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SIMOPBE

Os explosivos de rutura ou propelentes são examinados em END para garon

tir dois conjuntos de parâmetros essenciais:

- segurança no armazenamento, transporte e operação;

- eficácia no emprego.

Os END usadas em MB (propelentes e cargas de rutura) são, basicamente,'

o ultra-som e Raio-X. Pare os componentes estruturais são usadas outras técni-

cas, estas obedecendo ao emprego convencional e não comentadas neste trabalho.

Para os propelentes de foguetes,o Raio-X é usado para testar a continui
dade da massa explosiva e do agente inibidor de queima. 0 Ultra-som a usado '

para testar a aderência (adesividade) na interface agente de inibiçao x massa1

explosiva.

Para os explosivos do rutura,o Raio-X é usado para testar a continuida-

de da massa explosiva.

tm qualquer caso, os tipos de defeitos procurados - em geral t£pico3 -

são função do processo de produção.

0 mercado de material bélico 6 (quase) determinado pela tradição de qua

lidada. Daí os fabricantes sofisticarem consideravelmente o controle de qualjL-

dade, utilizando-se de esquemas especiais de interpretação de resultados. Este

inevitável óbice torna o material bélico extremamente caro.
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1.1 - AüPECTOS FlLOíxYlCOü DE PRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA OE

UATBUAL UÉLICO

A exportação de material bélico torna-se cada dia parcela mais pondera

vel da pauta do comercio brasileiro. Ao valor líquido deste negócio há que '

acrescentar seu considerável peso estratégico, seja pelo desenvolvimento de

tecnologia própria em item essencial para a Segurança Nacional, seja pelo fa

to de serem boa parte de nossos clientes grandes exportadores de petróleo, ks

sim, indubitavelmente, a produção de material bélico é tema prioritário para

o Brasil.
A Guerra das Malvinas e o "affaire" aviões líbios de "ajuda humanitá *

ria" à Nicarágua, mostram-nos a delicadeza, complexidade e profundas interre-
lações que vinculam o assunto. Como é natural surgem apaixonadas discussões,1

visceralmente antagônicas mas com fortes fundamentos racionais por quaisquer*

ângulos que possam ser abordados. A aparente contradição inicii-se na própria

política brasileira, onde ao lado do "pragmatismo responsável" trilhado '

pelo Itamaraty delinca-se a agressividade dos órgãos diretores de exportação,

estimulando a comercialização de material bélico. Exclusividade brasileira? '

Parece-nos claro que não. Citamos apenas um exemplo do governo Jimmy Carter:

usava como carro chefe de seus objetivos a defesa dos direitos humanos mas, '

veladamente, exercia enorme pressão de vencia de material bélico para o tercei

ro mundo. Talvez, por ter sido esta pressão apenas velada, Jimmy Carter não '

se reelegeu, pois a exporttç5o de material bélico americana atingiu níveis '

inaceitáveis para os industriais daquele pais.

Infelizmente a história demonstra a necessidade de um país ter suas '

armas de defesa. Por absurdo que possa parecer o homem não consegue coexistir

pacificamente. A única forma plausivel de um povo sobreviver - p;.rece-nos - é

estar suficientemente armado para desencorajar aventuras intervencionistas de

viziniios ou não* Certamente o tomem muito tem que aprender. No seu atual c-ütó

gio mordi, que pouco evoluiu um relação à antigüidade, continua prevalecendo'

a máxima: "bi VIS PACfcM, PAUA bLLLUU" ou fceja, se queres a paz, prepara-to '

para a yuurra.

Pura nós, portanto, o meatrial bélico é um mal necessário à defesa do

pais. Tr.iLjmo-lo como um it uri indiupun&uvul à Segurança Nacional o para u\n '
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Para mantor esta indústria atualizada e não deficitária só resta a alternati-

va da exortação que, em última análise reduz nossas agruras de país subdesun

volviciu. Portanto nos é benéfica. De outro modo o efeito seria duplamente '

pior, pois teríamos que importar todo o material bélico para a defesa interna

com cjrande evasão de divisas e dependentes do país fornecedor.

A incrível velocidade de sofisticação do material bélico requer amplo

programa de pesquisa e desenvolvimento. Esta pesquisa e desenvolvimento exige

grandes investimentos. Paru um país carente de recursos como o Brasil, a saí-

da natural e eficiente é a exportação de materiais mais simples e baratos; '

tais exportações geram os recursos necessários e possibilitam o aumento da '

densidade tecnológica para suportar a pesquisa e desenvolvimento de engenhos'

mais sofisticados.

1.2 - CÜJETIVO ÜA APHE.üfcNTAÇfln

Verifica-se que a produção de material bélico no Brasil assume priori-

dade incontestável. As orevisões de exportação deste iiera pera 1983 atingem •

um e meio bilíões de dólares.

Nosso objetivo é prestar informações sobre atividades de Ensaios Nao

Destrutivos em material bélico.

2 - CONCEITO E TIPOS ÜE MATERIAL BÉLICO:

0 soldado para combater necessita alimentar-se, vestir-se, movimnri '

tar-se, etc. A rigor, qualquer bem ou serviço produzido pode ser usado para

a guerra ( o conceito estratégico mais aceitável é de guerra total, nela nela

Incluindo as atividades de retaguarda, não diretamente ligadas ao teatro de

operações).

Usaremos material bélico apenas no sentido de designar artefatos mili-

tares que conteniom explosivos ou propelentes destinados a operações milita-

res diretamente ou em apoio o elas.

2.1 - GHUPOü DL MATEHIAL ÜELlCO ("LATO SENSU")

2.1.1 - AHMAS CONVENCIONAIS

- Armas portáteis (revólver, pistola, fuzil, etc);

- Armus de grosso calibre ( obus, canrião, morteiro, lar.ça-
rojícs, etc);

- ( oçjuutCG (engenhos auto-propulsados de voo-balísticu ou
não cliriuíveii») c f/ísueis (itlem, de trajetória conlruLj-
du por siütema próprio ou controle remoto);

- Artefato1; uxplouivos (ijranjcJ.iü dt mão, minas, rj
vjí., ificciuli'iriiiu, ilumifiativaa, ute),
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2.1.2 - AGLNTCS UUlfcUCOS, UACTQU0LÔ3KO3 E RADIOLÔGICOS - QBR

- Agentes químicos (go sus lacrimogênios, tóxicos dos nervos ou

sangue, de efeito moral COMO paralizante ou diarreico, etc);

- Agentes bacteriológicos {agentes provocadorea d» epidemias,

pragas, etc);

- Agentes radiológicos (bomba atômica, de hidrogênio, d* nêu -

trons, etc).

2.1.3 - COMUNICAÇÕES

Item essencial para oporações militares, via de regra decidindo sobre*

o seu sucesso ou insucesso. Somente a titulo de curiosidade citamos a NSA

( National Security Agency), agência americana que praticamente escuta e deci

fra as comunicações no mundo inteiro. Ê-lhe atribuída, por exemplo, o decifra

mento dos códigos militares argentinos, passando-os à Inglaterra a que tive -

ram efeito central no sucesso inglês nas Malvinas.

2.1.4 - VEÍCULOS

- Transportes de tropas (terrestres, marítimos a aéreos);

- Veículos de combate (terrestres, marítimos e aéreos).

2.1.5 - SUPRIMENTO E SAÚDE

São os itens que dão o suporte logíst ico indispensável ao combatente '

ta i s como alimentação, vestuário, medicamentos, transporte, lazer, e t c ) .

2.1.6 - OUTHOS

Lembramos novas armas em desenvolvimento e que ontem eram apenas Tic -

ção científicas como LASER iLight Amplification by Stimulated Emission of '

Radiation), guerra psicológica ou "lavagem cerebral", guerra climática obti-

da por efeitos desastrosos de equilíbrio do clima sobre uma região • outras '

tratadas como sagrados de estado.

3 - PRINCÍPIOS E FUNCIONAMENTO DE MATERIAL BÉLICO

3.1 - APRECIADO SINTÉTICA

Para atendermos a razão de END em material bélico á necessário tecer -

mos rápidas conoiúeruçôws sobre a teoria que regula os fenômenos explosivos.

Lamentamos não podermos fornecer maior aprofundamento técnico por *

serem atividades considerados ocyrcdos industriais pela sua característica in

trínsLca.

As reaçocu químicas do tipo explosiva» - deflagração e detonação - suo
uma claaue de riüjçãns da grunüu vulociilaue do raalizuçãó.
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£*plosivos suo produtos de considerável disponibilidade de energia la-

tente (química)i instáveis por natureza e capazes de liberar esta disponibili

dade em tempos muito curtos desde que vencida adequadamente sua precária esta

b11idade através do fornecimento da energia de ativação. Assim, a energia de

ativação B a energia necessário para iniciar um explosivo* Uma vez iniciada a
reação, ela é auto-propagável, isto é, a reação se processa de forma estável*

enquanto existir massa reativa.

Basicamente podemos reconiiecer duas classes dB reações explosivas:

- as deflagrações, características das póivoras e demais pro-

pel entes (pólvora negra dos fogos de artifícios, composites

combustíveis líquidos de foguetes, etc) que poderíamos '

aproximar como fenômenos com tempos de ocorrência da ordem*

de milissegundos;

- as detonações, características dos altos-explosivas milita-

res e industriais (desmonte de rochas, beneficiamento de

metais por explosão, etc), com tempos de ocorrência da or -

dem de microssegundos.

Oe forma muito simples diremos que a iniciação de um explosivo é reali

zada pelo aumento localizado de temperatura, até o atingimento de temperatura

de explosão, característica para cada explosivo.

Portanto, qualquer agressão ao explosivo que possa ocasionar elevação*

significativa e localizada de temperatura, po e Iniciar um explosivo* Estas*

agressões são choque mecânico, calor, atrito, centelha elétrica ou não ou

ainda ondas de choque. Ondas de choque são perturbações supersônicas no meio,

com pressões elevadíssimas, em geral causadas pela detonação de altos-explo-

sivos.

Para fins didáticos estratificaremos o material bélico de interesse '

part o estudo de END em dois grandes grupost

a) - Foguetes e Mísseis (vetores) que poderíamos subdividir *

ami

- estrutura;

• propolentc, que pode ser sólido (engenhos táticos ou

Mtratúgicos) ou líquido (engenhos em geral estratq^i-

con);
- carga útil, quo pode ser uma carga explosiva ou ogiva'
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com fino científicos ( comunicações, meteorologia! '
etc);

- controles mecânicos c eletro-eletrônicos.

Conto exemplo, o "Dulenjur" ou o "Columbia" usam sistema híbrido de '

propulsão, tendo dois "boosters" ou aceleradores a propelente sólido e o mo

tor da nave, corn combustível l íquido.

b) - Uatoricil do Art i lhar ia , por sua vez subdividido cm:

- propulsor (canhão, obus, e tc ) ;

- propelerite (pólvora);

- granada explosiva, cujos efeitos desejados podem ser o

estilhaçamento, sopro ou "Blasting", perfuração de blindagens (efeito "Mun-

roe" ou carga oca e munição cinética).

Concentraremos nossa atenção sobre apenas dois itens:

- propelentes sólidos;

- granadas explosivas de grandes acelerações.

Com estes dois it;mo poderemos entender a filosofia de aplicação de

ENÜ cm material bélico, não se restringindo neles sua aplicação.

3.2 - EüTUUOü UÜÜ PRUPLLENTES

0 propelfcnte de uni engenfto auto-propulsado é um bloco de pólvora, re -

vestido ou não parcialmente por uma substância não combustível chamada de injL

bidor, verniz ou "liner",

Este propelento deve ter uma razão de queima bem definida no tempo, '

obtida através de:

- formulação da massa ( cada massa terá sua taxa específi

eu dt> combustão);

- área exposta à queima, controlada pela forma inicial da

árua oposta ( canal cilíndrico, estrelado, em cruz, "mamei 1 es", etc) e pela

aplicação do inibidor ou "liner" sobre parte da tírta do bloco;

- pressão de combustão, definida pela razão entre o taxa*

de emissão do gases frutos da combustão o a área mínima de passagem dustaa '

fj.iiiu:,, chamada ue gurriontíi ou tubeira;

- U.'iipiTiitur.j (Jo bloco no momento da queima, detcrmirmcU'

pf Io muio fimüiwitü (ou fifrjdti nrtif iciíilmnntu),

£ fúuil concluir <\ur, o tibüi:rH;iul u MT controludo um um bloco « a l)^
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rantia da manutenção dti úfuas Rxpostus a queima, segundo definido no projeto,

sob pena de o bloco e>ç>lodir, corno veremo3 adiante.

* Curva típica do queima de um bloco propelente

Pressão

EMPUXO OE PRESSÃO

Tempo

3.3 - ESTUDO DAS GRANADAS EXPLOSIVAS OE CRAhDES ACELERAÇÕES.

As granadas são submetidas a acelerações de partida bastante violentas,

uma vez que elas devem atingir a velocidade máxima ainda dentro do tubo da ar

ma. Tais acelerações podem ser da ordem de 16.000 g ou 160.000 m/s2. Os esfor

ços suportados, portanto, são imensos. £ fundamental que esta granada não '

venha a explodir no tubo. Varias seguranças são adotadas (segurança de alma*

ou tubo, de boca, etc), visando proteger a guarnição da peça. Adiante vero -

mos a importância tío controle não destrutivo sobre esta granada.

Por ora apresentamos a idéia central que a granada sofre imensos esfor

ços e necessita manter-se íntegra.

A - QUALIDADE U0 MATERIAL BÉLICO ("FITNESS FOR USE")

0 material bélico ton características de qualidade similar a dos '

aviões. £ extremamente difícil formar uma boa tradição de garantia de mercada

É, porém, rapidamente quo se pode Jogar por terra qualquer imagem conquistada

a duras penaa. Citomos o extraordinário exemplo de eficiência apresentado p£

los UU-3 (Dakota) da Mc Donnald-Douglas, rapidamente naufragado pelo insuces-

so dos 0C-10, a ponto de a Douglas ser obrigada a mudar de nome para sobrevi-

ver.

Assim 6 o material bélico, cujo mercado internacional, além das fortÍ£

aimãs pressões políticas 6 conduzido pola tradição dos fabricantes consaora -

doa, dificultando a penetração de novos produtores»

Consldcrarunus dois aspectos básicos da qualidade:

- üupurança de manipulação, armazenamento, transporte u uti

lizai;ão: e a curucteríoticu que qualifica o material bélico quanto à sua boti

o para o t
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Uni uciduitu do operação certamente traz embaraços, g£

ralmcntc inuupirávcis para o fabricante;

- eficácia üe utilizarão: é a característica que qualifica1

o matnriul bclico quanto ao seu emprego em combate.

Em resumo o material bélico tem que ser seguro na operação e eficaz no

empretjo.

NOTA: Deixamos de considerar o aspecto custo, por fugir à finalidade '

do trabalno.

5 - TIPOS ÜE ENoAIOü NÃO DESTRUTIVOS PARA MATERIAL BÉLICO

Pelo estudo resumido que fazemos, teceremos breves considerações sobre

as técnicas de ElJü aplicadas rotineiramente em material bélico:

5.1 - CONTROLE DIMENSIONAL E ÜE AüPECTO - CDA: 0 material bélico nor -

malmuntE exige tolerâncias finas (por vezes micros) além de requerer robustez,

durabilidade, etc. Tanto cm granadas (predominância de metrologia] como em

propclentes (equilíbrio de? metrologia e controle de aspecto) o CDA é vasta e

sistematicamente empregado.

5.2 - RAIO-X: Usado cm granadas de grosso calibre (particularmente na

verificação da homogeneidade da carga explosiva), propelentes para engenhos '

auto-propulsados, mistos traçadores, fumígenos, etc.

5.3 - ULTRA-SOM: Particularmente usado em propelentes, para controlar'

a continuidade entre inibidor e pólvora.

5.4 - CONVENCIONAIS PARA METAIS; Líquidos penetrantes, magnaflux, par-

tículas magnéticas, etc, aplicados às estruturas metálicas.

5.5 - OUTROS: Endoscópios para canais de propelentes, durômetros para

propt-lcntes e inibidores, etc.

6 - METODOLOGIA OAS PRINCIPAIS TÉCNICAS DE D D SOBRE MATERIAL BÉLICO

Tal como no emprego convencional, os defeitos ocorrentes cm material '

bclico M O tipicos do processo de obtenção da peça.

Os propelentes para foguotus são basicamente moldados ou extrudados.

Nos moldados encontraremos tipicamente defeitos como porosidades, eu -

vernas, bol̂ ius, incluuous, fluburas (raramente), Btc,

tioa fixtruiJados os dufeitos mais comuns &âo "liiisfollumnnto", cunaio, '

fissuras, incluuous, etc.

As grumidus em [jtTul LOO fundidas, apurucendu defeitos típicos cooio
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ü, rechupuu, porouiduiiu, bolhas, etc.

Em particular os defeitos das pólvoraa são de muito baixa definição.

Isto cria uma condição muito particulur para o controle radiográfico de bl£ -

cos propelentes| exigindo montagem muito sofisticada e dispendiosa para o '

atingimento dos objetivos pretendidos. A qualidade de definição de clichês '

exigida é extremamente rigorosa, obrigando à montagem de esquemas especiais *

de radiografia que, normalmente são considerados segredos industriais,

lú prevalência absoluta entre a qualidade de imagem requerida sobre a produ -

ção. üó e aceitável clichê de qualidade indiscutível devendo obrigatoriamen-

te ser repetida a radiografia em caso de dúvida.

6.1 - PROPELENTEü SÓLIDOS PAHA FOGUETES

Como sumarizado anteriormente, a combustão de um propelente tem que *

realizar-se segundo áreas bun definidas pelo projeto. 0 aumento da área de '

queima provoca o aumento da taxa de emissão de gases. Como a área minima de

passagem (garganta) é constante, a pressão interna à câmara de combustão crês

ce, provocando o aumento da velocidade de queima do propelente ( a velocidade

de queima é função exponencial da pressão). 0 processo realimenta-se e a pres

são sobe exponencialmonte até a ruptura do envelope metálico (estrutura) do

engenho. Como este processo é bastante rápido, seu efeito em geral é desastro

so para o lançador podendo destruir o avião, helicóptero, submarino ou rampa*

de lançamento. Considerando que as ogivas dos engenhos militares são carrega-

das de altos-explosivos é fácil imaginar as conseqüências deste tipo de falha.

Portanto, os defeitos característicos a serem identificados pelos END1

nos propelentes são aqueles que podem provocar aumento significativo da área'

oposta à combustão.

Tais defeitos podem oncontrar-so no inibidor, na interface inibidor x

pólvora ou no seio da pólvora.

6.1.1 - DEFEITOS OCOHRENTES NO INIBIDOR:

üão boitos, trincas, porosidadus, vazios, inclusões, que podem causar'

i.'>posiçuo ds massa do pólvora direitamente aos gases quentes ou deixarem üspri;

suru restante do inibidor insuficiente) para Isolar a massa, acabando por '

uxpô-ln. Os gases quentes iniciam processo de combustão cm regiões indesejú -

veia, levando o fojuntc à faliu por explosão»
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Tais defaitou são identificados por IDA e, principalmente por RK. Nor-

mulmontc o inibidor ê consideravelmente mais absorvente que a pólvora e estes*

defeitos aparecem no clichê com muito boa definição.

0 procedimento normal é localizar o defeito (o que é sempre possível '

por seron os blocos radiografados em várias geratrizes), escareá-lo, reparar e

reusinar a região reparada.

6.1.2 - ÜEFEITOÍJ 0C0HRENTL3 NA INTERFACE INIÜIDDH x PÓLVORA

É essencial que loja completa continuidade (colagem) entre o inibidor e

a pólvora. A deficiência da colagem, denominada descolamento, permite a pene -

tração de gases quentes que, além de iniciar combustão em áreas indesejáveis,

srovocain efeito de cunha, aumentando a área exposta à queima. Tais defeitos são

sempre críticos pelo quase curto acidente que possa provocar.

Os descolamentos são identificados através ultra-som.

Ü bloco c imerso cm banheira com água o posto a girar junto com pa

drões de defeitos inicial e terminal.

0 cabeçote tem movimento axial e é acoplado de forma a fazer a varredu-

ra completa dos padrões e do bloco.

Ha um sistema de registro em fita que descreve os defeitos padrões ini-

ciais, a qualidade do bloco e os defeitos padrões finais. Os descolamentos '

existentes no bloco podem, então, ser localizados e reparados como no caso ari

terior. Em geral o inibidor ou verniz permite reparação.

6.1.3 - DEFEITOS NA «ASSA DA PÓLVORA:

Estes defeitos são inclusões (metálicas ou não metálicas), fissuras, -

porosidddes ("picures"), vazios, canais, boi tias, cavernas, etc e serão sem-

pre analisados por Raio-A.

As inclusões são importantes quando podem provocar obstrução da tubed-

ra ou provocar, por condução de calor, iniciação de combustão cm novas áreas.

As lissuras são um tipo de defeito muito perigoso uma vez que com os

esiorços sofridos pelo bloco durante a combustão elas progridem, provocando '

grande aumento de órn» de reação o, em geral, levam o bloco à explosão.

A porosltídde é outro dt'ieito crítico não só ptsloa efeitos catastróil -

cos de uunento do pressão como pela dificuldade de SIT identificada. A pólvn-

ra ó uem muno» absorvente que u inibidor; por outro ludo a porobidade um

ycml tem alvcolos cie mi.ito pequenas dimnnbõca, necuuultando cio leitor mui

tu c ..pcTinnciu u elidiu riu ólima quulldudü p.ira su.i correta iiluntlf ÍCOÇÍÍO.
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Os demais deleitos são analisados na medida do aumento da área de com-

bustão esperada, sendo, ou gural, mais visíveis que a porosidade,

Todas os defoitos na uwssa de pólvora não permitem reparações. Ha, por

tanto, que haver um critério técnico muito seguro e coerente para rejeitar um

bloco nesta fase, pois, sua fabricação Jt está concluída e seu custo contabi-

lizado.

Considerando que um bloco de porte médio - digamos 100 Kg de massa - '

tem custo aproximado nesta fase de dez milhões de cruzeiros, é realmente pro

blema crítico para o Controle dr Uualiuide solucionar, tendo que optar entre

custo e fator de segurança.

6.2 - GRAMü*ü ÜE ARTIu AHIA

As granadas de artilharia são peças metálicas forjadas, de alta resis-

tência mecânica, no interior da qual é colocada certa massa de alto-explos^-

vo que iniciada por uma espoleta (em geral de percussão ou tempo) detona, ror»

pe o envólucro metálico e provoca o efeito desejado (estilhaçamento , sopro,'

perfuração de blindagem, etc).

A forma mais comum.de colocar a massa explosiva na granaoa é através '

fusão. Este fundido terá problemas similares a peça metálica fundida.

Algumas granadas tem enormes acelerações no tubo, submetendo o alto-ex

plosivo a grandes esforços. Se houver defeitos de fusão o explosivo pode não

suportar os esforços decorrentes da aceleração e fraturar-se. Esta condição é

extremamente perigosa porque a atrito dos cristais ou a compressão adiabática

(sem dissipação de calor) que a massa fraturada sofre, provoca aumento local,!

do da temperatura podendo atingir a temperatura de explosão. Sob certas condi,

ções estas granadas podem, então, explodir no tubo da arma, em geral com per

da total da gu&rnição. Tais acidentes tem alguma freqüência, malgrado os cui-

dadoti tomados.

As normas tradicionais de material bélico (Mil Std, OTAN, etc) exigem-

radioyrafia de 100 % de granadas com grandes acelerações e/ou grandes massas*

A granada ú radiografada com IJI metálico e o clichê analisado contra1

padrões de textura noniuiis de explosivos (TNT, FOX, PENTOLITE, ETC).

Cste controlo, sogurumunte, n muito menos exigente que o realizado com

os proptlentna, malgrado a difurunçu üu absorção entre a espessa parede m<;ln-

licn ft a muai.d explosiva.
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Ainda são empregados Iteio-X para inspeção do processo cm mistos traçurv-

tes, rt-turdos de detonação, etc.

7 - CUNFIAUlLUMJt tüPtHAOA DC fcU) &OÜHE fcATBlIM. BÉLICO

A segurança de operação coro material bélico é absolutamente essencial.

Independente das pressões políticas que regulam o comércio de material bélico

é inconteste que um acidento ou falha de eficácia pode destruir tradições for

madas por longos anos de árduo trabalho.

Malgrado o enorma custo acarretado, os fabricantes tradicionais empe -

nham o melhor de seus esforços em severo controle de qualidade.

Para fixar idéias, consideremos apenas os cuidados no controle radiogra

fico de propelentes (todelo adotado na IMBEL - FÁBRICA PRESIDENTE VARGAS):

- os blocos são radiografados em tantas geratrlzes e alta -

ras que garantam a identificação e localização de defejL -

tos maiores que o IUI adequado para cada bloco, conside -

rando todas as particularidades do projeto;

- os filmes são duplicados em cada clichê, para eliminar a

possibilidade de falha de produção do filme e obter duas

densidades para cada área inspecionada;

- o recobrimento é de, no mínimo, 10 %;

- a leitura dos clichês 6 feita independentemente por dois

leitores e cotejadas por um superleitor, cuja experiência

mínima requerida é de cinco anos na área de material beli

co.

Mesmo com tais cuidados »» ocorrência de falhas de controle, por vezes'

detetadas em auditorias de qualidade em blocos aprovados. Tais defeitos quase

sempre são considerados "Menores" e por isto de balw risco,

ná, todavia, defeitos decorrentes de modificações de propriedades por '

envelhecimento ou imponderáveli., que surgem após a aprovação do bloco, quando

este já alimenta o motor de engenho.

A título de curiosidade, considere a complexidade d* Inspeção e a proba

bilidaiiii de falhas (com as desastrosas conseqüências) de Motores sólidos '

como oa aceleradores do "Crallenger" ou mísseis Intercontinentais I NEIL '

AHMftjTitfAu', opôs retornar rtn lua disso que para vencor o hamtm precisa de uma

boa nwiulnii, compctúncla o muita sorte



8 - CUSTOS DE ENüAIUü NÃO DEüTRUTIVOü DJI MATERIAL BÉLICO

Do quo já vimos 6 fácil deduzir o elevadíssimo custo de END sobre ma -

terial bélico. £ importante lembrar que, cm relação ao Paio-X, os norma3 ejd

gem UÜO de filmes, face à düfiniçao requerida. Este fato aliado à exigência *

de se ter controle a 100 % tornam o produto extremamente caro.

0 custo de não qualidade é inteiramente debitado ao produtor uma vez '

quu um fabricante; em gerul não consegue sobreviver a falha com acidentes. Nor

malmente como silo acidenta de difícil análise (pelos danos catastróficos), o

mais indicado é trabaltar com grande coeficiente de segurança, que vai repre

sentar ainda maiores custos.

Considerando ainda o sigilo cum que o assunto é tratado pelos fabricar]

tes, é necessário grande investimento em pesquisa e desenvolvimento e form^ -

ção de pessoal especializado.

9 - PÜ1ÜFECTIVA5 PAÍÍA 0 BM3IL MA ÃHEA DE kiATLRIAL BÉLICO

As grandes potências reservam a si o mercado de material bélico mais

nobre, como aviões, navios, submarinos, etc. Sobretudo em decorrência de pr£

ços de mão de obra, elas nao podem competir com países menos desenvolvidos no

comércio de artefatos mais simples. Em contrapartida, sempre que sentum '

maior influencia deste ou daquele pníst praticam escandaloso "dumping", até

alijar o país ameaçador da disputa.

Coinenta-üe que não an faz comércio de material bélico sem a particip£-

ção dos grandes intermediários de Nova Iorque, Londres ou Frankfurt.

0 Brasil tun política definida através do PNEMEM - POLÍTICA NACIONAL '

DE ExPOHTAÇÃO DE MATERIAL DE aPHEGO MILITAR - norma reguladora do assunto.

Apesar de todas as dificuldades internacionais o Brasil vem-se deseri -

volvendo auspiciosamsnto nesta área, conquistando mercados outrora reservados

às grandes potuneias tais como segmentos de aviação, carros de combate, peque

nos foguetes, etc.

A expectativa é tsxcolunte, sobretudo pela criação da densidade tecnoló

gica, em franco curso em nosso pais, gerando condições para comercialização '

de produtos mnis sofisticados com baixo custo, A criatividade brasileira tern

apresentado extraordinárias L.oluçõf;s, encaradas com perplexidade pelos traiU-

cioruiis produtoras,

A expcctütiva de o^orin^Zo Uu UÜ$ 1.SOO.000.000,00 paro 1903 e um

untR indiendor do noí>r..i po.'»Ĵ \ío.
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lü - COULLUüUCü

10.1 - Os EhU cm material bélico objetivam a consecução de dois objeti-

vos esiiunciuis:

- segurança cie operação, transporte e armazenamento;

- eficácia no emprego;

10.2 - Os de feitos procurados sao típicos e determinados pelo processo

produtivo, sendo basicamente empregado como técnicas de END Controle Oimensi£

nal e de Aspecto, Haio-X e Ultra-som;

10.3 - Nos blocos pronelentes os EM) procuram garantir a inexistência '

de áreas expostas à combustão maiores que as especificadas no projeto sob pena

de eclosão do engenlo;

10.4 - Nas granadas de artilraria os EM) procuram garantir a ausência '

de falius no àlto-cxplosivo (fundido).

A falha no fundido pode provocar a explosão da granada no tubo;

10.5 - Adota-se sistemática particular, eficiente e cara para filtrar a

possibilidade de falhas de interpretação de END em material bélico. £ essen -

ciai que os clichês tenham qualidade irretocável;

10.6 - 0 preço intrínseco do material bélico, aliado ao seu elevadíssi-

mo custo de controle de qualidade caracterizam este segmento de mercado como

peculiar, sujeito a enormes pressões políticas, disputadí^simo e delicado pe

Ias incertezas que o circunstanciam;

10.7 - 0 Brasil, em que pese sua condição de país subdesenvolvido, efe-

tua grande esforço na produção de material bélico, buscando novos mercados e

disputando em igualdade de condições com nações desenvolvidas. Tem conseguido*

consideráveis progressos de desenvolvimento e sofisticação de seus produtos, '

havendo boas perspectivas de expansão nas exportações.


