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Rezumatul fazei II 
 
1. Adaptarea tehnologiei de realizare a acoperirilor metalice prin pulverizare 
termică pentru realizarea probelor cu defecte simulate 
 

1.1 Generalităţi 

Pulverizarea termică conform SR EN 657:1994 cuprinde toate procedeele în care 
materialele de adaos pentru pulverizare sunt aduse în stare plastică în interiorul sau în 
exteriorul aparatelor de pulverizare (pistol sau arzător) şi apoi sunt pulverizate pe suprafaţa 
materialului de bază care nu trebuie să ajungă în stare topită.  
 
1.2 Procedeul de 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 (figura 1.1). Impactul particulelor topite cu substratul conduce la solidificarea 
acestora pe substrat formându-se astfel depunerea. Acest procedeu de pulverizare este numit 
„procedeu rece”, temperatura substratului este scăzută în timpul procesului evitându-se astfel 
modificări metalurgice sau distorsionarea substratului.  

Depunerile realizate prin acest procedeu sun în general mai dense decât depunerile 
realizate prin alte procedee. Acest procedeu prezintă costuri reduse, rate mari de pulverizare, 
eficienţă. 

 
Figura 1.1   Procedeul de pulverizare termică cu două sârme 

1.3 Adaptarea tehnologiei pentru realizarea probelor cu defecte simulate 

În vederea obţinerii de imperfecţiuni tehnologice simulate în cadrul prezentei faze s-au 
elaborat specificaţii tehnice adecvate pentru 3 materiale depuse (zinc, bronz şi oţel 
inoxidabil), SPPT nr. 1, SPPT nr. 2 şi SPPT nr. 3. Simularea imperfecţiunilor s-a realizat prin 
abateri de la procesul tehnologic de realizare a stratului depus (zone nesablate sau sablate 
insuficient), curăţirea neadecvată a suprafeţei sau impurificarea accidentală a acesteia cu ulei 
sau vaselină. 
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2. Concepere program experimental destinat testării pe corpuri de probă a 
tehnicii de examinare prin termografie activă a suprafeţelor depuse prin 
pulverizare termică 

 
Straturile depuse prin pulverizare termică sunt utilizate în aplicaţii industriale în 

scopul protejării unor componente sever solicitate. Astfel, funcţie de aplicaţie, acestea pot fi 
utilizate ca bariere termice pentru protejarea materialului de bază, pot mări rezistenţa la uzură 
sau la coroziune în medii de lucru agresive. 
 
2.1 Conceperea programului experimental 

În această fază s-a elaborat un program experimental destinat testării pe corpuri de 
probă a tehnicii de examinare prin termografie activă a suprafeţelor depuse prin pulverizare 
termică. În vederea conceperii programului experimental în cadrul fazei s-au realizat 
experimentări preliminare pentru evidenţierea factorilor care influenţează calitatea examinării 
prin  metoda termografiei active, precum şi condiţiile de realizare a probelor şi etaloanelor cu 
imperfecţiuni. 

În scopul elaborării unui program experimental complet destinat testării pe corpuri de 
probă a tehnicii de examinare prin termografie activă a suprafeţelor depuse prin pulverizare 
termică, în cadrul fazei s-au efectuat teste preliminare pe probe cu defecte artificiale obţinute 
prin prelucrări mecanice cât şi teste pe probe cu defecte naturale simulate.  

Pe baza rezultatelor experimentale prezentate în continuare la pct. 2.3, s-a conceput 
următorul program experimental ce se va efectua în cadrul fazelor următoare ale proiectului. 
 
Program experimental 

Obiectiv 1: Stabilirea limitei de sensibilitate a metodei pentru principalele materiale 
utilizate în industrie şi principalele tipuri de acoperiri metalice prin pulverizare termică 

Se va determina defectul minim care poate fi evidenţiat prin metoda termografiei 
active, în următoarele condiţii: 

- Determinările se efectuează pe blocuri de etalonare tip 2 şi tip 3 realizate din oţel 
nealiat, oţel inoxidabil şi cupru. Pentru simularea imperfecţiunilor găurile şi canalele 
practicate vor fi obturate cu un material cu conductivitate termică scăzută, dar care să aibă un 
punct de topire relativ ridicat (de ex. Pb, vată minerală). 

- Pentru realizarea stratului depus se utilizează procedeele de pulverizare cu arc 
electric şi pulverizare în jet de plasmă. Ca materiale depuse se au în vedere: oţel inoxidabil, 
bronz, zinc, cermet. 

Obiectiv 2: Determinarea caracteristicilor de sensibilitate maximă de decelare a 
defectelor la straturi depuse prin pulverizare termică 
 Determinările se efectuează prin procesarea imaginilor termice obţinute la examinarea 
prin termografie activă a blocurilor de etalonare tip 2 realizate din oţel nealiat, oţel inoxidabil 
şi cupru, acoperite cu diverse straturi de materiale depuse prin pulverizare termică (oţel 
inoxidabil, bronz, zinc, cermet). 

Obiectiv 3: Testarea modulelor software de procesare a rezultatelor examinărilor 
nedistructive 
 Testele se vor efectua pe baza imaginilor termice obţinute la examinarea prin 
termografie activă a blocurilor de referinţă cu găuri (tip 2), pentru diverse cupluri de materiale 
depuse prin pulverizare termică şi materiale suport.  
 În vederea verificării metodei şi pentru obţinerea unui contrast termic corespunzător, 
se va confecţiona un bloc de calibrare din cupru (conductivitate termică ridicată) cu găuri 
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obturate cu plumb (conductivitate termică scăzută), după care se va depune un strat metalic 
prin pulverizare termică. 
 
2.2 Pregătirea probelor şi etaloanelor 

Probele cu defecte artificiale s-au realizat în conformitate cu schiţele prezentate în 
figurile 2.3 … 2.5. Găurile şi canalele practicate în probă au fost umplute cu material 
polimeric de tip Poxilină, după care suprafeţele au fost prelucrate, sablate şi degresate cu 
alcool tehnic. Utilizând procedeul de pulverizare termică cu arc electric, pe suprafeţele 
probelor cu imperfecţiuni pregătite în acest mod, s-a depus un strat metalic, utilizând 
următoarele materiale: sârmă zinc marca Metco/ZnAW cu Ø 1,62mm, sârmă  bronz marca 
Metco/Tin Bronze cu Ø 1,62mm, sârmă inoxidabilă marca Mogul S16 (tip 316), cu Ø 
1,62mm. 

 
Notă: Grosimea tablei  s = 5 … 8 mm ; găurile au adâncimea de 3 mm. 

 
Figura 2.3 – Probă tip 1 cu defecte simulate de tip gaură Ø1 …Ø10 mm 

 
Notă: Grosimea tablei  a = 8 … 10 mm; găurile au adâncimea de 5 mm iar canalul  

are adâncimea variabilă de la 1 la 7 mm. 
 

Figura 2.4 – Probă tip 2 cu defecte simulate de tip gaură Ø1 …Ø10 mm şi canal cu adâncime 
variabilă între 1 şi 7 mm. 
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Figura 2.5 – Probă tip 3 cu defecte simulate de riz cu lăţimea de 1 …10 mm 
 
2.3 Testare preliminară. Rezultate experimentale 
 În continuare se prezintă rezultatele experimentale obţinute la testele preliminare 
efectuate în scopul verificării soluţiilor de realizare a etaloanelor destinate calibrării 
sistemului de evaluare a imperfecţiunilor din straturile depuse prin pulverizare termică, 
respectiv a tehnologiei de simulare a imperfecţiunilor în stratul depus. În figura 2.6 se prezintă 
comparativ imaginea probelor cu imperfecţiuni simulate şi imaginea termică a acestora.  
 

a) 

b) 

c) 

d) 

 
Figura 2.6 – Termografie activă la acoperiri metalice 
a) probă tip 1 acoperire Zinc; b) probă tip 3 acoperire Zinc  

c) probă tip 2 acoperire bronz; d) probă tip 2 acoperire oţel inoxidabil; 
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3. Proiectarea şi implementarea preliminară a modulelor software destinate 
procesării inteligente a rezultatelor examinărilor termografice 
 

Proiectarea şi implementarea preliminară a modulelor prezentate s-a bazat pe 
rezultatele obţinute în cadrul unor proiecte destinate aplicaţiilor imagistice pentru evaluarea 
cantitativă şi calitativă a unor indicaţii (forme) reprezentând rezultate ale unor procese 
specifice domeniului analizelor metalografice sau al examinărilor nedistructive (radiografii), 
având în vedere şi tehnicile propriu-zise de procesare (evaluare) inteligentă ulterioară a 
indicaţiilor. 

 
 

Figura 3.2 – Rezultatul procesării imaginii din figura 3.1 în vederea  
îmbunătăţirii contrastului 

 

 
 

Figura 3.18 – Segmentarea indicaţiilor dintr-o regiune de interes  
selectată în figura 3.2 

 
 În capitolul 4 sunt prezentate principalele concluzii ale lucrării şi principalele direcţii 
de cercetare ce vor fi abordate în vederea atingerii obiectelor propuse în proiect. 
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Rezultate, stadiul realizării obiectivului ,concluzii şi propuneri pentru 
continuarea proiectului : 
 
1. În cadrul fazei s-a realizat adaptarea tehnologiei de pulverizare cu arc electric, pentru 

obţinerea de defecte tehnologice simulate; 
2. S-a elaborat un program experimental destinat testării pe corpuri de probă a tehnicii de 

examinare prin termografie activă a suprafeţelor depuse prin pulverizare termică; 
3. S-a realizat proiectarea setului de corpuri de probă (probe tip 1, 2 şi 3) destinate 

programului experimental şi s-au stabilit algoritmii informatici specifici procesărilor 
imagistice şi inteligente în domeniul termografiei active; 

4. S-au obţinut rezultate notabile în cadrul experimentelor preliminare efectuate ce au 
evidenţiat faptul că prin examinarea nedistructivă utilizând metoda termografiei 
active, pot fi evidenţiate în stratul depus prin pulverizare termică, imperfecţiuni de tip 
riz cu lăţimea minimă de 1 mm, respectiv imperfecţiuni de tip por cu diametre 
echivalente mai mari de 2 mm; De asemenea s-a evidenţiat faptul că un contrast termic 
maxim între imaginea defectului şi cea a materialului depus fără defecte, se obţine 
după un anumit interval de timp de la activarea termică (timp de răspuns), iar 
temperatura maximă înregistrată în zona imperfecţiuni şi timpul după care obţine 
contrastul maxim sunt funcţie de dimensiunile acesteia; 

5. Modulele software destinate pre-procesării şi segmentării imaginilor termografice 
color proiectate şi implementate în cadrul prezentei faze, alături de cele pre-existente 
destinate domeniului monocrom, permit derularea în continuare a lucrărilor pe direcţia 
implementării unui sistem informatic destinat procesării inteligente a rezultatelor 
examinărilor prin termografie activă; 

6. Capabilităţile oferite de implementările realizate se încadrează în domeniul general al 
sistemelor de procesare inteligentă a datelor de tip „viziune artificială”, bazate pe 
utilizarea reţelelor neuronale. Proiectarea şi implementarea primară a modulelor a avut 
în vedere conexiunea, în cadrul unui sistem informatic complex de procesare, cu 
module de tip reţea neuronală (Hopfield şi Kohonen) dezvoltate anterior. În acest sens 
au fost selectate facilităţile de procesare şi extensibilitatea modulelor; 

7. Prin modul de abordare a procesului de proiectare şi a modalităţilor de implementare, 
cât şi pe baza disponibilităţii unor module de tip reţea neuronală în implementare 
funcţională preliminară, se poate considera că sunt îndeplinite condiţiile pentru 
derularea în continuare a lucrărilor în cadrul temei generale de cercetare – dezvoltare, 
prin fazele următoare, în vederea atingerii obiectivelor stabilite prin tema program. 

 
 
       Responsabil proiect, 
 
       Dr.ing. Alin MURARIU 
        


