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SINOPSE 

Este trabalho descreve um novo sistema de inspeção de superfí 

cie, a partir do retroespalhamento da radiação gama. Utilizamos u 

ma fonte de Cesio-137 de 7,4 x 10 Bq (2Ci) e um detetor de cinti. 

laçao. Foi obtido uma curva de calibração do sistema. A técnica 

pode ser muito útil quando o acesso a um dos lados do objeto sob 

inspeção é limitado. O ângulo de espalhamento escolhido foi 115°. 

Utilizamos corpos de prova de alumínio, latão e aço inox. A 

localização dos defeitos é simples e imediata. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A aplicação de retroespalhamento de raios gama como técnica 

de inspeção, tem sido muito estudada nos últimos dez anos- A téc

nica faz uso do princípio físico de interação da radiação com a 

matéria. Suas aplicações na medicina e na indústria são variadas. 

Na área médica, a técnica em particular é utilizada no estudo de 

variações de densidade de ossos e órgãos superficiais (1))-. Na in

dústria é relativamente nova, sendo apresentada como uma técnica 

de ensaios não destrutivos (END), não convencional, mostirando- se 

muito promissora. Muitos sistemas baseados no espalhamento de 

raios-X e gama, estão sendo desenvolvidos e analisados (2>), nos -

trando que a técnica possui um grande potencial em END, sendo pos. 

sível detectar pequenos defeitos na superfície ou interico: de um 

objeto. Possue ainda, a vantagem de acesso em apenas um aos lados 

do objeto sob inspeção, sendo de grande importância na inspeção 

•de grandes estruturas, tais como: tanques, tubulações de grande 

diâmetro, estruturas "off-shore", etc. 

0 objetivo deste trabalho é apresentar um sistema de inspeção 

de estruturas metálicas, utilizando como princípio físico o retro 

espalhamento de raios gama. 

2 - PRINCÍPIOS DO RETROESPALHAMENTO 

Existem vários processos que caracterizam a interação» (absor

ção ou espalhamento) da radiação gama ou X com a matéria C3). Es

ses processos dependem essencialmente da energia da radiação, e 

do meio material que ela atravessa, sendo que as três mais impor

tantes são: 

- Efeito fotoelétrico 

- Efeito Compton 

. - Formação de Pares 
Y. - • • • ' 

Cada processo deste, pode ser expresso por um coeficiente de 

absorção, ou seja, um coeficiente linear de Atenuação, qv« repre

senta a probabilidade de ocorrência de um dos três processos de 

interação. A probabilidade total ou coeficiente linear total, se-
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rá a soma dos coef ic ientes de atenuação dos processos individu -

a i s : 

u « T + o • k (1) 

onde T , o e k são os coeficientes fotoelétricos, espalhamento 

Ccmpton e produção de pares, respectivamente. 

A figura 2.1 , mostra o coeficiente linear de atenuação para 

caJa processo de interação, como também, o coeficiente linear de 

atenuação total para o chumbo, como uma função da energia da radi 

ação gama. 
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rigura 2.1. - Coeficientes linear de atenuação para o chumbo (2-82) 
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Neste trabalho o processo de interação mais importante é o 

espalhamento Compton, o raio gama incidente é espalhado por um el£ 

tron orbital (Figura 2.2 ), que recebe apenas parcialmente a ener

gia do raio gama incidente. 0 raio gama espalhado terá uma energia 

menor e uma direção diferente da incidente. A energia do raio gama 

espalhado pode ser dada pela seguinte relação: 

(2) 1 • Ei (1 - Cos(*)) 

«_c» 

E. - energia do raio gama incidente 

E - energia do raio gama espalhado 

é - ângulo de espalhamento 

me - massa de repouso do elétron 

c - velocidade da luz 

O espalhamento Compton é predominante em faixas de energia, em 

que a energia de ligação do elétron é desprezível. Dessa forma, a 

interação do raio gama é descrita como um espalhamento por um elé

tron livre, inicialmente em repouso. O espalhamento Compton depen

de ainda, da densidade eletrônica do material (número de elétron / 

cm'). 

Se tivermos um feixe colimado de raios gama incidindo sobre a 

superfície de um objeto (Figura 2.3 )» e um detetor colimado posi

cionado, de modo que, somente os raios gama que sofrem espalhamen

to Compton na superfície do objeto alcancem o detetor, o numero 

de raios gama que sofrem espalhamento é dado por (4): 

C » K. VOL. D. • B_ (3) 

K - constante de proporcionalidade 

VX-volume de inspeção (interseção entre o feixe incidente e espa

lhado) ,. 

D#- densidade eletrônica média no interior do volume d» inspeção 

Bg- radiação de fundo ("background") I 
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Oj-yj^ 

Figura 2 .2 - Representação esquematica do espalhamento Compton. 

DETETOR 

Figura 2.3 - Geometria do sistema de inspeção por retroespalham 

to. 



329 

A taxa de contagem devido a presença de um defeito de voluae* 

V. e densidade eletrônica D-, no interior de VOL, pode ser dada u-

sando a eq.3. Assim temos: 

Cf - K VOL D' • B„ (4) 
• 9 

D' - representa a densidade e l e t rôn i ca média no i n t e r i o r de VOL. 

D - * P l + Dd • P2 (5) 

P l + P2 * 1 

D - densidade eletrônica do material 

P, - fração de material i.» interior de VOL 

P2 - fração de defeito no interior de VOL 

Se C. for a taxa de contagem, na ausência de qualquer defeito, 

temos: 

C, « K . VOL . D • B„ (6) 
Í mg 

Usando as equações 4,5 e 6, e fazendo a suposição que o defei

to é um vazio com densidade eletrônica aproximadamente zero 

(D. « 0), temos a seguinte relação: 

_AÇ_ - J^L (7) 
C VOL 

AC - Cx - C2 

C - C l - Bg 

A equação representa uma reta , tendo cono variável V-, sendo 
independente da densidade eletrônica do material, ou seja, não de
pende da composição do material sob inspeção. 



330 

3 - AIUUÜIJO EIPERIHEmTM. 

O arranjo experimental é formado por um sistema fonte-detetor 

colimadoSt associados a um sistema eletrônico de contagem (Figura 

3.1). Usamos como fonte de raios gama, uma fonte de Césio-137 de 

7,4 x 1010Bq (2Ci), com raios gama de 662 KeV. O detetor utiliza

do é um detetor de cintilação «ai(TI) de 50 x 50 mm (2Nx2"). 

Figura 3.1 - Arranjo experimental. Ao alto sob a mesa vemos o 

sistema fonte-detetor, embaixo à direita, o sistema eletrônico de 

contagem. 

A fonte é posicionada de modo que o feixe emergente, seja pe£ 

pendicular a superfície de inspeção do corpo de prova. O detetor 

é fixado de modo que, o feixe espalhado faça um ângulo de 115* com 

o feixe incidente. Portanto, somente um dos lados do objeto será 

necessário para inspeção (Figura 3.2). Os corpos de prova são fi

xados sob uma mesa que possue movimento de translação, acionados 

manualmente. Os eolimadores do sistema fonte-detetor são cilindros 

de chumbo de 150 x 40mm • abertura quadrada de 4mm de lado. 
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Os corpos de prova analisados foran chapas de alumínio, latão 

e aço. 

Figura 3.2 - Sistema de Inspeção por Retroespalhamento. 1) fonte, 

2) detetor, 3) colimadores, 4) corpo de prova e 5) mesa suporte 

que executa os movimentos de translação. 

4 - RESULTADOS 

A reta de calibraçio do sistema (Figura 4.1) foi obtida a pax 

tir da inspeção de seis corpos de prova, de diferentes defeitos 

na superfície (Tabela 4.1), utilizando-se a equação 7. Essa reta 

ê independente da composição do corpo de prova, sendo função ape
nas do volume de defeito no interior (VOL). 
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C P 

v d 

í 

6 . 3 

2 

10,1 

3 

16,1 

4 

25,1 

5 

30,4 

6 

40,9 

Tabela 4.1 - Corpos de prova (CP) cosi seus respectivos defei

tos, utilizados para o levantanento da reta de calibraçao. 
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Na figura 4.2 apresentamos o resultado da inspeção en una 
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superfície de u a corpo de prova de latão, que siaula voluae de 

defeitos de 7, 13 e 24 a » 1 . A tabela 4.2 apresenta os resultadosre. 

lativos a posição dos defeitos (localização) e seus respectivos 

voluaes» 

As posições e voluaes de defeitos reais fora» determinados a-

través d e aedidas utilizando ua paquíaetro, tendo coao referência 

para as posições, o centro do defeito. A s posições Medidas foraa 

obtidas pelos pontos de aíniao na figura 4.2. 

Os voluaes d e defeitos aedidos foraa obtidos utilizando-se a 

reta de calibração, a partir da taxa d e contagea para cada ponto 

de aínii 

•900 

T r 
30 40 

KSIÇftO (sa) 

Figura 4.2 - Inspeção superficial de ua corpo de prova de latão, 

localizando-se a posição da três defeitos. 
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PONTO 

1 

2 

3 

POSIÇÃO 
< — ) 

REAL 

11 

22 

38 

MEDIDA 

10 

21" 

37 

" VOLUME DEFE1W 

REAL 

13 

24 

7 

MEDIDA 

14 

21 

9 

Tabela 4.2 - Comparação entre valores medidos e reais. 

60 

Figura 4.3 - Chapa de aço inox com três defeitos localizados. 

Na figura 4.4 apresentamos os resultados da inspeção em uma 

chapa de aço inox (Figura 4.3), que apresenta algumas trincas de

vido ao processo de fundição. 
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Figura 4.4 - Inspeção superficial em chapa de aço inox e localiza, 

ção de três defeitos. 

Os defeitos estão localizados nas posições 10, 20 e 42 mm a 

partir da origem. Seus volumes podem ser calculados da mesma forma 

que no caso anterior e, assim temos: 

*•" na posição 10 mm, o valor medido de V^ é 4,7 mm3 

- na posição 20 mm, o valor medido de V. é 15,2 mm1 

- na posição 42 mm, o valor medido de V. é 21,6 mm3 

5 -CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos utilizando a técnica de retroespalhamen-

vo de raios gama, mostram que existe um grande potencial de aplica, 

ção em Ensaios Não Destrutivos. 
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A localização e a determinação dos defeitos é simples e imedi. 

ata, através do uso da reta de calibração. A resolução do siste -

ma, ou seja, a sua melhor capacitação em localizar e determinar 

defeitos menores, é função da intensidade da fonte de radiação u-

tilizada. 

6 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

(1) Harding G., Strecker H. e Tischler R., "X-ray imaging 

with Compton-Scatt<r Radiation", Philips Tech. Rev., 41, 

46-59, 1983/84. 

(2) Holt R.S. e Cooper M.J., "Gamma-Ray Scattering Techniques 

for Non-Destructive Testing ard Imaging", Nuclear Instru

ments and Methods in Physics Research, 221, 98-104, 1984. 

(3) Tsoulfanidis F., "Measurement and Detection of Radiation", 

New York, Hemisphere Publishing Corporation, 1983, pág. 

141. 

(4) Anjos M.J., Lopes R.T., Borges J.C., "Compton Scattering 

of Gamma-Rays as Surface Inspection Technique", Nuclear 

Instruments and Methods in Physics Research, A280, 535-

538, 1989. 


