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1 - Sinopse

A condensação de vapor do metal do anodo nas paredes de vidro de uma ampola produtora de
raios X forma uma camada metálica, que é uma modalidade de filtração inerente. Esse processo é
chamado de metalização. A espessura da camada de metal cresce com a intensidade de uso da máquina
de raios X. Em geral, nas aplicações rotineiras, esse crescimento é desprezado e somente é considerado
quando seu valor atinge proporções tais que prejudicam a finalidade das irradiações. Há situações,
entretanto, nas quais não é correto ignorar esse crescimento da filtração inerente. Por exemplo, quando
se trata de máquina utilizada para calibração de instrumentos em feixes de raios X, o conhecimento do
valor da filtração inerente é desejável. Neste trabalho propõe-se um método de avaliação do acréscimo
da filtração inerente devido à metalização, utilizando os espectros de raios X estabelecidos em normas
internacionais. Tal método é útil para um laboratório de calibração, pois, por ser extremamente simples,
permite um acompanhamento periódico do crescimento da metalização. Nele a filtração inerente é
considerada como sendo composta pela soma de duas partes, uma fixa e outra variável. A fixa é aquela
filtração informada pela fábrica, composta pelo óleo refrigerante, janela de saída dos raios X, etc; a
variável é aquela devido à metalização, que cresce a partir do valor zero e vai aumentando
indefinidamente até prejudicar de forma definitiva a utilização da ampola, quando, então, ela é
substituída. O processo desenvolvido, por ser universal, pode ser aplicado a qualquer tipo de ampola de
raios X, seja para uso industrial ou médico ou em laboratório de calibração. O modelo matemático é
extremamente elementar - uma simples soma de duas partes, o que torna muito fácil a verificação de
sua eficácia. O estudo experimental da validade do método será objeto de outro trabalho.

2 - Introdução

A condensação de vapor do metal do anodo nas paredes de vidro de uma ampola produtora de
raios X forma uma camada metálica que é uma modalidade de filtração inerente. Como a vaporização é
cumulativa, também cumulativa é a condensação desses vapores, principalmente na região defronte ao
foco dos raios X. Esse fenômeno é chamado de metalização da ampola. A metalização, portanto, é um
processo dinâmico, sempre presente e é o principal causador do desgaste da ampola. A espessura da
camada de metal cresce com a intensidade de uso da máquina de raios X e não é correto considerar a
filtração inerente como uma quantidade constante, principalmente quando se trata de máquina utilizada
para calibração de instrumentos em feixes de raios X.

Uma notação razoável para a filtração inerente é, por exemplo,

Fine = Ffáb + δ (1)
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na qual Fine significa filtração inerente total,

Ffáb significa a filtração inerente informada pela fábrica e
δ (delta, letra do alfabeto grego, minúscula) significa o acréscimo na filtração inerente

devido à metalização.

O valor de δ é pequeno, mas não infinitesimal; ele é mensurável. Nessa sugestão de notação Ffáb é uma
constante e δ é variável, cujo valor é zero quando a ampola é nova e aumenta à medida em que a
ampola vai sendo utilizada.

Em um Laboratório de Calibração de Instrumentos é necessário que o espectro da radiação seja
muito bem conhecido. A IEC (International Electrotechnical Commission) estabeleceu alguns
procedimentos para a obtenção de espectros para calibração de instrumentos em feixes de raios X [1].
A aplicação de tais procedimentos implica em medidas sucessivas de camadas semi redutoras (CSR's)
permeadas por uma determinação de filtração a ser adicionada ao feixe, que será indicada por Fadi. Isso
é feito de tal forma que o laboratório obtenha um espectro de raios X padronizado, rastreável por
qualquer outro laboratório. A rastreabilidade é conseguida quando se tem a certeza de que o espectro é
gerado por uma ampola submetida à mesma tensão e à mesma filtração total. Em termos matemáticos:

Ffáb + δ + Fadi = K' (2)

ou ainda

δ + Fadi = K' - Ffáb = K (3)

Em (2) e (3) Ffáb, K' e K representam valores constantes para uma dada ampola. Logo, no lado
esquerdo da igualdade (3) estão duas quantidades reciprocamente variáveis; no lado direito está uma
constante.

A filtração a ser adicionada, Fadi, é reciprocamente dependente da filtração inerente devido à
metalização, δ. Quanto maior essa, menor aquela, para que a soma resulte em K. Em casos extremos
fica evidente essa dependência: δ nulo (metalização nula, ampola nova) implica numa dada filtração a
ser adicionada, que será máxima; δ alto (ampola desgastada, anodo bastante utilizado), implica em
filtração a ser adicionada menor. O quão menor será essa vai depender do quão maior for aquela. O
valor mínimo limite para a filtração a ser adicionada é zero. Nesse caso a própria metalização, somada
à Ffáb, já fará a parte da filtração a ser adicionada. Os dois casos extremos são, portanto, metalização
nula e metalização tal que a filtração inerente total já faça o papel da filtração a ser adicionada. Pode
acontecer ainda que δ seja maior que K, o que implica em Fadi negativa, ou seja, δ já será tão grande
que, quando somada à Ffáb levará a um valor de filtração inerente total maior que a filtração necessária
para obter o espectro padronizado. Nesse caso a ampola não se prestará para a obtenção dos espectros
preconizados pela IEC para calibração de instrumentos.

Verificou-se que é possível inferir o valor de δ comparando entre si valores de 1ª e 2ª CSR's,
obtidos de duas formas: a) experimentalmente e b) por programas simuladores de espectros.

Esse processo será útil em laboratórios de calibração, que doravante podem proceder avaliações
periódicas da filtração inerente.
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3 - Materiais e Métodos

Utilizou-se a máquina de raios X Pantak-Seifert Isovolt 320 do Laboratório de Calibração de
Dosímetros do CDTN, cuja filtração removível de 2,0 mm Al foi retirada. Essa filtração de 2,0 mm de
Al foi colocada pela fábrica na janela dos raios X e é parte integrante da máquina, projetada para
radiografia industrial. Ela não deve ser confundida com filtrações adicionais a serem calculadas e
introduzidas na janela, de modo a obter os espectros desejados. Após a retirada restou apenas a filtração
inerente de 7 mmBe, conforme catálogo do equipamento [2]. Assim o valor de Ffáb é 7 mmBe e,
quando a máquina era nova, δ = 0. Portanto, a filtração inerente era inicialmente de 7 mmBe quando a
máquina foi instalada, ou seja, utilizando a igualdade (1):

Fine = Ffáb + δ   ⇒   Fine = 7 mmBe + 0 = 7 mmBe (1)

Para obtenção dos espectros padronizados pela IEC, cujos procedimentos de obtenção não estão
descritos nesse trabalho, foi utilizado o medidor Radcal, modelo 9010 com câmara de ionização de 6
cm3.

O método para determinação do valor de δ é bastante simples e, na verdade, os passos teriam
mesmo de ser dados por qualquer laboratório de calibração, ao se implantar as qualidade de espectros
descritos pela IEC. O método pode ser descrito através dos passos abaixo. O passo a é aquele
preconizados pela IEC; os passos b e c são os propostos para comporem a metodologia de avaliação de
δ.

a) O experimentador mede os valores das CSR's do espectro "puro", sem filtração adicional, aplica os
procedimentos da IEC, obtém o valor de Fadi, adiciona-o ao feixe, mede novamente as CSR's do
espectro agora filtrado e compara os valores obtidos com os valores tabelados pela IEC. Nesses
procedimentos o valor de δ está implícito nas medidas. Independente do conhecimento do
experimentador, δ se faz presente o tempo todo simplesmente porque a metalização está lá e sua
presença vai influenciar nos valores das CSR's. O experimentador ignora o valor de δ; na verdade, ele
nem o considera. Isso não cria problema algum, pois o que torna realmente os espectros da IEC
padronizados é a constância da filtração total (K'), como está claramente visível na igualdade (2). Em
qualquer circunstância será obtido o mesmo espectro de raios X, desde que a filtração total valha K' e
obviamente seja utilizada a mesma tensão. Os três membros do lado esquerdo da igualdade (2) podem
variar à vontade de laboratório para laboratório ou de máquina para máquina ou ainda numa mesma
máquina, com o correr do tempo, desde que a filtração total seja K'.

b) Procede-se uma simulação do espectro filtrado, usando, por exemplo, o programa XCOMP5R [3],
obtido gratuitamente na internet [4]. Na simulação, na qual é obrigatório que se informe o valor de todo
e qualquer filtro, o valor de δ não é informado, simplesmente porque ou ele não é conhecido ou é
suposto com valor nulo. Informa-se apenas os valores de Ffáb e de Fadi. Obtém-se assim um espectro
com os respectivos valores de 1ª e 2ª CSR's, que devem ser similares ou próximos das 1ª e 2ª CSR's do
espectro filtrado, medidos em laboratório. Serão similares ou próximos, mas não exatamente iguais,
isso acontece justamente por causa da ausência do valor de δ na simulação.

c) quando se compara os valores de CSR's obtidos em a e b, e se δ for diferente de zero, torna-se
evidente que vai haver diferença; essa diferença é devida a não inserção, no passo b, do valor da
filtração inerente devido à metalização. Como os programas simuladores são extremamente ágeis,
rápidos e muito precisos na simulação, basta acrescentar valores à filtração inerente (em mmAl), num
processo interativo de poucos minutos, até que os valores de CSR's obtidos pelo simulador se igualem
aos valores obtidos experimentalmente. Quando isso acontecer, o acréscimo na filtração inerente que
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foi necessário para a obtenção da igualdade será simplesmente aquele devido à metalização da ampola.
Em outras palavras, determina-se, por comparação, o valor de δ.

O uso de um programa simulador é o que torna possível realçar o valor de δ, de fazê-lo se
mostrar. Nos procedimentos da IEC ele está implícito; no simulador ele tem que ser explícito, caso
contrário, haverá diferença nos valores das 1ª e 2ª CSR's obtidas por ambos processos.

4 - Resultados

Ao se tentar obter alguns espectros da IEC, foi necessário que se calculasse a filtração total da
máquina de raios X citada no tópico anterior. Para isso utilizou-se dos dois métodos de cálculo
indiretos descritos em [5]. O resultado foi de 2,2 mmAl para a filtração total, independente de qual dos
dois métodos fosse aplicado. Quando isso foi feito a filtração de 2 mmAl (de fábrica) ainda estava
instalada na janela da ampola. Embora na época dessas medições a idéia de estabelecer um método de
medida da contribuição da metalização ainda não existisse, já se apresentava naqueles cálculos uma
primeira indicação de que havia um excesso de 0,2 mmAl na filtração. Esse valor, por ser baixo, podia
muito bem estar dentro de limites de validade ou erros dos citados métodos de avaliação da filtração
total empregados. Por isso naquela ocasião não se deu grande importância a ele.

A filtração de fábrica de 2 mmAl foi retirada e todo o processo de obtenção dos espectros da
IEC foi repetido. Como uma forma de conferência dos resultados optou-se por simular os espectros
obtidos; para tanto utilizou-se o programa XCOMP5R. Surgiram indícios de que havia algo estranho,
pois os espectros simulados sempre resultavam em CSR's um pouco menores que as determinadas
experimentalmente. Verificou-se que as diferenças praticamente desapareciam quando se acrescentava
cerca de 0,2 mmAl à filtração do espectro simulado e daí surgiu com clareza que a simulação
explicitava a influência da metalização, ao passo que os procedimentos da IEC a camuflavam. Nessa
primeira aplicação do método, o valor 0,2 mmAl foi bom para ajustar a 1ª CSR; para o ajuste da 2ª
parece que houve uma grande dispersão. A Tabela 1 mostra alguns dados preliminares. Deve-se
ressaltar que as irradiações que deram origem a esses números não foram idealizadas com o propósito
de testar o método. Um outro trabalho está em processo de preparação, mais elaborado, completamente
experimental, com o propósito de submeter o método à uma prova mais rigorosa. Nele serão utilizadas
pelo menos duas máquinas de raios X, com desgastes diferentes nas ampolas, bem como serão
consideradas as incertezas de medição envolvidas, o que não foi feito neste atual trabalho. A grande
dispersão observada para o ajuste da 2ª CSR será objeto de estudo naquele trabalho.

Tabela 1 - Faixa de acréscimo de filtração (δ) que melhor iguala o espectro simulado ao experimental.
Entre parêntesis o extremo do intervalo do qual a coincidência está mais próxima.

Tensão
(kV)

1ª CSR
(δ em mmAl)

2 ª CSR
(δ em mmAl)

40 0,2  <  δ  <  0,3   (0,3) 0,3  <  δ  <  0,4   (0,35 - eqüidistante)

80 0,1  <  δ  <  0,2   (0,1) 0,6  <  δ  <  0,7   (0,7)

150 0,1  <  δ  <  0,2   (0,1) 1,9  <  δ  <  2,0   (1,9)

Esses números não são ainda suficientes para se estabelecer com firmeza a validade do método.
Espera-se que as novas medidas, incluindo as incertezas, sirvam para decidir com exatidão a questão.
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5 - Discussão

Os dados disponíveis ainda são muito poucos para se afirmar categoricamente a pertinência do
método. É necessário e saudável que ele seja posto a prova em mais de uma máquina de raios X, em
mais de um espectro e por outros grupos de pesquisa. É necessário também se estabelecer os desvios
das medidas, de modo a evidenciar bem o quanto pode ser erro e o quanto pode ser devido a presença
de filtração devido à metalização. O que se pretende com esse atual trabalho é apenas lançar a idéia.

Como pontos positivos pode-se citar a simplicidade do método e a evidência matemática dos
argumentos.

Como ponto negativo cita-se o fato de que δ representa a metalização devido à deposição de
material do anodo, em geral, tungstênio (W) para máquinas convencionais, ao passo que nesse trabalho
esse fato foi ignorado, pois no lugar de W simulou-se com Al. É claro que pode-se pensar em
equivalência entre W e Al através da razão inversa entre as densidades, mas isso não remove o erro de
se ter ajustado o espectro simulado com acréscimo na espessura de Al, e não em W, como deveria ser.
Note-se que nas CSR's experimentais, as filtrações presentes eram a de fábrica, a da metalização e a
adicionada, expressas em mm de Be, em mm de W e mm de Al, respectivamente. Na simulação o W
foi substituído pelo Al, pois aquele não é disponível no programa XCOMP5R. Se se quiser uma
aproximação melhor ainda para a realidade do fenômeno, deve-se procurar um programa simulador que
aceite a inserção de filtros do metal vaporizado, no caso o tungstênio.

Esta constatação abre um novo tema para a validação experimental do método proposto. Pode-
se acrescentar filtros à vontade e medir as CSR's. Em havendo o material ou elemento correspondente
no programa simulador, basta procurar a configuração que melhor iguala as duplas de CSR's.

Há ainda outro fato: o uso de um espectro de referência não é essencial; é desejável, mas não
essencial. No caso desse trabalho usou-se espectros da IEC. Eles foram necessários apenas para
explicar o emprego das igualdades (2) e (3). Em realidade o método proposto pode ser testado
simplesmente montando-se uma curva de atenuação para uma dada configuração de tensão, carga e
filtração inerente total. Este será tomado como espectro de referência. Repete-se depois o processo para
outra curva de atenuação, com a mesma configuração da primeira, acrescentada de alguma filtração
adicional. Determina-se as primeiras e segundas CSR's para as duas curvas. Por fim procede-se a
simulação da segunda curva de atenuação quando então a ausência de δ se fará notar através de um
menor valor das CSR's simuladas, em comparação com as CSR's experimentais.

6 - Conclusão

Espera-se que o método proposto seja pertinente e, em sendo, que seja útil aos laboratórios de
calibração e a tantos outros profissionais que queiram tornar seus processos de medida cada vez mais
próximos à realidade.

A inovação apresentada nesse trabalho é a percepção da diferença entre dois métodos de
obtenção das 1ª e 2ª CSR's e do potencial de pesquisa que essa diferença acarreta. O primeiro é a
medida experimental direta, através de curvas de atenuação. O segundo é a aplicação de um programa
simulador. No primeiro não há distinção entre as filtrações; no segundo há. Em outras palavras, no
primeiro mede-se apenas aquilo que é resultado da presença dos filtros, sejam eles quais forem; no
segundo cada componente da filtração tem que ser explicitado. É essa diferença que permite seja
realçado o valor do acréscimo na filtração inerente devido à metalização.
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7 - Abstract

The deposition of the anode's metal vapor on the tube glass wall is one kind of the so called
inherent filtration. It forms a metal layer in the internal wall of the tube, just in front of the X ray focus.
This process is known as metallization. The greater the use of the tube, the higher the thickness of the
metal layer. In routine applications this growth is ignored. It is only taken into account when the
metallization reaches very high values, disturbing the tube performance. Nevertheless there are
instances where the metallization may not be ignored, such as in calibration procedures, when radiation
monitors are exposed to X rays spectra. This work proposes an assessment method of the metallization.
Such a method is useful to periodically monitor the metallization growth of the tube. The inherent
filtration is supposed to be a sum of two parts, a constant one - the factory declared inherent filtration -
and a variable one - just that caused by metallization. The mathematical model is extremely simple: a
sum of the two parts. As a consequence, it is easy to verify its applicability, what will be done in
another work.
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