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Rezumatul fazei  
 

            Lucrarea de faţă reprezintă prima fază a proiectului „Evaluarea prin metode 
micromagnetice a structurilor anizotropice” care are ca obiect actualizarea 
informaţiilor din literatura de specialitate recentă adică din ultimii cinci-şase ani. 
 
          Capitolul 1 este unul introductiv care încadrează problematica proiectului în 
problematica generală a metodelor de examinare nedistructive.  

Problematica examinărilor nedistructive este foarte complexă. În decursul 
timpului s-au dezvoltat o serie de procedee bazate pe fenomene fizice 
aplicabile la depistarea defectelor existente în materialele folosite în fabricaţia 
industrială. Defectele au fost clasificate după natura acestora şi după 
localizare iar metodele de examinare au urmărit evidenţierea cât mai precisă a 
poziţiei, a orientării şi a dimensiunii acestora. La aceste cerinţe au răspuns 
metodele de examinare care vizau în special defectele deschise la suprafaţă 
(metoda lichidelor penetrante, metoda pulberilor magnetice, metoda curenţilor 
turbionari) respectiv metodele care vizau defecte de profunzime (metoda cu 
ultrasunete, metoda razelor X, tomografie etc). 

Dintre metodele magnetice se detaşează metoda Efectului Barkhausen (EB) 
care se bazează pe înregistrarea zgomotului magnetic produs de deplasarea prin 
salt a pereţilor de domenii sub acţiunea câmpului magnetic variabil. Deşi imediat 
după descoperirea efectului în 1919 aceasta nu a stârnit un interes prea mare 
privind posibile aplicaţii, totuşi în ultimii 30-40 de ani s-au redactat mii de lucrări 
pe tema efectului Barkhausen. Viabilitatea temei este demonstrată de numărul 
mare de lucrări apărute inclusiv în anul trecut şi în acest an. Lucrările publicate în 
trecut dar şi în ultimii ani arată că metoda EB a fost studiată pentru a evidenţia 
transformări structurale, starea de tensiune (aplicată sau reziduală), starea de 
deformare elastică şi plastică, fracţia volumică a diferitelor faze structurale, 
grosimea şi starea straturilor superficiale etc.  

Capitol 2 prezintă aspectele fizice ale metodei efectului Barkhausen aşa 
cum rezultă acestea din literatura de specialitate.  

În cazul EB sarcina teoriilor de simulare a fenomenelor ce apar este de a 
explica proprietăţile statistice ale zgomotului cum ar fi distribuţia mărimii salturilor 
şi spectrele de putere în termenii detaliilor microscopice ale procesului de 
magnetizare. Trei mecanisme sunt implicate în proces: nucleerea şi coalescenţa 
domeniilor, rotaţia coerentă de spin şi deplasarea pereţilor de domenii. Relevanţa 
acestor mecanisme de-a lungul curbei de histereză este în general foarte 
complicată şi greu predictibilă şi depinde de proprietăţile materialului, de condiţiile 
de tratament termic (revenire) şi de geometria probei. 

 S-au dezvoltat în decursul timpului mai multe modele ale efectului 
Barkhausen. Cel mai simplu model este cel al deplasării pereţilor Bloch într-un 
câmp de obstacole. Totuşi cele mai multe proprietăţi măsurate pot fi reproduse 
de modelul propus de Alessandro,  Beatrice, Bertotti şi Montorsi (modelul 
ABBM). Se prezintă două teorii mai noi şi anume „Mean-Field Theory” şi 
„Infinite Range Model” care ţin cont de deformarea elastică a pereţilor Bloch 
blocaţi pe obstacole atunci când se aplică un câmp magnetic crescător. 



 

PN 201 - Evaluarea prin metode micromagnetice a structurilor 
anizotropice 

 

 2

Teoria ABBM prevede o proporţionalitate între mărimea s  a avalanşelor şi 
pătratul duratei 2t . 
  s  ~ 2t          
 Această predicţie este strict valabilă doar pentru avalanşe scurte în timp ce 
pentru cele mai lungi apare o abatere aşa cum se observă aceasta în figura 1. 
Rezultatele experimentale s-au obţinut pe fier silicios FeSi policristalin. 

 
Figura 1 

 
In Capitolul 3  se prezintă lucrările care au fost publicate în domeniul 

determinării tensiunilor reziduale folosind metoda efectului Barkhausen.  
Din lucrări mai vechi se ştie că există o corelaţie între amplitudinea 

zgomotului Barkhausen şi valoarea tensiunilor mecanice. La majoritatea 
materialelor feromagnetice cu coeficient de magneto-stricţiune pozitiv (λ > 0) 
semnalul scade la aplicarea unei tensiuni de comprimare şi creşte la aplicarea 
unei tensiuni de întindere. Acest fapt a fost şi este folosit şi în prezent pentru 
măsurarea tensiunilor reziduale. În principiu procedeul funcţionează corect dar 
poate fi influenţat de aşezarea imperfectă a senzorului pe suprafaţa probei, un 
anumit lift-off alterând precizia măsurătorii. S-au propus de aceia utilizarea 
spectrului de putere care prezintă distribuţia semnalului după frecvenţa captată 
(Vengrinovich) care să fie corelat cu tensiunile din probă, acest spectru nefiind 
afectat de îndepărtarea accidentală a senzorului de suprafaţa probei. 

Totuşi micşorarea incertitudinii la evaluarea nivelului tensiunilor este 
încă o temă de actualitate. Lucrurile se complică dacă se pune problema 
determinării tensiunilor biaxiale, imprecizia crescând. Se apreciază că 
important este să se conceapă o procedură adecvată pentru a putea calibra 
dependenţă zgomotului Barkhausen de principalele componente ale tensiunii. 
Pentru o rezolvare completă a problemei tehnice avut în vedere că tensiunea 
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din oricare din direcţiile principale depinde şi de tensiune din cealaltă direcţie 
întrucât din ecuaţiile teoriei elastice pentru tensiunile biaxiale cunoaştem că: 
  211 νσεσ += E    ; 122 νσεσ += E     

 Se utilizează o probă în cruce care este deformată prin încovoiere pe 
cele două direcţii în mod independent. Un nou parametru este introdus care 
ţine cont de diferenţa semnalelor pe cele două direcţii ( ) ( )21 σσ pp − .  

O idee nouă privind măsurarea tensiunilor in-line pe conducte magistrale 
a fost dezvoltată la Southwest Research Institute din San Antonio şi Detroit din 
SUA. Noutatea constă în modul în care este excitat efectul Barkhausen. Există 
două modalităţi de a produce saltul pereţilor de domenii, ambele pornind de la 
variaţia intensităţii locale a câmpului magnetic: 

- prin păstrarea direcţiei câmpului şi modificarea în timp a valorii 
acestuia (variaţia în modul); 

- prin păstrarea intensităţii şi rotirea vectorului câmpului magnetic 
(variaţia în direcţie). 

 Autorii lucrării propun variaţia locală a câmpului magnetic prin 
deplasarea mecanică a unui magnet în dreptul probei (conductei magistrale în 
acest caz) ceea ce produce o creştere şi apoi o scădere a câmpului într-un 
punct dat la apropierea şi îndepărtarea acestui magnet. Procedeul a fost 
denumit „Continuous Barkhausen” şi este ilustrat în figura 2 

 
Figura 2 

 
Lucrări recente demonstrează că metodele micromagnetice se pretează 

şi la evaluarea tensiunilor de ordinul 2 şi 3, adică acele tensiuni care se 
manifestă între grăunţi de naturi diferite respectiv cele care apar în interiorul 
grăunţilor. Aliajele de tip Fe-Cu prezintă o situaţie specială întrucât cuprul 
precipită în structura de Feα şi datorită diferenţei între parametrii de reţea apar 
tensiuni de ordine III în cadrul matricei de Fe. 
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Microtensiuni reziduale de ordinul II induse termic apar atunci când 
diferitele faze structurale din material prezintă coeficienţi de dilatare diferiţi. 
Această situaţie o întâlnim în aceleaşi aliaje Fe-Cu datorită faptului că 
precipitatele de cupru au alt coeficient de dilatare decât matricea de Feα 
generând tensiuni reziduale de ordinul II. 

Capitolul 4 se ocupă de corelaţia dintre deformarea plastică şi zgomotul 
Barkhausen. Prin aplicarea tensiuni unei suficient de mari, care să 
depăşească limita de curgere a materialului apare o deformaţie permanentă 
motiv pentru care materialul nu mai revine la forma şi dimensiunile iniţiale. 
Deformarea plastică are loc prin formarea şi deplasarea dislocaţiilor. În 
material se produc astfel modificări structurale însemnate care au o influenţă 
esenţială asupra proprietăţilor magnetice. Efectul Barkhausen bazat pe 
deplasarea prin salt a pereţilor de domenii este în mod categoric influenţat. 
Apariţia defectelor structurale de tipul dislocaţiilor modifică sensibil câmpul de 
forţe care reţin pereţii multiplicându-se obstacolele şi modificându-se forţele cu 
care aceştia sunt reţinuţi. În plus, aşa cum s-a arătat în capitolul anterior, în 
jurul dislocaţiilor se formează un câmp complex de stări de tensiune (tensiuni 
interne de ordinul III) care modifică şi acestea proprietăţile micromagnetice ale 
grăunţilor afectaţi. 

Se poate spune că se generează o populaţie nouă de obstacole cu o 
distribuţie statistică diferită a forţelor de reţinerea a pereţilor care se suprapune 
peste populaţia existentă anterior deformării. Aşa se explică faptul că mulţi 
autori au raportat existenţa a două maxime în semnalul Barkhausen. 
Proprietăţile magnetoacustice ale fierului silicios Fe -2%Si ca urmare a 
deformării plastice au fost studiate. Se constată formarea a două maxime ale 
semnalului Barkhausen care se păstrează dar unul dintre acestea se 
aplatizează odată cu creşterea deformaţiei plastice. Folosind integrala de sub 
curba reprezentând EB pentru o semiperioadă s-a putut stabili o corelaţie 
interesantă între această mărime şi gradul de deformaţie plastică. Figura 3 
prezintă o variaţie continuu crescătoare a acestei integrale notate cu Int(Kb) 
 

 
Figura 3 
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În raport cu ε. În lucrare se propune şi un model matematic bazat pe 
modelul ABBM care descrie destul de exact rezultatele experimentale. 
Folosind aparatul 3MA, cunoscut din literatura de specialitate, s-a studiat 
starea de tensiune reziduală pe piese ambutisate în funcţie de raza de curbură 
realizată la această operaţie. Figura 4 arată modul în care variază aceste 
tensiuni în cazul diferitelor tipuri de deformări. Se observă că tensiunile cele 
mai mari sunt legate de curburile cele mai mari. Cunoaşterea acestor tensiuni 
este legată de faptul că piesele deformate plastic, datorită tensiunilor reziduale 
care apar, îşi modifică forma şi precizia dimensională şi geometria a pieselor 
are de suferit. 

 

 
Figura 4 

 
Capitolul 5 tratează legătura cu structura metalografică şi cristalină a 

materialului. Efectul Barkhausen este puternic legat de structura cristalină a 
materialului prin corelaţia care există între structura de domenii şi deplasarea 
pereţilor Bloch cu structura cristalină, defecte structurale şi constituenţii structurali. 
De aceia cercetările întreprinse în decursul tipului au căutat să releve tocmai 
această legătură. Evident interesantă este de asemenea relevarea diferitelor stări 
structurale, modificări structurale şi transformări care apar în urma diferitelor 



 

PN 201 - Evaluarea prin metode micromagnetice a structurilor 
anizotropice 

 

 6

tratamente termice. Metoda permite de asemenea caracterizarea stărilor 
structurale rezultate din tratamentele superficiale (cementare, nitrurare etc.). 

La conferinţa Mondială de Examinări Nedistructive din Shanghai din 
2008 un grup de specialişti din Turcia a prezentat o lucrare privind 
caracterizarea nedistructivă a procesului de globulizare a perlitei prin MEB. S-
a lucrat cu un oţel SAE 1060 cu o structură perlitică lamelară respectiv parţial 
sau total globulară. Structurile au fost caracterizate atât metalografic cât şi prin 
metode EB. S-a putut stabili o corelaţie (figura 5) între gradul de sferoidizare şi 
parametrii măsuraţi ai efectului Barkhausen (înălţimea maximului respectiv 
RMS – valoarea efectivă a zgomotului). 
 

 
 

Figura 5 
 

Explicaţia pe care o dau autorii este că lamelele cementitice prezintă 
pentru deplasarea pereţilor Bloch obstacole mai slabe decât particulele 
cementitice, fine şi numeroase, din perlita globulară. 

O altă lucrarea efectuată la CETIM în Franţa se preocupă de cazul 
cementării privite prin prisma EB [5.7]. Studiile s-au efectuat pe pinioane 
cementate urmărindu-se grosimea stratului depus prin cementare precum şi 
identificarea unui exces de austenită reziduală şi prezenţa unei reţele de 
carburi. S-a construit o sondă special adaptată la geometria complexă a 
danturii. S-au stabilit condiţiile de excitaţie şi de recepţie a semnalului adaptate 
la cazul structurilor martensitice. Apoi s-a dezvoltat o metodă care să permită 
extragerea din semnalul Barkhausen a informaţiei utile. 

Autori din Coreea de Sud reiau tema iradierii cu neutroni a materialului 
vaselor sub presiune din componenţa reactoarelor nucleare. S-au utilizat de 
data aceasta doze diferite de iradiere arătându-se experimental că prin EB se 
poate aprecia gradul de iradiere întrucât iradierea cu neutroni produce defecte 
cristaline severe care contribuie la multiplicarea obstacolelor în calea 
deplasării pereţilor. 

In Capitolul 6 se abordează problema aparaturii utilizate la măsurarea 
efectului Barkhausen. Efectul Barkhausen poate fi detectat utilizând o bobină, 
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care înlănţuie un eşantion, în  timp ce el este magnetizat. Variaţia abruptă în 
magnetizare induce o tensiune electrică în bobină. Efectul Barkhausen este 
foarte sensibil la variaţiile microstructurii şi ale efortului unui material. Datorită 
acestei sensibilităţi, măsurătorile Barkhausen pot fi utilizate pentru evaluarea 
nedistructivă a unui material feromagnetic, în domeniile de aplicaţii, precum 
determinarea calităţii tratamentului termic, măsurarea adâncimii tratamentului 
de suprafaţă şi detectarea arsurilor produse de polizare. 

Unul dintre aparatele cu care s-au realizat, în timp, foarte multe 
experimentări este aparatul 3MA de la IZFP Saarbrücken. Sistemul 3MA se 
utilizează la controlul nedistructiv şi la evaluarea nedistructivă a următoarelor 
mărimi tehnice: 

− Duritatea; 
− Adâncimea de călire la componentele călite superficial, prin inducţie, 

cu flacără, prin durificare cu laser, etc.  
− Duritatea şi tensiunile remanente (simultan); 
− Analiza de înaltă rezoluţie a tensiunilor remanente şi a 

microstructurilor (de exemplu, a componentelor sudate); 
− Procesele de prelucrări mecanice (de exemplu, polizarea, 

strunjirea,etc.). 
 Componenţa sistemului 3MA 

Sistemul de control nedistructiv 3MA este prezentat în fig.6.3. El este 
format din următoarele componente: 
1. Computer cu monitor integrat, cu sistem de operare Windows; 
2. Sursă de alimentare pentru magnetizare 
- Puterea 300W; 
- Factor de distorsiune < 0,1%. 
3. Sistem de senzori 
-Sistem electromagnetic de transmitere şi de recepţie, proiectat şi realizat 
conform cerinţelor beneficiarului 
4. Unitate de comandă 
- Generator de funcţiuni cu forma de undă sinusoidală; 
- Domeniul de frecvenţă de ieşire 1 – 250 Hz; 
- Interfaţă cu unitatea analogică externă 
5. Unitatea analogică externă 
- Convertor analogic – digital; 
- Procesarea semnalului de intensitate a câmpului magnetic tangenţial, a 
zgomotului Barkhausen, a permeabilităţii incrementale şi a analizei 
armonicelor; 
- Lăţimea de bandă 5 Hz – 120 kHz; 
- Amplificare 26 dB. 
Software 
- Evaluarea şi documentarea semnalului pe baza platformei Windows; 
- Analiza regresiei multiple pentru a determina parametrii de proces şi de 
calitate, utilizând funcţii de aproximare evaluate. 
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Fig. 6 

 
Capitolul 7  cuprinde concluziile lucrării şi prezintă modul de continuare. 

Faza următoare constă în realizarea unui post de lucru pentru asigurarea 
suportului pentru realizarea programului experimental. 

  
Rezultate, stadiul realizării obiectivului, concluzii şi propuneri pentru 
continuarea proiectului 

 
Rezultate 
S-a elaborat un  studiu documentar privind ultimele lucrări şi rezultate 

comunicate în reviste de prestigiu respectiv la Congresele Mondiale şi Congresele 
Europene de Examinări Nedistructive. S-au studiat peste 100 de articole în extenso 
din care s-au preluat informaţiile relevante pentru tema aflată în studiu 

S-a efectuat o vizită de documentare la IZFP Saarbrücken Germania. 
 

 Stadiul realizării obiectivului fazei  
Obiectivul fazei a fost realizat. Prin studiul efectuat s-au relevat principalele 

rezultate şi aplicaţii industriale ale metodei efectului Barkhausen. 
 
Concluzii şi propuneri de continuare a proiectului 
Studiul a relevat o serie de elemente noi în preocupările mondiale la aplicarea 

metodei efectului Barkhausen cum ar fi utilizare excitaţiei în câmp rotitor, metoda 
efectului Barkhausen în excitaţie continuă, introducerea coeficientul magnetic de 
anizotropie, aplicaţii la şine de cale ferată şi la rulmenţi din domeniul aeronautic şi 
multe altele. 

Proiectul va continua cu faza II-a care prevede realizarea postului de lucru 
pentru pregătirea părţii experimentale. Este prevăzută achiziţionarea unui sistem 
profesional care va fi completat cu senzor de câmp magnetic rotitor. Termenul fazei II 
este 15 septembrie 2009. 
 

Responsabil proiect,  
 
Dr. Nicolae Farbaş 


