoanele din   
populație pot avea acces. 
(6) Proiectarea incintelor amenajate trebuie să se bazeze pe calculul ecranelor de protecție 

structurală, luând în considerare:  
a) tipul sursei de radiație (natura, energia); 
b) constrângeri de doză stabilite pentru personalul expus la cel mult 10 mSv/an; 

CAP. XIII 

Cerințe privind transportul instalațiilor radiologice cu surse radioactive 
Art. 31. – (1) Transportul instalațiilor radiologice cu surse radioactive trebuie să se desfășoare în 

condițiile respectării reglementarilor CNCAN specifice și cerințelor din Acordul European pentru 
Transportul Rutier de Mărfuri Periculoase (ADR). 

… 
Art. 33. Transportul instalațiilor radiologice cu surse radioactive în interiorul perimetrului aflat sub 

controlul administrativ al întreprinderii titulare de autorizație se face numai de către lucrătorii expuși, cu 
respectarea măsurilor de protecție împotriva radiațiilor ionizante și de securitate. 

CAP. XIV 

Cerințe privind desfășurarea practicii de control nedistructiv cu radiații ionizante 
în exteriorul incintelor amenajate 

Art. 34 – (1) Întreprinderea trebuie să solicite și să obțină acordul CNCAN privind desfășurarea 
practicii CND-RP în exteriorul incintei amenajate, într-un interval de timp care nu poate depăși un an, 
atunci când zona de lucru în exteriorul incintei amenajate: 

a) se află în perimetrul său administrativ; 
b) se află în perimetrul administrativ al unui client (proprietarul amplasamentului). 
(2) Desfășurarea practicii de control nedistructiv cu instalații radiologice în exteriorul incintei 

amenajate se poate efectua numai de întreprinderile care sunt în posesia unei autorizații valabile de 
securitate radiologică pentru desfășurarea practicii CND-RP în interiorul și în exteriorul incintei 
amenajate. 

(3) Întreprinderea trebuie să solicite și să obțină avizul CNCAN, cu cel puțin 30 zile înainte de a 
desfășura practica CND-RP în exteriorul incintei amenajate. 

(4) Solicitarea avizului pentru desfășurarea practicii CND-RP în exteriorul incintei amenajate se face 
prin depunerea sau trimiterea la CNCAN a unui dosar care trebuie să conțină: 

a) cerere; 
b) documentația tehnica. 
….. 
Art. 35. - (1) Titularul de autorizație trebuie să informeze și să colaboreze cu proprietarul 

amplasamentului pentru a asigura protecția radiologică și securitatea, pe toata durata desfășurării 
practicii în exteriorul incintei amenajate. 

(2) Atribuțiile și responsabilitățile privind desfășurarea practicii CND-RP în exteriorul incintei 
amenajate sunt specificate în Anexa A2. 

Art. 36. – (1) Zona de lucru de pe amplasamentul aflat in exteriorul incintei amenajate trebuie să fie 
delimitată și clasificată ca zonă controlată. 
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(2) Zona controlată trebuie să fie delimitată și izolată la limita la care debitul de doză are valoarea 
maxima de 20 μSv/h. Delimitarea zonei controlate se verifică prin măsurători directe. 

(3) Zona controlata poate să fie delimitată și izolată la limita la care debitul de doză are valoarea 
maximă de 60 μSv/h, numai cu acordul responsabilului cu protecția radiologică și a expertului în protecție 
radiologică. 

(4) Zona controlată trebuie să fie delimitată prin mijloace fizice (frânghii, panouri, bariere) și marcată 
prin semne de avertizare a pericolului de expunere la radiații. În zonă va funcționa pe durata expunerii cel 
puțin un sistem de avertizare cu lumină roșie intermitentă, iar accesul va fi permanent controlat de către 
lucrătorii expuși. 

(5) Zona supravegheată se extinde pană la limita la care debitul de doză scade la valoarea 3 μSv/h, cu 
condiția interzicerii accesului în zona supravegheată a persoanelor din populație. 

CAP. XV 

Planificarea, pregătirea răspunsului la urgențe și raportarea urgențelor 
radiologice 

Art. 37. – (1) Titularul de autorizație trebuie să identifice potențialele incidente sau accidente care pot 
duce la expuneri de urgență și să pregătească o procedură pentru răspuns la urgențe radiologice. 

(2) Titularul de autorizație trebuie să se conformeze în situații de urgență radiologică prevederilor art. 
160 și art. 161 din NBSR. 

(3) Pentru situațiile de expunere de urgență, optimizarea se realizează conform reglementărilor 
specifice privind gestionarea situațiilor de urgență nucleară și radiologică. 

(4) Procedura de răspuns la urgențe radiologice trebuie să conțină planul de răspuns la situații de 
urgență pentru urgențele radiologice identificate. 

(5) Titularul de autorizație poate contracta executarea răspunsului la urgențe radiologice cu o unitate 
autorizata de CNCAN pentru manipulare. Contractul trebuie să prevadă clar responsabilitățile celor două 
părți. 

(6) Titularul de autorizație trebuie să informeze în scris clientul cu privire la planul de răspuns la 
situații de urgență atunci când practica de control nedistructiv cu radiații ionizante se desfășoară în 
exteriorul incintei amenajate, în perimetrul administrativ al acestuia. Clientul trebuie să ofere asistență la 
punerea în aplicare a planului de răspuns în situații de urgență. 

Art. 38. – (1) Titularul de autorizație trebuie să consulte un expert în protecție radiologică pentru 
elaborarea și avizarea planului de răspuns în situații de urgență. 

(2) Planul de răspuns în situații de urgență se elaborează în conformitate cu reglementările specifice 
privind gestionarea situațiilor de urgență radiologică.  

(3) Evenimentele pentru care trebuie să fie elaborate planuri de răspuns la situații de urgență se 
regăsesc în Anexa A10.1. 

Art. 39. – (1) Responsabilul cu protecția radiologică răspunde de aplicarea concretă a planului de 
răspuns la situații de urgență aprobat.  

Art. 40. – (1) Titularul de autorizație trebuie să raporteze urgență radiologică. 
Raportul privind urgență radiologică și asupra desfășurării răspunsului trebuie să fie întocmit de 

responsabilul cu protecția radiologică, cu participarea unui expert în protecție radiologică. 

CAP. XVI 

Evidențe, anunțări și raportări 
Art. 41. - (1) Titularul de autorizație trebuie să anunțe la CNCAN:  
a) în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștință, printr-un raport întocmit conform 

prevederilor acestor norme, din Anexa A3, alin. A3.3, orice expunere externă la radiații care depășește 
valorile prevăzute la art. 53 și art. 54 din NBSR;  

b) de îndată, orice situație de urgență radiologică,……. 
c) de îndată, orice situație de urgență radiologică apărută în activitatea de transport,…… 
d) de îndată, orice pierdere sau sustragere de instalații radiologice,…. 
(2) Lista informativă a înregistrărilor, evidenţelor și rapoartelor este dată în Anexa A 12. 
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Anexa A4 - Persoanele cu responsabilități în aplicarea programului de protecție 
radiologică și atribuțiile acestora 

…. 
A.4.7 Atribuțiile și responsabilitățile proprietarului amplasamentului (clientul) sunt:  
a) clientul trebuie să angajeze întotdeauna un titular de autorizație în conformitate cu cerințele 

reglementate pentru desfășurarea practicii de control nedistructiv cu radiații ionizante în exteriorul 
incintei special amenajate;  

b) clientul trebuie să asigure titularului de autorizație suficiente informații și timp de pregătire, 
pentru a planifica și organiza desfășurarea practicii CND-RP, pe amplasamentul său;  

c) clientul nu trebuie să impună condiții contractuale sau limitări care ar împiedica titularul de 
autorizație să asigure protecția împotriva radiațiilor ionizante și securitatea radiologică în desfășurarea 
practicii ; 

d) clientul trebuie să se asigure că desfășurarea practicii CND-RP pe amplasamentul său nu este 
interconectată în detrimentul acesteia cu alte activități de pe amplasament;  

e) clientul trebuie să asigure un mediu de lucru sigur pentru operatorii CND-RP; 
f) clientul trebuie să informeze titularul de autorizație cu privire la securitatea specifică 

amplasamentului și/sau să le ofere pregătirea necesară;  
g) clientul trebuie să pună la dispoziția titularului de autorizație un depozit temporar pe 

amplasamentul său, care să asigure protecția fizică și securitatea radiologică a instalațiilor și a surselor 
radioactive; procedurile pentru obținerea accesului la depozitul de surse trebuie să fie clar definite în 
raport cu clientul, precum și cu titularul de autorizație 

Anexa A7 - Cerințe suplimentare privind instalațiile radiologice 
A7.2.4 Debitul radiației de fugă la 1 m de anodul tubului radiogen trebuie să fie limitat la valoarea 

maximă de:  
a) 1 mSv/h, pentru tensiuni de accelerare de până la 150 kV; 
b) 2,5 mSv/h, pentru tensiuni de accelerare maxime de la 150 kV la 200 kV;  
c) 5 mSv/h, pentru tensiuni de accelerare maxime de la 200 kV la 300 kV; 
d) 10 mSv/h pentru tensiuni de accelerare maxime de peste 300 kV. 

Anexa A11 – Informații necesare și acțiuni recomandate pentru promovarea și 
menținerea unei culturi de securitate radiologică 

A11.1 Informații necesare: 
Tabelul 1: Radionuclizii utilizați pentru radiografie industrială în România și caracteristicile lor 
Tabelul 2: Debitul dozei la 1 m și timpul de expunere la 1 m pentru a depăși doza efectivă de 20 mSv, 

în cazul a trei surse de radiații 

Documente de referință: 

1.  Normele de radioprotecţie operaţională privind desfășurarea practicii de control nedistructiv cu 
radiaţii ionizante, NSR-10, Ordinul CNCAN nr. 155/02.10.2003, publicate în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 873 / 09.12.2003. 

2.  Proiect CNCAN: Normă de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante privind desfăşurarea practicii de 
control nedistructiv cu radiaţii ionizante (O. NEGREA și V. ILIESCU- varianta prezentată la ARoEND ed. 
2017). 

3. Norme privind cerințele de bază de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății, 
al ministrului educației naționale și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților 
Nucleare nr. 752/3.978/136/2018 și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 517 bis 
din 25.06.2018. 
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Pene Phased Array cu Focalizare pentru 
IÎmbunătățirea Rezoluției ı̂n Evaluarea 

Lungimii Discontinuităților 
 

Phased Array Focusing Wedges for Improving 
the Flaw Length Sizing Resolution 

Octav Teodorescu, NAMICON / Universitatea din București, octav@namicon.ro 
Constantin Gramescu, NAMICON, constantin@namicon.ro 

Victor Coman, NAMICON, victor@namicon.ro 

Abstract 
In most NDT applications, including girth weld inspection, the scan direction is along the Phased Array 

probe’s passive axis, and the flaw length measurement is performed using an encoded system. The most 
commonly used amplitude-based sizing method is the 6 dB drop technique. The advantage of this method 
is that the flaw length is not affected by the beam width. However, this is only true if the flaw is longer 
than the beam width. The measured length of a flaw shorter than the beam width will correspond to the 
beam width itself. For example, the shortest indication that a 5 mm wide beam can measure is 5 mm long. 
This means that all indications smaller than 5 mm will be measured as 5 mm. 

Standard Phased Array probes have been historically designed with plane elements because of their 
simplicity and versatility. Some probes that are specially designed for the inspection of smaller diameters 
feature curved elements (such as concave curvature in elevation - CCEV probes) to counteract some of the 
divergence occurring at the part interfaces. However, this curvature value is fixed and, therefore, not 
optimized for a wide range of diameters. 

A new wedge technology has been developed that enables beam focusing optimized for specific pipe 
diameters. The passive-axis focusing (PAF) wedge series is made of two materials of different acoustic 
velocities, but with similar impedance. The interface between the materials is shaped as a converging lens. 
The top surface of the wedge is flat, allowing any standard probe to be used. PAF wedges used for smaller 
pipe diameters have smaller lens radiuses for a greater focusing effect while larger diameter wedges are 
fitted with larger lens radiuses. 

This paper is presenting the experimental results of tests done with standard wedges compared to 
passive-axis focusing (PAF) wedges. 

1. Introducere 
În majoritatea aplicațiilor NDT, inclusiv inspecția sudurilor circulare, direcția de scanare este de-a 

lungul axei pasive a traductorului Phased Array, iar măsurarea lungimii discontinuității se efectuează 
utilizând un sistem cu encoder. Cea mai frecvent utilizată metodă de dimensionare bazată pe amplitudine 
este tehnica -6dB. Avantajul acestei metode este că lungimea discontinuității nu este afectată de lățimea 
fasciculului. Cu toate acestea, acest lucru este adevărat numai dacă discontinuitatea este mai lungă decât 
lățimea fasciculului. Lungimea măsurată a unei discontinuități mai mici decât lățimea fasciculului va 
corespunde cu lățimea fasciculului în sine. De exemplu, cea mai scurtă indicație pe care un fascicul de 5 
mm lățime o poate măsura este de 5 mm lungime. Aceasta înseamnă că toate indicațiile mai mici de 5 mm 
vor fi măsurate ca având 5 mm. 

INFORMAŢII • NOUTĂȚI • OPINII 
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Traductoarele matriciale standard au fost proiectate istoric cu elemente plane datorită simplității și 
versatilității lor. Unele traductoare special concepute pentru inspecția diametrelor mai mici prezintă 
elemente curbate (cum ar fi curbura concavă în elevație - sonde CCEV) pentru a contracara o parte din 
divergența care apare la interfața piesei. Cu toate acestea, această valoare a curburii este fixă și, prin 
urmare, nu este optimizată pentru o gamă largă de diametre. 

De aceea a fost dezvoltată o nouă tehnologie pentru penele unghiulare care permite focalizarea 
fasciculului optimizată pentru diametre specifice țevilor. Seria de pene cu focalizare pe axă pasivă (PAF) 
este realizată din două materiale cu viteze acustice diferite, dar cu impedanță similară. Interfața dintre 
materiale are forma unei lentile convergente. Suprafața superioară a penei este plană, permițând 
utilizarea oricărui traductor standard. Penele PAF utilizate pentru diametre mai mici ale țevilor au raze de 
lentile mai mici pentru un efect de focalizare mai mare, în timp ce pene de diametru mai mare sunt 
prevăzute cu raze de lentile mai mari. 

Această lucrare prezintă rezultatele experimentale ale testelor efectuate cu pene standard comparativ 
cu pene cu focalizare pe axă pasivă (PAF). 

 
Fig. 1. Pene cu focalizare pe axa pasivă - PAF (Passive Axis Focusing) 

2. Divergența fasciculului ultrasonic la inspecția țevilor 
În metoda Phased Array, deseori validarea parametrilor de configurare a inspecției se efectuează pe 

blocuri sau table plate, chiar dacă inspecțiile sunt efectuate pe suprafețe curbe. Deoarece fasciculul este 
afectat de raza de curbură la diferitele interfețe (de exemplu, interfața pană-piesă și interfața peretelui din 
spate), răspunsul de la discontinuitatea măsurată pe o placă plană poate fi destul de diferit de răspunsul 
măsurat pe o țeavă. Pentru a face față acestei provocări, Olympus a dezvoltat o serie de pene cu focalizare 
pe axă pasivă (PAF). 

Când un fascicul de ultrasunete se propagă printr-o suprafață curbă, interfața acționează ca o lentilă 
convergentă sau divergentă, în funcție de raportul dintre vitezele ultrasonice ale celor două medii. În 
majoritatea aplicațiilor tipice NDT, ultrasunetele trec dintr-un mediu cu viteză mică (cum ar fi o pană 
Rexolite) într-un mediu cu viteză mare (cum ar fi oțelul carbon) printr-o interfață convexă, cum ar fi o 
suprafață exterioară a țevii. Acest lucru are ca rezultat un efect de lentilă divergentă care provoacă 
lărgirea fasciculului. Imaginile de mai jos (Fig. 2) ilustrează simulări ale fasciculului (folosind software-ul 
CIVA), arătând diferențele dintre fasciculul pe axa pasivă pe o suprafață plană (stânga) și echivalentul său 
atunci când intră pe o suprafață cu diametrul exterior (OD) de 4,5 inchi ( dreapta). Primul mediu este 
Rexolite (viteza undei ultrasonice longitudinale de 2330 m/s), iar al doilea mediu este oțelul carbon 
(viteza undei transversale de 3240 m/s) 

Divergența, respectiv lățimea fasciculului ultrasonic, au efecte importante asupra măsurării lungimii 
discontinuităților pe direcția de scanare și deci asupra ratei de respingere a discontinuităților: 

-  o indicație nu poate fi măsurată mai mică decât lățimea fasciculului;  
-  standardele uzuale specifică pragurile de acceptabilitate pentru lungimea discontinuităților; 
-  dacă fasciculul se deschide / diverge suficient încât să atingă o lățime mai mare decât pragul, 

atunci toate indicațiile detectate vor trebui respinse;  
-  dacă lățimea fasciculului este mai mică decât pragul, toate indicațiile mai mici decât pragul de 

acceptabilitate pot fi acceptate. 
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Fig. 2. Împrăștierea energiei fasciculului după traversarea primei interfețe Rexolite - oțel carbon  

pe o conductă cu diametrul de 4.5” OD (dreapta) față de o tablă plană (stânga) 

Când fasciculul ultrasonic se reflectă pe peretele interior al conductei, divergența fasciculului se 
amplifică (Fig. 3).  

 
Fig. 3. Divergența fasciculului cu o pană profilată standard (stânga) față de divergența fasciculului  

cu o pană profilată focalizată PAF – Passive Axis Focusing (dreapta) 

În același timp, lățimea fasciculului are un impact și asupra raportului Semnal / Zgomot - SNR (Signal 
to Noise Ratio), respectiv asupra probabilității de detecție - POD: 

-  un fascicul mai larg înseamnă o densitate de energie mai mică; 
-  densitate de energie mai mică determină un raport Semnal / Zgomot scăzut; 
-  un raport Semnal / Zgomot scăzut duce la o probabilitate de detecție redusă (POD), o degradare a 

imaginii și o dificultate mai mare pentru interpretare. 

3. Pene cu focalizare pe axă pasivă - PAF (Passive Axis Focusing) 
Până în prezent, focalizarea pe axa de scanare se făcea utilizând traductoare Phased Array cu elevație 

cu curbura concavă - CCEV (Concave Curvature EleVation) sau traductoare Phased Array matriciale. 
Traductoarele CCEV au însă dezavantajul unei raze de curbură fixe și deci nu sunt optimizate pentru 
diametre diferite. Traductoarele Phased Array matriciale sunt mai flexibile, dar necesită legi focale 
complexe și unități de achiziție / defectoscoape mai performante. 

Având în vedere aceste limitări, noile pene focalizate PAF au câteva avantaje esențiale: 
-  pot fi utilizate cu traductoare Phased Array liniare standard; 
-  setările sunt simple, folosind parametrii unei pene standard; 
-  pot fi optimizate / profilate pentru orice diametru de țeavă. 
Noile pene focalizate PAF sunt disponibile în două serii pentru traductoarele din grupurile A31 și A32 

și sunt profilate pentru gama de diametre exterioare în domeniul 4,0" ... 8,625" (Fig. 4). 
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Fig. 4. Noile pene focalizate PAF 

4. Rezultate experimentale 
S-au efectuat teste pentru compararea penelor focalizate PAF cu penele profilate standard pe o mostră 

de țeavă, precum și cu penele standard plane pe o tablă (Fig. 5). Testele s-au efectuat pentru a pune în 
evidență diferența în lățimea fasciculului și calitatea generală a datelor de inspecție.  

    

Fig. 5. O tablă cu o pană plană (stânga) și o țeavă cu pene profilate standard și focalizată PAF (dreapta) 

Țeava și tabla au avut câte 7 discontinuități de tip găuri pătrunse (wall through holes) / defecte de 
colţ(corner trap) practicate la distanţe diferite una de alta. S-a utilizat același traductor A31 cu 32 
elemente (pitch 0.6mm, elevație 10mm, apertura activă 19,2mm), scanare liniară la 55º cu grupuri de 8 
elemente (Fig. 6). 

   

Fig. 6. Utilizarea traductoarelor DMA permite penetrarea interfeței oțel carbon – Inconel și detectarea 
discontinuităților din volumul sudurii 

Rezultatele experimentale au confirmat simulările teoretice, respectiv: 
-  pană standard plană pe tablă: imagine a indicaţiilor bună, amplitudine egală pe ID și OD, lăţimea 

fasciculului pe OD de 4,1mm (Fig. 7 stânga); 
-  pană standard profilată pe ţeavă de 4,5" diametru: imaginea indicaţiilor degradată, lăţimea 

fasciculului pe OD de 7,5mm, ceea ce înseamnă că orice discontinuitate ar fi înregistrată ca având 
lungimea de 7,5mm și deci ar fi respinsă conform criteriilor din ASME B31 chiar dacă dimensiunea 
reală ar fi mai mică de 6mm (Fig. 7 centru); 

-  pană focalizată PAF profilată pe țeavă de 4,5" diametru: imaginea indicaţiilor clară, lățimea 
fasciculului de 4,2mm (Fig. 7 dreapta). 
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Fig. 7. Imaginile experimentale: pană standard plană pe tablă - stânga, pană standard profilată pe țeavă - 
centru, pană focalizată PAF pe țeavă - dreapta 

S-au efectuat teste și pe o sudură reală pe o țeavă de 4,5" (Fig. 8). 

   

Fig. 8. Sudură circulară pe o țeavă de 4,5" diametru 

Examinarea sudurii cu același traductor A31 cu 32 elemente (pitch 0.6mm, elevație 10mm, apertură 
activă 19,2mm), a evidenţiat aceeași discontinuitate atât cu pană standard profilată, cât și cu pană 
focalizată PAF, dar cu următoarele valori (Fig. 9): 

-  pană standard profilată - lungime măsurată: 17,14mm; 
-  pană focalizată PAF - lungime măsurată: 5,71mm. 

   

Fig. 9. Imaginile experimentale: pană standard profilată - stânga, pană focalizată PAF - dreapta 

Imaginea discontinuității cu pană focalizată PAF este mai bine definită, iar lungimea măsurată este de 
5,71mm, deci sub pragul de acceptabilitate conform ASME. În schimb, aceeași discontinuitate ar fi 
respinsă dacă s-ar lua în considerare lungimea măsurată cu pană standard profilată. 

5. Concluzii: 
Penele cu focalizare pe axa pasivă PAF reprezintă: 
- o soluție economică și ușor de implementat pentru focalizarea fasciculului; 
- focalizarea este optimizată în funcție de diametrul țevii; 
- compensează divergența fasciculului datorată curburii suprafeței; 
- imaginea indicațiilor este mai clară → interpretare mai bună a datelor; 
- lățimea fasciculului este mai mică → rata de respingere mai mică. 
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Fig. 10. Examinarea sudurilor circulare cu OmniScan X3 și penele cu focalizare PAF 

Referințe: 

[1] Alain S., Badeau N., “Phased Array Focusing Wedges Help Decrease Inspection Reject Rates by 
Improving the Flaw Length Sizing Resolution", Olympus Industrial Resources, www.olympus-ims.com, 
2021; 

[2] Alain S., "Curbing the Problem of Ultrasonic Beam Spread with Passive-Axis Focusing (PAF) Wedges", 
InSight Blog, www.olympus-ims.com, 2020. 
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Măsurarea conținutului de ferită  
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Componentele instalațiilor industriale - fie că este vorba de instalații chimice, energetice, petrochimice 

sau de altă natură - sunt adesea supuse la agenți agresivi, temperatura și presiune ridicată. Aceste condiții 
necesită tipuri de oțel extrem de rezistente la coroziune și acizi, chiar și la temperaturi ridicate. Atunci 
când se folosesc oțeluri austenitice, este important de stabilit dacă conținutul de ferită din cordoanele de 
sudură se încadrează în prescrieri deoarece numai un conținut optim de ferită poate asigura cea mai bună 
protecție împotriva coroziunii. Din acest motiv, unele industrii au stabilit standarde, specificații și 
reglementări pentru conținutul de ferită. 

În timpul sudării îmbinărilor, de exemplu la cazane și conducte din oțel austenitic, încălzirea provoacă 
modificări în structura rețelei cristaline care duc la formarea de ferită. Rosturile de sudură sărace în ferită 
nu au o limită de elasticitate la fel de mare iar o cantitate prea mare de ferită le reduce rezistența la 
rupere, ductilitatea și rezistența la coroziune; de aceea este important ca procesul de sudare să producă 
exact cantitatea de ferită potrivită. 

În special în cazul oțelului duplex, conținutul de ferită din zona afectată termic se poate abate cu 
ușurință de la valorile țintă, fie din cauza materialelor de adaos nepotrivite, fie din cauza încălzirii sau a 
răcirii incorecte în timpul sudării. Numai măsurătorile punctuale la fața locului pot oferi garanția că 
prelucrarea nu a modificat conținutul de ferită în detrimentul unor proprietăți mecanice sau de rezistență 
la coroziune cruciale.  

Pentru a îndeplini aceste cerințe, FISCHER a dezvoltat instrumentul portabil FERITSCOPE® FMP30, 
care măsoară conținutul de ferită prin metoda inducției magnetice și îl afișează fie ca procent de ferită, fie 
ca număr de ferită WRC (Welding Research Council). 

 

  
Fig. 1- Măsurare conţinut ferită Fig 2 - Fischer Feritscope FMP30 

 
FERITSCOPE® FMP30 poate fi echipat cu o varietate de sonde cu forme speciale, cum ar fi cele axiale, 

înclinate sau pentru măsurarea în interiorul găurilor centrale. 
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Metoda de măsurare și calibrare 
Metoda inducției magnetice 

 
Fig. 3 – Principiul metodei de măsurare prin 

inducție magnetică, la placări austenitice 

 
FERITSCOPE FMP30 măsoară în conformitate cu 

metoda inducției magnetice:  
un câmp magnetic generat de o bobină începe să 

interacționeze cu porțiunile magnetice ale probei. 
Modificările câmpului magnetic induc o tensiune 

proporțională cu conținutul de ferită într-o a doua bobină. 
Această tensiune este apoi evaluată. Se măsoară toate 
porțiunile magnetice din structura, altfel nemagnetică, 
adică, pe lângă ferita delta și alte porțiuni feritice, se 
măsoară și martensita indusă de deformare, de exemplu. 

Un avantaj specific metodei de inducție magnetică 
pentru măsurarea conținutului de ferită constă în faptul că 
o fază sigma, adică o precipitare de Fe-Cr, care se poate 
forma din cauza unui conținut excesiv de ferită și a unor 
condiții de răcire nefavorabile, de exemplu, este 
recunoscută corect ca o componentă structurală neferitică.  

În comparație, este probabilă o interpretare eronată a 
conținutului de ferită într-o secțiune metalografică în care 
o fază sigma nu se distinge ușor de o structură feritică. 

Calibrare 
Pentru a obține rezultate de măsurare comparabile, instrumentele trebuie ajustate sau calibrate cu 

ajutorul unor standarde care pot fi trasate la standarde secundare recunoscute la nivel internațional. În 
acest scop, IIW (Institutul Internațional de Sudură, Marea Britanie) a elaborat standarde secundare care 
au fost determinate de TWI (Institutul de Sudură, Marea Britanie) în conformitate cu metoda descrisă în 
DIN EN ISO 8249 și ANSI/AWS A4.2. 

 

Fig. 4 - Standarde de calibrare 

Helmut Fischer oferă seturi de etaloane de calibrare certificate care sunt trasabile la standardele 
secundare TWI pentru calibrări corective și de referință. Standardele din seturile de etalonare FISCHER 
indică, pe lângă numerele de ferită FN, și valorile % Fe. 

Influențele, inclusiv forma piesei care urmează să fie măsurată (curbură puternică, grosimea stratului 
de acoperire care conține ferită etc.) pot fi luate în considerare prin etalonări corective cu standarde de 
etalonare specifice clientului sau prin factori de corecție (incluși). Normalizarea și calibrarea corectivă 
sunt stocate în funcție de aplicație în memoria aplicației respective a instrumentului.  
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CARESTREAM și evoluția radiografiei 
industriale 

 

CARESTREAM Involvement in Industrial 
Radiography’ Evolution 

Brian S. White, Technical Manager Carestream NDT, Email: brian.white@carestream.com 

Traducere și adaptare: Endre Kristof, Director General KIMET SRL 

 

Abstract 
Computed and digital radiography systems are slowly replacing classical film radiography in 

industrial applications. Comparing the three techniques, we realise the main reasons 
Film has the best resolution and flexibility.CR has great resolution, great flexibility, offers digital 

images providing possibility of measurements and direct interpretation, no need to use chemical 
substances. 

DR offers both static capture (digital photos) and video, exposure time drops dramatically and images 
are generated instantly providing the possibility of measurements and direct interpretation 

Introducere 
Sistemele de radiografie computerizată (CR) și radiografie digitală cu detector (DR) înlocuiesc treptat 

radiografia clasică cu filme. 
Reamintim aspectele principale ale celor 3 tehnologii pentru a evidenţia direcția in care ne îndreptăm. 

Tehnologia clasică de film este treptat înlocuită  

Filmul are randament excelent deoarece la energii superioare oferă intensificare mare datorită 
ecranelor de plumb. De aceea este încă relevant pentru radiografia industrială în timp ce a dispărut 
aproape complet în radiologia medicală și fotografie. 

CARESTREAM a pus pe piaţă o gamă largă de filme şi chimicale pentru radiografia industrială. 

Tehnologie CR (Radiografie Computerizată) 
Scurt istoric 
Radiografia computerizată a fost și este o tehnologie de tranziție, inventată de George Luckey la 

Eastman Kodak în 1975. Dezvoltarea timpurie a sistemului la începutul anilor ‘90 s-a concentrat pe 
hardware-ul cititorului (laser, optică), calcul digital și plăci de imagine (IP). 

Radiografia computerizată a luat avânt în radiografia industrială la începutul anilor 2000, odată cu 
primele sisteme și implementarea standardelor. 

Evoluțiile majore au fost introducerea pixelilor de 25 μm, îmbunătățiri în procesarea imaginilor și 
reducerea zgomotului plăcilor. Portabilitatea s-a realizat în momentul introducerii cititoarelor care au 
avut greutatea mai mică de 40 lbs (aprox. 18 kg). 

Radiografia computerizată a fost implementată cu succes în ultimii ani în radiografia industrială, dar a 
dispărut în cea mai mare parte din radiologia medicală. 

În radiografia industrială, tehnologia CR oferă astăzi: 
- Scannere în loc de instalații de developare; 
- Plăci de imagini digitale flexibile în loc de filme industriale. Acestea pot fi de mai multe feluri: 

General Purpose, High Resolution sau XL Blue în funcție de aplicație; 
- Fără chimicale; 
- Rezoluție spațială de bază foarte bună care înseamnă că această tehnologie poate fi aplicată 

pentru toate tipurile de controale industriale, cum ar fi suduri, coroziuni sau piese turnate. 
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Figura 1 – Sistemul Carestream Industrex HPX-1 Plus Figura 2 – Sistemul portabil Carestream HPX-PRO 

Exemplu de aplicare a tehnologiei CR: control sudură 

 

Figura 3 – Țeavă oțel la care se controlează sudura 

Calibrarea și clasificarea imaginii de mai sus: 
- Material: oțel 
- Grosime de perete țeavă: 2 mm 
- Supraînălțare: 0,5 mm 
- Grosime penetrată: 5 mm 
- Rezoluție spațială de bază obținută: 65 µm 
- Neclaritate: 0,13 mm 
- Raport semnal zgomot normalizat: 102 
Cu acești parametri ne încadrăm în clasa B de imagine conform standardului EN ISO 17636-2. 

Avantajele tehnologiei CR în comparație cu RT film si DR: 

- Rezoluție comparabilă cu film, la aplicații de sudură se 
poate obține clasa B de imagine și la cele mai mici 
grosimi de material. (CR ~ Film > DR) 

- Flexibilitatea filmului (CR = Film > DR) 
- Imagini digitale care permit și măsurători și interpretare 

directă (CR = DR > Film) 
- Rapoarte generate instant (CR = DR > Film) 
- Fără chimicale, protejarea mediului (CR = DR > Film) 
- Arhivare digitală (CR = DR > Film)  
 Fig.4 Plăci flexibile Carestream 
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Tehnologie DR (Radiografie Digitală) 
Scurt istoric 
Primele sisteme DR au devenit disponibile la sfârșitul anilor 1990, iar standardele au fost dezvoltate la 

mijlocul anilor 2000.Tehnologia industrială inițială era dependentă de conexiune, avea electronice pliate 
(acestea erau foarte grele cu ecranarea suplimentară), nu era portabilă și avea dimensiunea pixelilor de 
200 μm. 

Matricile de fotodiodă cu tranzistor cu film subțire (TFT) preiau lumina de la un scintilator care este 
expus la radiații, tensiunea stocată rezultând în date electronice. 

DR domină acum radiologia medicală generală (mamografie, fluoroscopie, radioscopie, tomografie 
computerizată), stomatologică, veterinară, contolul de securitatea (matrice de detectoare liniare (LDA)). 

Tehnologia DR în radiografia industrială de astăzi oferă: 
- Detector tip Flat Panel pentru capturarea directă a imagini 
- Rezoluție spațială de bază între 75µm și 200µm care înseamnă ca această tehnologie poate fi 

aplicată in toate domeniile industriale cu anumite limitări 
- Posibilitate de captură statică (imagini) sau dinamică (video) 
- Pentru sursele de înaltă energie (Ir-192, Se-75 sau Co-60) durata de viață a detectoarelor este 

încă o provocare 
- Carestream NDT utilizează protecție din Wolfram pentru a permite o doză cumulativă mult 

superioară, pastrând calitatea imaginii 

 
  

Figura 5 – Componente la un detector digital Figura 6 – Detector digital HPX-DR, Carestream NDT 

Exemplu de aplicatie cu tehnologia DR – determinarea coroziunii la țeavă 
Conform  ISO 20769  pentru determinarea coroziunii cu radiații X sau gamma grosimea maximă de 

penetrate (determinată prin relaţia dată) nu va depăși valorile din Tabelul 1: 

     
 
Figura 7 
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Figura 8 – Coroziune la țeavă cu izolație 

Avantajele tehnologiei DR: 
- Timpul de expunere scade semnificativ (DR > DR > Film) 
- Generarea instant a imaginii (DR > DR > Film) 
- Imagini digitale care permit și măsurători și interpretare directă (CR = DR > Film) 
- Rapoarte generate instant (CR = DR > Film) 
- Fără chimicale, protejarea mediului (CR = DR > Film) 
- Arhivare digitală (CR = DR > Film) 
 
Flexibilitatea la tehnologia DR 
Începem să vedem display-uri flexibile curbate pe plastic 

pentru telefoane și televizoare. 
Consorțiul de electronice flexibile HOLST din Olanda are 

prototipuri funcționale, dar îndoirea repetată reprezintă încă o 
problemă. 

Matricile TFT / fotodiodă din plastic în loc de sticlă se vor 
produce în scopuri medicale, apoi industriale. 

Samsung a lansat deja telefoanele OLED flexibile.  

CONCLUZII 
Tehnologia DR  înlocuiește treptat filmul și dezvoltările majore continuă să se producă: software-ul, 

procesarea imaginilor și arhivele pentru gestionarea datelor se îmbunătățesc constant. 
Codurile și standardele sunt pregătite. 
Radiografia digitală flexibilă va deveni in viitorul apropiat referința în radiografie. 
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Cum să vă calibrați echipamentul MPI ı̂n 5 pași 
 

How to calibrate your MPI Equipment in 5 steps 
 

Autori: David Geis, Product Manager, și Brian Batteiger, NDT Services Manager 

   Traducere și adaptare: Ing. Florin Tricorache,  
       Director general, TEST TRADING SRL,  
        Dealer MAGNAFLUX pentru Romania 

Abstract 
In this article, we will go over the five key factors to successfully calibrate your Magnetic Particle 
Equipment in reference to ASTM E1444, ASTM E3024, ISO 9934, or Nadcap AC7114/2. There are many 
different types of magnetic particle equipment, ranging from small portable power packs to wet bench 
units, all the way to high-amperage stationary power packs for large structures. No matter what type of 
magnetic particle equipment you have, and no matter which specification you follow, the same five steps 
are used to perform equipment calibration. 

Rezumat 
În acest articol, vom trece prin cei cinci factori cheie pentru calibrarea cu succes a Echipamentului cu 
Particule magnetice [„MPI”], in raport cu ASTM E1444, ASTM E3024, ISO 9934, sau Nadcap AC7114/2. 
Există multe tipuri de echipamente cu particule magnetice, variind de la unităţi portabile mici până la 
unităţi de banc umed, sau echipamente staţionare de mare amperaj pentru structuri mari. Indiferent de 
tipul de echipament cu particule magnetice pe care îl folosiți și indiferent de specificaţia după care lucrați, 
pentru calibrarea echipamentului sunt necesari aceeași cinci paşi. 
 
Introducere 
Dacă respectaţi ASTM E1444, ASTM E3024, ISO 
9934, sau Nadcap AC7114/2, echipamentul dvs. 
trebuie calibrat semestrial. 

„Realizaţi diferenţele dintre standardele de 
examinare cu particule magnetice ASTM E709, 
E1444 şi ASTM E3024 din acest ghid rapid” 

Pasul 1: Verificaţi standardele 

A. Aparatele de măsură standard necesare: Shunt, 
Ampermetru și Shot Timer. Pentru unitățile 
FWDC trifazate, este necesar și un Quick Break 
Tester. Aparate de măsură diferite au meniuri 
diferite. Pentru aparatele de măsură de 
referinţă, folosiți instrucţiunile și proceduri de 
operare detaliate. 

B. Verificaţi data calibrării aparatelor de măsură 
de referinţă. Au fost toate calibrate in ultimele 
şase luni? 

C. Câte date sunt necesare? Cantitatea totală 
depinde de configurarea echipamentului 
dumneavoastră. Ar trebui colectate date 
pentru fiecare formă de undă (AC, HWDC, 
FWDC) pe care o poate genera echipamentul și 

pentru fiecare canal de ieşire (contact, bobină, 
ieşire auxiliară) al echipamentului. 

Pasul 2: Precizia Ampermetrului 

A. Conectaţi şuntul de referinţă in serie cu 
circuitul de ieşire si conectaţi cablurile la 
ampermetrul de referinţă. 

B. Setaţi amperajul de magnetizare la mijlocul 
intervalului de operare al echipamentului. 

C. Iniţiaţi citirea afişajului si a inregistrării, atat la 
ampermetrul echipamentului cât si la cel de 
referinţă. 

D. Calculaţi diferenţa dintre citiri și comparaţi cu 
toleranţa (+/- 10% sau 50 A, se ia valoarea cea 
mai mare). 

E. Repetaţi în cel puţin trei puncte setate pe tot 
intervalul de lucru al echipamentului. 

F. Repetaţi procedura pentru fiecare formă de 
undă (AC, HWDC, FWDC) pe acel canal de 
ieşire. 

G. Repetaţi întreaga procedură pentru fiecare 
canal de ieşire (poli de contact, bobină, ieşire 
auxiliară) al echipamentului. 
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 Pentru magnetizarea prin contact, fixaţi şuntul 

între contacte 

 
Pentru magnetizările cu bobina, conectaţi şuntul in 

serie cu bobina de magnetizare 

 
Pentru magnetizarea prin înfășurări de cablu  

şi dispozitive portabile, conectaţi şuntul în serie  
cu cablul 

 

 

Pasul 3: Repetabilitatea echipamentului 

A. Setaţi „mag shot”/magnetizarea la cea mai 
mică valoare utilizată a amperajului. 

B. Iniţiaţi „mag shot” şi citirea afisajului pe 
ampermetrul echipamentului. 

C. Determinaţi toleranţa şi intervalul de 
acceptare pentru cuplări repetate (+/– 10% 
sau 50 A, care dintre acestea este mai mare). 

D. Repetaţi magnetizarea până când au fost 
colectate minimum şase citiri, comparând 
fiecare citire cu intervalul de acceptare stabilit. 

E. Repetaţi procedura pentru fiecare formă de 
undă (AC, HWDC, FWDC) pe respectivul canal 
de  ieşire. 

F. Repetaţi întreaga procedură pentru fiecare 
canal de ieşire (contact, bobină, ieşire 
auxiliară) de pe echipament. 

 

Observaţi cum această îmbunătățire a 
controlului procesului precum și a eficienţei 
bancurilor umede de examinare  ajută la 
îmbunătățirea calităţii examinării cu reducerea  
duratei de control.  

Durata contactului de magnetizare 

A. Urmaţi instrucţiunile specifice pentru aparatul 
dumneavoastră de măsură pentru a-l configura 
pe echipamentul dumneavoastră. 

B. Setaţi amperajul la mijlocul intervalului de 
operare al echipamentului. 

A. Iniţiaţi magnetizarea şi citirea valorilor pe 
afişajul aferent duratei de magnetizare. 

B. Citirea ar trebui să fie in intervalul +/– 0.1 s 
faţă de timpul de contact setat. 

C. Repetaţi procedura dacă echipamentul 
dumneavoastră are controlere separate pentru 
fiecare canal de ieşire. 
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Pasul 5: Întrerupere rapidă  –   numai pentru 
unitățile FWDC trifazate 

A. Amplasaţi senzorul de întrerupere rapidă în 
interiorul bobinei echipamentului şi urmaţi 
instrucţiunile specifice pentru aparatul 
dumneavoastră de măsură. Întrerupătorul 
rapid este valabil numai pentru unitățile FWDC 
trifazate şi numai pentru magnetizări cu 
bobina sau prin înfășurări de cablu. 

B. Setaţi „mag shot”/curentul de magnetizare să 
livreze 15,000 A∙Spire.  
Pentru o bobină de banc cu 5 spire, setaţi 
echipamentul la 3.000 A.  
Pentru o bobină cu 3 spire, setaţi echipamentul 
la 5.000 A. 

C. Iniţiaţi o magnetizare si urmăriţi rezultatele pe 
testerul de întrerupere rapidă „Trece-Nu 
Trece”: Observaţi aprinderea lămpii în timpul 
magnetizării. Lampa se poate aprinde la 
începutul, la sfârșitul cuplării sau în ambele 
momente. Orice aprindere reprezintă un 
rezultat pozitiv. Repetaţi de până la 20 de ori; 
lampa ar trebui să se aprindă pentru cel puţin 
80% din cuplări.   
Calibrele Trece-Nu Trece sunt utilizabile 
numai pentru bobine cu diametrul de până la 
25 in/63.5 cm. 
 

Aparat de măsură digital: Comparaţi citirea cu 
tabelul de voltaj al Întrerupătorului Rapid.                            
Citirea minimă acceptabilă depinde de diametrul 
bobinei. 

 

 
 
 

Diametrul bobinei 
(in/cm) 

Tensiunea minimă  
a întrerupătorului rapid 

12/31 8 

16/41 6 

20/51 4 

25/64 3 

30/76 2 

36/91 1 
  

 

Parcurgerea acestor cinci paşi vă va permite să 
calibraţi echipamentul cu particule magnetice. 

Asiguraţi-vă că păstraţi înregistrările datelor 
de calibrare pentru a demonstra conformitatea cu 
cerinţele ASTM, ISO, și Nadcap. 

 

  



ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE 
 

56 

 

Sisteme NORDINKRAFT pentru examinarea 
automată cu ultrasunete a țevilor 

 

NORDINKRAFT Systems for Automatic 
Ultrasonic Examination of Pipes 

Traducere si adaptare: ing. Bereczki Barna, Grimas Control SRL 

 

Introducere 
Nordinkraft NDT-Group este un grup de 

companii cu peste 30 de ani de experienţă 
teoretică și practică în proiectarea, dezvoltarea și 
producţia de sisteme și echipamente de testare 
nedistructive complet automatizate și integrate în 
linia de producție, bazate pe soluţii inovatoare, 
pentru inspecţia automată industrială pentru: 

•   Plăci și bare metalice; 
•   Țevi sudate și fără sudură; 
•   Bare, pene și șine; 
• Componente pentru industria auto și 

industria aerospaţială. 
Nordinkraft este o organizaţie integrată in 

procesul de producţie, care lucrează cu clienţi 
începând de la concepte iniţiale prin soluţii 
inovatoare, dezvoltări în producţie și vânzări și 
servicii la nivel mondial. 

Tehnologia cheie 

Combinația perfectă între cercetare pe de o 
parte, și implementarea practică a tehnologiei de 
vârf pe de altă parte, a stabilit Nordinkraft ca lider 
global în testarea nedistructivă a materialelor în 
ciclul de producție. Gama impresionantă de soluţii 
de testare Nordinkraft cuprinde un spectru larg de 
aplicaţii industriale.  Printre clienţii globali se 
numără companiile metalurgice, precum și 
producătorii de componente electronice pentru 
industria auto, care trebuie să îndeplinească 
standarde internaţionale stricte. 

În cei 30 de ani de existență, Nordinkraft a 
devenit un sinonim pentru sistemele de testare de 
ultimă generație care se caracterizează prin 
calitate, eficiență și viabilitate economică.  

Tehnologii cheie ale metodei de testări cu 
ultrasunete pentru examinarea materialelor, 
dezvoltate cu succes și aplicate industrial de către 
Nordinkraft NDT-Group: 

•  Tehnologia examinării cu ultrasunete 
EMAT (traductor acustic electromagnetic) 
fără contact; 

 
 
 
•  Tehnologie Phased-Array; 
• Tehnologie convențională folosind piezo-

sonde; 
•  Tehnologia Eddy Current – curenți 

turbionari. 
Nordinkraft NDT-Group este lider în aceste 

tehnologii datorită dezvoltărilor și eforturilor 
uriașe depuse de oamenii de știință și ingineri, 
împreună cu investiţii financiare ridicate. 

Sistem de management al calităţii 

Sistemul de management al Nordinkraft 
respectă toate cerinţele DIN ISO 9001: 2015. Se 
străduiesc să îndeplinească sau chiar să 
depășească nevoile și așteptările unice ale 
clienţilor, pentru a deveni cel mai fiabil partener 
de dezvoltare al acestora. Pentru a îndeplini aceste 
standarde de înaltă calitate și pentru a asigura 
constanţa pe termen lung a calităţii produselor și 
serviciilor, conceptul de calitate este integrat în 
activitatea zilnică a tuturor angajaților. Produsele, 
procesele, procedurile și sistemul nostru de 
management sunt dezvoltate în continuu pentru a 
satisface cerințele pieţei și ale clienţilor. 

NORDISCAN-PI. Sisteme pentru 
examinarea automată cu ultrasunete  
a țevilor 

NORDISCAN-PI este platforma comună pentru 
toate aplicaţiile de inspecţie a țevilor. Designul 
modular permite utilizarea tehnologiilor UT 
(Piezo), Phased Array, UT Arrays, Eddy current și 
EMAT, în funcție de sarcinile specifice necesare 
clienților. Nordinkraft are o experiență practică în 
dezvoltarea, proiectarea și implementarea de 
echipamente complexe pentru testarea automată 
cu ultrasunete a tuturor tipurilor de țevi, de la 
diametru foarte mare la diametre foarte mici, 
produse sudate sau fără sudură, trase la rece și 
turnate centrifugal. 
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Echipamentele NORDISCAN-PI pot fi utilizate 
în linia de producție a oricărei instalații moderne 
de țevi și pot efectua inspecții ultrasonice 
aprofundate și eficiente ale zonelor de sudură și 
HAZ, capete de țevi, inspecție completă a corpului, 

pe suprafață și în interior, ID și OD, ovalitate și 
grosime. În plus, se oferă sistemul de inspecție a 
plăcilor NORDISCAN-PL pentru a inspecta plăcile 
înainte de sudare și inspecția marginilor pentru a 
se asigura că zona de sudură este de înaltă calitate.  

 

Seria NORDISCAN-PI abordează mai multe 
sarcini de inspecție: 

- Examinarea corpului țevii 
- Examinarea ambelor capete de țeavă 
- Examinarea cusăturii de sudură și a HAZ 
- ID, DO, examinare perete și examinare de 

suprafață 
- Masurarea grosimii peretelui 
- Profilarea cusăturilor de sudură  

Tipuri de sonde cu ultrasunete multichannel 
sau curenti turbionari: 

- Sonde fără contact, bazate pe EMAT 
- Sonde UT Phase Array 
- Sonde UT de cristale piezo 
- Sonde de curent turbionar 
- Urmărirea cusăturilor de sudură, vizuală, video 

Specificații tipice a țevilor care se pot testa: 

- Tipul sau țevile de testat: ° Țevi fără sudură, 
ERW, LSAW, HSAW 

- Diametre: 10 mm - 1520 mm 
- Grosime: 0,4 mm - 60 mm 
- Material: oțel carbon, oțel inoxidabil, aluminiu, 

titan, cupru și aliaje 

Standarde de testare cu ultrasunete: 

Procedurile de testare, criteriile de acceptare, pro-
cesarea și reprezentarea datelor respectă multiple 
standarde internaționale și locale, cum ar fi: GOST-
R 52079-2003; API Spec 5CT (Ed. 9), ISO 11960 
2004, API 5L (Ed. 44,2008); ISO 3183; GOST 
10705-80; GOST 20295-85; GOST R 52079-2003; 
GOST R 53366 2009; ISO 9303; ASTM E213 etc. 
Criteriile de testare și acceptare pot fi persona-
lizate în funcție de nevoile specifice ale clientului și 
de noile standarde. 
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Revista “Examinări Nedistructive” (seria nouă) a fost 
iniţiată în  2014 de preşedintele Adrian Stanciu. 
Sarcina materializării acestei iniţiative a revenit, de la 
început,  d-nei prof. univ. dr. ing. Alexandrina 
Mihai care s-a ocupat, împreună cu un mini-colectiv, 
timp de câţiva ani de colectarea, corectarea, 
completarea şi chiar formatarea materialelor primite 
de la autori. Sub coordonarea d-nei prof. Mihai s-au 
stabilit formatul revistei, rubricile şi designul. 
Începând cu numărul 13, motivat de retragerea sa 
din activitate şi de probleme de familie, d-na Mihai a 
lăsat colectivului de redacţie sarcinile apariţiei 
revistei, fiindu-ne tot timpul alături pentru 
îndrumări. Este momentul să-i mulţumim pentru tot 
efortul şi competenţa puse în slujba AROEND, 
motivate, în primul rând, de interesul pentru 
domeniul examinărilor nedistruc-tive, domeniu pe 
care l-a servit cu dăruire şi talent şi ca profesor în 
cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti şi, în al 
2-lea rând, de dorinţa de a susţine asociaţia. Să ne 
amintim, în acest sens, că a coordonat şi a avut o 
contribuţie importantă la apariţia primului standard 
ocupaţional pentru meseria de „operator control 
nedistructiv” şi că a scris şi publicat prima carte din 
România în care este prezentată termo-grafia în 
infraroşu ca metodă de inspecţie nedistruc-tivă 
(„Termografia în infraroşu. Fundamente”, Ed. 
Tehnică 2005). Actualul număr al revistei păstrează 
formatul numerelor anterioare şi îşi propune să 
păstreze nivelul de calitate al articolelor şi 
informaţiilor publicate, respectiv interesul cititorilor, 
cel puţin la acelaşi nivel.  

*** 
Comitetul de Redacţie şi Comitetul Executiv reîn-
noiesc invitaţia adresată specialiştilor şi firmelor 
interesate de a folosi revista pentru comunicarea 
preocupărilor/realizărilor lor în domeniu ! 
Reluăm anunţul publicat în numerele anterioare: 
„ARoENd pune la dispoziția membrilor, agenților 
economici și firmelor interesate paginile revistei 
pentru: 
• Publicarea de materiale tehnice cuprinzând 

aspecte din experiența proprie, precum și 
noutăți în domeniu. 

• Anunțuri privind manifestările tehnico-
științifice și expoziționale. 

• Anunțuri privind cereri și oferte de aparatură, 
accesorii și materiale specifice / Reclame. 

• Oferte de servicii și service în domeniul 
examinărilor nedistructive.  

• Cereri și oferte de serviciu.  
Tarifele  de publicare a reclamelor  în Revista 
« Examinări Nedistructive »  rămân neschimbate.” 
[vezi Revista Examinări Nedistructive nr.1(13)-2020] 

Dragi #NDT-iști  
 
Mă simt onorat și totodată emoţionat să mă 
adresez vouă la acest sfârşit de an, un an cu 
provocări multiple, dar care acum, la bilanţ se 
dovedeşte a fi un an bun pentru comunitatea 
noastră. Pe lângă faptul că am reuşit să avem unul 
dintre cele mai apreciate și performante 
simpozioane din ultimi ani, am crescut şi ne-am 
dezvoltat împreună. Am reuşit împreună să 
dezvoltăm o comunitate online numeroasă în 
reţeaua socială Linkedln, având peste 350 de 
contacte precum şi  un număr în creştere de 
membri ai grupului ARoENd atât din ţară cât şi din 
străinătate, de asemenea am dezvoltat Forumul de 
comunicare  pe site-ul  ARoENd, unde deşi am 
început mai timid am convingerea că împreună 
putem să creăm o poveste de succes, un loc în care 
să ne împărtăşim gândurile, să cerem un sfat, să ne 
expunem ideile şi de ce nu să socializăm, să ne 
cunoaştem.  
Puterea stă în cunoaştere! Cunoaşterea vine din 
învăţare şi socializare. Aşadar haideţi să fim 
puternici împreună! 
 
#Vă aşteptăm pe toţi online: 
 

 
 
#Forum ARoENd: https://aroend.ro/forums/  
 

 
 
# Linkedln: https://www.linkedin.com/feed/ 
 
La Mulți Ani ! 

# Horia Crișan   

COMUNICATE   ARoENd 
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• Comitetul Director și Comitetul de 
Organizare mulțumesc tuturor 
participanților și firmelor expozante 
care au făcut ca cea de-a XXVII-a Ediție 
a Simpozionului Internațional ARoENd 
să fie un adevărat succes! 

• Alături de dumneavoastră, ARoEnd a 
celebrat cei 31 de ani de activitate, ani 
în care am reușit să devenim vocea 
NDT din România.  

• Mulțumim tuturor celor care, acum 31 
de ani, au pus temeliile acestui vis, 
care a făcut posibil ca asociația 
noastră să fie la înălțimea celorlalte 
asociații internaționale din domeniul 
NDT!   

Lucrările tehnico-științifice prezentate în cadrul 
sesiunilor de comunicări sunt disponibile pe 
https://aroend.ro/simpozionului-international-al-
aroend-editia-a-xxvii-mamaia-2021/. 

 

Simpozion  2021 / Ediția XXVII în Imagini 
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MEMBRI SUSȚINĂTORI ARoENd 2021 
 
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  



 

 

 
 

 

 
Reprogramată pentru 30.05-03.06. 2022 
 
 
ECNDT  
Conferinţa Europeană de Examinări 
Nedistructive [ECNDT] este considerată 
de EFNDT şi societăţile membre cel mai 
important eveniment al organizaţiei ! 
Conferinţa şi expoziţia organizată în 
același timp oferă, nu numai o ocazie 
unică pentru schimburi  de experienţă şi 
idei între participanţi dar și posibilitatea 
de promovare a domeniului NDT pentru 
vizitatori. Fiecare conferinţă este 
organizată de o societate naţională, 
membră cu drepturi depline a EFNDT. 
Următoarea Conferinţă Europeană, a 13-a 
din serie,  organizată de RELACRE 
[Asociaţia Portugheză a Laboratoarelor 
Acreditate] la Lisabona şi iniţial 
programată pentru 2022, a fost 
reprogramată pentru 2023. 

           ECNDT HAS MOVED TO 2023 ! 

 


