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APLICAÇÃO DE GAMAGRAFIA EM SUBESTAÇÃO BLINDADA

. Wilson Jorge França

. Márcia Janeiro Pereira

RESUMO

£ apresentada a técnica de gamagrafia aplicada ã inspeção das conexões

barra condutora/cone isolante de barramentos isolados à SF6 para identify

car, sem desmontagem, as barras condutoras cujos comprimentos poderiam

ocasionar falhas. Com a utilização de gamagrafia foi possível corrigir

comprimentos de barramentos encontrados fora das tolerâncias admissíveis

com redução substancial do tempo de serviço e conseqüente aumento de con

fiabilidade.

ABSTRACT

The radiographic inspection using gamma rays applied to the bars/ insu

lating cones connections in SF6 gas-insulated transmission lines to iden

tify the bars which its lenghts could caused a failure, without disassem

bling, is presented. Using gamma rays radiography it was possible to

correct the lenght of the bars found out the permissible tolerances with

substantial reduction of the servicing time and consequently increase of

the substation reliability.

1. INTRODUÇÃO

A SE Grajaú no Rio de Janeiro possui 2 subestações blindadas isola

das a gás SF6 sendo uma de 138kV, de fabricação DELLE ALSTHOM, e outra de

SOOkV, de fabricação BROWN BOVERI. Desta subestação saem 16 linhas em

138kV e chegam 2 linhas em 500kV. Esta subestação possui ainda 4 bancos

de transformadores de 500/138/13,8kV - 600MVAr e 2 compensadores síncro-

nos de 200MVAr.

Em fevereiro/85 e fevereiro/86 ocorreram explosões nos fluodutos de

2 dos bancos de transformadores da blindada de 138KV.

foram efetuadas várias tentativas de identificação da causa das ia

lhas a partir das observações feitas durante os reparos. Foi assim monta-

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA, Eng<? de Departamento de Equipamentos de Alta
Tensão de Furnas Centrais Elétricas S.A.

2 ENGENHEIRA ELETRICISTA, Eng9 do Departamento de Equipamentos de Alta
Tensão de Furnas Centrais Elétricas S.A.

148



TT-0 2 3

do un protótipo para simulação das condições operativas da 5E Irajaú no

Centro de Pesquisas do fabricante, que nos levaram a concluir, que os

er.tuados desgastes nas conexões, que haviam sido cbsorv-idob, nao pocie-

riair. ocasionar falhas semelhantes as ocorridas, onde houve inclusive que-

da de barra condutora.

Visando esclarecer o assunto realizamos um trabalho de . inspeção

interna do fluoduto de 138kV do banco de transformadores T54.

2. INSPEÇÃO INTERNA

Este trabalho permitiu concluir que a causa das ocorrências anterio

res estava relacionada ao comprimento das barras condutoras e envelopes

fora das tolerâncias admissíveis.

Caracterizado este problema dimensional em 94% das barras condutoras

e envelopes observou-se que em algumas conexões barra condutora/cone iso-

lante, o contato realizava-se na extremidade dos dedos das tulipas de con

tato das barras condutoras.

Desta forma, estas barras ficavaw na iminênc .a de se desprenderem e somen

te não o fizeram devido ao aumento de seu comprimento por dilatação térmi

ca, com a temperatura de trabalho do fluoduto, e também, por não terem ti

do um de seus lados encostado ao cone isolante correspondente, durante

sua montagem.

No fluoduto inspecionado, foi necessária a mudança de posição de

algumas barras condutoras e envelopes bem como o aumento, através de sol-

dagem, de quatro barras condutoras para se garantir o contato mínimo nas

conexões.

Em razão da grande probabilidade dos mesmos problemas dimensionais

estarem ocorrendo nos demais fluodutos dos bancos de transformadores T52,

T56 e T58, tornou-se imprescindível a inspeção das suas conexões.

A inspeção das 132 conexões do fluoduto T54 consumiu 46 dias de des-

ligamento, implicando na diminuição da confiabilidade do sistema durante

todo este tempo, mais os custos de manutenção inerentes â desmontagem e

remontagem do mesmo.

A inspeção dos demais fluodutos implicaria em custos e tempo de desliga

mentos, aproximadamente, seis vezes maiores que os despendidos no traba-

lho anteriormente realizado. No geral, a inspeção das 436 conexões faltan

tes envolveria a desmontagem e remontagem de 218 barras condutoras e res;

pectivos envelopes e desligamento de 3 bancos de transformadores.
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Assim opotou-se pelo levantamento das condições das conexões nos de

mais fluodutos através de gamagrafia. Este processo nos levou a uma redu-

ção significativa no tempo de desligamentos e a custos muito menores que

os de montagem e desmontagem dos fluodutos.

3. GAMAGRAFIA

Gamagrafia é uma radiografia feita com raios gama que são ondas ele-

tromagnéticas de grande energia e curto comprimento, emitidas durante o

decaimento radioativo, natural ou produzido artificialmente, de isõtopos

instáveis. Muitos dos elementos existentes poderiam ser utilizados como

fonte de raios gama, entretanto, somente os Irídio 192, Túlio 170, Lidio

192, Césio 137, Cobalto 60 e Rádio são usados industrialmente como tal.

Gamagrafia é usada industrialmente para a inspeção não destrutiva de

um objeto ou cocponentes de uma instalação.

£ normalmente usada em soldas e prensagens onde deseja-se garantir a

não existência de falhas e também em montagens mecânicas para inspeção

das condições de montagem dos componentes.

Devido às variações na densidade, espessura e composição, diferentes

quantidades de radiação são absorvidas pelas partes de um objeto ou compo

nentes de uma instalação.

A radiação não absorvida que passa através das partes do objeto, pode ser

gravada num filme ou papel fotossensivel e vista numa tela fluorescente.

O objeto ou instalação quando é exposto a uma fonte de raios gama, a

porção de radiação que não é absorvida imprime um filme de maneira simi-

lar que a luz num filme fotográfico, produzindo uma imagem de sombras en

duas dimensões do objeto inspecionado.

As dimensões da imagem formada são sempre maiores que as correspon

dentes no objeto, visto serem as radiações gama divergentes. Existe uma

relação constante entre as dimensões do objeto e correspondente imagem,

dada por:

M « ai * bi = » Li

ao bo Lo

onde,

M = grau de alargamento

ai, bi ... = dimensões da imagem

ao, bo ... = dimensões do objeto

Li = distância entre a fonte e a imagem

Lo = distância entre a fonte e o objeto
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Se o plano do objeto e o plano da superfície de fcr^^io ria imageir.

nao sao paralelos, a imagem será distorcida porque o gr a vi is alargamento

entre lois diferentes ponton de cr.jeze r.io será o nesrr.c. A.XÍÍ~, O grau de

•1is". -t :ÍC "Í prcnorcioncil ao nã', ;:ar?.Í!ílisr.o sntre os zl^nzx -ij í.T.ago.T. e

do o: ;-:to - (fig. 2C) .

As porções de imagem que são sombra devido ã radiação emitida de ape

nas alguns pontos da fonte, são regiões de sombra parcial conhecida por

penumbra (fig. 2a). A sombra completa do objeto é resultado dã radiação

emitida por todos os pontos da fonte.

0 grau de nitidez geométrica é igual â largura da penumbra na imagem do

objeto.

A distância foco-filme, necessária para reduzir a penumbra a um va

ler desprezível depende do filme ou das combinações filme-écran, do tama-

nho do ponto focal, e da distância objeto-filme.

As fontes de raios gama são encapsuladas em compartimentos de prote-

ção de chumbo, ou outro material que absorva os raios gama evitando a

exposição de radiação.

0 tipo de fonte mais versátil e comumente usada incorpora um contro-

le remoto mecânico que move a partícula radioativa encapsulada para fora

de um recipiente de proteção, colocando-a numa posição pré-determinada,

ande permanece até que a exposição seja completada.

A partícula retorna ao recipiente de proteção através do controle remoto.

tste tipo de fonte permite ao operador permancer a uma distância segura

a fonte enquanto a cápsula esta fora do recipiente de proteção.

4. ASPECTOS DE SEGURANÇA

A utilização de raios gama pode ser perigosa para o ser humano uma

vez que tal radiação é capaz de produzir danos biológicos.

s células sangüíneas, os olhos e alguns órgãos internos são particular

nte sensíveis à radiação. Consequentemente, é necessário ur. controle

rnanente da quantidade de radiação a que os indivíduos são sxnostos.

eve-se notar que sendo os raios gar.ia uma onda eletromagnética não apre-

sentam perigos de contaminação e sim de exposição. Uma vez cessada a emis

sao de raios gama cessam seus efaltos.

A experiência indica que abaixo de uma dosagem de 100 mi lihera por se

mana, a quantidade de radiação absorvida por um indivíduo não apresenta

conseqüências durante sua vida, sendo este o limite máximo permitido.
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Desta forma, são adotadas mecidas de segurança para execução de ser-

viços de gamagrafia tais como, o controle da dosagem de radiação a que

ficam submetidos os operadores, restrições na intensidade e direção da

radiação emitida pela fonte e o isolamento da área de trabalho.

5. GAMAGRAFIA NOS FLUODUTOS DA SE GRAJAO

A fonte radioativa usada foi o Nuclideo isótopo Irldio 192.

As gamagrafias são feitas colocando-se o filme carregado, isto ê,

com écrans de chumbo na parte posterior e na frente do filme, sobre o

envelope e preso com uma cinta. Os écrans de chumbo são usados em conta-

to com o filme para promover uma ação intensificadora proporcionando uma

redução no tempo de exposição. A folha de chumbo colocada à frente do

filme absorverá as radiações retroespalhadas, originadas no objeto, me-

lhorando des' - qualidade radiografia. A fonte é acionada colocar»

do-se a cápsula radioativa em exposição, emitindo raios gama que sensibi

lizam o filme por um tempo pré-determinado.

A determinação do tempo de exposição ê fundamental para a nitidez

da chapa.

Assim foram feitas diversas experiências antes do Inicio do trabalho pa

ra determinação deste tempo. Após estas experiências foi definido o tem-

po de exposição de 3 minutos nos trechos retos de fluoduto e 3min. 15s.

nos joelhos.

Foram adotadas medidas de segurança durante a realização dos servi-

ços de gamagrafia, impedindo-se a circulação de pessoal na área'de radi£

ção. Esta área perigosa foi determinada expondo-se a partícula de Irldio

192 nos locais onde seriam realizados os serviços de gamagrafia e efetu-

ando- se medição da radiação nas áreas circunvizinhas com o medidor

Geiger.

6. RESULTADOS

A análise das gamagrafias das conexões barra condutora/cone isolan-

te realizadas determinando-se a proporcionalidade entre cada chapa e as

dimensões padrão, definiu que mais quatro barras condutoras se encontra-

vam curtas nos fluodutos - conforme Tab.l.

0 comprimento destas barras foram corrigidas através de soldagem de

novas pontas de contato utilizando-se o processo "TIG" com varetas de

3mm de diâmetro de material ASME 5356, ordem de grandeza da corrente pa

ra solda 230A, conforme instrução do fabricante "DELLE ALSTHOM". A meto-

dologia aplicada pode ser vista no Anexo I.

152



T T - ° 3 3

DA SOLDA

Para nos certificarmos da qualidade da solda efetuada na barra con-

:.- -::•., optamos novamente pela realização de garaagrafia. Esta gamaqrafia

£-L realizada utilizando-se o método elíptico onde fez-se duas exposi^

ções defasadas de 90° uma da outra (fig.3) e penetrâmetros de 0,012 pole

gadas de espessura conforme SE-142 (fig.l).

Os penetrâmetros são usados como pontos de referência da qualidade

da imagem da chapa- Se conseguirmos determinar na chapa os furos do pene

trâmetros nos certificamos de que falhas na solda naquelas dimensões po-

derão ser constatadas.

A solda em questão foi aprovada sendo a análise da gamagrafia real:L

zada nos seguintes padrões:

rachaduras - não aceitável

penetração incompleta - não aceitável

escória - para o nosso caso de espessura de 12mm o compri-

mento máximo permitido em 6" é 1/8"

porosiaade - não pode exceder às mostradas na carta de porosi^

dade. (fig. 4).
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INSTRUÇÕES PARA MODIFICAÇÕES DAS BARRAS DOS FLUODUTOS DA SUBESTAÇÃO DE

3RAJA0 - l.LLLE 138kV

1. Cortar, no torno, os tubos de alumínio com 80mm de diâmetro externo

e 12rjr: de espessura, com mais lmm de comprimento do que a cota desejada

para compensar a contração.

i.l. Chanfrar conforme amostra recebida da fábrica.

2. Introduzir nos tubos a serem soldados um pedaço dos mesmos com 100mm

de comprimento com uma fenda longitudinal para permitir sua ajustagem.

3. Limpar e decapar

4. Pontear e certificar-se que os tubos estão alinhados antes de efetu

ar a solda definitiva.

5. Soldar por setores usando processo "TIG", com varetas de 3mm 0 de ma

terial ASME 53S6 (ordem de grandeza da corrente para solda: 230A).

OBS: Para melhorar a rigidez, recomenda-se fazer a solda a 400mro da sol-

da exterior existente.

154



TIT* " ^ ~)

L i —U j J

Oi .Wliu4T

nuit'trui Urn klanlilicac jo

£»p«uur« niiituna Ju prti«if»ik«iio — 0.0O0"
O'fcntlfo nilninko pji» Huo 1 T — 0.010"
• >|<n«t'omlnwiio po>« lu»o2T — 0.020"
Diimttromfiiinio paro (ura 4T — 0.040"

0» lurot dmwn wr piKitol I
popandtcul»«I é tuucrt It i»
da omimulrnwtio
Nêo çhantrar at lati».

CiltrMo pic* tipcuui.il <*• ptnttianwtio. iWsl* 0.005 in. ti4 0.050 In.. Indulto:
De 0.0U5 in.art 0.012 m..«w Tabtto I .
Dt 0.012 bt. i K 0.020 in., cm inatrnwiM dt 0.0025 In.
0» 0.020 in. art 0.060 In.. cm tnatm-MU» dt 0.005 In.
SJo pcfmiiidM eipmutM dc ptnttf anwu oi tntft o> incrtnwnle* M l u d a * .
dnd* qv* nio e>c*d«n • «ptnur* mfeima rtqutrWa.

Colacar «qul of

VtraobftrvttSo
para a lotarincia

CriUilo vm» mpetturM rtc Miwtiémclio, dtMta 0.060 in. • « 0,160 m . inchiiivt:
am InertnwniM da 0.010 In.

CilMrlo para titvitui
mv Ineramantoi d« 0.020 tn.

isjuxit a I U I M I Í O I N a 0.180 HI.:

J T U
V*r a obK'rvacio
para a tola» incia

A/O TA I —As toHtéocitt n» tief >turt t no diinitlro do tii'u Uu iuii*uimttto úrrtm Mr 1 10%, ou
mutdt do incmn*nto 4» nvouurt mtrt p*n*itêmtttot, o put lor minor.

HOTA2-I In. *35,*mm

FIG. 1 - PROJETOS 0E PENETfUMETriOS

155



TT-033

Foot*

IU

Ib) Awnania imHoftlteO

ú9 - dkUxcla l«nlt-
•objtlo

I • diiift*laobi»to-
-lllmt

obiaio
L| • dbiiaiitiada

Imasain

k l

Ic) Di*iiNfl«

«flmajwlo da Imaojm nfc
dltipfcki»

ilailif to<(âe

IOO=po«canlayMMü*aunianla~|ll/cu«0t - l|« 100

FIG. 7 - EFEITOS DA GEOMETRIA FILME OBJETO

156



TT-033
4? Congresso
lb*ro-om«rícono d*
Manutenção

Arttnio ptr* «ipa«i(io
FHm»

Fig.3 Parede dupla (elipse) imagens do lado da fonte e do
lado do filme deslocados.
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