
 
PN 09-160201: „Evaluarea prin metode micromagnetice a 
structurilor anizotropice” 

 

1 

Rezumatul fazei  
Lucrarea de faţă reprezintă etapa II intitulată „Conceperea unui post de lucru 

pentru examinarea prin  metode micromagnetice. Realizarea probelor necesare 
programului experimental” a proiectului nucleu PN 09-160201având titlul 
„Evaluarea prin metode micromagnetice a structurilor anizotropice”. 

Lucrările realizate în prezenta fază a proiectului sunt structurate în cinci 
capitole. 
 In primul capitol  se face o introducere a lucrării în care se arată că aşa cum 
este cunoscut metoda Barkhausen nu permite detectarea unor defecte de material sau 
de execuţie aşa cum se întâmplă aceasta cu metoda radiografică, metoda 
ultrasunetelor sau a pulberilor magnetice. Aici ţinta metodei este identificarea şi 
evaluarea unor caracteristici de material care pot influenţa negativ asupra 
funcţionalităţii pieselor în ansamblul echipamentului realizat. Se urmăresc astfel 
grosimi de starturi de cementare sau de nitrurare, nivelul tensiunilor reziduale, 
valoarea durităţii respectiv evaluarea stării structurale, determinarea granulaţiei etc. 
 In capitolul 2 se tratează problema structurii postului de lucru, acesta fiind 
şi capitolul cel mai important. Se precizează întâi care este structura minimală a 
postului de lucru care trebuie să cuprindă aparatul de măsurare a efectului 
Barkhausen, sursele de tensiune de alimentare, dispozitivul de tensionare a 
probelor, posibilităţi de depozitare adecvată a probelor etc.  Evident elementul 
central al postului de lucru este aparatul de măsurare a efectului Barkhausen care 
trebuie să cuprindă două canale de amplificare şi procesare a semnalelor de la 
sonda Hall respectiv de la bobina sondă a efectului Barkhausen. Postul de lucru 
va permite efectuarea măsurătorilor atât cu sonda clasică cu câmp magnetic 
variabil cât şi cu sonda cu câmp rotitor, fiind astfel posibilă compararea 
eficacităţii celor două metode. Soluţia constructivă a modelului experimental se 
bazează pe un circuit de excitaţie cu doi magneţi permanenţi în mişcare de rotaţie, 
un traductor magnetic pentru măsurarea câmpului magnetic de excitaţie,o bobina 
sondă pentru semnalul de efect sau zgomot Barkhausen, un amplificator cu două 
canale pentru semnalul de măsurare a câmpului magnetic de excitaţie, respectiv 
pentru semnalul produs de efectul Barkhausen, precum şi un osciloscop digital cu 
memorie, cu două canale, pentru vizualizarea curbelor de variaţie în timp ale 
celor două semnale şi a curbelor Lissajous de reprezentare implicită a unui 
semnal în funcţie de celălalt. Schema bloc a aparatului este prezentată în fig.1. 
Aparatul dispune de două componente principale: 
 - componenta electromecanică şi 
 - componenta electronică. 

Componenta electromecanică este formată din circuitul magnetic de 
excitaţie, cu doi magneţi permanenţi, având magnetizaţia sau inducţia remanentă 
mare Br = 0,3768...0,41448 T, care corespunde la valoarea intensităţii câmpului 
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       Fig. 1 
magnetic H = 3,0...3,3 kA/cm, măsurată în aer, sub talpa polară a fiecărui magnet, 
precum şi micromotorul care realizează mişcarea de rotaţie a magneţilor 
permanenţi. Frecvenţa câmpului magnetic variabil spaţial este reglabilă în 
domeniul 0...85 Hz, prin turaţie, respectiv prin tensiunea electrică de alimentare a 
micromotorului de acţionare a magneţilor permanenţi. S-a utilizat soluţia tehnică 
în care mişcarea de rotaţie este utilizată pentru realizarea unui câmp magnetic de 
excitaţie variabil în spaţiu, necesar pentru producerea efectului Barkhausen. 
Această soluţie constructivă este convenabilă datorită faptului că ea este relativ 
simplă şi eficientă. Ea are un mic dezavantaj, deoarece are piese în mişcare, ceea 
ce poate fi un inconvenient în anumite condiţii de efectuare a măsurătorilor. 
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Există şi alte soluţii constructive în acest scop. Una dintre ele este utilizarea 
a trei bobine conectate la un sistem trifazat de alimentare, care poate fi reţeaua 
electrică trifazată (de frecvenţă fixă) sau un sistem de tensiuni sintetizate 
electronic (de frecvenţă reglabilă de la zero până la 100..200 Hz sau chiar mai 
mult. Bobinele sunt amplasate pe un jug magnetic, având o anumită formă, încât 
el să poată induce un câmp magnetic învârtitor în plan, prin eşantionul de material 
feromagnetic de măsurat, aşezat sub jugul magnetic. 

Componenta electronică cuprinde două canale şi anume un canal pentru 
amplificarea semnalului de la sonda Hall care măsoară intensitatea câmpului 
magnetic din probă şi un canal care amplifică, filtrează şi integrează semnalul 
captat de la bobina sondă care înregistrează zgomotul Barkhausen. 

Unul dintre canalele amplificatorului se utilizează pentru semnalul dat de 
traductorul magnetic Hall, utilizat pentru măsurarea intensităţii câmpului 
magnetic de excitaţie. Soluţia constructivă prevede amplasarea unui traductor 
magnetic Hall deasupra eşantionului, exact  în centrul cercului descris de magneţi 
în mişcarea de rotaţie. Traductorul are caracteristică liniară, adică tensiunea de 
ieşire este proporţională cu intensitatea câmpului magnetic măsurat. 

Schema de principiu a canalului pentru amplificarea semnalului dat de 
traductorul magnetic Hall este prezentată în figura 2. 

Al doilea canal al amplificatorului se utilizează pentru semnalul dat de 
către sonda  utilizată pentru măsurarea efectului Barkhausen. Soluţia constructivă 
din prevede amplasarea unui bobine deasupra eşantionului de măsurat, exact  în 
centrul cercului descris de magneţi în mişcarea de rotaţie. 

Schema de principiu a amplificatorului pentru semnalul produs de sonda 
Barkhausen este prezentată în figura 3. 

Bobina sondei Barkhausen este situată în centrul capacului circuitului de 
excitaţie, înglobată în răşină. Ea este executată cu sârmă de diametrul 0,018 mm 
şi are 800 de spire . Bobina se află în imediata apropiere a eşantionului de 
măsurat, fiind despărţită de acesta numai de către grosimea de 0,5mm a peretelui 
capacului de la carcasa circuitului de excitaţie. Diametrul interior al bobinei este 
de 4mm, diametrul exterior de circa 10mm, iar înălţimea sa este de numai 1,0mm. 
Fiind foarte plată, bobina are posibilitatea de a fi amplasată pe suprafaţa 
eşantionului de măsurat, astfel încât spirele sale să înlănţuie o parte cât mai mare 
din fluxul magnetic variabil produs de salturile de stare magnetică ale elementelor 
de volum, ceea ce constituie efectul Barkhausen.  În acest fel, în spirele bobinei 
sondă se induce o tensiune, care este aplicată la primul etaj al amplificatorului din 
canalul Barkhausen, prin cablul ecranat cu lungimea de circa 200mm, având 
impedanţa caracteristică de 50Ω. 
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Au fost realizate şi încercate câteva tipuri de traductoare magnetice Hall şi 

de bobine sondă Barkhausen. Amplificatorul cu cele două canale, pentru semnalul 
dat de traductorul Hall, proporţional cu câmpul magnetic de excitaţie şi semnalul 
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de la bobina sondă pentru efectul Barkhausen, constituie un aparat cu nivel mediu 
de complexitate, având caracteristici ridicate de sensibilitate, precizie şi fidelitate 
şi este realizat pentru a îndeplini obiectivele funcţionale prevăzute. Au fost 
utilizate componentele descrise, după analizarea caracteristicilor acestora şi 
selectarea pe baza raportului cost / performată de valoare intermediară. 
S-a realizat un model experimental al celor două amplificatoare care este 
prezentat în fig. 4. 

 
      Fig 4 
În capitolul 3  se abordează tema conceperii şi realizării dispozitivului de 
tensionare a probelor în vederea realizării de stări de tensiune controlate. O 
variantă care ar permite atât producerea de tensiuni de întindere cât şi tensiuni de 
compresiune este cea a îndoirii. În proba îndoită se produc tensiuni de întindere 
pe o faţă şi tensiuni de compresiune pe cealaltă faţă (figura 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fig.5 
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În cazul probelor cu secţiune rectangulară axa neutră caracterizată prin 0=σ  este 
plasată chiar la mijlocul grosimii în timp ce tensiunile maxime se produc chiar la 
suprafaţă, adică în fibrele cele mai depărtate de axa neutră.  
Formula prin care se determină tensiunea este: 
 

)4(2
8

22 ab
gEh

+
⋅⋅⋅

=σ         

în care se cunosc: 
 g – grosimea probei încovoiate (mm) 
 E – modulul de elasticitate al materialului probei (N/mm2) 
 h – săgeata de încovoiere (mm) 
 a – distanţa de referinţă (mm) 
Dispozitivul conceput pentru realizare stărilor de tensiune este prezentat în fig. 6 
şi 7 pentru cele două variante de tensionare pe exteriorul probei (compresiune fig. 
6 şi respectiv întindere fig. 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capitolul 4  se referă la realizarea probelor pentru programul experimental. 
Au fost selectate trei mărci de oţeluri şi anume: S 550 MC, S 420 MC,  
S 235 JRG 2. Aceste materiale acoperă o gamă mai largă de limite de curgere 
respectiv de rezistenţe la rupere pornind de la 360 MPa şi până la 760 MPa. 
La alegerea formei şi a dimensiunilor probelor pentru programul experimental s-
au avut în vedere următoarele aspecte: 

- asigurarea posibilităţilor de măsurare a efectului Barkhausen prin 
prevederea unei lăţimi de cel puţin 40 mm 

- asigurarea posibilităţii prinderii probelor în bacurile maşinii de tracţiune 
- asigurarea unei lungimi calibrate de cel puţin 200 mm 
- alegerea unei grosimi de 2-3 mm pentru a permite ulterior deformarea 

prin încovoiere într-un dispozitiv adecvat în vederea tensionării. 
 

Fig.6 Fig. 7 
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      Fig. 8 
S-a ales în consecinţă forma şi dimensiunile pentru probe prezentate în figura 8. 
Existând posibilitatea, ca la gradele de deformare mai mari ce urmau să se aplice 
probelor, să apară deformaţii neuniforme, necontrolate (mai mari într-o parte şi 
mai mici în altă parte a zonei calibrate), s-a recurs la gravarea unui caroiaj cu 
lăţimea de 40 mm şi lungimea de 110 mm având pasul de 5 mm (figura 9). 
 

 
Figura 9. 

 
Operaţia a fost efectuată cu laserul de marcare TRUMARK 6130  
(Nd - YV04) într-un strat superficial al probei, astfel încât să nu se producă 
concentratori de tensiune care ar putea influenţa local procesul de deformare. Se 
observă în fig.9 modul în care se modifică acest caroiaj după ce are loc 
deformarea plastică cu 18%.  
 Probele extrase din cele trei materiale au fost supuse unor deformaţii 
plastice de 1; 3; 5; 10; 15 şi 18 %. 

Gros: 2 mm (3 mm) 
R10 

50 200 50 

45 75
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Odată cu efectuarea deformărilor plastice s-au înregistrat şi forţele maxime 
dezvoltate pentru a obţine o anumită valoare a deformaţiei. Pentru cazul 
materialului A se dă spre exemplificare în figura 10 variaţia forţei maxime în 
funcţie de gradul de deformare. 
 

 
Fig. 10 

 
Ecuaţia care descrie această dependenţă  
 20362ε1270,42ε42,59F ++−=  
este cu coeficientul de corelaţie R2 = 0,9911. Se observă că ecuaţia empirică 
descrie corect relaţia dintre forţa aplicată şi gradul de deformare care urmează o 
lege pătratică. În acest context trebuie menţionat că forţa maximă la care are loc 
ruperea este de 32000 N, deci foarte apropiată de forţa la care materialul suferă o 
deformaţie de 18 %. 
Capitolul 5  cuprinde concluziile lucrării şi modul de continuare. Lucrarea 
continuă cu etapa a 3-a care are în vedere realizarea postului de lucru pentru 
evaluarea stărilor de anizotropie din materiale feromagnetice. 

 
Rezultate, stadiul realizarii obiectivului ,concluzii si propuneri pentru 
continuarea proiectului : 

 
• În cadrul prezentei faze a proiectului a fost conceput un post de lucru 

pentru evaluarea stărilor de anizotropie din materiale feromagnetice 
constând din componenta electronică şi cea electromecanică. S-a realizat 
un model funţional pentru verificarea schemelor electronice. 
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• S-a conceput şi realizat fizic un dispozitiv de tensionare a probelor pentru  
inducerea în acestea a unor stări de tensiune controlate. Pentru calculul 
tensiunilor dezvoltate în probe a fost elaborată o relaţie care conţine 
mărimile fizice care trebuie cunoscute pentru a putea efectua măsurătorile. 

• S-au achiziţionat trei mărci de oţeluri  cu deformabilitate ridicată acoperind 
o gamă largă de limite de curgere (235 ... 550 MPa) din care s-au 
confecţionat câte 25 probe pentru a fi supuse defromării plastice controlate. 

• S-a stabilit configuraţia probelor pentru realizarea stărilor de deformare 
plastică controlată 

• Probele realizate au fost supuse unor tratamente termice de detensionare 
pentru a avea siguranţa că deformarea plastică aplicată nu este influenţată 
de istoria anterioară a materialului.  

• S-au prezentat două lucrări şi anume: 
o N. Farbaş: Aplicaţii ale efectului Barkhausen in examinările 

nedistructive, Colocviile ştiinţifice ISIM. Iunie 2009 
o N. Farbaş: Aplicaţii ale efectului Barkhausen în examinări 

nedistructive neconvenţionale, Seminar NDT, ISIM oct. 2009 
• Se va prezenta la Conferinţa ”Integritatea structurală a construcşiilor 

sudate” din 5-6 noiembrie 2009 lucrarea “Noi abordări în examinarea prin 
efect Barkhausen “ 

• Lucrarea continuă cu etapa a treia în cadrul căreia se va realiza postul de 
lucru şi se vor examina şi interpreta corelaţiile dintre gradul de deformare 
plastică şi caracteristicile efectului Barkhausen. 

 
 

 
Responsabil proiect, 
 

       Dr. Nicolae Farbaş 


