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ABSTRACT

When a x-ray or gamma-ray beam strikes a film usually less than 1% of the energy is
absorbed resulting in a photographic effect. Obviously, any mean of utilizing more fully
the unabsorbed percentage of energy without complicating too much the technical
radiop'aphic procedure is highly desirable. One very cotnmon procedure is to use the
film between two intensifying screens. These screens have the property of emitting
electrons (lead screens) or become fluorescent (fluorescent screens) when stricken by
electromagnetic radiation thus resulting in a supplementary photographic action on the
film emulsion. This work presents an efficiency comparison of the more usual varieties
of these intensifying screens for energies of x-ray until 300 KV.

Keywords: electromagnetic radiation, industrial radiography, screens, penerrameter,
intensifying factor, equivalent penetrameter sensivity.
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RESUMO

Quando um feixe de raios-x ou g atinge um filme, apenas aproximadamente \% de sua
energia é absorvida, resultando em efeito fotográfico. Considerando a grande perda
percentual de energia, faz-se necessário & utilização de algum recurso que, sem adicionar
maiores complicações à técnica radiográfica, permita melhor aproveitamento do feixe de
radiação. Para isto, é comum colocar-se o filme entre duas telas intensificadoras, também
denominadas de "ecrans" ou "screens" , que, segundo a natureza do material de que sio
constituídas, possuem a propriedade de emitir elétrons (ecrans de chumbo) ou de se tomar
fluorescentes (ecrans salinos) quando atingidos por radiação ionízante, provocando uma
ação fotográfica suplementar sobre a emulsão do filme. Este tiabalho apresenta um estudo
comparativo do rendimento das variedades mais usuais destes dispositivos para a feixa de
energias de raios-x até 300 KV.

Pdavras-chavei: radiação ionizante, radiografia industrial, telas intensificadoras,
indicadores de qualidade de imagem, fator de intensificação, sensibilidade percentual
equivalente.
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l-INTRODUCÀO

A utilização de telas interoificadoras em radiografia industrial visa o melhor aproveitamento da
energia do feixe de radiação que incide sobre o filme, do qual originalmente apenas cerca de 1%
colaboraria de modo mais efetivo na ação fotoquímica responsável pela formação da imagem
ndiográrka.

Estas telas intensincadoras, também conhecidas pela denominação de "ecrans "ou "screens"
radiografícos, comumente usadas aos pares, em perfeito contato com o filme, são classificadas,
segundo o seu processo de construção, em dois tijos básicos: ecrans de chumbo e ecrans
fluorescentes que, possuindo características próprias a serem posteriormente descritas, atuam sobre
as emulsões fotográficas de maneira fisicamente distintas, produzindo resultados diversos sob o
aspecto de qualidade, mas eficientes no que tange ao cumprimento do objetivo primordial, com
conseqüente economia de tempo e custos na maiorias dos ensaios.

Para verificar melhor a sua influência na resposta radiográfíca, interessante se toma um estudo
adiciona] das variedades mais comuns destes dispositivos, que se comportam diferentemente em
função não só da sua própria constituição, mas também da energia da radiação, tipo/espessura de
material e tipo de filme empregado. Tal a finalidade deste trabalho, que apresenta uma análise
comparativa dos resultados, com base na avaliaçio da sensibilidade radiográfíca e do fator de
intensificação das imagens obtidas durante o procedimento experimental.

2-CONCEITOS

2.1- Princípios Físicos.

Interação da radiação com a matéria.

É propriedade da radiação penetrante atravessar corpos opacos à luz, diminuindo
exponenciaimente sua intensidade em função da espessura e do coeficiente de absorção linear do
material. Este decréscimo de intensidade do feixe incidente se dá através de três processos de
interação da radiação com a matéria, cada um deles mais característico em uma dada faixa de
energia e/ou tipo de material irradiado.

Efeito foto-elétrico.

É definido como um processo no qual um fóton incidente de baixa energia ( normalmente
inferior a 100 KeV ) transfere-a integralmente a um elétron orbital de mo átomo do material
irradiado, expulsando-o e acelerando-o (figura 2.1).



Figura 2.1- Efeito foto-défrico.

pfeito Compton.

Para a faixa de energia de radiação compreendida entre 100 KeV e 1.02 MeV predomina o
efeito Compton, no qual o fóton incidente também libera e acelera um elétron do átomo, após o
que, por conservar ainda pane de sua energia, prossegue em sua trajetória, que sofre um desvio em
sua direção original (figura 2.2).
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Figura 2.2> Efeito Compton.

Formado

A formação de pares ocorre unicamente para valores de energia superiores a 1.02 MeV, Os
fóton» de grande energia podem interagir com um núcleo atômico, dando origem a duas partículas:
um positron e um elétron, ambos dotados de energia cinétíca. O positron assim produzido se
desintegra rapidamente, gerando dois fóton» com 0,51 MeV cada (figura 2.3).



Figura 2.3- Formaçio de pares.

Ejptlhamento e rctro-cspalnamento.

Quando os raios de um feixe de radiação Y ou x incidem sobre um objeto, apenas alguns deles
conseguem atravessá-lo sem qualquer alteraçio; a maior parte interage com os átomos do material,
sendo totalmente absorvidos ou sofrendo mudanças de trajetória e intensidade. A esta radiação
espalhada em todas as direções ao atravessar a matéria, dá-se o nome de adiâcifi secundária ou
difusa (figura 2.4).

T*ÍM* rriaário

Mim

I'!

Figura 2.4- Espalhamento interno.

Deve-se considerar também que além do objeto radiografado, qualquer corpo ou superfície
próxima ao mesmo (ch io , paredes, etc.) pode atuar como fonte de espalhamento. Assim, o feixe
primário pode ser refletido em parte por estes agentes, gerando r&diaçio secundária capaz de atingir
o filme também pela sua parte posterior, fenômeno este denominado retro-espalhamento Ptn
checar a presença de tal influência, utiliza-se um marcador de chumbo "B", com pelo menos 13 mm
de altura e 1,6 mm de espessura (ASME, Seclo V, Art. 2.T-223) preso à parte posterior de cada
suporte de filme radiográfico, cuja imagem, se detetsda, evidenciará o problema (figura 2.S).



Mat Mafeto

Figura 2.5- Retro-espalhamento.

O feixe secundário, de menor energia e, consequentemente, baixo poder de penetração sempre
se faz presente, produzindo sobre o filme um velo uniforme, o que exige que sejam tomadas
providências especiais para minimizar seus efeitos danosos no que tange à reduçio do contraste da
imagem e perda da defíniçio.

22 - Telas íntensificadoras ( ecrans ).

Telas intensifications de chumbo

Características básicas.

Sio constituídas de uma folha de chumbo delgada e homogênea, com espessura calibrada, presa
a um suporte fino de papel acartonado, o que facilita o seu manuseio. Sue superfície metálica é
polida visando favorecer o intimo contato com o filme ndiogrifico. A utflizaçio correta destes
dispositivos beneficia a técnica radiográfíca de três maneiras:

- Intensificando o efeito da radiação sobre o filme:

Ao interagir com um feixe de raios-x ou y, o chumbo possui a propriedade de emitir elétrons
( radiação jj) e gerv raios-x secundários, principalmente através do efeito foto-elétrico. Quanto
maior a energia do feixe incidente, mais se intensifíca este processo, onde a radíacio produzida, nio
provocando velo de difusio, incrementa consideravelmente a açio fotográfica da radiação x ou y
sobre o filme, permitindo geralmente nduçio DO tempo de ensaio.

- Absorvendo a radiaçio espalhada e retro-espalhada:

O aso de ecrans de chumbo minimiza o efeito da radíacio espalhada, particularmente daquela
que prejudica a imagem do contorno do espechnem radiografado, qat i produzida pela parcela do
feixe que incide sobre a área do filme que circunda o objeto, o qual, por tua vez, atua também
como fonte de espalhamento, cujo efeito pode ser atenuado em até cerca de 50%, dependendo do
número atômico do material de que o mesmo é constituído. Este tipo de telas íntensificadoras
também te faz imprescindível para prevenir os danos causados por retro-espalharoento,
principalmente quando te trabalha com radiaçio y ou x de aha energia.



Pode-se entio concluir que as radiações secundarias, de menor energia que o feixe primário, sio
absorvidas ou pouco intensificadas ao atravessar a camada de chumbo dos ecrans, o que acarreta
uma sensível melhora na definiçio dos detalhes da imagem, embora provoque uma redução na
intensidade de radiaçio que atinge o filme.

- Intensificando o efeito do feixe primário de radiação mais que o secundário:

Por funcionar como blindagem absorvedora de grande parte da radiaçio secundária, estes ecrans
favorecem a ação do feixe primário, que tem seu efeito intensificado ao atravessar a espessura de
chumbo.

Seleção de chumbo para confecção de ecrans.

As folhas de chumbo empregadas na confecção dos ecrans devem ser submetidas a rigoroso
critério de seleçâ , no que diz respeito à sua composição. Ainda que o chumbo comercialmente
puro seja satisfatório, uma liga com 6% de antimônio e 94% de chumbo ( valores em massas
percentuais ) é mais comumente utilizada por ser mais resistente aos processos de abrasão e
desgaste. Em contrapartida, deve-se evitar as folhas de chumbo revestidas de estanho, pois a não
homogeneidade desta camada de revestimento causará variações no fator de intensificação do ecran,
provocando marcas indesejáveis nas radiografias.

Telas intensificadoras fluorescentes ou salinas.

Características básicas.

Define-se fluorescência como a propriedade que algumas substâncias químicas possuem de
emitir luz visível e ultravioleta quando submetidas à ação de radiação ionizante. Tal efeito é
utilizado em radiografia, onde o uso de telas intensificadoras compostas de pequenas partículas de
material químico fluorescente dispersas em um revestimento plástico sobre uma base acartonada ou
de acetato tem por objetivo intensificar a ação fotoquímica da radiação, aproveitando a luz emitida,
i qual as emulsões fotográficas também são sensíveis.

Contudo, o espalhamento da luz gerada por cada cristal individual da emulsão ultrapassa os
limites da área de incidência do feixe radioativo, provocando "borrôcs" que se aglutinam,
produzindo uma imagem granulada e de contornos mal definidos ( figura 2.6 ). Isto faz com que o
uso deste tipo de intensificadores, apesar de aceito pelo código de normas ASME em sua Seção V
(restrito aos casos onde seja indispensável encurtar significativamente o tempo de exposição, desde
que atendidas as exigências quanto ao nível de qualidade), seja rejeitado pela Seção III do mesmo
código que trata dos requisitos para componentes empregados nas instalações nucleares.
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Figura 2.6- Espalhamento de luz gerado pelos cristais nos ecrans fluorescentes.

Seleção de material e cuidados.

A performance da fluorescência é função de muitos parâmetros, tais como composição química,
tamanho dos cristais, pureza de processamento, espessura da camada, resposta à radiação, etc.
Considerando tais peculiaridades e suas implicações técnico-fínanceiras, o TUNGSTATO PE
CÁLCIO e o SULFATO ££ BARIO-CHUMBO. cujas emissões espectrais características aparecem
na figura 2.7, se mostraram mais aplicáveis à confecção deste tipo de telas intensificadoras, também
denominadas " salinas ".
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Figura 2.7- Emissão espectral de ecrans fluorescentes na presença de radiação x.



Observando tait eroulsôes sob o aspecto de granulometria, verifica-se que quanto menores as
partículas do sal utilizado» mais discreto será o efeito evidenciado na figura 2.6 e
consequentemente, melhor o resultado radiogrifico. Com base neste principio, a tabela 2.1
apresenta as características dos tipos de ecrans fluorescentes indicados para uso em radiografia
industrial.

Tabela 2.1- Características dos ecrans fluorescentes indicados para uso em radiografia industrial.

Tipo

alta definição

alta intensificação

Granulação

fina

grosseira

Velocidade

baixa

alta

Telas intensificadoras fluoromctâlica.s..

Além das telas intensificadoras anteriormente atadas, existem também os ecrans
fluorometálicos, que sio de fato uma combinação de ambos os tipos, possuindo entre o suporte e a
camada fluorescente uma folha calibrada de chumbo, o que faz com que reunam, de certo modo, as
vantagens de uma e de outra . A imagem sobre o filme é formada pela radiação ultravioleta,
gerada pela emulsão salina e pelos elétrons secundários do chumbo (figura 2.8).

RatoMc
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Figura 2.8- Esquema de ação de um ecran fluorometálico.



Considerando a importância do perfeito contato entre os ecrans e o filme, pois que a açSo
intensificadora do chumbo se deve primordialmente i emissão de elétrons, os quais apresentam
poder de penetração pequeno por serem rapidamente absorvidos em materiais leves e que o efeito
fotográfico decorrente da luz difundida nos ecrans salinos é sensível a qualquer irregularidade,
verifica-se que a superfície das telas intensificadoras deve estar sempre rigorosamente limpa e seca,
isenta de acúmulos gordurosos, impressões digitais e outros tipos de sujeira ou descontinuidades
que possam causar manchas na imagem radiográflca. O manuseio correto, pelas bordas, auxilia
sobremodo a mantê-las em bom estado, mas, em caso de necessidade, dever-se-á proceder a uma
limpeza criteriosa que, para os ecrans com revestimento plástico, poderá ser feita com o auxílio de
um detergente e no caso do chumbo, através de solventes como o tetracloreto de carbono (produto
tóxico que exige precauções quanto à inalação de vapores) ou, em situações mais drásticas, através
de agentes levemente abrasivos, como esponjas de aço de malha muito fina. Cuidados adicionais
devem garantir a não permanência de qualquer tipo de fiapo ou resíduo sobre a superfície já tratada
eseca.

O contato prolongado entre os ecrans e o filme é desaconselhável, primordialmente sob
condições de alta umidade e temperatura, pois este último pode sofrer incremento em sua densidade
de base, efeito este que se acentua principalmente no período de vinte e quatro horas que sucede a
um processo de limpeza da camada de chumbo por material abrasivo.

Outro cuidado essencial é com o armazenamento destes dispositivos, evitando condições de
estocagem inadequadas e também dobras, presença de poeira, produtos gordurosos e demais agentes
físicos ou químicos que possam causar riscos, marcas e outras irregularidades na superfície dos
ecrans, pois que estes danos são capazes de provocar registros no filme passíveis de mascarar
descontinuidades reais ou de serem confundidos com imagens de defeitos, podendo mesmo induzir
a um laudo que invalide a junta ou espécimem radiografado. A tabela 2.2 mostra alguns aspectos
relativos ao assunto, observados experimentalmente durante muitos anos de trabalho na área de
radiografia industrial.

Tabela 2.2- Aspectos relativos a defeitos superficiais das telas intensificadoras de chumbo.

Irregularidade
superficial da tela
intensificadora
Riscos, marcai, etc..

Trinca produzida
durante o contato do
ecran com o filme
Trinca pré-existente
Sujeira

Imagem radiográfica
provocada

Linhas ou áreas escuras
de contorno variável

Linha escura e sinuosa

Linha clara e sinuosa
Pintai brancas
espalhadas

Possível similaridade, em função da
localização, com imagens de
defeitos do espécimem
* falta de fusão
* falta de penetração
* porosidade
* inclusão de escória
* trinca

'inclusão de material» pesados



2.3- Densidade ótica.

Conceito relacionado com o grau de enegrecimento do filme e de significativa importância na
qualificação de uma radiografia, estando diretamente ligado aos fatores de exposição, incluindo o
tipo de telas intensificadoras empregadas.

Em radiografia industrial, a faixa utilizável de densidades oscila entre 1.8 e 4.0 ( ASME, Seção
V, Art. 2, T-282 ) , sendo que os valores elevados exigem fontes de luz de alta potência para o
exame da imagem redtográftca. Comumente, opta-se por uma densidade em tomo de 2.

2.4-Fator de Intensificação.

Define-se FATOR DE INTENSIFICAÇÃO (F.I.) como sendo a capacidade de um par de telas
intensificadoras influenciar, reduzindo ou aumentando, a exposição necessária para alcançar um
mesmo valor de densidade ótica desejado na radiografia de um dado objeto. Pode-se calculá-lo de
maneira simples, recorrendo à relação:

Exposição SEM telas intensificadoras (2.1)
Exposição COM telas intensificadoras

2.5- Controle da Qualidade Radioeráfica.

A qualidade de imagem de uma chapa radíográfica é determinada por uma série de parâmetros
de difícil atenção. Sendo objetivo desta pesquisa observar também o rendimento das telas
intensificadoras sob este critério, toma-se indispensável a utilização de padrões cujo registro
permita traduzir esta apreciação em valores numéricos e a conseqüente obtenção de dados para
confronto. Tal é a função dos INDICADORES DE QUALIDADE DE IMAGEM (I.Q.I.), também
denominados penerrâmetros ou penetrômetros, que são pequenos dispositivos dimensionalmente
calibrados, construídos com material radiograficaroente similar ao da peça ensaiada e de geometria
bastante simples, apresentando alguns detalhes de formato bem definido ( furos, entalhes, fios),
que devem ser usados em contato direto preferencial com • face do objeto voltada para a fonte de
radiação.

Vários são os I.Q.I, comercialmente disponíveis, cujas características de construção encontram-
se estipuladas nas diferentes normas técnicas vigentes no mundo; contudo far-se-á aqui referência
•penas aos penetrftmetros ASME, que serão utilíz&dos neste trabalho.



de Qualidade: At imaoem ASMF

Um penetrSmetro, segundo a especificação do CÓDIGO DE NORMAS TÉCNICAS ASME em
sua Seção V, Art. 22, consiste, na maioria dos casos, em uma fina placa metálica contendo três
orifícios, cujos diâmetros são múltiplos de razão 1, 2 e 4 da sua espessura. Nela aparece
obrigatoriamente um número de identificação e a indicação do tipo de material. A figura 2.9 mostra
a configuração destes I.Q.I., sendo que outros detalhes de construção poderão ser esclarecidos pela
norma supracitada.

«r IT zr

Figura 2.9- Modelo mais usual dos indicadores de qualidade ASME.

Características básicas de construção.

A tabela 2.3 mostra as dimensões funcionais básicas dos penetrâmetros ASME mais utilizados.
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Tabela 2.3- Indicadores de Qualidade ASME mais utilizados;
espessura e diâmetros dos furos.

Número
de

Identi-
ficação

5
7
10
12
15
17
20
25
30
35
AQ

45
50

Espessura (T)

0,005
0,007
0,010
0,012
0,015
0,017
0,020
0,025
0,030
0,035
0,040
0,045
0,050

mm
0,127
0,178
0,254
0,305
0,381
0,432
0,508
0,635
0,762
0,889
1,016
1,143
1,270

Diâmetro dos furos (*)

T
JK>1
0,010
0,010
0,010
0,012
0,015
0,017
0F020
0,025
0,030
0,035
0,040
0,045
0,050

IQXD

0,254
0,254
0,254
0,305
0,381
0,432
0,508
0,635
0,762
0,889
1,016
1,143
1,270

2T
pol
0,020 '
0,020
0,020
0,024
0,030
0,034
0,040
0,050
0,060
0,070
0,080
0,090
0,100

mm
0,508
0,508
0,508
0,610
0,762
0,864
1,016
1,270
1,524
1,778
2,032
2,286
2,540

4T
pol

0,040
0,040
0,040
0,048
0,060
0,068
0,080
0,100
0,120
0,140
0,160
0,180
0,200

mm
1,016
1,016
1,016
1,220
1,524
1,728
2,032
2,540
3,048
3,556
4,064
4,572
5,080

(*) Valores mínimos de usinagem para: T= 0,254 mm
2T= 0,508 mm
4T=l,016mm

Sensibilidade percentual equivalente do I.O.I..

Entende-se por sensibilidade a capacidade de uma radiografia exibir com clareza a imagem de
um I.Q.I, e seus detalhes. Considerando a espessura destes dispositivos como um percentual
definido em relação à do espécimem, tem-se que a sensibilidade pode ser exppressa em valores
percentuais

Embora a norma estabeleça diferentes níveis de qualidade de inspeção, para a maioria dos
propósitos, uma técnica radiográfíca mostra-se satisfatória se é capaz de tornar perceptível uma
variação de 2% na espessura da peça, ou seja, de apresentar com nitidez a imagem do contorno e
orifícios de um penetrâroetro com esta dimensão relativa. Nestes casos, quando se consegue
visualizar bem o furo 2T ( figura 2.9), diz-se que a sensibilidade equivalente do I.Q.I, é de 2%, o
que não significa entretanto que se possa garantir sempre a detecção de defeitos de mesma
grandeza.
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Em geral, para calcular a sensibilidade percentual equivalente de um penetrSinetro, utiliza-se a
seguinte expessio matemática:

a = V ( A B / 2 ) (2.2)

onde: a - sensibilidade equivalente do I.Q.I.

A - relação percentual entre a espessura da placa do l.Q.I.
e a seção radiografada. (*)

B - Diâmetro do menor furo visível na radiografia expresso como
um percentual da espessura do espécimen (*)

(*)- Observar coerência nos sistemas de unidade de medida.

Quanto menor for a sensibilidade percentual obtida, melhor a qualidade da imagem radiográfíca.

3 MATERIAIS

3.1 -Corpos de Prova.

Todo o trabalho será desenvolvido com o auxílio de pequenos corpos de prova em aço, de
geometria simples, espessura definida e com área mínima suficiente para servir de base aos
indicadores de qualidade de imagem utilizados.

Inicialmente, empregou-se um bloco retangular com 10 mm de espessura, sendo que as
variações neste parâmetro objetivarão atender à necessidade de constatação ou complememação de
observações feitas no desenrolar da pesquisa.

Outros materiais poderão ser utilizados, segundo a conveniência.

3.2-Tipo de Filme.

Serio utilizados os filmes KODAK INDUSTREX A (tipo 2 ) e KODAK INDUSTREX M
( t i p o l ) .

3.3»Te1as Intensificadoras.

A tabela 3.1 relaciona os tipos de telas intensificadoras já disponíveis, a serem
experimentalmente combinadas para observação de resultados; incluí também os respectivos
código» adotados para simplificar a sua identificação na imagem radiográfíca.

Caso *e obtenha outras variações de interesse, estas serio mencionadas oportunamente.
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Tabela 3.1- Telas intensificadoras disr, «miveis: características e códigos de identificação adotados.

Tipo

Nenhum

Chumbo

(Pb)

Fluorescente
(FL)

Fluorometálico
(FM)

Código

SO

SI

S2

S3

S4

S5

S6

S7

Fl

F2

F3

Ml

M2

Espessura (Pb)
pol

. . . . . .

0.0050

0.0100

0,0008

0,0059

0,0050

0,0005

0,0197

0,0059
+

0,010

0.0048

nun
......

0.127

0,254

0,02

0,15

0,126
(D

0,0127

0.5

0,150
+

0,253
(2)

0,122

(1) Com camada protetora azul.
(2) Duas camadas de chumbo compostas com a emulsio salina.

Assim, os tipos de telas iittensifícadoras serão identificadas na radiografia através das siglas
"Pb", "FL" ou 'FM", Kguidas da classificação em código dos ecrans dianteiro/traseiro utilizados,
sempre obedecendo a esta ordem, como por exemplo: ecran Pb S1S2.
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4 MÉTODO

Sendo a finalidade desta pesquisa verificar a adequavio do uso de diferentes tipos de telas
intensificadoras e sua influência na qualidade de imagem radiogrifíca, tomou-se fundamental a
escolha de um procedimento que fornecesse detalhes sutis, cuja observaçio criteriosa permitisse um
estudo comparativo dos resultados. Optou-se então pelo método de cálculo do fator de intensidade e
da sensibilidade equivalente do penetrimetro para cada arranjo experimental.

Com base nas assertivas do Código de normas ASME, Seçio V e com o auxilio de um conjunto
de I.Q.I., muitas séries de ensaios radiogrificos se faraó necessárias para que, variando as
combinações de ecrans, filme e os parâmetros de espessura do material e energia de radiaçio, seja
possível chegar a algumas conclusões de real interesse técnico.

4.1 -Procedimento Básico.

Em cada série radiográfíca serão pré-fixados: o tipo de filme, o corpo de prova ( material e
espessura) e a energia da radiação x (ou fonte de emissão y ) , esgotando-se todas as possibilidades
de combinação coerente das telas intensificadoras disponíveis, a partir da opção "sem ecrans".

Alterando-se uma a uma as variáveis iniciais, os ciclos experimentais se sucederão, até que o
trabalho esteja concluído.

O procedimento básico a ser obedecido para cada radiografia, uma vez definidas as variáveis
básicas, é o seguinte:

- Determinar a combinação de telas intensificadoras.

•Verificar na tabela 4.1 (ASME, Seção V, Art. 2, T-276) o I.Q.I, recomendado para a espessura
do corpo de prova. Para obter mais pontos de análise, utilizar-se-á também neste trabalho mais
quatro penetrômetros da série, sendo dois com números de identificação imediatamente superiores e
dois inferiores ao número indicado, perfazendo um total de cinco indicadores de qualidade.

Tabela 4.1- Seleção do I.Q.I, em função da espessura do material.

Espessura de material
( m m )

até 6, inclusive
maior que 6 até 10
maior que 10 até 16
maior que 16 até 19
maior que 19 até 25
maior que 25 até 31
maior que 31 até 38
maior que 38 até 50
maior que 50 até 63
maior que 63 até 75
maior que 75 até 100

Indicador de Qualidade de Imagem (1)

Número de iden-
tificação (2)

10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50

Furo essencial

4T
4T
4T
4T
4T
4T
2T
2T
2T
2T
n
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(1) I.Q.I, colocado sobre a face do espécimem voltada para a fonte de radiação.
(2) Disponível também na série o penetrSmetro de número 7 (tabela 23).

• Preparar o corpo de prova, prendendo em sua face superior, lado a lado e em seqüência numérica
crescente, todos os I.Q.I, (figura 4.1).

* * :

* -i

7

" • •

o

i. * :

' • ' •

o

12

- • ÍK^Í

/ , * ; ' -

17

Figura 4.1- Arranjo dos I.Q.I, no corpo de prova.

• Providenciar através de marcadores de chumbo, o registro sobre o filme radiográfíco, de todas
as variáveis previamente definidas. Para identificar os ecrans, consultar tabela 3.1.

• Situar convenientemente o marcador "B", indicador da influência de radiação retroespalhada
sobre o filme.

- Determinar os parâmetros de exposição para cada ensaio, em função das variáveis pré-
estabelecidas e do valor da densidade a alcançar (D-2 t 10%), segundo as práticas radiográficas
usuais.

- Executar a radiografia e processá-la criteriosamente.

• Avaliar a qualidade do registro radiográfico segundo os critérios da norma estabelecida. Caso
este não atenda aos padrões especificados, repetir o ensaio corrigindo os fatores adequados.
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4.2» Tratamento de Resultados.

Uma vez alcançada a faixa aceitável de densidade, avaliada metódicainente sobre um ponto da
placa do I.Q.I. central, calcula-se o FATOR DE INTENSIFICAÇÃO do conjunto de telas
intensifícadoras empregadas, através dos parâmetros de exposição (equação 2.1).

Feito isto, observa-se criteriosamente a radiografia e anota-se o menor furo visível em cada
penetrâmetro, determinando então com auxilio da expressão (2.2), os valores de SENSIBILIDADE
PERCENTUAL EQUIVALENTE, sendo o menor deles considerado como referencial de qualidade
de imagem.

Tabular os resultados para posteriores comparações.

4.3- Equipamentos.

Unidade de Raios-x

Marca/modelo : BALTEAU/Baltospot GN 300/3P
Tipo de feixe: Panorâmico ortogonal, com janela para uso direciona!.
Foco efetivo : 4,2 mm
Variação de quilovoltagem: 75 KV até 300 KV
Corrente operacional máxima: 2 mA

Conjunto para Processamento de Filmes

Marca: KINDERMANN
Componentes: Tanque de processamento químico com temperatura controlada, tanque de lavagem
com sistema de água corrente, estufa para secagem de filmes.

Equipamentos para Exame de Radiografias.

Negatoscópio EIRJ, com potência ajustávei até 750 W
Negatoscópio KODAK, modelo Industrex II
Densitômetro PHOTOVOLT, com variação nominal da escala de densidade entre 0 e 5.

5- RESULTADOS

A tabela 5.1 resume todas as variáveis, parâmetros de exposição empregados, aspectos
observados e dados de confronto obtidos durante parte de um dos ciclos experimentais de ensaios
radiográfícos, que comporão o universo de informações necessárias para fundamentar a pesquisa.
Destarte, somente após a conclusão de toda a fase experimental haverá base para tecer
considerações técnicas abalizadas sobre a influência diferenciada dos vários tipos de telas
intensifícadoras na resposta radiográfíca. Os resultados obtidos e confirmados serão divulgados
oportunamente, em publicação complementar a este trabalho.
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Tabela 5.1- Amostragem de dados Experimentais,

FILME

KODAK

A

efacMsssft

dtpmm
(MO

10

Eaorgia
da

X
(KV)(I)

200

Tipo

Sjl 1 . t u »

i^vejensiei

Pb
Pb
Pb
Pb
Pb
Pb
Pb
Pb
Pb
Pb

Frente
(mm)

...„_

0.127
0.127
0.254
0.127
0.126
0.127
0.127
0.127
0.127
0.254

leVweM

m • -

rwMO
(MR)

0.254
0.127
0.254
0.127
0,126
0Tl27
0,127
0.150
0.020
0.020

Exposição
(mA-min)

(2)

8.25
4.5
4.5
6.0
4.0
4.5
4.5
4.0
4.C
4.5
6.0

Densidade

1,94
1.98
1.90
1.99
2.03
1.91
2.01
2.10
2.00
1.98
1.96

Falorde
IAIOMÍIWKÍO

t

•
4

1.00
1.84
.84

1.38
!.O6
.84
.84

!.O6
1.84
.84

1.38

iMbcadera d* Qualidade e> ISMMB

A 1

4T
4T
4T
4T
4T
4T

SL
4T

L4T

MOMT ÍWo visivvl

(3)

B
4T
4T
4T
2T
4T
2T
4T
4T
4T
4T
4T

C
4T
2T
2T
2T
2T
2T
2T
2T
2T
2T
2T

D
4T
T
T
2T
T
T
T
T
2T
2T
2T

E
2T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

BflMÉVm^Mmf

m
4JI
2M
2.69
2.54
3.0S
2.54
2.69
2.69
3.0S
3.05
3.05

(1) ou tipos de fonte emissora de radiação/-Neste caso a expesiçao será calculada em Ci.min.
(2) A dist&ncia da fonte ao filme é constante para todas as radiografias ( DFF» 70 cm ).
(3) Os cinco I.Q.I, aparecem nomeados em ordem alfabética, da esquerda para a direita, correspondendo

a letra C ao penetrâmetro indicado pela tabela 4.1, que no exemplo é o de número 12.



6- CONCLUSÕES

Os resultados desta pesquisa terio real utilidade na otimização da técnica radiográfka,
podendo mesmo trazer algumas informações novas, principalmente no que tange ao uso
dos ecrans fluorometilicos, pouco conhecidos dos profissionais brasileiros.

Todo o processo descrito é de aplicaçio simples e, apesar de exigir padrões acurados e
demandar um tempo de pesquisa relativamente longo, poderá ser repetido sempre que
surgirem novos interesses, inclusive utilizando fontes de gamagrafia industrial.
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