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Entro os aétodos do onsaios do aateriais nlo dostrutivos, o 

orocosso de exaae oor radiografia too> ua lugar esoecial. Justa-

aonte coa vista i grando variodado do probleaas do onsaio na in-

doitrie do araaaento, a técnica do Raios-X toa oxcolontos possi

bilidades de testo, os quois nlo slo possíveis» por exeaplo, coa 

ultro-soa ou coo) técnicas do correntes porasitas. 

Nesto trabalho serio apresentados diferentes possibilidades 

que a técnica • idiogréfica ofereço para ensaios do granadas o 

espoletas, através de exeaplos práticos, descritos o explicados 

caso a caso. 

Ha una variedade de sisteaas radioscópicos i disposiçlo para 

diversos ensaios. Os tubos da Raios-X diferenciaa-se ea vista de 

sua voltagea (100 a 420kV); de sua capacidade (até 4.ZKWT e da 

seu ponto focsl (0.2 a 4.5 aa). Para requisitos espocialaente ea 

vista da resoluçSo local oferece-se uaa unidade de Raios-X tipo 

aicrofoco coa ua ponto focai do ca. 10 ua. 

0 detetor para raios-x aais conhecido é o filão rsdiográfi-

co. Este filão destaca-se principslaente por sua alta resoluçSo 

o siaples aanejo. Todavia, quando a exigência é por velocidade 

de ensaio o possibilidade de autoaatizaçlo, utiliza-se ua 

Intensifiesdor do Iaagea conectado a caaera e aonitor de TV. 0 

uso do Intensificador de Iaagea nlo possuo uaa resoluçfo tio boa 

quanto o filae, aas ea coapensaçfo toa-se a iaediata visualise-

Cio testo e aléa deste procediaento peraitir ua treUaento digi

tal da iaagea. Existea Intensificadores de Iaagea- de diferentes 

tamanhos; 4.5a, 6", 9a e 12a de dilaetro na entrada da tela. 

Aléa do filae e Intensificador de Iaagea utilizaa-se ainda 

linhas de diodos e o assia cheaado sisteaa "Searchray". 

Rs linhas de diodos slo uaa construçlo de detector unidiaen-

sional, onde o objeto de ensaio é aoviaentado aecanicaaente para 

produzir iaagea bidiaensional. 

0 sisteaa "Searchray1 contéa uaa claera de TV coa ua tubo 
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"Vidicon" sensível a Raios-X. Esta processo è indicado no onsaio 

dt objetos especialmente pequenos. Devido a sua oeovene superfí

cie da exposiçlo na cimera-tubo de ca. 6x12am obtem-se, depen

dendo do tamanho do monitor, ua fator de aumento maior que 20:1. 

A escolha oalo sisteaia de detecçlo, ou seja, • comoinaçSo 

adequada do tipo d* tubo de Raios-X • sistema de detecçlo depen

de do ensaio. Para tanto deve-se adotar os seguintes critérios: 

- resoluçto local e resoluçlo de contraste na dependincia 

da irradiaçlo.. da densidade, espessura do objeto de teste 

e da comprovado do tamanho da mener falha detectada. 

- custos de manutençlo e de investinento 

- velocidade de ensaio 

- possibilidade de au tomado 

- possibilidade de Manejo (importante para sistemas da 

ensaio Moveis) 

2* EX.EttH.QS PSBI1CQS 

2.1. ENSAIO 0E GRPNQD05 

EM granadas COM diâmetro de 100 a 150 MM, O problema de 

tnsaio, antre outros, consista em detectar falhas COMO vazios a 

trincas que deveM ser reconhecidas na substincla de enchimento. 

ParticularMente na base das granadas, por Motivo de segurança, 

nlo poda haver nenhuma lacuna entra invólucro a enchimento. 

Ne figura 1, Mostra-se u« objeto dt tnsaio t na figura 2, o 

resultado do ensaio radiografico. 

http://EX.EttH.QS
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Hasta caso, foraa feitos furos na Nssa do enchiaonte para 

coaprovaçlo da detecçlo "da falhas (para o exaae utilizou-se uai 

tacido nlo explosivo cost igual dansidada ao invés da explosi

vos}. Exanes posteriores denonstraran sensibilidade è falha 

(atnor diaaetro do furo coaorovado) de 4 *aa para granadas coa 

diftaetro de 105o» a ca. 6 am para granadas de 155 SM. R largura 

dfc fenda deaonstrada na base fica ea 0.15 o» para o casa da base 

plana, cavo na fig. 2 a, ca. 2 a» para fomacio da base convaxo. 

Para ensaios de granadas, utiliza-se ua tubo do Raios-X do 

420kV (Philips HCM 421) para objetos cosi 155 aa de diftaetro e ua 

. tubo da Raios-x da 320kV (MCN 321) para granadas aanores. 
R fig. 2 representa, antlo, o resultado do filae radiogréfi-

co. Ea ternos de velocidade de ensaio o autoaatizaçlo, racoaenda 

•se para este ensaio o uso da ua Intensificador de laagaa de 6". 

. Na analise do aaterial da anchiaento, ca coaparaclo coa o invó

lucro de aço, pouco aosorvente, a sensibilidade do coaprovaçSo 

da falha nlo ê deterainadd pala resoluçfo local nas' sia, pala 

resoluçfo do contrasta obtida através de integrado eletrônica 

da iaagea tornando-a quase equivalente è resoluçfo oferecida pe

lo filae de Raios-X. 

2.2. ENSAIO DE DET0NR0ORE5 

0 problaaa da ensaio do detonadores, quanto ao controlo do 

qualidade è baa diferente da analise de granadas. Rqui, trata-se 

por ua lado, do estabelecer so todas as poças do construçlo 

estlo presentes no coaploxo aecanisao da axploslo a, por outro 

lado, st estas peças astlo posicionadas corrataaanta. Estas 

poças slo entra outras, pino da retonçfa, aolas, capas do fecha-

aento, fusíveis do segurança o toda construçlo da iapacto. 

Para ossa tarefa do ensaio utilizaa-se coa sucesso, unidade* 

do Raios-X dr» 160kV, junto coa Intonsificador de laagaa do 6" o 

con integrador eletrônico. Os'datonadoras auitas vozes slo guar-



nacidas par carcaças tia l a t l a . O caaficiaata tia absarçia tia 
l a t i a é «ais al ta tia ajua aca au «atais lavas. Par issa, «ttil iaa» 
- » • nasta casa, U M wnitiatia tia 321 IV, par a*aapla NCN 322 ca» 
u« taaanlia facat tia O.t a * . 

Rs fatapraUas 3 a 4 awstraa. a«aaplificaatia sjaals &nfara>a» 
d a s paraita-sa aatar saara as «atalhas técnicas através tia 
fluarascapia Cas iaagans fora» fatafrafatias tia aanitor tia TV). 

MCN16S 
No . 1 

<• X.J , M , 

fi«. 3 ENSAIO DE EXPLOSIVOS COM UHfl UNIDADE DE 160IV 
U.MItV, 1*5«A 
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fig. 4 ENSRIO DE DETONRDORES COM CflRCQÇR DE IRTflO 

U«320KV, I«3mR 

Rf fotof 5 a 6 nostra*) una unidade da ansaio utilizada para 

tasta da datonadoras. 
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fig. 5 CRBINE DE RRIOS-X PRRR ENSRIO DE EXPLOSIVOS 

EN 1. PLRNO UNR PRLETR PRRR OS OBJETOS DE TESTE. 
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fig. 6 0 INTERIOR DA CABINE. UN ROBO PE60 OS OBJETOS DE TESTE E 

OS COLOCA NO FEIXE DE RADIAÇÃO ENTRE TUBO DE RRIOS-X E 

INTENSIFICADO»? DE IMA6EH, 
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Rite das datanada*as citadas, as da tipa ainiatarisadas ta«-

ate raqaaraa) mm aasaia cwidadasa. Na fata 7, aasarva-sa a rasul-

tada da fluarascapia da dais datanadaras alêtricas saarapastas. 

Detalhas caaa a aachiaaata d» car§a da axplasivas,*. peças da 

cariaica • falhas da slvalnia, sua pesiçfa, astBa aan nítidas. 

Acsia, detecta-se facilaente a pasicianaaanta incarrata da 

das capas da fecheaaate. 

fio. 7 FOT06RflF!fl DE U M IHH6EH FLUOROSCOPIC!! DE DETONQDORES 

ELÉTRICOS 

TUDO DE RRIOS-X NCR 1DS • FOCO 0.4 a» COM INTENSIFICADO* 

DE IHR6EH DE B", AUMENTO 2J1, U-80KV, I»5e* 
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> No sentido de melhorar a imagem, pode-se utilizar um tubo de 

Raios-X MCN 167 com foco 0.2 mm e assim permitir um fator de au

mento pouco maior. 

ResoluçtSes de alto poder sSo obtidas em conjunto com um sis

tema de Raios-X de microfoco (foco ca. 10um) ou com ajuda da 

técnica de "Searchray'. 

0 fig. 6 è uma foto do resultado da imagem de uma camera 

'Searchray*. R foto mostra um corte do detonador com caoa de 

fechamento aberta. 

fig. 6 FOTO COM 5EARCHRRY DE UM DETONADOR ELÉTRICO 

TUBO 0E RRIOS-X MCN 165, FOCO 0.4 mm U-lOOkV,I«5mP 
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EM diversos campos da aplicaçlo, utilizam-se também os, 

assist chamados, explosivos dt impacto. Fotos dt imagens f luoros-

còpicas dt dois tipos diftrtntts slo demonstrados nas figs. 9 

t 10. 

fig. 9 FOTO COM SEARCHROY, U-100KV, I*5mft TUBO DE RRI05-X MCN 165 

COM FOCO 0.4 «* 
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fig. 10 «EXPLOSIVO DE GOLPE* 

Poderlaaot citar nuitos outros txtmplos, oi quaia 

acentuaria*, o potencial da fluoroscopia no tnaaio dt atuniclo t 

fogutttf dt dtfcaa aêrta. 
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2.3 CONCEITOS DE SISTEMAS DE RRIOS-X 

O conceito geral de un sistema de fluoroscopia segue os 

seguintes aspectos: 

• tamanho do corpo de prova 

- direçlo do feixe de radiaçSo 

- velociade de ensaio 

- localizado da unidade de ensaio, mlo-de-obra disponível 

Com isto, o tamanho do corpo de prova, o tamanho da ampola 

de Raios-X definem o tamanho do manipulador e da cabine de 

Raios-X. fl direçSo do feixe de radiaçlo define o grau de mobili

dade do manipulador. 

R questSo da velocidade de ensaio encorpora diversos sub-

aspectos: assim, o ensaio estatístico requer outras prerrogati

vas que um ensaio 1001 e, um controle de recebimento é diferen

ciado, em vista da quantidade passada e grau de automatizaçSo, 

do que un sistema integrado de ensaio direto na linha de 

produçlo. 

Rssim também, o local da montagem da unidade e pessoal 

disponível para sua operaçSo têm a sua importância. Neste con

texto, oferecem-se cebines de Raios-X, as quais, em vista das 

normas de radiografia, fornecem uma proteçlo total. Uma cabine 

de proteçlo total, como mostra a fig. 11, pode ser instalada em 

qualquer lugar e ao pessoal para o ensaio nlo sfo feitas estri-

ç5es, em vista a observaçlo de normas de segurança de radiaçOes 

ionizantes. 
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fig. 11 COBINE FLUOROSCOPIC» COMPLETO MU15F 

Nesta ponto nlo d«finiremos axatos nodalos para as 

diffarentes aplicacScs. P disponibilidade da PHILIPS vai da 

pequena cabina MU15F - destinada ao ensaio estatístico e 

manipulaçlo manual dos objetos - até a maquina da foto 5 e 6 com 

entradas e saldas automáticas do corpo de prova c sua 

manipulado interna robotizada • totalmente automática, nSo sô 

na parta mecftnica mas também a avaliaçlo da imagem (e consequen

temente detecçlo de defeitos) totalmente efetuada por micropro

cessadores. 


