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S I N O P S E

A técnica de detecção de coque através de exan* radiografico permite qcanti

ficar o coque formado nas serpentinas dos fornos de Refinarias de Petróleo e de

Indústrias Petroquímicas. Nos fornos com descoqueamento coir. ar e vapor e curvas

soldadas, a técnica permite controlar a eficácia do descoqueamento. Além da de

tecção de coque, também podemos obter informações importantes como a espessura

dos tubos e o tipo de corrosão que está ocorrendo.

0 trabalho descreve como foram determinados os parâmetros radiográficos;

cálculo da espessura aparente da ' .rede, distância fonte-filme, posicionamento

da font* e dos filmes, etcolha dos filmes e cálculo do tempo de exposição, tendo

como objetivo a obtenção de alta produtividade e qualidade de imagem satisfató

ria. Esta técnica está sendo utilizada e aperfeiçoada a mais de dois anos com

bons resultados.
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1. I H T W O P U Ç Ã O

A técnica de detecção de coque em tubos de forno* através de exame radioorá

fico é muito útil, porque através dela podemos quantificar a formação de ccque.

Nos fornos qve possuem descoqucamento com ar e vapor e curvas soldadas, o exame

radiográfico é especialmente útil, pois não exi:te acesso para inspeção visual

interna. Mesmo em fornos com cabeçotes esta técnica pode evitar a abertura des

necessária dos mesmos. Esta técnica, além de detectar coque também fornece in

formações importantes como a espessura do tubo e o tipo de corrosão que esta

ocorrendo internamente.

A detecção de coque através de exame radiográfico é relativamente simples,

entretanto nosso maior desafio foi aumentar a produtividade do exame para torná-

lo exeqüível nas paradas dos fornos. Para isto procuramos diminuir os tempos de

exposição, tirando o maior número possível de filmes em uma única exposição e d^

minuindo o tempo de posicionamento dos filmes.

2. CETBWPWÇAO DOS PAHÁtCTOOS WAPIOSWÃflCOS

2.1 - cálculo da espessura da parede

Para obter um bom contraste entre o coque £ a parede do tubo, a densidade

do filme na região do coque deve ficar entre aproximadamente 1,7 a 3,0.

Para obter densidade próxima de 2, adotamos uma formula empírica desenvolvida a

partir de testes práticos. Calcula-se a corda do tubo considerando a espessura

de parede como sendo a flecha e com a metade do valor da corda entramos nos. grá

ficos de exposição para fonte de irídio 192, obtendo-se o tempo de exposição.

FONTE

C--2Vr»(De-e)

Eo*C/2

C : corda

e =espessura ao tubo

De= diâmetro ext. do tubo

Eo=espessuro aparente

FILME

FIGURA 1 - Calculo da espessur- da parede.
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2.2 - Oistân:ia fonte-fil"

Nesta técnica radiografica o efeito de penumbra e o Maior fator limitante

da distância fonte-filme, visto que o filne fica afastado do tubo.

As fontes ornalmente utilizadas para gamagrafia têm formato cilíndrico (3x3«m).

A penumbra vai depender da espessura mínima de coque que se pretende detectar.

Para espe-suras de coque até 2mm a experiência tem mostrado que una penumbra de

até 1,0mr » aceitável.

FONTC (3>l)

p <l,Omm
f-dimensões do foco

FFrdistõncio fonte-filme

d • òistencio do objeto oo filme

t - penumbra

lubo de 6" =>FF > 340mm

tubo de 8" ~>Ff > 440mm

FIGURA 2 - Calculo da distancia fonte-filme minima,

considerando o efeito da penumbra.

2. 3- Posicionamento da fonte e dos filmes

Nos nossos fornos a formação de coque ocorra geralmente na geratriz supe-

rior dos tubos e/ou na geratriz voltada para a chama dos maçaricos.

Normalmente radiografamos os tubos em duas posições.

Para detectar o cooue na geratriz superior des tubos a fonte é colocada no centro

do forno, permitindo radiografar vários tubos numa única exposição. Nos testes

realizados, concluímos que com um ângulo de até 30* (ver figura 3) pode-se detec

tar espessuras de coqua até 2mm na geratriz superior do tubo, que considera

mos satisfatório.
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FIGURA 3 - Exposiçr.o panorâmica para detectar coque na

ger.itri2 superior dos tubos.

Na detecção de coque formado na geratriz do tubo v.oltada para a chama dos maçari

Cos, o posicionamento da fonte que proporciona maior produtividade esta ilustra

do na figura 4. A distância "X" deve ser a menor possível, suficiente apenas pa

ra nao haver superposição d: ir.agtns.

COQUE -

ÍILMÍ

FIGURA 4 - Exposição pars detectar coque na geratriz

doi tubos voltada para a chama.
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A figura S mostra un desenho e-n escala com a disposição dos tubos,
facilitar o cálculo dos tempos de exposição.

para

O OO

L us*

FIGURA 5 - Desenho da disposição aos tubos dos F-_>'ji A/B
e F-2151 A/B mostrando os posicionamentos da fonte ra li..,-.ir iv
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FOTO 1 (F-480/N-14) - Posicionamento

da fonte par* detectar coque

na geratriz do tubo voltada

para a chama.

O esquadro mostra que • radia

çao deve incidir perpendicular

mente ao filme.

FOTO 2 (F-48O/N-16'' - Exposição

panorâmica p-.ra detectar

coque na geratriz dos tu

bos voltada para a chama

dos maçaricos.
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2.4 - Escolha dos filmes

Como j» foi descrito anteriormente a qualidade radiograf ic<t para detectar

coque não precisa ser tão boa quanto a qualidade necessária para detectar defei

tos de soidagem. Oeste modo, além das variações de densidade permitidas, pode

mos também utilizar filme» mais rápidos ou colocar dois filmes no mesmo chassi .

Com isto podemos reduzir os tempos de exposição em mais de 50% dos tempos - nor

malmente exigidos para radiografar soluas.

Na exposição panorâmica para detectar coque na geratriz superior dos tu-

bos, normalmente utiliiamos dois filmes similar KODAK AX, no m««mo chassi com

ocans de ciiumbo. Ja na exposição panorâmica para detectar coque na geratriz

do tubo voltada para a chama, como as distâncias variair. muito, utilizamos combi

nações de filmes rápidos e lentos (vide figura 6).

AX 8 FILMES AX

Cbs.: O filme KOOAK M é de granulação mais fina e mais lento que o AX

(exige maiores tempos de exposição).

FIGURA 6 - Combinação de filmes rápidos e lentos

para compensar as diferentes distancias fonte-filme.

2.5 - cálculo tio tempo de exposição

Com a espessura aparente calculada conforme o item 2.1, distancia fonte-

filme, tipo de filme com ecrans de chumbo, densidade 2 e atividade da fonte, en

tramos nos gráficos de exposição e obt*mos o tempo de exposição necessário.

Nos casos de detecção de coque na geratriz dos tubos voltada para a chama (figu

ra 4), calculamos uir. tempo médio de exposição, utilizando filmes rápidos e len-

tos de tal forma que a densidade na área de interesse fique entre 1,7 e 3,0.

3 . R E S U L T A D O »

Há mais de dois anos que estamos utilizando e aperfeiçoando esta técnica.

Nas serpentina» dos fornos com curvas soldadas, radiografamos os tubos antes e

após o descoqueamento com ar e vapor para confirmar a eficácia do Jescoqueamento.

Nos fornos com cabeçotes também utilizanos a técnica para evitar a abertura de

todos os cabeçotes e acompanhar a remoção mecânica do coque nos tubos que não

permitem bom acesso visual.
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FOTO 3 (F-481/N-19) - Indicação de uma camada de coque de

aproximadamente 6mm de espessura em um dos tubos

da radiação do forno atmosférico F-2OO1A.

Espessura do tubo aproximadamente 5,5mm.

O tempo para fixar e posicionar corretamente os filmes diminuiu considera

velmente após a utilização de dispositivos especialmente desenvolvidos para este

fim (ver foto 4). Entretanto, neste ponto ainda é possível melhorar muito mais,

a fim de tornar a preparação mais rápida e confiável.

FOTO 4 (F-481/N-24) - Dispositivo de fixação do filme que

possibilita colocação, ajuste e remoção rápida.



232

4. C O N C L U S Ã O

Esta técnica radiográfica é omito útil quando se quer quantificar o coque

existente nos tubos. Entretanto, a produtividade do exame não é muito grande, o

que exige um conhecimento prévio dos prováveis locais de existência de coque.

Este conhecimento prévio pode ser obtido através de exames termográficos em ope

ração ou inspeção visu.il dos tubos, identificando ai regiões mais oxidadas.

Atualmente a nossa produtividade média é de 10 filmes/hora, que considera

mos baixa. As causas principais da baixa produtividade é a dificuldade de utili

zar fontes de irídio cora alta atividade, atualmente limitadas entre 20 a 40Ci,

por motivos de segurança. Outro motivo é o tempo de preparação dos filmes, nor-

malraente longo, devido a falta de treinamento das equipe? de radiografia neste

tipo de serviço.


