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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 
 
Rezumatul fazei 
 
1. Procedură specifică pentru examinarea termografică a suprafeţelor metalice 
acoperite prin pulverizare termică  
 
1.1.2 Obiect  

Procedura stabileşte elementele şi condiţiile tehnice generale pentru evidenţierea, 
poziţionarea şi aprecierea mărimii discontinuităţilor de tip lipsă de aderenţă între 
materialul de bază şi stratul depus, respectiv fisurarea sau exfolierea locală a stratul depus 
prin pulverizare termică în jet de plasmă utilizând metoda termografiei active. 
  
1.1.3 Domeniu de aplicare 

Procedura se aplică la examinarea nedistructivă a straturilor depuse prin 
pulverizare termică pe suport metalic. 

 
1.1.4 Definiţii şi abrevieri 
 
Termografie activă  
Metoda de examinare termografică a materialelor şi a obiectelor care necesită o stimulare 
termică suplimentară  
 
Domeniu de temperaturi ale mediului “de funcţionare”  
Domeniu de temperaturi ale mediului în intervalul căruia echipamentul este proiectat să 
funcţioneze la parametrii nominali de performanţă  
 
Temperatura ambiantă  
Temperatura aerului în proximitatea obiectului examinat (a ţintei)  
 
Temperatura atmosferică  
Temperatura atmosferei  dintre camera în infraroşu şi obiectul examinat  
 
Fereastră atmosferică  
Orice interval al spectrului infraroşu în care energia radiantă se transmite bine prin 
atmosferă (absorbţia atmosferică este minimă)  
EXEMPLU: Fereastră atmosferică este definită aproximativ ca ocupând următoarele 
domenii de lungimi de undă: 
a) 0,75 μm to 1,9 μm în infraroşu apropiat - near infrared (NIR); 
b) 1 μm to 3 μm în infraroşu de lungime de undă scurtă, short-wave infrared (SWIR); 
c) 3 μm to 5 μm în infraroşu de lungime de undă medie, mid-wave infrared (MWIR); 
d) 7 μm to 14 μm în infraroşu de lungime de undă lungă, long-wave infrared (LWIR). 
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1.1.5 Documente de referinţă 
 
SR-EN1330-1:2002 Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 1: Lista termenilor 
generali. 
SR-EN1330-2:2002 Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 2: Termeni comuni 
pentru metodele de examinare nedistructivă. 
ISO / FDIS 10878 : 2011 Examinări nedistructive. Termografie in infraroşu. 
Vocabular. 
SR-EN 473:2008 Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări 
nedistructive. Principii generale. 
SR EN ISO 2178:1998 Acoperiri metalice nemagnetice pe metal de bază magnetic. 
Măsurarea grosimii acoperirii. Metoda magnetică. 
ISO/DIS 18434-1 Condition monitoring and diagnostics of machines -Thermography - 
Part 1: General procedures 
IEC 60050-845:1987 Vocabular internaţional electrotehnic – iluminat. 
 
1.1.6 Responsabilităţi 
 

1.1.6.1 Personalul operator al laboratorului răspunde de respectarea şi efectuarea 
fazelor operaţionale din  prezenta procedură. 

1.1.6.2 Seful de laborator răspunde pentru: 
- îndeplinirea condiţiilor tehnice referitoare la verificarea, poziţionarea, reglarea, 

etalonarea şi calibrarea echipamentelor de termografie activă, conform cu prezenta 
procedură; 

- autorizarea şi certificarea personalului operator corespunzător examinării cerute, 
- întocmirea şi evidenţa corectă a documentelor de calitate, impunerea în relaţiile cu 

beneficiarul (contract, comandă, etc) a satisfacerii de către acesta a condiţiilor tehnice 
preliminare, necesare executării examinării. 

Activitatea de examinare se verifică înainte şi după examinare de şeful unităţii 
tehnice care confirmă în raportul de examinare conformitatea cu prevederile procedurii 
pentru următoarele elemente tehnice: 

- condiţiile tehnice preliminare stabilite în procedură 
- certificarea şi autorizarea personalului operator 
- verificarea echipamentului de examinare 
- etalonarea şi reglarea echipamentului pentru examinare 
- examinările sunt efectuate conform cerinţelor standardului de produs sau a 

înţelegerii contractuale 
- înregistrarea parametrilor examinării şi înregistrarea caracteristicilor de defecte 

necesare pentru întocmirea raportului de examinare 
1.1.6.3 Şeful de laborator răspunde de asigurarea condiţiilor de desfăşurare a 

activităţii de examinare în conformitate cu prezenta procedură. 
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1.1.7 Condiţii tehnice preventive 
 

1.1.7.1 Unitatea tehnică va utiliza numai aparatură de măsură care permite 
etalonarea, verificarea, calibrarea şi reglarea conform standardelor în vigoare şi a 
procedurii. 

1.1.7.2 Echipamentul pentru termografie trebuie să satisfacă condiţiile tehnice 
prevăzute în ISO/DIS 18434-1 Condition monitoring and diagnostics of machines -
Thermography - Part 1: General procedures. 

1.1.7.3 Parametrii de reglare şi calibrarea sistemului se verifică obligatoriu la 
începutul şi sfârşitul examinării, precum şi atunci când intervin modificări ale factorilor 
externi, o atenţie deosebită se va acorda la examinările in situ. 

1.1.7.4 Blocurile de etalonare a echipamentului de termografie trebuie să fie 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, acestea vor fi 
confecţionate simulând defecte artificiale de tip lipsă de aderenţă în procesul de pregătire 
a suprafeţelor prin sablare, un model posibil de bloc de etalonare este prezentat în 
Anexa 2. 

1.1.7.5 Personalul operator trebuie să fie calificat şi certificat conform 
SR EN 473:2008. 
 
1.1.8. Condiţii tehnice preliminare 
 

1.1.8.1 Examinarea termografică se efectuează în baza unei note de comandă ce 
include minim următoarele elemente: obiectul examinării, volumul examinărilor sau 
planul de control, standardul (norma) de control, standardul (norma) de calitate, faza de 
execuţie a controlului, condiţiile de accesibilitate a controlului, etc. 

Examinarea termografică se efectuează pe produse şi componente scoase din 
funcţiune şi dezafectate de sarcinile pentru care au fost proiectate. Accesul operatorilor 
trebuie asigurat în condiţii optime la elementele examinate. 

1.1.8.2 Starea suprafeţelor pe care se execută examinarea trebuie să satisfacă 
cerinţele impuse de standardul de produs sau contractual, respectiv materialul şi grosimea 
de strat depus, rugozitate Ra, acestea trebuiesc documentate. Pentru îmbunătăţirea 
rezoluţiei sistemului examinarea se poate efectua şi după aplicarea prin pulverizare a unei 
pelicule de apă, sau a unui strat de grund sau vopsea cu grosimea de maxim 20 μm; 

1.1.8.3 Examinarea se poate efectuează în condiţii de laborator (unitate tehnică) sau 
in situ, atunci când sunt întrunite următoarele condiţii de mediu: lipsa poluării, zgomot 
redus, aerisire, protejare la foc deschis şi lumină excesivă, protejare la perturbaţii termice 
relevante. Intervalele admise pentru parametrii de mediu menţionaţi fac obiectul 
procedurilor specifice de produs  

În toate cazurile temperatura mediului ambiant va fi mai mare decât Domeniu de 
temperaturi ale mediului “de funcţionare” al IRC. 

1.1.8.4 Temperatura la nivelul suprafeţei de examinare va fi conformă cerinţelor 
prezentei proceduri, în intervalul de temperaturii 5 - 450C. Abateri de maxim 5 0C se 
admit, cu precizarea că acestea vor fi consemnate în raportul de examinare întrucât pot 
influenţa rezultatele măsurătorilor. 
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1.1.9 Examinarea  termografică 
 

Examinarea termografică a placărilor prin pulverizare termică se efectuează 
conform prezentei proceduri. Tehnicile de examinare, sensibilitatea examinării sunt 
stabilite funcţie de condiţiile de calitate stabilite contractual, sau stabilită în documentaţia 
tehnică impusă a produsului. 
 
1.1.10 Faze operaţionale ale examinării 
 

Tehnicile şi parametrii tehnologici de examinare (tipul de IRC utilizată, tipul şi 
caracteristicile lămpilor „L” utilizate, unghiul de poziţionare al lămpilor faţă de suprafaţa 
examinată, distanţa dintre lămpi “D” şi distanţa dintre acestea şi piesă „d”, poziţia IRC în 
cadrul aranjamentului de examinare, utilizarea unor filtre suplimentare) se stabilesc de 
şeful de laborator funcţie de sensibilitatea de detecţie cerută, de configuraţia piesei 
examinate şi de condiţiile de acces la piesă. O variantă de aranjament de examinare este 
prezentată în Anexa1. 

Precizări privind  stabilirea FOV, a suprafeţei care va fi examinată la o singură 
captură de termograme, de rata de repetiţie a imaginilor, de durata pulsului de energie 
radiantă a lămpilor, se vor face în momentul reglării aparaturii de examinare conform 
precizărilor cuprinse în cartea tehnică a echipamentului, în faza de calibrare pe probele 
etalon cu, şi fără defecte artificiale induse. 

Funcţie de tipul de IRC se vor introduce ca date primare de calibrare o serie de 
valori care pot fi: temperatura mediului ambiant şi a piesei, emisivitatea materialului sau 
a suprafeţei examinate, aceasta poate fi determinată experimental sau aleasă tabelar 
funcţie de aplicaţie, distanţa de poziţionare a IRC faţă de piesă, umiditatea relativă a 
mediului, factorul de transmisie, transmitanţa materialului, etc. 

Conform cu configuraţia de examinare aleasă, se realizează captura termogramelor. 
Aceste termograme de etalonare vor fi procesate de softul specializat, pentru a 
îmbunătăţii: sensibilitatea examinării, diferenţa minimă de temperatură detectabilă,  şi 
dimensiunea minimă detectabilă (prin comparare cu etalonul cu discontinuităţi 
artificiale), se poate astfel stabili astfel care imagine termografică din ciclul de imagini 
înregistrate după declanşarea pulsului de energie, va fi utilizată pentru evidenţierea şi 
dimensionarea optimă a indicaţiilor obţinute la examinare. 

Softul este configurat din mai multe module, procesarea imaginilor se realizează 
succesiv astfel:  

- ImageJ, descris parţial în fazele anterioare- decupare imagine selectată  
- AnalizaRdI 
- OperatoriImg  
- AnalizaCant modulul de analiză cantitativă  
- PreProcImg – pentru preprocesarea imaginilor monocrom reprezentând datele de 

intrare pentru modulul AnalizaCant 
- Prag – pentru segmentarea (binarizarea) imaginilor  
- CalcHist  
- Histograma – pentru evaluarea procentuală a extinderii indicaţiilor evidenţiate 

pe baza aplicării modulului de segmentare 
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 În CAPITOLUL 2 al lucrării se prezintă manualul de utilizare al pachetului soft 
de procesare inteligentă a rezultatelor examinărilor nedistructive termografice. În cadrul 
acestui manual se prezintă, pe bază de exemplificări punctuale, modalităţile de utilizare 
ale facilităţilor disponibile. Prezentarea se referă la 6 module ce au fost proiectate, 
implementate şi testate în cadrul proiectului, precum şi la pachetul open source ImageJ, 
disponibil gratuit pe internet. 
 Pentru cele 6 module implementate în cadrul proiectului sunt prezentate 
facilităţile privind analiza regiunilor de interes din imagini (color şi monocrom), 
reprezentate de zonele provenind de la indicaţiile detectate, cu opţiunile de selecţie şi 
modul de analiză preliminară a caracteristicilor imaginii, pentru a se putea formula 
opţiuni privind procesări ulterioare. Pentru fiecare modul implementat sunt prezentate 
opţiunile funcţionale disponibile în cadrul interfeţelor cu utilizatorul (interfeţe grafice în 
trei cazuri, şi linii de comandă în restul de 3 cazuri), cu ilustrarea pe cazuri concrete. În 
acest sens accentul este pus pe facilităţile oferite de modulul AnalizaCant, pe baza căruia 
se face evaluarea cantitativă a suprafeţelor, precum şi pe modul de utilizare a modulelor 
ce nu dispun de interfaţă grafică (PreProcImg, Prag, CalcHist). 
 Având în vedere situaţiile ce impun utilizarea unor operaţiuni intermediare şi 
premergătoare evaluărilor cantitative, sunt prezentate şi ilustrate, pe bază de exemple, 
facilităţi ale pachetului open source (efectuarea de selecţii din zone de interes ale unor 
imagini, generând astfel noi imagini, ameliorarea iluminării şi a contrastului, decuparea 
unor zone de interes pentru a fi ulterior posibilă segmentarea integrală a imaginii). 
 Elaborarea manualului de utilizare a pachetului software se bazează şi pe testările 
şi exemplificările funcţionale din carul fazelor anterioare (2 – 4), precum şi pe 
documentaţia existentă pe Internet privind pachetul ImaqgeJ. În acest sens sunt descrise 
şi exemplificate opţiunile disponibile în cadrul meniurilor interfeţei grafice cu 
utilizatorul. 
 Pentru întocmirea manualul de utilizare s-au avut în vedere şi aplicaţii potenţiale 
din domeniul examinărilor termografice, diferite de cele exemplificate. Situaţiile din 
această categorie sunt evidenţiate, fiind precizate eventuale utilizări suplimentare 
(generale) ale facilităţilor funcţionale disponibile în cadrul modulelor software 
implementate. 
 
 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. 

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

 
1. În cadrul fazei s-a realizat elaborarea procedurii de examinare nedistructivă a 

depunerilor prin pulverizare termică, utilizând metoda termografiei active.  
2. Un al rezultat notabil în constituie elaborarea manualului de utilizare al pachetului 

software destinat procesării inteligente a rezultatelor examinărilor nedistructive 
prin termografie activă, în scopul evaluării cantitative a imperfecţiunilor decelate 
în straturile depuse prin pulverizare termică. 
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3. Se consideră în domeniul examinării prin termografie activă a straturilor depuse 
prin pulverizare termică, sistemul informatizat dezvoltat în cadrul proiectului 
permite identificarea defectelor de tip lipsă de aderenţă dintre stratul depus şi 
substrat, precum şi analiza imaginilor termografice ale componentelor, astfel încât 
caracteristicile imperfecţiunilor decelate să poată fi evaluate cantitativ, în condiţii 
de repetabilitate, în conformitate cu o procedură adecvată. 

4. Ca urmare a rezultatelor obţinute în cadrul prezente fazei de cercetare, precum şi a 
rezultatelor obţinute în cadrul fazelor derulate anterior, se consideră că obiectivele 
proiectului au fost integral îndeplinite, rezultatele obţinute în cadrul programelor 
experimentale efectuate permiţând validarea ipotezelor formulate, testarea şi 
finalizarea modulelor software de procesare inteligentă a rezultatelor examinărilor 
nedistructive. 

 
 
       Responsabil proiect, 
 
 
       Dr. ing. Alin MURARIU 


