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SINOPSE

Paz-se um resuno das técnicas utilizadas c principais

aplicações da neutrongrafiú como inspeção não destrutiva.

Apresentam-se neutrongrafias que fazem parte de estudos

prelimiares da técnica bem como citam-se as vantagens em relação

a radiografia e gamagrafia com vistas a sua utilização

industrial.
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!• iKTROOUCAO

'.erententente 4 neutrongraf ia tornou-se una técnica de

inspe>,ío rio destrutiva, e vera sendo utilizada principalmente na

Euiopa s Estr.dos Unidos. As áreas que mais utilizam este ensaio

são a Indústria aero-espacial, nuclear e bélica em virtude do

empieyo de materials não metálicos, bem como mateviais metálicos

em cor.ponentes de alta precisão (1,2).

A neutrongrafia é considerada como um exame complementar a

radiografia uma vez que permite a inspeção cie materiais

impossíveis de seien examinados com raios-X tais como o chumbo,

urânio e bis:nuco Este trabalho tem como principais objetivos a

aprr3enta>;an d*s potencialidades desta técnica de inspeção não

destrutiva bem coxo mostrar alguns resultados até agora obtidos

em peça3 d» •je-'uiKt'ria simples.

2. PRINCÍPIOS DO EK3AIQ

A neutronyrcvf ia é uma técnica de inspeção onde o material a

ser sxaminudo é exposto a um fí>ix̂  de neutrons que irá

impressionar vm filme, de uma maneira descrita a seguir.

Semelhante at.s Raios-x, a detecção d~ descontinuidades se dá

pelas diferentes intensidades de absorção dos materiais.

Diferentemente do3 v«ios-x, os quais possuem grau de absorção

crescente com o núr.sro atômico do material, o feixe de neutrons

não « uma rndiaçáb eletromagnética e por isso não interage com a

nuvem eletrônica do material, interegindo sim com o seu núcleo. A

figura seguinte mostra comparativamente os coeficientes de

atenuação dos feixes de raios-x e neutrons para os vários

elementos.
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No caso da radiografia o coeficiente de atenuação de massa é

definida pela relação:

e-<u/p>

onde:

I - radiação incidente

I - radiação transmitida

y - coeficiente de atenuação linear

p - densidade

No caso da neutrongrafia este coeficiente de atenuação (u) é

influenciado por parâmetros estatísticos relativos ao choque dos

neutrons com os núcleos atômicos do material examinado (3).

onde:

N = n9 de núcleos por cm1 do material examinado

0 T = Seção de choque microscópica total

ET = Soma das seções de choque macroscópicas de espalhamento e

absorção

V » Coeficiente de atenuação

Esses parâmetros variam acentuadamente de material fara

material não seguindo a dependência com a variação do ns atômico

tal como no caso do raio-x, uma vez que os materiais leves e

compostos hidrogenados absorvem neutrons com muito mais

intensidade do que os materiais pesados.

Assim sendo, esta interessante propriedade dos neutrons é

utilizada para inspeção dos materiais, observando que os

materiais com n* atômico próximos apresentam contraste
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satisfatório (coef. de atenuação diferentes) o que não ocorre na

radiografia. Logo, através desta técnica é possível examinar

peças de plástico, explosivos, combustíveis, mesmo que estes

estejam envolvidos por metais.

3. ALGUMAS APLICAÇÕES DO MÉTODO

Inspeção de elementos leves envolvidos por elementos de

alto densidade, ex.: estruturas cora resina no seu

«xterior.

Inspeção de elementos radioativos, ou em locais onde

haja radiação com perigo de velar o filme radiografico.

Inspeção de peças de cobre e suas liç. .

Inspeção de propelentes explosivos (1,4).

Investigação da formação de hidretos nos compostos íe

titânio e zircõnio (5).

Determinação do grau de enriquecimento de U-23S t-m

elementos combustíveis (3,b).

Detecção de umidade e pontos de corrosão na manutenr.-jo

de aviões (2,7).

Inspeção de selantes orgânicos em tubos de platafor:n<is

marítimas de perfuração (8).

As figuras mostradas a seguir exemplificam algumas de^to:
aplicações (4).
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' Nos exemplos abaixo são mostradas uma gamaqrafia e uma

neutrongrafia de um anel de borracha sobre uma chapa de chumbo.

Este exemplo mostra a possibilidade de inspecionar o estado de

anéis de vedação em estruturas ou tubulações metálicas.

L i .1
Ka figura abaixo é apresentada «mia comparação entre a

gamagrafia (A) e neutrongrafia (B) de dois projéteis. Na

gamagrafia não é possível de se observar o explosivo, enquanto

que na neutrongrafia é possível até de se observar a

homogeneidade do explosivo.
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Na neutrongrafia abaixo são apresentados exemplos de imagem

de canetas dosimétrica e conectores BNC, sendo possível

distinguir componentes como espaçadores (a) e anéis de vedação

(b).

f" ' ":

A seguir e apresentado em detalhe, um conector BNC

ressaltando-se que a parte interna é de material plástico, bem

corno um indicador da qualidade da imagem em Cádmio.



Na figura a seguir é mostrado um exemplo da aplicação da

neutrongrafia no setor nuclear. Trata-se de uma trinca em uma

placa de elemento combustível (Urânio enriquecido). A radiografia

neste caso não seria possível, pois a radiação emitida pelo

próprio combustível velaria o filme.

f
r

4. FORMAÇÃO DA IMAGEM

Os princípios geométricos de formação de imagem na

neutrongrafia são semelhantes aos da radiografia, amplamente

conhecidos e não serão tratados nesse trabalho.

Os neutrons não possuem ação fotoquímica sobre películas

fotográficas, havendo a necessidade de uma conversão de modo a

que um filme seja impressionado. Normalmente são utilizadas duas

maneiras para se fazer essa conversão.

Conversão diret •

Nesta técnica os conversores são compostos por lâminas de

materiais que emitem radiação eletromagnética quando são

atravessados por um feixe de neutrons. Desta forma são colocados
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filmes convencionais para radiografia junto a estes conversores

de pronta emissão, observando-se qje a radiação eletromagnética

só se verifica na presença do feixe de neutrons. O material mais

utilizado como conversor neste caso é o gadolíneo, porém cádmio.

lítio e boro estão na mesma categoria. A figura abaixo ilustra

esta técnica.

CONVERSOR.-%

OBJETO

- Conversão indireta

• FILME

'CASSETE

Já na técnica da exposição indireta ou por transferência,

utilizam-se conversores fabricados a base de materiais que se

tornam facilmente radiotivos tais como ouro, índio e dysprósio. A

técnica se divide em duas etapas, na primeira o objeto e

conversor (screen) a serem irradiados são expostos ao feixe de

neutrons sem o filme. Na segunda etapa o conversor já irradiado é

posto em contato (o mais perfeito possível), com o filme de

maneira a permitir que este seja impressionado pela radiação

emitida pelo conversor.
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A figura abaixo ilustra esta técnica.

u
- = * • CONVERSOR

OBJETO

T FILMES

CONVERSOR-

CASSETE

Vale observar que o contraste obtido tanto na técnica direta

quanto na indireta, deve-se ao fato de que o conversor, emite

mais radiação na região onde recebeu mais neutrons.

j>. A PRODUÇÃO DE NEUTRONS

Para aplicação em neutrongrafia são utilizados os neutrons

de baixa energia, chamados "neutrons térmicos", pois estes são

mais absorvidos pela matéria. Sao três as maneiras para a

produção de uni fluxo de neutrons térmicos, sendo todos utilizados

em neucrongrafia.

Fontes isotópicas

Estas fontes emitem naturalmente neutrons, porém possuem a

desvantagem do baixo fluxo de neutrons térmicos, ou seja
7 â

aproximadamente a 10 a 10 nt/cm'.s, podendo alcançar fluxos
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maiores mas com custos de blindagem e refrigeração proibitivos,

aliado ao fato de uma intensidade de decaimento alta.

As fontes normalmente utilizadas são: o Americio 241.

Califórnio 252,e o Antitnõnio-Berílio. A maior desvantagem no uso

de fontes é o tempo excessivamente longo, podendo chegar a dias

de exposição.

Geradores de neutrons

Os geradores de neutrons são aceleradores de prótons ou

deutrons, onde são bombardeados alvos que emitem neutrons, como

por exemplo: Trítio, Lítio ou Berílio.

Htatores nucleares

A fissão nuclear verificada no elemento combustível dos

reatores nucleares produzem neutrons de alta eneryia (neutrons

rápidos) que após atenuados (neutrons térmicos) e conduzidos

através de um canal podem ser utilizados para a realização oe

neutrografias. A principal vantagem deste método é o menor tempo

de exposição necessário tendo em vista a grande disponibilidade

de nputrons que saem do núcleo do reator.

6. MATERIAIS E MÉTODOS

A fonte utilizada neste trabalho foi o reator Argonauta <Jo

Instituto de Engenharia Nuclear/CKEN desenvolvido para pesquisas

científicas. A escolha deste tipo de fonte foi devido

principalmente a sua versatilidade, rapidez e constância do fluxo

de neutrons térmiccs.

0 reator Argonauta utiliza urânio enriquecido como

combustível,e por ser um reator de baixa potência (17 a 170 W)e ;i

sua operação é extremamente segura. A operação do reator se dá de
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maneira simples pois a base do controle da reação nuclear está em

atenuar neutron3 de alta energia produzidos pelo combustível,

transformando estes em neutrons térmicos (baixa energia).

Os neutrons térmicos produzidos no centro do reator são

conduzidos por uai canal de grafite, que contém um coliraador para

controlar a divergência do feixe. Este colimador foi projetado

exclusivamente para a realização de neutronyraCias, sendo

possível tirar neutrongrafias de aproximadamente 10 x 15 . cm.

Disposições maiores são possíveis afastando-se a peça da boca do

canal, porém o feixe estará mais divergente prejudicando um pouco

a imagem.

Para a inspeção propriamente dita foi utilizada a técnica da

exposição direta, com uma lâmina de GADOLÍfíEO como conversor. 0

filme utilizado foi o IX-FUJI por ter apresentado melhor

contraste e resolução dentre os disponíveis no mercado - nacional.

Vale observar que existem filmes específicos para neutrongrafia

no exterior.

Os tempos de exposição variaram 6e 30 a 45 minutos, com

fluxo de neutrons térmicos de 10 N /cra'.s.

1- RESULTADOS

A figura seguinte apresenta uma neutrongrafia de uni cabo de

alumínio com alma de aço, envolvido por um conector também de

alumínio. Nesse caso observamos que a neutrong-rafia apresenta um

contraste superior a gamagrafia, (além de ser indevida <t

utilização da radiação gama de alumínio).
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mmnt—-»

A neutrongrafia seguinte foi obtida a partir de uma placa de

plástico reforçado, contendo uma descontinuidade próxima da

extremidade, como pode ser observado esta descontinuidade seria

invisível para os raios-x e gamo.

c
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A figura abaixo mostra uma barra de estator de hidrogerador

de 150 MW danificada por falha elétrica. A barra é composta de

cobre e material isolante em rosina e fibra de vidro.

Uolhas de ar eu vazios no isolante permitiram a ocorrência

de descargas internas, tendo como conseqüência a degradação da

barra do estator. Desta forma a neutrongrafia pode ser utilizada

para inspeção destas barras.

8- CONCLUSÕES

A neutrongrafia mostra-se como um exame não destrutivo de

execução semelhante a radiografia.

Materiais orgânicos mesmo encapsulados por metais pesados

são possíveis de serem examinados através da neutrongrafia.

Uma das desvantagens do método reside na necessidade de

tempos relativamente longos de exposição.

Na utilização da técnica direta o ambiente radioativo não

influiu na inspeção.
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