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SINOPSE

Apresentamos como técnica de inspeção* de superfícies, um sis.

tema constituído de uma fonte de Césio 137 com atividade de

7,4 x 10 Bq, cuja energia dos raios gama é 662 KeV c um detetor

de Nal(Tl) de 50 x 50mm. O princípio físico básico é a interação

da radiação gama com a matéria, onde a interação predominante 6

O espalhamento Compton. O ângulo de espalhamento escolhido é

90°.

Como corpo de prova utilizamos blocos de alumínio, com dofeJL

tos nas superfícies de vários diâmetros. Na in.spo»;õo fiessos blo-

cos foi possível detetar defeitos com dimensões «uporiorr-s a

1,6mm•
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I. INTRODUÇÃO

O uso do espalhamento Compton para inspeção é uma técnica no-

va. Na medicina, tem sido usada para estudar as variações de den-

sidade de ossos, tecidos moles e principalmente órgãos superfici-

ais (1). Na indústria, ela aparece como uma técnica muito promis-

sora, competindo e complementando outras técnicas de ensaios não

destrutivos (END). Certos problemas em END apresentam melhores re

sultados, quando são inspecionados através dessa técnica. Um exem

pio é a inspeção de estruturas "off-shore" (2), CJUII são muito

grandes para se usar a técnica de transmissão de radiação. Tondo

ainda as superfícies irregulares, devido ao acúmulo de sujeira ma

rinhn, impossibilitando o uso da técnica de propagação ul t.ra.sôni-

ca.

A'técnica e baseada no princípio físico õt? intornção <1a radia

ção gama com a matéria, onde se requer que a i nl oraçílo prodominan.

te sejti o espalhamento Compton. Dessa maneira se obtém n monitora,

ção da superfície ou interior de um corpo através.dn radiação es-

palhada. A técnica possui a vantagem de apenas dor necessário o

acesso a um dos lados do objeto. Isto pode ser mui Io útil na ins-

peção de grandes estruturas.

A proposta principal do trabalho é quanto a poMMibi1 idade dp

aplicação do espalhamento Compton, como tócnicn do inspeção de

defeitos em superfícies, tal como vazios, trincou, oic.

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A interação de radiação com a matéria, podo ocorrer por três

procos ;os: absorção fotoelétrica, cspnlhnincnt.o Compion polos olP-

trons em átomos, e produção de pares eJótron-posítron romo rrnul-

tado da interação entre raios gama e os c/impoH nict.ricoK dos nú -

cleos atômicos, Esses processos de interação n̂ ío fitrt.uuf-nt e des *

crito na literatura (3). Cnda processo destcH podo tutr cxprcH«o

como um coeficiente de absorção do raios çjuma. O cooficienlo n\> '

sorção total é a soma dos coeficientes <1e obHorçno \mru OH tre»;

liou m i n a y«r(i'3f



to na Tabela 2.1.

MATERIAL

CARBONO

ALUMÍNIO

FERRO

COBRE

CHUMBO

N* Atômico

Z

6

13

26

29

82

Coeficiente

300KeV

.239

.278

.833

.965

4.037

de Absorç

600KeV

1

.181

.210

.599

.671

.293

12

•

•

*

•

*

Ho

r>OK«V

12B

148

417

46S

645

Tabela 2.1 Valores de alguns coeficientes de abHorção de raios

gama unidades de u(cm ).

assim:
M(E) «= T ( E ) k(E) eq. 1

onde x, o e k indicam os coeficientes fotoelétr it;os, Compl.on e

de formação de pares.

• O espalhamento Compton é o processo que nos inUrronün, nu in'

teração da radiação gama com a matéria (Figura 2.1). O raio ijama

incidente com energia E. é espalhado por um dos clntrons ntômí -

co0, saindo num certo ângulo 0 com sua direção oriyin.il e com e-

nergia Ee>. A energia E pode ser dada pela relação:

oq.2

• . i 1 . ' '• ••>:

r ••• Ei . (1*-COS(0))

•m-c1



ISO

fóton

y

elétron

foi ml- K

V •
elt>< ron

antes depois

2.1 A interpretação do espalhamento Compton. Um fóton de

f.Minr(|tii K. incide sobre um elétron livre em repouso. A|ios n col.i

omi o fót.on é espalhado em um ângulo 0 com energia K .

Para um f e i x e colimado de r a i o s gama ( ! „ ) , i n«:i«li rufo sobro

um ntrTlorifil, o número de fótons que sr>frem egp<i lli.imm»! o Compton

(4) num volume de inspeção (VOL) e alcauçorn o díMotor, |>ode ser

dado pr>]a re lação:

exp (- exp (-

onde C k uma constante de proporcionalidade quo inclui: o ângulo

sólido, a eficiência do detetor e a seção de choquo <li 1'erencial

de espalhamento. N é o número de elétrons envolvidos no proces-

hO da espalhamento. As duas funções exponenciain roproMfntfim os

trrmoH de atenuação para o feixe de raios gama inciricnle fí espn-

Ihado noa percursos X^ e X , dentro do material; |ij c |in »ão

os reiípectivos coeficientes de absorção, e M ropro»c>n( n a con-

do fflultíespalhamento, devido a raios gnmn quo «loançow

o detotor depois de sofrerem espalhamento fora do volume do ins-
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1. ESTUDO EXPERIMENTAL

Neste item fazemos U M análise dos parâmetros que são impor-

tantes na escolha de um eficiente arranjo experimental, tais CO-

MO: geometria fonte-detetor, colimaçlo e característica da fonte,

A interseção entre o feixe incidente- e o espalhado dotermi-

nam uma região que chamamos de volume de inspeção. A forma e o

tamanho do volume de inspeção dependem da colimação e da geome-

tria fonte-detetor (Figura 3.1). Esses parâmetros otimizados o-

ferecem um número máximo de raios gama espalhados, dessa maneir

ra o volume de inspeção determina o melhor arranjo experimental.

Podemos verificar que o números de raios gama espalh.irio dopen-

dem da quantidade de elétrons disponíveis dentro do volume de

inspeção (equação 3) ou seja, da densidade elétronien média.

varredura

fonte dototor

. <• ..••

volume de inspeção

Figura 3.1 .Geometria do espalhamento Compton para dotoção o lo-

calização de um defeito no material. •

A densidade eletrônica para o caso de um defeito de volu-

•»• V. e densidade eletrônica NJf localizado dentro <)o volumo de
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vista pelo sistema fonte-detetor como a média entre N^ e Nc>

Assim: .

H - N. . P, • N . P2 eq.4

onde, P, e P- são as frações de material do corpo e defeito den-

tro do volume de inspeção.

A escolha do ângulo de espalhamento está ligada a capacidade

de se detetar um certo defeito num material, no menor tempo pos-

sível. Para isso simulamos um defeito de 8mm* na superfície de

um bloco de alumínio, consideramos o defeito sendo um vazio com

densidade eletrônica aproximadamente zero, e usamos 662KeV como

energia da radiação gama. Os resultados são apresentados na Figu.

ra 3.2, implicando na escolha do ângulo de espalhamcnto de 90*.

Nesse ângulo, o volume de inspeção é mínimo, logo a razão volume

do defeito e volume de inspeção (V./VOL) é máxima, permitindo u-

ma boa caracterização do defeito no menor tempo possível (Figura

3.3).

A blindagem, como a abertura dos colimadores do distema fon-

te-detetor, são usadas para reduzir a radiação de fundo que ai -

cança o detetor, bem como para evitar que os raios gama que so *

frem espalhamento fora do volume da inspeção, o alcancem. Com u-

ma adequada escolha Qa blindagem e abertura dos colimadores, po-

de-se reduzir bastante essa contribuição indesejável.

Os parâmetros para a escolha da fonte de raios gama, são: a

intensidade e a energia-dos mesmos. No processo de espalhamento

Compton a energia dos raios gama espalhados está diretamente re-

lacionada a escolha do ângulo de espalhamento, e a distribuição

•spacial do número de raios gama espalhado está ligada a energia

dou raios gama incidente. Isto tem uma importante con»oquência#

•Ia é geralmente isotrópica para raios gama com energia abaixo

de JOOKeV e anisotrópica em altas energias, sendo crcKcente ttpa£

tir da diminuição do ângulo de espalhamento. Na Figura 3.4, r« "

I --^-n • inriigin r- <"*-«M«'<« ftp ™rf<i|cão ufimn osp
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•Kl

(INC. BMLHANBffO (graus)

Figura 3.2 Tempo necessário para se detetar um defeito de

8mm1, de acordo com o ângulo de espalhamento.
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Figura 3.3 Variação da razão volvme do defeito e volvme de inspeção

(Pj) com o ângulo de espalhamento.
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1*2

ftMC. ESPAUMHENIO ( y r a u s )

Figura 3.4 Variação no número de raios gama que s5o onpalhados

em função do ângulo de espalhamento (Para energia <)OH raios

ma incidente de 662KeV).
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4. ARRANJO EXPERIMENTAL

O arranjo experimental consiste de um sistema fonte-detetor

colimados. O corpo de prova fica sob uma mesa que dispõe de dis.

positivos de movimento de translação, acionados manualmente,que

permitem fazer a sua varredura. O detetor é fixado de maneira

que o feixe emergente de raios gama faça um ângulo de 90* com

o feixe espalhado. O volume de inspeção é formado pela interse-

ção desses dois feixes.

A fonte usada foi o Césio 137 de 7,4 x 10 Bq, cuja energia

dos raios gama é 662KeV, e blindada com chumbo. O sistema de de-

teção consiste de um detetor de cintilação Nal(Tl) de 50 x 50imn

(2" x 2"). Os colimadores do sistema são cilindros de chumbo de

100 x 50mm e abertura de 5mm. O sinal do detetor é amplificado

e processado em um analisador monocanal, os níveis de discrimina,

ção variam de acordo com a energia dos raios gama espalhados ,

que para o ângulo de espalhamento de 90° é 288KeV. Os materiais

analisados foram blocos de alumínio, com defeitos de vários diâ-

metros provocados na superfície.

5. RESULTADOS

Os resultados obtidos eqüivalem a localização de defeitos

nas superfícies de blocos de alumínio, com defeitos que simulam

vazios, de densidade eletrônica aproximadamente igual a zero. Os

resultados são apresentados nas figuras 5.1 a 5.3, que represen.

tam a variação do número de raios gama espalhado? em função da

posição no corpo. Na Figura 5.1 é apresentado o resultado de

uma investigação, onde a variação nas contagens determina o vo-

lume do defeito, cujo valor encontrado foi 8mm* (equação 4), •

sua localização é dada pelo ponto mínimo. Se supormos que o de-'

feito esteja localizado dentro de um cubo de lado L, podemos d£

terminar L como sendo a raiz cúbica do volume do defeito, n«ss«

caso L ê 2mm.

A Figura 5.2 representa a localização d* um defeito com di-
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senta a localização de dois defeitos, UM de dimensões Menores»

que é visto pela pequena variação no nÚMero de raios gasta que

sofrem espalhamento no volume de inspeção, e c outro, a varia-

ção é sais acentuada, o que podemos verificar que se trata de

usi grande defeito na superfície. O primeiro defeito apresenta

um volume de 4MM 3, que fazendo a consideração de ua defeito cá

bico,reinos para L o valor de l,6ma. Valores Menores que l,6mm

não puderam ser obtidos porque a variação no número de raios

gaaa espalhado, ficou dentro do erro estatístico das conta-

gens (5).

6. CONCLUSÕES

Os resultados indicam que a técnica pode ser usada na ins.

peção de. defeitos na superfície de materiais, tais como: va-

zios, tricas, etc. Foi possível detetar defeitos com diaensoe's

superiores a l,6mm, com o sistema descrito no item 4. Porém ,

defeitos menores podem ser detetados usando-se pequenas aber-

turas para os colimadores, como também uma fonte de radiação

gama mais intensa.

Enfim, a técnica é muito promissora em END, podendo ser

muito útil quando o acesso a um dos lados do objeto sob :.nspe

ção é limitado.
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Figura 5 1 Localização de um defeito ám Snrni' na superfície

de um bloco de alumínio-.
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Figura 5.2 Localização de um grande defeito na suporfi

de um dos blocos de alumínio.
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Pigura 5.3 Presença de dois defeitos na superfície, o primeiro

de 4mm3 de volume, e dimensão de l,6mm.
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