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SINOPSE

O ensaio radiográfico realizado em estruturas de concreto ê usado para

analisar a homogeneidade, posição e corrosão de armaduras e detectar descon

timiidüdes no concreto como: vazios, segregações e trincas.

E conveniente que se tenha um nível de qualidade adequado para a verifi

cação dessas descontinu idades, a qual ê verificada pelo uso de Indicador de

qualidade de Imagem (iQl).

Este trabalho desenvolve um IQI composto de argamassa com uma sensibili

dade adequada para as possíveis detecções de descontínuidades com base na no£

ma BSMO8(1).
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. 1 .

1. INTRODUÇÃO

A radiografia em estruturas de concreto, ê um ensaio não destrutivo de

grande importância, tanto na fase de construção como também apôs e durante

a vida dessa estrutura. 0 ensaio radiográfico permite um resultado permanent

te de relativa facilidade de interpretação, o que possibilita se adotar medi^

das alternativas ou corretivas com alto grau de confiabilidade.

C o m normalização técnica a respeito do assunto, a norma BRITÂNICA

BS4408 (l) ê a mais completa no assunto. Entretanto apesar de abordar reco

mendações e exigências em relação a execução do ensaio e processamento, ela

não apresenta parâmetros bem definidos com relação ao nível de qualidade de

imagem.

Este trabalho tem como objetivo, desenvolver um padrão de qualidade de

imagem, através de indicadores específicos adotando como base, os parâmetros

de execução da norma 6SM08 (i)-

2. TECMICA RADIOGRAM CA

Um objeto submetido a um exame radiográfico, a percepção dos possíveis

defeitos ou heterogeneidades que este pode apresentar, depende tanto da qua

Iidade <U imagem (item 2.2) como da sensibilidade da radiografia obtida. Por

tanto também é conveniente correlacionar os seguintes fatores;

a) natureza e intensidade da fonte radioativa;

b) características dos materiais a serem radiografados;

c) disposição dos materiais no arranjo de exposição;

d) seleção do filme radiográfico;

e) técnicas de exposiçãode revel ação dos filmes.

A imagem radiográfica é produzida como conseqüência da propriedade que

contéma radiação de impressionar um filme fotográfico com distribuição varia_

vel de intensidade de radiação que emerge no objeto radiografado, devido pr l_n

eipalmente, das diferenças de espessuras ou a presença de heterogeneidade ou

de substâncias estranhas <n material que o constitui.
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.2.

2.1 - Radiação "x" e "gama"

Os raios X e gama são radiações eletromagnéticas cujo o comprimento de on

da ê menor que o da luz ultra-violeta (figura abaixo).

RAIOS X LUZ VISÍVEL

IA

RAIOS t

10 fl
ULTRAVIOLETA

W* gfi

INFRAVERMELHO

Espectro Eletromagnético.

As radiações caracterizam-se por terem uma grande energia e pequeno com

primento de onda. As radiações X e gama apresentara algumas propriedades carac

terísticas, tais como:

a) atravessam os materiais que são opacos a luz, seu poder de penetração depen

de da energia de radiação;

b) são radiações eletromagnéticas, cuja a energia é inversamente proporcional

ao seu comprimento de onda;

c) não tem carga elétrica, nem massa;

d) se propagam em linha reta a velocidade da luz;

e) são parcialmente absorvidas pela matéria. A porcentagem de radiação que é

absorvida é diretamente proporcional a densidade e espessura do material e

inversamente proporcional a energia de radiação;

f) dada a natureza, ao atravessar um objeto, se produzem interações com a mate

ria que o constitui;

g) por*em ionizar a matéria. Como conseqüência de seu poder de ionização impres

siona o filme fotográfico e podem produzir ftuorescência sobre determina

dos materiais;

h) não são visíveis e não podem ser detectados por nenhum outro sentido.

A eficiência das fontes radioativas em ensaios não destrutivo» depende

da intensidade de radiação, da atividade específica, da energia média das de

sintegrações e da meia-vida do emissor radioativo. A dimensão da fonte radioa
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tiva ê um fator característico que influencia no ensaio radiografico.devido a

espessura, densidade e geometria dos materiais a serem radiografados, isto ê,

precisa-se ter em nãos todas as características dos materiais a serem radio

grafados para podermos escolher exatamente que tipo de fonte (RX ou gama, dj_

mensão, etc.) a utilizar, pars a realização do ensaio raiogrãfico, obtendo-

-se assim, um nível de qualidade desejável da radiografia para a possibilida

de da análise das mesmas.

2.2 - QuaIidade radi ográ f ica

A qualidade de uma radiografia ê influenciada pela nitidez ou definição

da imagem sobre o filme, pelo contraste, pela densidade ótica e pela inexis

tência de falhas de processamento do filme, tais como manchas, arranhões, etc.

Entretanto, também há a necessidade >.'- termos o controle da sensibilidade ra_

diogrâfica.

Uma radiografia de boa qualidade não é necessariamente uma radiografia

de alta sensibilidade radiografica. A sensibilidade radiografica tem que se

ajustar sempre as necessidades da inspeção. Porém, é importante a definição de

parâmetros para a qualidade da imagem.

C evidente que entre qualidade e a sensibilidade radiografica existe

uma certa relação, tanto uma quanto a outra se baseam nos mesmos conceitos:

contraste e definição.

* contraste é a diferença de densidade entre regiões do filme que sofre a m

cidência de radiação de diferentes intensida.^s. Imagens com alto contras

te permite distinguir pequenas diferenças de espessura na peça radiografa

da.

* definição ou nitidez é a precisão com que os contornos são delineados, Dize

mos então, que uma imagem está bem definida quando variações bruscas de es

pessuras são evidenciadas por linhas muito finas.

A sensibilidade em percentagem (%) é obtida através de radiografia de

um objeto, utilizando nenetrâmetros (item 2.2.1) sendo que, a percepção dos

possíveis defeitos que podem apresentar na radiografia, depende da qualidade

da radiografia obtida.



2-2-! - Penetrâmetros ou indicadores de qualidade de imagem (|Qt)

São dispositivos padronizados pelas normas que controlam a inspeção radio

gráfica, sendo usados como uma prova de que a técnica adotada é apropriada para

as finalidades a que se destinam.

A função básica do IQI ê determinar a sensibilidade da radiografia, sendo

este constituído do mesmo material ou material radiograficainente similar ao da

peça a ser radiografada.

Existe uma grande variedade de indicadores de qualidade de imagem (figu

ra 1 - anexo), ii».*, os nu»., usuais são os indicadores de fios de acordo com a

norma OIN 5k. 109/6*1 (2), e os indicadores americanos de espessura constante se

gundo a norma ASTH E 142-72 (3).

0 penetrãmetro deve ser colocado sobre a peça radiografada do lado fonte.

Quando não se tem acesso por este lado, pode colocá-lo do lado do filme (figu

ra abaixo).

FONTE

PENETRJMETRO oo
LADO 04 FONTE

PENÊTRAMETRO 00
LADO 00 FILME

Posicionamento do penetrãmetro.
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.5.

a) indicador DIN: ê formado por uma série de sete fios, cujos diâmetros va

riam em progressão geométrica. Os fios são embutidos em material plástico

juntamente com alguns símbolos que indentificam o indicador. Existem ind£

cadores para radiografia de três classes de materiais:

- ferro e suas ligas;

- alumínio e suas ligas;

- cobre e suas Iígas.

MMM

tmm MJ&US

I . Q . I . DIN • 51» 109

0 valor da sensibilidade (S) é expressa em percentagem (%), onde:

S « diâmetro do ">enor fio visível ...

espessura da peça
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.6.

b) indicador ASME: são blocos metálicos de espessura constante com furos cilíri

dricos de diâmetros T, 2T e *»T (T ê a espessura do bloco).

ZTOuto

TOAM.

I.Q.I. ASTH - ASME

A sensibilidade é indicada pelos furos que aparecem visíveis na imagem

da penetrimetro. A especificação ASTM E-125 CO classifica a imagem radiogrã

fica em níveis de qualidade designando a espessura do penetrimetros e o diâ_

metro do menor furo que deve ser visível.

2.3 - Distância fente-filme

A distância fonte-filme (f), como mostra a figura 2, está

te relacionada com os seguintes fatores:

a) dimensão do foco (d)

b) penumbra geométrica (Ug)

c) distância objeto-filme (T)

intimamen
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.7.

Figura 2 • Formação de penumbra.

0 cálculo da distância fonte-filme é dada peia fórmula:

f-

0 aumento da distância fonte-filme, reduz o efeito de penumbra, aurcentan

do consideravelmente o tempo de exposição, pois é importante lembrar que o tem

po de exposição aumenta diretamente com o quadrado da distância. A distância

fonte-filme normalmente é "amarrada" com uma penumbra máxima permitida.

2.k • Técnica» de exposição

As técnicas radiográficas normalmente citadas nas normas para materiais

metálicos são:
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a) Radiografia de parede simples e vista simples (PS-VS)

b) Radiografia de parede dupla e vista simples (PO-VS) '

c) Radiografia de parede dupla e vista dupla (PD-VD)

d) Técnica da paralaxe.

E quanto ao numero de filme exposto, pode-se ter a exposição simples e

exposição panorâmica (vários filmes expostos ao mesmo tempo).

2.5 - Filmes para radiografias industriais

Os filmes industriais consistem de uma película plástica flexível etrans

parente que serve de base. Sobre esta película é aplicada uma emuIsão gelatj_

nosa em torno de 0,025 mm de espessura que contém pequenos cristais de broneto

de prata, sendo estes sensíveis a radiação. Geralmente esta emulsao é aplica

da de ambos os lados da película base para reduzir o tempo de exposição.

Quando atingidos pela radiação, os cristais de brometo de prata sofrem

uma transformação invisível. Porém, se forem submetidos a ação química de uma

substância chamada revelador, se transformam em prata metálica de cor preta

que irá formar a imagem.

Existem vários tipos de filmes com suas características para cada condj_

ção de trabalho,onde a ASTM E 94 (5) classifica os filmes radiográficos em

quatro tipos:

TIPO DE FILME

1

2

3

4 M

VELOCIDADE

Baixa

Média

Alta

Muito alta

CONTRASTE

Muito ai to

Alto

Médio

Muito alto

GRANULAÇÃO

Extra-f ina

Fina

Grosseira

(b)

OBSERVAÇÃO:

(a) - são filmes para serem usados com telas fluorescentes de chumbo. Em exposj_
çio direta produzem imagem de contraste e granulação médias em velocidade
média.

(b) - a granulação da imagem Jepende da tela fluorescente usada.
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2.6 - Telas Intensifications (ecrans)

São utilizadas para melhorar o aproveito da energia de radiação que at ir»

ge o filme. Existem dois tipos de telas intensifícadoras:

a) tela intensif icadora de chumbo, composta de lâminas de S^Z de chumbo e b%

da antimõnio sobre uma base de papelão.

b) tela intensificadorj fluorescentes, composta de cristais de tungstato de

cálcio ou sulfato de bário de chumbo sobre uim base de papelão ou plástico.

Ambas as telas, tem a propriedade de intensificação, mas, a tela de chum

bo possue uma segunda propriedade, de evitar que a radiação espalhada (secunda

ria) atinja o filme, obtendo assim uma melhoria na qualidade radiográfÍCÔ , on

de os comprimentos de onda, de grande parte de radiação são aumentados no pro

cesso de espalhamento, sendo que qualquer componente do arranjo de exposição,

como por exemplo, chassis metálicos, suportes de sustentação, etc. ..., podem

servir como fonte espalhadora de radiação.

Essa radiação espalhada redi'Z a qualidade da radiografia empobrecendo

sua definição e contraste, é o que ocorre com as telas fluorescentes, apesar

da sua característica de diminuir o tempo de exposição.

3. CONCRETO

G concreto hidráulico é um material de construção constituído por mistu

ra de um agiomerante com um ou mais materiais inertes e água. Quando recém-

místurado, deve oferecer condições tais de plasticidade que facilitem as ope

rações de manuseio indispensáveis ao lançamento nas formas, adquirindo com o

tempo, pelas reações que então se processarem entre agiomerante e água, coe

são e resistência. Os materiais que o compõe são: cimento, agregado miúdo,agre

gado graúdo e água.

0 conjunto cimento mais água dá-se a denominação de pasta; adicionando um

agregado miúdo â pasta, obtém-se a argamassa. Considerando-se L-ntáo, o concre

to como, uma argamassa ã qual foi adicionado uma agregado graúdo.
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Para contrabalançar os inconvenientes decorrentes da pouca resistência

do concreto ã tração, associa-se a ele armações metálicas, passando-se a cha

mar concreto armado.

k. GAHAGRAFIA NO CONCRETO

A utilização de raios X ou gama diferem somente devido sua origem. A

radiação ê atenuada através do material, dependendo da sua massa específica

e espessura. A observação da atenuação ê feita através da radiação emergen

te em um filme fotográfico. No caso do concreto armado, esta diferença dos

coeficientes de absorção do metal e do concreto se traduz por unia atenuação

maior do fluxo no ângulo sólido limitado pela armação ou por qualquer elemeri

to metalico.

Õ aço pertanto, atenua mais radiação do que o concreto, logo produz baj_

xa interação com o filme. Consequentemente vazios no concreto produzem maior

interaçSo com o filme.

0 filme após ser processado mostra áreas claras e escuras corresponden

do â presença de aço e vazios no concreto.

A escolha do tipo de fonte, depende das condições de trabalho, poden

do escolher fontes de raios x ou gama, sendo os raios gama geralmente prefe

ridos para o controle do concreto, porém ambos têm suas vantagens e desvanta

gens.

U.\ - Vantagens dos Raios X

- Dentro de uma certa faixa, de acordo com o modelo do gerador, as gamas

de energia e intensidade são contínuas, e é possível modificar independente

mente a energia e a intensidade da corrente;

- Os aparelhos são atualmente suficientemente bem construídos para que

seja fácil tomar as medidas de proteção do pessoal.

^.2 - Vantagens dos Raios Gama

- As fontes são pequenas e têm todas as possibilidades de acesso, graças

ao dispositivo de ejeção;
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- Os raios podem ser emitidos naturalmente em todas as direções do espa

ço, de uma maneira mais completa e fácil do que com os geradores de raios X

chamados de panorâmicos;

- A intensidade sendo constante, não existindo aquecimento ou desgaste

do aparelho, a exposição pode ser feita durante um tempo longo;

- Não precisa-se de corrente elétrica para ejeção da fonte, o conjunto

é autônomo.

- Os raios gama permitem o exame de maiores espessuras já que sua ener

gia pode alcançar valores na ordem de 150 KV a 200 KV;

- A gamagrafia é um pouco menos onerosa, porque o preço de compra das

fontes de Césio *37, Irídio 192 e Cobalto 60, .não alcançam as despesas de

eletricidade da radiografia de raios X.

Através da çamagrafia em concreto pode-se observar a presença de cor

pos estranhos na massa do concreto (ferramentas, pedaços de madeira, etc..)

ou de um outro material de construção.

Controla-se também a qualidade da mistura em geral, observando a hete

rogeneidade, a retomada da concretagem com um concreto de granuiometria dife

rente e etc..., mas os principais pontos de exame no concreto armado e pro

tendido são as seguintes:

- fissuras e posicionamento das armaduras;

- corrosão das armaduras;

- aderência das armações ao concreto;

- injeção nas bainhas;

- separação das fases sólidas, líquidas e gasosas nas bainhas;

- corrosão tias bainhas e rfos cabos-,

- posicionamento das bainhas;

- determinação da profundidade de vazios no concreto.

Para a observação de determinados limites de defeitos, há a necessida

de de se realizar exposição radiografica em dois ou mais ângulos diferentes,

para determinar o limite real do defeito.
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5 - A NORHA BS 4408 (D

A norma traz como objetivo, recomendações (item 5.1) que podem auxiliar

uma inspeção radiográfica em concreto, baseada estas em experiências práticas

ocorridas em estruturas com imperfeições.

5.1 - Recomendações gerais

Estas recomendações baseiam-se em inspeção radiográfica em concreto com

espessuras abaixo de 450 mm.

A qualidade da imagem radiográfica é função da característica da fonte,

da distância fonte-fiIme, das características do filme, do tipo de ecram, do

tempo de exposição e da técnica eu, .

5.1.1 - Fontes de raios gama

Os tipos de fontes utilizadas para uma inspeção em concreto estão rela

cionados na tabela 2.

Tabela 2 - Fontes de raios gama.

RAIOS GAMA

Cobalto 60

Césio 137

Irib-io 192

ESPESSURAS OE CONCRETO

MÍNIMA (MM)

125

50

25

MAXIMA (MM)

450

300

250

5.1.2 - Proteção

Qualquer parte do corpo humano exposto aos raios gama pode ser muito pe

rigoso, principalmente se as precauções adequadas para proteger o operador e

sua vizinhança não forem providenciadas.

Essas precauções envolvem sérios regulamentos e supervisionamentos na

operação do processo, incluindo por exemplo, a providência de uma barreira sa

tísfatória para o operador, uma grande área isolada e sinalizada adequadamen

te.
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Os dosíestros devem ser calibrados, para medir a radiação em volta da

área perigosa estabelecida pelo operador.

5.1.3 - Identificação das radiografias

Cada peça de concreto examinado deve conter sínbolos afixados para

identificar:

- a peça de concreto;

- a posiçLo da radiografia.

Os símbolos, consistem em letras, numerais ou formas geométricas de

chumbo, que geralmente são colocados na face do concreto do lado do filme.

5.1. *• - Imagem radiogrãfica

A Qualidade da imagem radiogrãfica, depende da definição e contraste

do radiografia, onde a qualidade da imagem radiogrãfica será de mútuo acor_

do entre as partes contratadas.

5.1.5 - Telas intensificadoras de chumbo (ecrans)

Sio usada-., as espessuras de telas de chumbo indicadas na tabela 3-

Tabela 3 - Espessuras de ecrans de chumbo

ECRAN FRONTAL (mm)

0,10 ã 0,25

ECRAN TRASEIRO (mm)

0,12 ã 1,?0

5.1.6 - Chassis

0 filme c a tela intensificadora devem estar juntas e rígidas para s£

rem colocadas no chassi de plástico flexível, tendo este uma suficiente co>n

pressão para o contato entre a tela e o filme.
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5.1.7 - Direcionamento da fonte de raio gama

A radiação deve ser direcionada no centro da seção de concreto a ser exa_

minada, exceto em casos especiais, onde se conhece perfeitamente o tipo de im

perfeições que contém o concreto.

5.1.8 - Badiações espalhadas

Radiações espalhadas podem provir de estruturas adjacentes, da face late

ral ou traseiro da peça que está sendo examinada.

Telas de chumbo suficientes, cuja a posição pode ser determinada experi_

mentalmente pode solucionar este problema.

5.1.9 - Processamento

0 filme deve ser processado de acordo com uma prática reconhecida. As so

1uções para o processamento devem estar em boas condições de uso. Tanto o fíl

me, como as soluções devem ser agitadas durante o processo. A disposição do

tempo e temperatura deve ser de acordo com as recomendações do fabricante do

fiIme.

As radiografias devem estar sem imperfeições de processamento para que

estas não prejudiquem o laudo das radiografias.

5.1.10 - Técnicas

Duas técnicas são apresentadas:

a) Primeira técnica:

£ utilizada para ensaios gerais, determinando aproximadamente oposiciona

mento 4» armadura, e o aspecto geral do concreto

Ela envolve o uso de filme de médio ou rápida velocidade, com ou sem o

uso de ecran, limitando-se a distância fonte-fílme.

A distância fonte-films é dada ptlo fórmula (item 2.3), com uma penumbra

geométrica (Ug) de 0,75 mm.
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• T

d » dimensão do foco (mm)

T » distância objeto-fiIme (nm)

f s distância fonte-filme (BIB)

Quando a distância objeto filme (T) não é conhecida, utiliza-se T igual

a metade da espessura da peça a ser radiografada.

b) Segunda Técnica

E utilizada para ensaios òe maior precisão, detenaioancfo a dimensão (e>t

tensão) de vazios £m concreto pt o tend ido, e o posicionamento e tipo exato da

armadura.

Ela envolve o uso de filne de granu)ação-fina c alto contraste, com

ecrans de chumbo e uma distância fonte-filme mínima determinada. "

A distância fonte-f.Ime é determinada também com as mesmas condições dos

parâmetros da técnica anterior, mas com uma penumbra de 0,3ó mm.

6. COHCEPÇftO DOS CORPOS 3E PROVA DE CONCRETO

6.1 - Tipo de concreto adotado:

Concreto com massa específica entre 2300 kg/m1 e 2500 Kg/m», utilizando

•se agregados disponíveis na região.

0 agregado graúdo com característica granítica, areia média e cimento

Portland (CP-320) foram utilizados para a realização do traço de concreto.

6.2 • Dosagem:

6.2.1 * !• Dosagem: foram adotados os seguintes parâmetros para cálculo do

traço.
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- resistência característica do concreto

fcK - 150 Kgf/cm»

- fator água-cimento

x « 0,53

- vibração moderada

- traço final ajustado

1:2,0: 1,5: 2,1: 0,64

6.2.2 - 2? Dosagem: Idem

- traço final ajustado

1:1,96: 1,60: 1,56: 0,60

6.2.2 - 3* Dosagem: Idem

- traço final ajustado

!: 2,2: 1,35: 1.68: 0,53

Houve a necessidade de realizar 3 (três) dosagens, devido a mudança da

granulometria dos materiais utilizados para o concreto.

6.3 - Resistências obtidas:

Realizou-se o controle das resistências através do ensaio de compressão

aos 7,1* e 28 dias em corpos de prova cilíndricos de (15 x 30) cm, segundo a

norma NBR 5739 (6).

Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela *.

Tabela 3 - Resistências médias obtidas (HPa)

TRAÇOS

1

2

3

7 01 AS

10.5
11.0
11.2

!<t DIAS

19,7
21.0

20,0

28 DIAS

2*1.6

27 , *

25.1
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6.4 - Características físicas

Realizou-se extração de pequenos cubos de concreto dos vários traços

executados na moldagem dos cp's para realização de ensaio segundo a norma

ASTH C642 (7). para se determinar a percentage* de vazios (v) no concreto

e a «assa específica real ( t ) do concreto. Portanto:

- traço 1 T • 2500 Kg/m>

v « 11.92*

- traço 2 Y - 2490 Kg/»*

v - 10,42%

- traço 3 T - 2"i95 Kg/»3

v - 11,21*

6.5 - Confecção de formas e armaduras

Const ruiu-se forma de madeira plastificada para a obtenção de corpos de

prova de 20 x 40 x 100 cm (figura 3 - anexo).

Construiu-se também formas de aço prismática (figura 4 - anexo), com

dimensão básica de 150 men segundo a norma HPR $738 (E) para a moldagera de

10 x 15 x 50 cm e 15 x 15 x 50 cm.

Para facil itar a nomenclatura adotaremos:

- cp 10 x 15 x 50 cm - tipo 1

- cp 15 x 15 x 50 cm - tipo 2

- cp 20 x 40 x 100 cm - tipo 3

Construiu-se armações (figura 5 anexo), utilizando aço CA-50 para a. nol

dagem dos corpos de prove de concreto armado.

6.6 - Simulação de defeitos

Os corpos de prova tipo 1, 2 e 3, foram moldados com simulações de de

feitos reais tais como:
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a) fissuras planares

i>) Fissuras reais sxccutadas através do ensaio d« flexão, segundo o nor

ma ASTM C/8 O ) , (figura 6 - anexo).

c) segregações localizadas e segregações ein geral (figura 7 - anexo)

d) corrosão à armadura

e) falta de aderência aço-concreto

f) vazios de dimensões variadas.

Realizou-se a moldagem do corpo de prova tipo 2 com nata, arcjü-fiassa.

brita, areia e concreto para observar a diferença de absorção de cada mate

rial que constitui o concreto ao realizar ensaio radiogrâfico (figura abã\_

Corpo de prova tipo 2

Portanto, moldou-se um total de 28 cp's com as várias simulações de

defeitos citados pêr* ensaio de gamagraf ia.'

7. CONCEPÇÃO INICIAL 00 PENETRÃHCTRO (IQI) PARA CONCRETO

Através das técnica» e recomendações da norma BS M 0 8 (1), menciona

das no item 5, desenvolveu-st um IQI para que, quando esta fosse radiogra
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fado juntamente coa a peça para a análise, o cliente tivesse ima garantia da

qualidade radiogrâfica.

A primeira idéia foi de desenvolver um IQI segundo a norma ASTH - ASME

V (3).

Devido o material a ser radiografado ser de concreto, houve a preocupa

cão de moldar um IQI composto do mesmo material do concreto ou similar radio

graficamcnte.

Portanto, o IQI foi composto de argamass*. Esta argamassa é constituí

da com areia normal para ensaio de cimento, segundo a norm* H8R 721% (10),ut^

lizando-se somente duas granulometrias de areia:

- Areia média grossa - mattria. retido entre as peneiras de abertura no

ninai de I,2 mm e 0,6 um;

- Areia média fina - material retido entre as peneiras de abertura noroi

nal de 0,6 rara e 0,3 mm-

Logo o IQI foi moldado com a granulometria de areia mencionada acima com

cimento Portland (CP-320), #> seu respectivo traço calculado foi igual à 1:2.83:

0,59

Para a moldagem do penetrãmetro, utilizou-se o molde cilínifriic de M> »

100 cm de metal, utilizado para realizar moldagem de pasta dt cimento para eu

saio de compressão, segundo a norma NBR 7215 (tt). Foi con»truído uma bast

de metal com pinos de vários diâmetros para obtermos os furos no mesmo (figu

ra 8 - anexo).

Os IQI's moldados ficaram com forma circular com 3 (três) furos passar»

tes, coma mostra a figura abaixo.
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IQI de furos.

As dimensões dos IQI's moldado* estão na tabela 5 a seguir:

Tabela 5 - Dimensão de IQI's

IDENTIFICAÇÃO IQI

Al

BI

Cl

01

T (MM)

k

8

6

10 •

FUROS

IT

0,5T

IT

0.5T

2T

IT

2T

IT

kl

2T

3T

2T

T - espessura do IQI
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7.1 - Calculo da sensibilidade (a):

100

T - espessura do I Q.I (m)

h « diâmetro do furo (raro)

x « espessura da peça a ser radiografada (nra)

Tabela 5 - Sensibilidade dos IQI's

X

15

20

25

30

T

k

6

8

10

h

IT

IT

0.5T

0.5T

a

1.88

2.12

1.60

1.67

8. PARÂMETROS PARA DEFINIÇÃO DO PADRÃO DE QUALIDADE DE IHA6EH

Para as primeiras experiências foram adotados us seguintes parâmetros:

8.1 - Adotado a norma BS li|»08, utilizando a 2* técnica (item 5.1.10) sendo ei

ta convenientemente estipulada, sendo que, com una dimensão de fonte

igual â (3x3) wn obteve as distâncias fonte-filme (f) relacionadas ab.ii

xo:

ESPESSURAS DAS PEÇAS (cm)

15

20

25

30

(M

0,9'<

»,27

1,60

1.92

8.2 - A qualidade de radiação, Irídio - 19?, devido as faixas de espessuras das

peças adota-las inicialmente (item 5.1.1.).
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8.3 - Filme, tipo 2,sendo de grão fino e muito elevado contraste, comum no aer

cado, tendo um custo mediamente não elevado e com boa qualidade.

B.k - Telas intensificadoras (ecrans) - foram utilizadas do lado frontal e do

lado traseiro, com espessura de 0,010", estando entre as faixas de es

pessuras segundo o item 5-1.5. normal, seguindo as recomendações da nor

ma BS V»08.

8.5 - Densidade - para o tipo de filme em questão, utilizou-se densidade igual

â 2,0, correspondendo ao gradiente adequado ao filme.

8.6 - Técnica utilizada - parede simples e vista simples (PS-VS), con ĵ

ção simples e exposição panorâmica, estando a fonte perpendicularmente

ã superfície da p^ça a ser radiografada, como mostra figura a seguir.

(101)

Exposição panorâmica.
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9. CALCULO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO

A sistemática de cálculo do tempo de exposição se mostrou adequada, onde

conseguiu-se obter a densidade estimada com variação de 5% em torno da média.

Para este cálculo, não foram adotadas curvas ou gráficos já desenvolvi

dos nas bibliografias. 0 cálculo foi desenvolvido através das próprias leis

de radiação, onde, a intensidade da radiação gama, ao atravessar um meio qua\_

quer, decai cxponenc ia Intente segundo a lei.

I = t * d = f -x
° d3

I •= intensidade de radiação emergente

I • intt sidade de radiação incidente.

li « coeficiente de absorção do material

f = distâncias fonte-filme

x = espessura do material

K = coeficiente de ionização

A = atividade da fonte

I •
Portanto: T « —

T « tempo de exposição

I'» intensidade relativa do filme utilizado sendo função da densidade

desejada.

10. RESULTADOS OBTIDOS NOS ENSAIOS RADIOGRAFIAS

10.1 - Concreto em geral:

a) foram vistos os aspectos com relação a homogeneidade do concreto, ob

servando as diferenças de absorção dos materiais que constituem o con

creto, obtendo áreas mais claras (britas) e áreas escuras (argarnassa

e poros).



b) As segregações obtidas através do lançamento de concreto acima de

1 ,5 ni de altura foram observadas radioqraficamente devido a maior

quantidade de arcas escuras, isto significa maior quantidade de va

zios (falta de penetraç-ão da argamassa).

c) As fissuras planares e as fissuras reais provocadas pelo ensoio de

flexão sao observadas em seus limites de extensão se a posição do

foco da fonte estiver perfeitamente paralela ao defeito em exa

me.

d) Através da técnica de paralaxe realizada em um corpo de prova do ti

po 2 com um vazio circular em seu centro (figura 9 - abaixo), pode-

se determinar exatamente o posicionamento deste vazio, sendo que:

. 0 . b
d »

a + b

D * distância foco-filme (cm)

a = distancia entre o foco Fj e o foco Fj (cm)

b = distância das imagens das desconti nu idades (cm)

d * distância do filme à desconti nu idade (cm)

Figura 9 - Técnica de paralaxe
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Portanto:

d . 92 • 6»' .'. |d - 7.89 cm|
65 • 6,1

e) 0 ensaio radiogrâtico realizado em um corpo de prova tipo 3, sendo este

armado, com uma concretagemcom junta-fria, isto ê, uma cone ret agem realizei

da num dia e a outra realizada 24 horas apôs a primeira. Devido as duas

concretagens serem realizadas em tempos diferentes, apresenta uma inter

face entre elas devido o início de cura da primeira concretagem (figura

10 - anexo).

Esta interface é perfeitamente observada na radiografia, sendo esta delj^

neada com uma densidade superior das partes concretadas.

10.2 - Utilização do Penetrâmetro de furos

Pode-se observar que os penetrâmetros circulares com furos, citado no

item 7, radiograficamente, não obtiveram um resultado confiável. A in

ftuencia da homogeneidade do concreto afetou totalmente a definição do

IQI, devido os furos se confundirem com os vazios do concreto, devido a

dimensão e profundidade dos mesmos.

Sendo assim, houve a necessidade do desenvolvimento de um novo IQI.

11. CONCEPÇÃO 00 NOVO PEHETRAHETRO (IQI)

Este IQI, é composto de argamassa com o traço 1: 2,85: 0,95, circular com

o diâmetro igual ã 80 mm, com diversos entalhes radiais de 0,5 mm de espessura

como mostra a figura abaixo.
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, T ,

IQI com sete entalhes.

Os entalhes possuem profundidades variadas, sendo esta variação de 2mm,

sendo portanto, de profundidades de 4, 6, 8, 10, 12, I1» e 16 mm, tendo uma es

pessura (T) igual ã 16 mm, portanto temos um entalhe passante.

Moldou-se também um IQI com profundidades de entalhes de k, 6, 8 e 10 mm,

tendo uma espessura (T) igua ã tOmm.
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IQI com quatro entalhes.

12. CONCLUSÕES

1.2.1 - Referente ao IQI

a) A fonte deve estar posicionada perpendicularmente ao tQ.I, ou seja, o

feixe deve estar paralela aos entalhes.

b) A fonte deve estar o mais possível, centrada em relação ao IQI.

c) A variação de sensibilidade é pouco afetada utilizando o IQI com a

espessura indicada, em relação a uma mesma configuração com espessij

ra nula (IQI. fundido na peça).

d) A sensibilidade a princípio, pode ser calculada com a relação entre a

altura do entalhe e a espessura da peça,

e) A princípio, observa-se que a sensibiIiJade é igual ã 2,0, utilizando

fonte de raios gama de lrídio-192.

f) Há facilidade de se observar as diferenças de profundidades dos 'enta_

lhes dos IQI's, tendo estes melhores definições do que os IQI's de fu

ros.



12.2 - Referente a Análise do Concreto

a) 0 feixe de radiação deve estar posicionada perpendicularmente ã fase

da peca a ser radiografada para a observação da homogene idade do con

crcto.

b) A heterogeneidade do concreto prejudica na interpretarão dos de ei

tos ou descontinuidades, sendo que, um concreto <Ie vá qualidade, ra_

diograf icamente, contêm uma variação de densidade em Corno de 50'3.

Um concreto de boa qualidade contém variação de densidade em torno

d« I5t.

c) As fissuras no concreto são perfeitamente evidenciadas radiografica-

mente acima de uma espessura de 0,3>»n.

d) 0 feixe de radiação deve estar sempre posicionado paralelamente ao

plano das fissuras para a detecção das mesmas.

12.3 - GERAIS

a) A proteção radiolõgica deve ser rigorosa, devido as grandes faixas de

espessuras proporcionarem um grande terripo de exposição.

b) As pessoas devem ser capacitadas para se obter os laudos de uma radio

grafia, sendo que estas devem estar ini irnaiente ligadas ao assunto.

c) Há a necessidade de realização de unia análise patológica da estrutu

ra, afim de se determinar a natureza esperada da anomalia, para o pia

nejamento do feixe de radiaçõ, tendo uma rcaior probabilidade de se de

tectar os possíveis defeitos.

d) Utilizou-se um filme tipo 2 (Dá-AGFA) com velocidade semelhante ao fiĵ

me 3 (' ') para a diminuição do tempo de exposição, obtendo a qua

I idade de imagem satisfatória.

e) Utilizou-se o ecran fluorescente, para diminuir o tempo de exposição,

obtendo uma qualidade radiografíca não adeqiada, sendo esta suficien

te para a observação de uma maneira grosseira do posicionamento da

armadura.

13. OBSERVAÇÕES

As conclusões apresentadas acima são preliminares. A conclusão final »£

rá anexada a este trabalho, juntamente com a planilha de dados, que constará

de:



zi idet ite-5 :'a ; e "t :, utilizando fen* 2 ce C_^0.

c) Levantamento estatístico e~ relação aos e.-.:aiheâ ctservacos para cadi

tipo de radiografia. Dados obtido? afavês das observações de vários

inspetores.

e) Idein, utilizando IQi - tipo entalhe, com largura maior.

f) Levantamento das observações obtidas em relação ao IQI de furos e as

desvantagens observadas.

c) Relação entrevalores de senibilidade indicada, em funçio dos dois ti

pos de IQI - tipo entalhe, citados anteriormente.

h) Levantamento estatattstico das comparações entre entalhe observado e

um defeito dimensionalmente conhecido,

i) Proposto de tabel a de escolha de IQI, em função da espessura àa peça

a ser radiografia e em função do nível de inspeção requerido.
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- FIGUM I -

PENETRtoETROS
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ANEXO
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ANEXO
- FIGUM 5 -
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ANEXO

- FIGURA 6 -

Ensaio de flexão
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ANEXO
- FIGURA 7 -

Segregações localizadas e segregações en geral
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ANEXO
- FIGURA 8 -

Forma para moldagm do IQ.I de furos.
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ANEXO
- FIGUKA 10 -

Corpo de prova tipo 3 - Junta-fría

Junto * trie
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