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Faza I – Definirea cadrului teoretic specific examinării prin termografie activă a depunerilor 
prin pulverizare termică, cu procesare inteligentă a rezultatelor. 
 

Rezumatul fazei  
1.  Procedee de depunere de straturi prin pulverizare termică 
1.1. Pulverizare termică cu jet de plasmă sârmă şi pulbere ca material de pulverizat 
 Procedeul de pulverizare termică cu plasmă folosit are la bază formarea jetului de 
plasmă în care se introduce concomitent pulberea de ceramică oxidică şi sârmă din material 
metalic. Ambele materiale sunt topite, amestecate şi proiectate pe substratul metalic, 
realizându-se astfel microcrostraturile de acoperire de timp compozit. 
  1.2 Pulverizare termică cu jet de plasmă pulbere ca material de pulverizat 

Principiul (figura 1.2) constă în trecerea unui material, de regulă sub formă de pulbere 
prin jetul de plasmă – generat cu ajutorul unui arc electric amorsat între electrodul de wolfram 
şi ajutajul de cupru al generatorului de plasmă. Datorită temperaturii înalte, materialul se 
topeşte şi este antrenat de jetul de gaz spre piesa de prelucrat. Particulele ajunse pe suprafaţa 
piesei, în stare plastică, aderă pe aceasta în baza unor mecanisme specifice. 

 
Figura 1.2 Schema de principiu de pulverizare termică cu jetul de plasmă 

 
1.3 Pulverizare termică cu arc electric sârme similare şi disimilare ca materiale de 
pulverizat 

Procedeul de pulverizare termică cu două sârme utilizează două sârme ce sunt topite 
de arcul electric iar materialul topit este apoi direcţionat de către aerul comprimat spre 
substrat. Impactul particulelor topite cu substratul conduce la solidificarea acestora pe substrat 
formându-se astfel depunerea.  
1.4 Pulverizare termică cu jet de plasmă şi arc electric  sârmă ca material de pulverizat 

Pistoletul de pulverizare termică în jet de plasmă şi arc electric pentru aplicarea 
procedeului PLASMA JET ARC asigură realizarea unui jet de plasmă, în care este antrenată o 
sârmă electrod şi produce un arc electric între vârful sârmei electrod şi jetul de plasmă.  
2. Clasificarea imperfecţiunilor specifice procedeelor de pulverizare termică 

Un microstrat depus prin pulverizare termică în jet de plasmă se caracterizează prin: 
aderenţă, structură şi densitate sau porozitate. Aderenţa este una din caracteristicele de bază 
ale stratului depus care condiţionează rezistenţa şi durabilitatea lui, precum şi gradul de 
protecţie al piesei pe care este aplicat. Ea se defineşte ca un complex de factori care concură 
la realizarea legăturilor între stratul depus şi metalul de bază. Ca măsură a aderenţei se poate 
defini forţa necesară desprinderii stratului depus. 
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2.1 Principalele defecte ce pot să apară la depunerea prin pulverizare termică 
Natura pulberii utilizate influenţează aderenţa stratului depus prin coeficienţi de 

dilatare/contracţie. Cu cât aceşti coeficienţi sunt mai diferiţi între metalul de bază şi materialul 
depus cu atât aderenţa este mai slabă. Grosimea stratului depus influenţează aderenţa prin 
caracterul, în general mai casant al acestuia. De aceea, cu cât stratul depus este mai subţire cu 
atât aderenţa este mai bună. Distanţa de pulverizare este un factor esenţial în determinarea 
unei anumite valori a aderenţei. Reducerea distanţei de pulverizare influenţează favorabil 
aderenţa dar aceasta atrage după sine o încălzire excesivă a piesei. Se recomandă ca primul 
strat să se depună la o distanţă de 80 – 90 mm, iar straturile ulterioare la o distanţă mai mare.  
2.2 Exemple de defecte ce pot să apară la straturile depuse prin pulverizare termică 

• Straturile depuse prin procedeul pulverizării termice în jet de plasmă pot să conţină 
defecte de tipul porilor datorită alegerii distanţei de pulverizare necorespunzătoare 
sau în cazul în care pulberea nu este calcinată (prezintă aglomerări). În figura 2.1 este 
prezentat analiza unui strat depus prin pulverizare termică în jet de plasmă ce conţine 
pori.  

• Imperfecţiuni de tipul exfolieri ce pot să rezulte în urma depuneri de materiale cu 
coeficient de dilatare termic diferit faţă de cel al substratului 

• Interfaţă necorespunzătoare privind aderenţa microstrat - substrat, prezenţa 
microfisurilor, defecte de continuitate privind distribuţia şi variaţia 
microporozităţiilor 

Alte defecte ce pot să apăra în urma depunerii necorespunzătoare de straturi prin procesul 
pulverizării termice în jet de plasmă sunt: 

• segregarea după densitate a pulberilor ceramice şi ceramo-metalice metalice netopite 
de compuşi dispersaţi în matricea de bază. 

• tensiuni interne remanente mari ce pot depăşi limita de curgere a substratului 
sistemului. 

3. Metodologia de realizare a probelor cu imperfecţiuni la pulverizarea termică in jet de 
plasmă 
3.1. Tehnologie de acoperire prin pulverizare termic a suportului din aluminiu cu strat de 
acoperire din oţel inoxidabil austenitic. Pentru experimentările preliminarii s-a folosit ca 
suport o tablă de aluminiu de 15 mm peste care s-a depus un strat de oţel inoxidabil austenitic. 
Realizarea stratului depus s-a făcut prin pulverizare termic cu procedeul Plasma Jet Arc(PJA). 
 Pregătirea stratului suport a fost realizata prin sablare cu electrocorindon cu granulaţia 
F20 cu aer comprimat la presiunea de 5 bari. Pregătirea s-a realizat cu 30 de minute înainte de 
operaţia de pulverizare. Pentru a realiza imperfecţiuni simulate au fost realizate găuri cu 
diametre de le 3 la 14 mm, conform figurii 3.3. Examinarea probei prin  termografie activă a 
evidenţiat prezenţa acestor imperfecţiuni (figura 3.4).  
 

 
Figura 3.1  Proba din aluminiu cu strat depus oţel inoxidabil austenitic 
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Figura 3.2  Proba din aluminiu cu strat depus oţel inoxidabil austenitic, la care s-au 
practicat imperfecţiuni artificiale, pe partea opusă stratului depus 

Figura 3.4  Imaginea termică a probei cu imperfecţiuni simulate 
 
 Se contată că toate imperfecţiunile practicate pot fi identificate prin termografie activă. 
S-a demonstrat astfel că metoda poate fi aplicată la decelarea imperfecţiunilor din stratul 
depus şi vecinătatea acestuia.  
 
3.2 Tehnologie de acoperire prin pulverizare termic a suportului din oţel OL37 cu grosimea de 
2 mm cu strat de acoperire sârma CuAl8 cu diametrul de 2,4 mm şi sârma tubulară Autrod cu 
diametrul de 4 mm 
 

  
 

Figura 3.5 Proba cu zona stratului exfoliat (a) şi zona stratului neexfoliat (b) 
 
În figura 3.6. se prezintă imaginea termică a probei cu imperfecţiuni simulate naturale 

(obţinute pe cale tehnologică). 
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Figura 3.6 Imaginea termică a probei cu statul depus exfoliat 

 
4 Definirea cadrului teoretic specific aplicaţiilor destinate procesării inteligente a 
rezultatelor examinărilor nedistructive pe baza termografiei 
 
4.1 Introducere 
Obiectivele prezentei faze a temei generale de cercetare – dezvoltare au în vedere 
identificarea preliminară a paradigmelor aplicabile în aplicaţii destinate procesării rezultatelor 
examinărilor nedistructive termografice cu ajutorul metodelor specifice inteligenţei artificiale.  
4.2 Algoritmi de procesare a imaginilor digitale 
Algoritmi de segmentare 

Printre principalele metode specifice etapei de preprocesare a imaginilor digitale în 
vederea izolării, evidenţierii şi evaluării cantitative (în etape ulterioare) a informaţiilor 
(zonelor, formelor) de interes sunt cele de segmentare. Cu ajutorul acestora pot fi 
implementate şi o serie de module de evaluare cantitativă a indicaţiilor de interes din 
imaginile digitale. 
Algoritmi morfologici de procesare imagistică 

Metodele de procesarea morfologică a imaginilor (binare, cu precădere) sunt utilizate 
pentru înlăturarea elementelor parazite înglobate în matricea imaginii, precum cele datorate 
zgomotelor de fond, texturii, sau unor efecte secundare ce pot apare în cursul digitizării. 
Tehnicile specifice algoritmilor morfologici pot face astfel posibilă obţinerea, cu acurateţe 
sporită, a unor informaţii privind caracteristicile geometrice şi structurale (de formă) ale 
imaginilor. 
Algoritmi de dilatare 

Dilatarea unei imagini digitale f(x, y) cu ajutorul elementului structural s se defineşte 
ca: 

⎪
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ecuaţia fiind aplicată (repetată) pentru toate punctele (x, y) ale imaginii f. 

Algoritmi de deschidere 
Deschiderea unei imagini digitale f(x, y) cu ajutorul elementului structural s se 

defineşte ca o operaţie compusă: 

    ssfsf ⊕Θ= )(o     
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Algoritmi de închidere 

Închiderea unei imagini digitale f(x, y) cu ajutorul elementului structural s se defineşte 
ca: 

      
∧∧

Θ⊕=• ssfsf )(     
 
4.3 Sisteme de procesare inteligentă a formelor 
- codificarea: folosirea unor metode de reprezentare a datelor de prelucrat compatibile cu 
cerinţele calculatorului numeric. Această etapă este realizată în anumite cazuri de un traductor 
- ce poate fi o cameră video într-o aplicaţie de recunoaştere imagistică sau un microfon în 
cazul recunoaşterii semnalelor sonore; 
- preprocesarea: eliminarea eventualelor zgomote care pot afecta datele de intrare, efectuarea 
de prelucrări în vederea reducerii dimensiunilor datelor, normalizări, transformări liniare şi 
neliniare, etc; 
- învăţarea: construirea unui model de clasificator, plecând de la o mulţime de exemple şi 
împărţirea acestora într-un anumit număr de clase; 
- analiza şi decizia: stabilirea clasei din care face parte o formă, iniţial necunoscută; 
- postprocesarea: eventuala validare a deciziei luate, având ca suport o anumită bază de 
cunoştinţe validate aprioric şi recunoscute ca valabile în cadrul domeniului de interes. 
 
4.4  Aplicaţii şi implementări practice specifice procesării inteligente a rezultatelor 
examinărilor nedistructive termografice 
  Lucrările citate [26] – [33] ilustrează modalităţile de abordare a paradigmelor 
procesării inteligente a rezultatelor examinărilor nedistructive termografice cu precădere pe 
baza implementărilor specifice reţelelor neuronale. Aceste rezultate de dată recentă, obţinute 
de colective de cercetare pe plan mondial, reprezentă o confirmare a opţiunilor prezentate în 
cazul definirii cadrului teoretic pentru domeniul menţionat, cu obiectivele propuse pentru 
derularea lucrărilor în cadrul următoarelor etape ale temei generale de cercetare-dezvoltare. 
 În capitolul 5 sunt prezentate principalele concluzii ale lucrării şi principalele direcţii 
de cercetare ce vor fi abordate în vederea atingerii obiectelor propuse în proiect. 

 
Rezultate, stadiul realizarii obiectivului ,concluzii si propuneri pentru 
continuarea proiectului : 
 
1. Lucrarea analizează particularităţile specifice procedeelor de pulverizare termică în 

scopul evidenţierii condiţiilor de apariţie a imperfecţiunilor la depunerile metalice. 
2. S-au elaborat metodologii de realizare a probelor cu imperfecţiuni simulate la 

acoperiri metalice prin pulverizare termică. Aceste imperfecţiuni simulate au putut fi 
evidenţiate prin termografie activă, fapt ce recomandă această metodă a fi utilizată în 
cadrul programelor experimentale din fazele următoare, ce urmăresc evaluarea 
cantitativă a imperfecţiunilor. 

3. În domeniul imagisticii digitale, rezultatele disponibile în prezent susţin capabilitatea 
colectivului de lucru de asimilare a elementelor cadrului teoretic identificat pe plan 
mondial, permiţând de asemenea definirea unui cadru aplicativ destinat proiectării şi 
implementării unui program experimental preliminar, destinat testelor specifice 
examinărilor nedistructive prin termografie activă; 
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4. În domeniul procesării inteligente a datelor, ulterior procesărilor imagistice, abordările 
identificate pe plan mondial sunt în mare măsură similare celor avute în vedere de 
colectivul de lucru în selectarea opţiunilor de implementare a cadrului teoretic 
prezentat în lucrare; 

5. În ansamblu, modalităţile de abordare identificate în prezenta etapă de dezvoltare a 
temei generale de cercetare - dezvoltare, pe plan mondial, în domeniul aplicaţiilor 
destinate procesării datelor primare (rezultate) ale examinărilor nedistructive 
termografice pot fi asimilate şi dezvoltate, în cadrul fazelor prevăzute pentru atingerea 
obiectivelor; 

6. În privinţa instrumentelor de dezvoltare – specifice tehnologiei JavaTM – au fost 
identificate (în susţinerea opţiunilor bazate pe expertiza disponibilă în cadrul 
colectivului de lucru) direcţii similare de dezvoltare pe plan mondial, ceea ce 
reprezintă o premisă pozitivă pentru atingerea obiectivelor propuse în etapele 
următoare ale temei generale de cercetare-dezvoltare. 

 
 

Responsabil proiect 
 

       Dr.ing. Alin MURARIU 
        


