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Faza 4:  Program experimental de examinare nedistructivă prin termografie activă 
a probelor depuse prin pulverizare termică. Testarea şi finalizarea modulelor 
software de procesare inteligentă a rezultatelor examinărilor nedistructive 
 
Rezumatul fazei 
 
CAPITOLUL 1: Program experimental de examinare nedistructivă prin metoda 
termografiei active a probelor acoperite prin pulverizare termică 

1.1 Experiment factorial pentru evaluarea calităţii stratului depus prin pulverizare termică 
 Evaluarea calităţii stratului depus prin pulverizare termică cu arc electric s-a 
realizat utilizând un program experimental proiectat pe baza unui experiment factorial ce 
a urmărit două funcţii obiectiv: grosimea stratului depus şi rugozitatea acestuia. Ca 
funcţii de intrare s-au ales trei parametrii tehnologici care influenţează în mod 
semnificativ rezultatele obţinute; aceştia sunt: intensitatea curentului de pulverizare, 
viteza de pulverizare (viteza de deplasare a capului de pulverizare în raport cu piesa) şi 
distanţa de pulverizare (distanţa dintre capul de pulverizare şi piesă). 
 Experimentele s-au realizat pe un set de 10 plăci din oţel S235 cu dimensiunile 
200×200×3 mm. Aceste plăci (probe) au fost acoperite prin pulverizare termică cu arc 
electric, conform SR EN 657:1994, utilizând sârmă de Al (Metco Aluminium). Pe baza 
datelor din catalogul de produs şi a unor experimente preliminare s-a determinat punctul 
central, după care s-au stabilit parametrii de pulverizare pentru programul experimental, 
prezentaţi în figura 1.1. 

 
Figura 1.1 – Stabilirea parametrilor tehnologici pentru experimentul factorial 

 
1.2 Experiment pentru stabilirea parametrilor de examinare optimi prin metoda 
termografiei active cu lămpi de blitz, a straturilor depuse prin pulverizare termică 
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 Pentru stabilirea parametrilor de examinare s-a utilizat un sistem informatizat 
compus dintr-o cameră termografică tip FLIR A40M conectată la un computer cu softul 
adecvat camerei pentru prelucrare datelor şi două lămpi de blitz cu energia nominală de 
6000J fiecare şi durata flash-ului de 1/300 – 1/400s, cu sursele de alimentare aferente.  
 În cadrul programului experimental, prin procedeul de pulverizare termică cu arc 
electric s-a realizat o depunere de Al pe o probă din tablă de oţel S235 cu dimensiunile de 
1000×500×3mm, utilizând parametrii tehnologici adecvaţi pentru realizarea unui strat 
uniform cu grosimea de 350μm. Se urmăreşte stabilirea influenţei distanţei lampă - 
componentă (d) şi a distanţei dintre lămpi (D) asupra temperaturii maxime şi a extinderii 
zonei încălzite, în scopul stabilirii parametrilor de examinare optimi. În figura 1.2 se 
exemplifică rezultatele obţinute pentru distanţele: d=100 mm, D=200 mm (imaginile 
termice şi temperaturile maxime înregistrate la nivelul probei, în momentul iluminării 
zonei examinate de către lămpile blitz. 
 
 

 
Lampă blitz 1 Lampă blitz 2 Lampă blitz 1 şi 2 

Figura 1.2 – Imaginea termică şi temperatura maximă a zonei iluminate pentru d=100 şi 
D=200 

 
În figurile 1.3 şi 1.4 se prezintă comparativ evoluţia temperaturii maxime la nivelul 
componentei examinate în funcţie de distanţa lampă - componentă (d), respectiv distanţa 
între lămpi (D). 
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Figura 1.3 – Influenţa distanţei lampă - probă asupra temperaturii maxime la nivelul 
suprafeţei examinate, pentru două lămpi blitz plasate la D=200 mm (valori comparative 
faţă de o lampă blitz) 
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Figura 1.4 – Influenţa distanţei lampă - probă asupra temperaturii maxime la nivelul 

suprafeţei examinate, pentru două lămpi blitz plasate la D=400 mm (valori comparative 
faţă de o lampă blitz) 

 
 Din analiza rezultatelor obţinute s-a remarcat faptul că în cazul în care lămpile 
sunt plasate la o distanţă D= 200 mm una faţă de cealaltă, acestea se vor comporta ca şi 
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cum ar fi o singură lampă cu putere mai mare, alura evoluţiei temperaturii în funcţie de 
distanţă lampă – probă fiind similară cu cea obţinută cu ajutorul unei singure lămpi de 
blitz. De asemenea s-a remarcat faptul că dacă distanţă între lămpi este mai mică de 
D=400…500 mm, se obţin efecte sinergice care se reflectă în creşterea temperaturii la 
nivelul suprafeţei componente de examinat, efecte care dispar aproape în totalitate la 
distanţe D mai mari de 650 mm. 
 Pe de altă parte se observă că pentru o distanţă lampă – probă dată, în cazul 
utilizării a două lămpi se poate determina o distanţa D optimă pentru realizarea 
examinării în condiţii corespunzătoare, respectiv se poate realiza activarea termică a 
suprafeţei componentei într-o zona bine definită în care temperatura la suprafaţa 
componentei atinge o anumită valoare minimă impusă. 

1.3 Experimentări privind examinarea nedistructivă prin termografie activă a 
componentelor acoperite prin pulverizare termică 
 Este cunoscut faptul că principalul mecanism prin care se realizează aderenţa 
dintre stratul depus şi substrat îl reprezintă „ancorarea mecanică” a particulelor de 
material topit pulverizat în timpul răcirii acestora în contact cu microasperităţile aflate în 
stratul superficial al materialului suport. Dacă componentele ce urmează să fie acoperite 
nu sunt pregătite în mod corespunzător, în zonele în care componenta nu prezintă o 
rugozitate adecvată a suprafeţei, pot apărea imperfecţiuni de tip lipsă de aderenţă, care 
conduc la fisurarea sau exfolierea locală a stratului depus în timpul procesului de 
acoperire sau, mai târziu, în timpul exploatării componentei. 
 În acest context, examinarea nedistructivă prin termografie activă a 
componentelor ce prezintă un strat depus prin pulverizare termică, urmăreşte evidenţierea 
imperfecţiunilor de tip lipsă de aderenţă între substrat şi stratul depus prin pulverizare 
termică. Pentru identificarea şi caracterizarea acestui tip de imperfecţiune se utilizează un 
echipament compus dintr-o cameră termografică, un sistem de activare termică cu lămpi 
de blitz şi un set de corpuri de probă utilizat la calibrarea sistemului de măsură. Pentru a 
prezenta aceleaşi caracteristici termice, corpurile de probă trebuie să fie realizate din 
acelaşi cuplu stat - substrat (material depus - material de bază), respectiv să prezinte 
aceeaşi grosime a stratului depus ca şi componenta examinată. 
 În cele ce urmează se prezintă un exemplu de examinare prin termografie activă a 
unei plăci din oţel marca S235 acoperită cu un strat de aluminiu cu grosimea de 350μm. 
Pornind de la cele prezentate anterior privind mecanismul de realizare a straturilor depuse 
prin pulverizare termică, respectiv condiţiile în care pot apărea imperfecţiuni de tip lipsă 
de aderenţă, pentru realizarea unor zone cu imperfecţiuni de tip lipsă de aderenţă, în 
procesul de pregătire a suprafeţelor destinate acoperirii prin pulverizare termică, unele 
zone ale componentei (plăcii din oţel) au fost protejate pentru a nu fi sablate. După 
sablare componenta prezintă diferenţe de rugozitate care s-au reflectat în calitatea 
depunerii realizate prin pulverizare termică, zonele nesablate corespunzător fiind surse de 
imperfecţiuni de tip lipsă de aderenţă dintre stratul depus prin pulverizare şi substrat.  
 În figura 1.5 se prezintă imaginea termografică a componentei obţinută prin 
termografie activă cu un sistem de activare cu lămpi, utilizând următorii parametrii de 
examinare:  

− Energia de activare: 2×6000 J 
− Durata flash: 1/300 s 
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− Distanţa lampă – componentă: d=150 mm 
− Distanţa dintre lămpi: D=300 mm 
− Distanţa cameră termografică – componentă: 0,7 m 
− Domeniul de temperatură: 13…30°C 
− Frecventă cadre: 50 Hz 

Etalon de oţel acoperit prin pulverizare termică cu un strat de Al cu grosimea de 350μm, 
ce prezintă 10 imperfecţiuni de tip lipsă de aderenţă: Ø2…12 mm. 
 

 
 

Figura 1.5 – Imaginea termografică a componentei 
 
În capitolul 2 se prezintă testarea a modulelor software de procesare inteligentă a 
rezultatelor examinărilor nedistructive pe probe cu imperfecţiuni de tip lipsă de aderenţă 
dintre stratul depus şi substrat. Pentru testarea modulelor s-au utilizat două cadre 
succesive din filmele termografice obţinute la examinarea, succesivă, a câmpului de 
examinare, fără etalon şi fără piesa de examinat, şi a aranjamentului experimental 
constând în proba de examinat şi etalonul referenţial, cu găuri artigiciale sub stratul 
depus. S-au utilizat imagini monocrom (256 nuanţe de gri), întrucât acestea permit 
parcurgerea mai facilă a întregului set de algoritmi de procesare imagistică inteligentă 
(preprocesare, selectare, evaluare, segmentare, evaluare procentuală pe bază de 
histogramă). Pentru testarea capabilităţilor modulului de analiză cantitativă s-au efectuat 
de asemenea şi teste pe cadre color. 
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Figura 2.1 – Evaluarea cantitativă pe un cadru color, fără preprocesare 
 

 
 

Figura 2.2 – Evaluare cantitativă pe imagine probă cu imperfecţiuni 
 
 În CAPITOLUL 3 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 si propuneri pentru continuarea 
proiectului : 

 
1. În cadrul fazei s-a realizat un experiment factorial pentru evaluarea calităţii 

stratului depus prin pulverizare termică. Experimentul a permis stabilirea unei 
relaţii matematice între parametrii de proces în vederea controlului grosimii 
straturilor depuse prin pulverizare termică cu arc electric; 

2. S-a realizat un experiment prin care s-au stabilit parametrii de examinare optimi 
prin metoda termografiei active cu lămpi de blitz a straturilor depuse prin 
pulverizare termică; 

3. S-au realizat două experimente privind examinarea nedistructivă prin termografie 
activă a componentelor acoperite prin pulverizare termică, pentru două aplicaţii 
industriale distincte şi anume: acoperire de protecţie anticorosivă, respectiv 
acoperire cu material termorezistent (barieră termică). Aceste experimente 
exemplifică modul de aplicare a metodei termografiei active la examinarea 
nedistructivă a straturilor depuse prin pulverizare termică. 

4. Pentru procesarea inteligentă a rezultatelor examinărilor nedistructive 
termografice sunt disponibile 6 module de procesare imagistică (de complexităţi 
diferite) funcţionale, implementate şi testate în cadrul fazelor proiectului, precum 
şi un pachet open source, ImageJ; 

5. Pentru cazuistica analizată (termografia activă destinată examinării straturilor 
depuse) modulele menţionate permit evaluarea credibilă a caracteristicilor de 
interes ale indicaţiilor detectate pe baza examinării: suprafeţe, distribuţii 
procentuale; 

6. Pe baza analizei instrucţiunilor de utilizare (disponibile şi în cazul pachetului 
utilitar open source menţionat) este posibilă întocmirea de proceduri de examinare 
pentru aplicaţii specifice din categoria generală a depunerii de straturi 
superficiale; 

7. Capabilităţile implementate şi disponibile în prezent reprezintă un pachet de 
module software potenţial extensibile pentru alte categorii de aplicaţii din 
domeniul examinărilor termografice. Pe baza rezultatelor obţinute în cursul 
testelor se poate presupune că extinderea în aceste noi domenii este fezabilă cu 
minime adaptări, orice alte implementări potenţiale putându-se baza pe modulele 
disponibile în prezent. 

8. Ca urmare a rezultatelor obţinute în cadrul prezente faze de cercetare, se consideră 
că sunt îndeplinite condiţiile pentru derularea în continuare a lucrărilor în cadrul 
proiectului, cu faza 5: Elaborarea procedurii de examinare nedistructivă a 
depunerilor prin pulverizare termică, utilizând metoda termografiei active. 
Elaborarea manualului de utilizare a pachetului software de procesare inteligentă 
a rezultatelor examinărilor nedistructive. 

 
       Responsabil proiect, 
 
 
       Dr. ing. Alin MURARIU 


