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RESUMO:

Após uma breve introdução ao estado-da-arte da inspeção de com-

ponentes automobilísticos por radiografia em tempo real, serão

discutidos alguns examplos de aplicação. Também serãc apresentei

dos desenvolvimentos recentes e a sua previsível aplicação na

inspeção de auto-peças por meio de raios-X.
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INTRODUÇÃO:

A forti1 competição existente tio ramo da indústria autoraobi

lística força os fabricantesaotinizar os projetos e os proces-

sos de produção.

A otimização do projeto leva ã utilização de novos mate -

riais e à diminuição de peso. Ambos tornam m^assária uma inspe

ção mais severa.

A otimizarão rios processos do produção para reduzir custos

e aumentar a velocidade, também pedi? levar a uma inspeção mais

rigorosa.

Além disuo, a a;Ivcação de leis mais severas responsabili-

zando os fabricantes pelos danos o conseqílãncias de acidentes,

impõe o uso de meios de inspeção mais freqüentes e mais eficien

tes.

Durante muitos anos, a utilização de raios-X teve papel ira

portante na garantia d;, qualidade na indústria automobilística.

Utilizou-se telas fiuoreycentes e janelas com vidro de chumbo

para a análise em t;mpo re.vl (sem filme). As exigências mais

rigorosas, no;; últimos 1> a 10 anos, tornaram as telas fluores-

centes obsoletas, sub;;ti .uindo-as por intensificadores de ima -

gem, Estes possuem m.;ior detetabiliúade, porém a área de inspe-

ção é limitada a um diâmetro de 130-200mra, o que exige uma mani

pulação maior do objeto.

Nos últimos anos, a imagem prodazida pelo sistema intensi-

ficador de imagem foi melhorada por meio de processadores digi-

tais de video permitindo ao operador interpretar melhor a ima-

gem na tela.

Finalmente, o elerrento humano, responsável por erros na ob

servaçao tediosa da imagem na tela, en. alguns casos pode ser

substituído por análise computadorizada na interpretação da ima

gem.

Nos exemplos seguintes, mostra-se o estado-da-arte no en-

saio não-destrutivo, em tempo real, por meio de raios-X, de com

ponentes de veículos.

2. Exemplos de aplicação
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2.1. Conjunto ponta de eixo

Sob o aspecto ca segurança, o conjunto ponta de eixo é de

primordial importância. Caso ocorra a sua ruptura, o carro se £

cidentaré podendo causar conseqüências fatais.

Trata-se de uma peça fundida de ferro modular, vide figura

01.

...j

Figura 01: Exemplo de conjunto ponta de eixo.

Devido â configuração geométrica do conjunto ponta de eixo

podem aparecer porosidades em posições críticas, especialmente

onde se executarão furacões.

A inspeção por raios-X em tempo real provou ser um meio e-

ficiente do inspeção de ponta de eixo.

Porém, afim de acompanhar a produtividade das modernas li-

nhas de alta produção, os sistemas de raios-X devem ser projet^

dos especialmente para esta inspeção. Com uma manipulação robo-

tizada, é possível analisar a ponta de eixo, em 4 vistas, numa

razão de até 60 peças/hora.

Para auxiliar na interpretação e para ressaltar eventuais poro-
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sidades presentes na imagem, ura processador digital âo video po

de ser adicionado ao sistema. Noste caso, a qualidade da irr.agora

é de 1% para esta peça. A figura 2 mostra ura moderno sistema db

raios-X em tempo real. Consta do um aparelho de potencial cons-

tante de 320 KV, intensif.icador de imagem TRU-VISTON com másca-

ra, manipulador de 5 movimentos com controle robotizado, yabine

te blindado contra radiações com porta automática o sJKt.oma de

segurança, processador digital de video e gabinete duplo de co-

mando e de video.
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Figura 02: Sistema de raios-X em tempo real.

A figura 03 mostra porosidade em uma ponta de eixo, foto-

grafado pelo munitor.
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Figura 03: Porosidades presentes na imagem de uma ponta de ei>;o.

2.2. Inspeção de peças fundidas de alumínio

Uma grande parte de peças automobilísticas hoje são de alu

mínio fundido, por exemplo, pinos de direção, pistõcs, rodas,

blocos de motores, todas elas examinadas por raios-X em tempo

real.

Algumas destas peças (pinos de direção, rodas) são inspe -

cionadas para assegurar sua integridade estrutural c outras po£

que FC provou ser lucrativa a Inspeção anterior ã usinagem

(blocos de motores e cabeçote»), em lugar de sucatá-las após a

mesma. A figura 04 mostra um sistema de inspeção para exames do

piütõea.
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Figura 04: Sistema de raios-X em tempo real para a inspeção de

pistoes.

Sistema para a inspeção ãet rodas são usualmente instalados

na linha de produção, podendo-se em cortos casos automatizar a

inspeção, como mostra o exemplo seguinte.

2.3. Inspeção automática de bielas

Em motores menores utiliza-se bielas de alumínio, cujas po

rosidades são detectadas por fluoroscopia tradicional. Uma bie-

la defeituosa seria detectada durante o ensaio do motor, no fira

da linha de produção. O custo da substituição de uma biela em

alguns casos excede o custo de produção do motor todo e normal-

mente este está perdido. Em virtude das crescentes quantidades,

e visando liberar o inspetor da observação tediosa da tela, in-

vestigou-ae a possibilidade de analisar a imagem automaticamen-

te.

A figura 05 mogtra a imagem fluoroscopica de uma biela. A

imagem foi fotografada no monitor de video.
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Figura 05: Imagem do video em urea biela apresentando porosida -

des.

A imagem é então digitada, processada e automaticamente a-

nalisada por um computador.

A figura 06 mostra 2 perfis de radiação distintos da biela.

Os perfis apresentam o contraste ao longo de linhas horizontais

na fi'gura 05.

O perfil inferior mostra uma secção sadia, enquanto o per-

fil superior mostra uma secção com porosidades significativas.
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Figura 06: Perfis de radiação através de uma biela.

0 sistema foi instalado em uma linha de produção com meca-

nismo de rejeição automática, como mostra a fig ;ra 07.

•-— .._.•-..
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Figura 07: Sistema de inspeção automática de bielas.

2.4. Inspeção de válvulas de motores

As válvulas de motores normalmente possuem uma solda na hajs

te. Antes de retificá-las é recomendável inspecionar a área sol

dada afim de rejeitar válvulas com porosidades.

Como a retificação de metal duro é um processo caro e demo

rado, o investimento em um sistema de inspeção por raios-X paga

se em geral dentro de 15 a 18 meses. A figura 08 mostra um sis-

tema de inspeção compacto com mesa rotativa e manipulador, para

alta produção.
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Figura 08: Sistema de inspeção por raios-X em tempo real de vál

vulas de motores.

2.5. Inspeção de plásticos e cerâmicas

A inspeção de pneumáticos por raios-X em tempo real é uma
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conhecida aplicação por todos os fabricantes.

Nos últimos anos, uma série de peças originalmente de aço

e de outros metais estão sendo substituídas por plásticos e ou-

tros materiais sintéticos reforçados, que requerem novos méto-

dos de inspeção, desenvolvidos especialmente na indústria aero-

espacial.

Estão se desenvolvendo pesquisas investigando as possibil^

dades do uso de materiais cerâmicos para componentes automoti-

vos de alto desempenho e/ou alta temperatura.

Como um importante fornecedor de equipamentos de raios-X

para a indústria aeroespacial, a firma ANDREX analisa continua-

mente as possibilidades de aplicação na indústria automobilísti

ca, em cooperação com fabricantes de renome.

Os novos desenvolvimentos incluem a obtenção de imagens com

baixa energia, processamento da imagem do video, exposição a mi

crofoco e automatização do processo. O futuro mostrará um uso

crescente de processos que utilizam plásticos e cerâmicas na in

dústtia automobilística.

3. CONCLUSÃO

Desde há muitos anos, a inspeção por raios-X é um importan

te método na indústria automobilística. Com a demanda crescente

quanto à integridade do produto, a importância da inspeção ra-

diográfica aumenta e lança mão de novos desenvolvimentos tecno-

lógicos para obter maior confiabilidade e rapidez, em prol da

maior segurança.
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