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SINOPSE 

O surgimento de eQuipamento de raios-x em te mo o real com « uti-
iização de nncr o l o c o aore grandes perspectivas n« inspeção, seriada ou 
não, de peouenos componentes da indústria de microeietrpníca, fgndi-
çCes de alta precisão e mecânica fina. 

Apresentei-te exemplos reais de aoiitoiSo. t> t u- i i.>.... «s perspec-
tiwas lUturôS Oci U U n ( o . 

Conciui-se peia necessidade premente oe oivuigòvõo e implanta
ção da técnica no mercado industriai brasileiro visando aumento da 
Qualidade d o produto e aumento de compet • 11 v i d o cie nt> mtrtado nacional 
e i nternaciona i . 



APLICAÇÃO DA TÉCNICA RADIOGRlFlCA POR MICROFOCO 

1. INTRODUpIO 

A técnica radiografica como instiumento dot. ensaios não-destru-
tivos tem sido amplamente utilizada pela indústria em gerai na detec
ção de laihas eventuais. 

E de entendimento comum aue o operador de radiografia precisa 
de imagens de r a i o s * com alto contraste e boa definição. í bem sabido 
oue raios-x com baixo kV precisam de aparelhos de ratos-x com alta po
tência de dissipaç&o, o oue resulta em focos relativamente grandes. E 
também e* sabido Que uma certa penumbra geométrica é produzida devido 
às dimensões finítas dos focos das fontes de raios-x. 

Com o desenvolvimento da técnica radiogrâfica microfocada, um 
novo impulso foi dado aos ensaios não-destrutivos, pois agora imagens 
ampliadas e de grande definição podem ser obtidas. 

2. TÉCNICA RADIOGRAFICA KlCROFOCADA 

A radiografia microfocada é simplesmente uma extensão da radio
grafia convencionai, tornada possível através do desenvolvimento do 
tubo de raios-x com microfoco. 

Uma classificação usualmente adotada da técnica radiográfica 
quanto ao tamanho focai consiste nas seguintes faixas: 

Classificação Tamanho focai aparente 

Convencional 1 a <? mm 
Mi r> i focada. 0,1 a 0,99 mm 
Microfocada 0,001 a 0,099 mm 

Tamanhos focais convencionais e m i m f o c o s até cerca oe 0,2 mm 
podem ser atingidos oor meio de configurações anodo/catodo no tubo de 
ra i o$-x. 

Para tamanhos focais menores são necessárias técnicas de foca-
lizapSo eletrônica, onde o anodo atua como um eletrodo de aceleração, 
passando os elétrons através de uma abertura em direção ao alvo, sob a 
forma de um feixe fino e P O U C O divergente, como se pode ver na figura 
2.1 . 

Quando os elétrons deixam para trás o campo elétrico da regiio 
anócica, são focalizados por lentes magnéticas ou eietrostátleas espe
ciais e concentrados no menor ponto possível sobre a superfície do al
vo. 

0 projeto das lentes requer cui dados^especiais, pois erros de 
focaiização possuem uma significativa influência sobre o poder de re
solução do sistema. 

Os catodos devem ser relativamente pequenos com alto desempenho 
de emissão de elétrons, e com vida útil razoável. 0 problema da vida 
útil é contornado pela possibilidade de substituição dos mesmos em tu
bos de ratos-x desmontáveis com sistema de geração e manutenção de vá-



3*3. 

cue. 
Elétrons com energia oe algumas dezenas a ctntenas fle ouiio-

voits. tais como são produzidos nos tubos de raios-*, converteu. suas 
energias cinéticas principalmente em calor quando da colisão com o al
vo e menos de 1% € convertido em radiaçSo x. 

Este calor é dissipado por condução no material do alvo e a 
teoria da dissipaçãu térmica de pequenos volumes nos d«2 Que o produto 
da carga específica admissível no alvo (W/mn.?) e o diâmetro focai t 
constante, o que demonstra oue a transferência térmica oo centro oo 
foco é um problema com grandes áreas H I A U . Não obstante. <» r e o u v i 
da vida utii do alvo na radiografia microfocada é de suma importância. 
o que justifica a uttitzaçSo de atvos cilíndricos que podem ser gira
dos de forma a permitir que novas áreas focais sejam utilizadas e Que 
oodem ser substituídos facilmente, quando tooa a sua área útii for 
utilizada. Além disso, a possibilidade de substituição do alvo e tam
bém da janela do cabeçote permite a obtenção de outros t&pectros oe 
energia pela troca do material (Ti, Co, K o ) . o oue oofie ser vantajoso 
em radiografias com baixas energias. 

2.1. VANTAGENS DA TÉCNICA DE RADIOGRAFIA KlCROFOCADA 

2.1.".. Redupão da Penumbra Geométrica 

Em manuais de radiografia pode-se encontrar as fórmulas básicas 
para o calculo da Penumbra, levando em conta as dimensões do foco. 
distância foco-filme,. distancia foco-objeto e penumbra inerente oo 
detector, como mostra a figura 2.2. 

Podemos verificar oue uma diminuição do tamanno focai acarreta 
uma diminuição da penumbra geométrica. Se for possívei operar com fo
cos de dimensSes bem menores em comparação con as dimensões dos defei
tos, a redução da penumbra geométrica é tal oue torna viável a reali
zação da ampliação de imagens, como mostra a igura 2.3. 

2.1.2. Ampliação da imagem 

Principalmente em combinação com a formação 
real, a técnica de ampliação é especialmente inte 
a imagem do defeito t3o grande quanto possível, c 
ras 2.2 e 2.3. 

Desta forma poderemos superar as insuficiên 
de raios-x, que são: 

- penumbra inerente do filme. 
- orar.ulação o o f i l me , 
- penumbra devido a telas intensificadoras, 
- limitações na detectabi I i dade dos intensifications de imagen.. 
- tamanho dos elementos detectores em sistemas de conjuntos oe 

detectores. 
- penumbra devido a teias de monitores. 

de imagem em tempo 
ressante, P O I S torna 
orno mostram as f igu-

cias dos detectores 

2.1.3. Redução da influência da Radiação Secundária 
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Devido li possibilidade de se utilizar distâncias objeto-oetec-
tor maiores, temos uma s i 9 m f i c a n t e redupio de detecção da radiação 
secundaria. A mesma aumenta a densidade sem aumentar o contraste. 0 
resultado da redupio da radiação secundária ê um aumento significativo 
do contraste para a mesma densidade do filme, aumentando assim a sen
sibilidade do ensaio, como mostra a figura 2.4. 

£.1.4. Redução do Tempo de E X P O & I ç ã o . 

Se não houver necessidade de aumento da imagem, a distancio 
fonte-detector pode ser significativamente redu2ida sem perda de defi
nição da imagem, isto ouer dizer Que o tempo de exposição pode ser re
duzido e também que a radiografia pode ser obtida nos casos onde hou
ver limitação no acesso « área a ser inspecionada. Anodos cilíndricos 
de peQuenos diâmetros (4 mm) podem auxiliar bastante nestes casos. 

2.1.5. Melhor Profundidade de Foco. 

Na radiografia convencionai, as indicações mais próximas da 
fonte ficam menos nítidas (reduçSo na sensibilidade) do que aquelas 
mais próximas do piano da imagem. Devido a este fato, peças grossas 
podem ser radiografadas com uma melhor sensibilidade em toda a sua es
pessura do que seria possível na radiografia convencional com a mesma 
energia. 

£.1.6. Uso de Man 1puladores 

Para se conseguir todo o potencial da radiografia ao vivo com 
microfico, é necessário empregar um manípuiador com cinco ei<os. A mo
vimentação da peça através do feixe de raios-x melhora a tíe:ectabiii-
dade (ias tíescont i nu 1 dades . um manípuiador também pode ser utilizado 
para a otimização da posição da peça na inspeção em tempo real, ou se
ja, é possível alinhar a trinca com o feixe de radiação. Em algumas 
aplicações basta girar a peça para se obter o efeito desejado. Também 
é possível aproximar ou afastar as indicações auxiliando a interpreta
ção e identificação. Em todas as situações a imagem se mantém nítida e 
bem definida, tanto proximo do plano de imagem quanto devido "a profun
didade de foco dos equipamentos com foco reduzido. 

2.2. APLICAÇÕES DA RADIOGRAFIA COM MICR0F0C0 

A radiografia com microfoco pode ser usada no lugar da radio
grafia convencional, desde que as aplicações estejam dentro da faixa 
de qui1 ovo 1tagem do aparelho. A aplicação da radiografia com microfoco 
também é óbvia nas áreas onde a radiografia convencionai não pode ser 
aplicada devido aos problemas de acesso. Nestes casos estão incluídos 
a6 turbinas a jato, componentes de armamento, conjuntos complexos, 
fundidos e forjados. A técnica de parede simples em tubos, com a fonte 
posicionada no interior, freqüentemente resulta em mais do que a sim-
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t->(-v duplicação da sensibilidade atingível, ouando comparada com té<-
nicas convencionais. 

^A radiografia com foco reduzido também pode ser empresada na 
inspeção de componentes onde as possibilidades de falha, mesmo que oe-
ouenas. são inaceitáveis. Dentre essas aplicações estío a indústria 
aeronáutica, espacial e eletrônica. 

Algumas aplicações onde a radiografia microfocada tem sido uti-
• ?adc* com sucesso são: detecção de microv*2ios em cerâmica, fundidos 

irfticos tais como lâminas de turbina, trinca de corrosão sob tensão e 
trincas cr fadiga em estruturas de avião, detecção de va2ios. trinca:. 
»- corosidede em todos os tipos de componentes metálicos. Outra:- írtof. 
i-rtOt a radiografia com microfoco está sendo empregada são: insprçSo ot 
materiais compostos, plásticos e metais leves. Evidentemente a indus
trio eletrônica com seus rigorosos requisitos de inspeções críticas de 
peças pequenas e conjuntos também constituem o rol dos crescentes 
usuários oa radiografia com microfoco. 

Outra aplicação ímpar da radiografia projetada com microfoco e 
a precisa medição dimensionai de tubos, folgas, furos e componentes 
oue são inacessíveis, frágeis ou muito pequenos para serem medidos Por 
meios mecânicos (anteparos soldados soldados com laser, p . e . ) . A téc
nica também esta sendo satisfatoriamente empregada na inspeção de com
ponentes radioativos. 

Também existe uma grande variedade de aplicações da radiografia 
com microfoco em tempo real além das mencionadas anteriormente. Dentre 
elas destacam-se a observação dinâmica de componentes em funcionamen
to, estudos para a mistura de líoutdos em tubos e passagens, estudo 
dinâmico de materiais e alinhamento preciso das peças antes da radio
grafia com f i ime . 

3. EXEMPLOS PRÁTICOS DE APLICAÇlO DA RADIOGRAFIA COM MICROFOCO. 

A seguir apresenta-se algumas aplicações levadas a termo com o 
Equipamento de Raios-X com Microfoco m s t a i a d o no Laboratório de En
saios Mão-destrutivos da Associação Brasileira de Ensaios Não-destru-
tivos. 

0 eouipamento P O S S U Í as seguintes características básica»: 

Marca: FEINFOCUS. 
Modelo: 160.50. 
Engulo solido útil do feixe: 40 graus. 
Ângulo médio do alvo: 50 graus. 
Alvo: cilíndrico i ntercambi ávei , material padrão t u n g s t ê m o . 
Janela: 0,5 mm de Berílio. 
KiI ovoitagem : 5 a 160 kV; 
Miiiamperagem: o a 1,0 mA. 
Ponto focai ajustável: 3 a 1000 micra. 
Sistema de detecção: intensificador de imagem Tnomson-CSF,motíéi o 
7H9412F. camera Bosch, modelo T.YK91D. s m t e t i z a d o r de contorno 
For.A, modelo IV-530, monitor Bosh, modelo TE3BC91, 
Sistema de manipulação: tris movimentos retliíneos (x, y e z) e 
dois rotativos (x e y) no objeto, e um movimento retiiíneo (eixo z) 
no intensificador de imagem. 
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Possibilidades de registro d» imaaem: en. <»:«.«- r*diogrifico. da te
la atravé* de earner* uoiarôide. em papei «itavés de impressora tér
mica, em videotape e «ia imagem digitaiizad* por computador. 

A figura 3.1 mostra o equipamento de raios-x com microfoco da 
ABENDE. 

a figura 3.? mostra o painel de controle com o monitor. 
A figura 3.3 mostra o interior d» cnt>>t.v et chumbo visualizando 

o cabeçote de raios-» e o mampuiador portanuf c i>epa a ser ensaiada. 

3.1. INSPEÇÃO DL COMPONENTES MlCROELETRONICOS 

A junção da técnica de radiografia microfocada com a avaliação 
em tempo real enquanto o objeto é manipulado, permite uma visualização 
rápida e exata de detalhes em muitos tipos oe arranjos e componentes 
eletrônicos, possibilitando a detecpao e anúlise de uma grande varie
dade de falhas, entre as ouais podemos citar insuficiência de material 
na brasagem ou formação m-adeouada da junta, locai izacáo de falha de 
metalizapao em componentes encapsu lados, foi hot- de eietrodeposipão em 
furos passante* e locaiizapão de falhas no encaosuIamento. 

A figura 3.4a mostra o registro da inspeção de 
um ship onde se verificou a existência de falha no substrato. 

3.2. DETECpXo E DIMENSI0NAMENTO DE FALHAS NA ANÁLISE DO ACÚMULO DE DA
NOS POR FADIGA NUMA JUNTA SOLDADA E MARTELADA DO AÇO BS 4360 50D 
USADO EM ESTRUTURAS OFFSHORE. 

As plataformas offshore send) construídas de estruturas metáli
cas soldadas, têm como pontos fracos, no Que diz respeito ao seu com
portamento à fadiga, as juntjs soldadas. 0 marteiamento consiste em 
provocar uma deformação plástica localizada na região de maior suscep-
tibiiidade através da utilização de um marteiete pneumático 

Trabalhos de pesoutsa levados a termo na universidade Federal do 
Rio de Janeiro tratam de analisar o comportamento de juntas soldadas 
cruciformes submetidas a marteiamento e posteriormente"» fadiga, sendo 
necessário investigar o aparecimento e o crescimento de trincas na re
gião martelada. 

Estas trincas são de comprimento e altura muito pequenos (da or
dem de 0,2 mm) e de difícil detecção devido à sua forma irregular. 

O aparelho de raios-x com microfoco, devido à sua alta sensibi
lidade e à facilidade de se encontrar a orientação correta da trinca 
para a sua detecção, se revelou como o meio mais adequado para a ins
peção dos corpos de prova testados. 

A figura 3.5 mostra a radiografia de um dos corpos de prova onde 
se localizou uma falha de 0,2 mm de altura partindo da superfície mar
te i ada. 

3.3. INSPEÇÃO DE PALHETAS DE TURBINAS A GÁS 

Neste exemplo tratou-se de verificar a possibilidade de utilizar 
a radiografia com microfoco na detecção e avaliação de descontinutda-
des em paihetas de turbinas a gás a serem utilizadas na compressão de 
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<tâs> na*, i» i at aform* s. c>- ••» t.««i.«ç So oe petróleo. Neste caso. o objetivo é 
e f e t u m o controle dr uu«iid»úe das painetas na produção, uma vet Que 
se pretende efetuar a nacionalização do produto. 

A experiência mostrou que a geometria variada das oainetas não 
dicuita a realização do ensaio, obtendo-se imagens de e*ce;ente quali
dade e resolução. 

a fi9ura 3.6 nn.v-rp „ radiografia de uma paiheta de turbina 
Hispano Suiza sem d e t n n *»»r.„ idades presentes. 

3 . 4 . DETECP&O E Dl KENS• . Z-'<bKi K70 DE POROS IDâDES EH SOLDAS EFETUADAS PE
LO PROCESSO KIG-SiNÉRG;Cl LK TUBOS DE ALUKÍNIO 

Tubo* de alumínio 6063-T6 são utilizados em barramer.tos elétri
cos, podendo apresentar problemas de fadiga caso contenham porosidade 
alinhada ou falta de fusão na ra«2. 

Trabalho de oesouisâ efetuado na Universidade Federai do Rio de 
janeiro trata de determinar os parâmetros de soidagem P t o processo 
M f G - s m é r g » c o ótimos para este caso. Para isto. é importante Que se 
determine a localização, tamanho, distribuição e forma daí Porosidades 
ocorridas durante o processo, o Que justifica a utilização oa radit-
grafia com microfoco com visualização em tempo real. 

A figura 3.7 mostra os registros da imagem da etaoa ascendente 
da solda em um tubo com espessura de parede de 6,5 mm. 

3 . 5 . INSPEÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO REVESTIDOS COM ISOIANTE TÉRMICO 

um oos grandes problemas enfrentados na inspeção ce equipamen
tos na indústria petroQuímica f o controle da perda de parede (corro
são/erosão) em tubuiaçCes de pequeno diâmetro que servem a equipamen
tos de piantas Químicas, tais como trocadores de calor, reatores de 
processo, etc. Estes eQuipamertos trabalham ininterruptamente e uma 
parada para inspeção acarreta grandes perdas na produção. 

0 ensaio por correntes parasitas exige a parada do equipamento, 
o Que onera muito este tipo de ensaio. 

Além disso, estas tubulações podem ter alta temperatura super
ficial ou conter revestimentos térmicos, os Q U Ô I S teriam cue ser remo
vidos para uma inspeção por ultra-som e poderiam inviabii zar uma ins
peção por radiografia convencionai aliados a um espaço reduzido para 
i ocaii zaçao da fonte. 

A inspeção por meio de radiografia microfocada er tempo real 
alta a alta qualidade da imagem com a obtenção de imagem instantânea 
no monitor, o aue reduz consideravelmente o tempo de inspeção e permi
te a identificação das descontinuidatíes a despeito da existência de 
camada de isoiante térmico. 

A figura 3.8 mostra a radiografia de parte de ume tubulação et 
18,6 mm de diâmetro interno e 4,2 mm de espessura de pareoe revestida 
com uma camada de isoiante térmico (sificato de cálcio) oe S3 mm de 
espessura coberta, na região dos joelhos, com uma camada de aicatrão 
de hulha enrijecido com teia de arame de aço e coberta, nos trechos 
retos, com folha de alumfnio e papelão. 



«. CONCIUSÔÍS 

ft radi09r«tii« com microfoco oferece uma nove dimensão na radio
grafia industriei. Ele oumente e detectebi I idede das descontinuidades 
nas técnicas com filme e traz a inspeção radiográfica «o vivo tanto 
para o laboratório ouanto para a fábrica em tnspeçSo contínua. 

í uma poCfro'B ? nova tfcnica de END oue pode ser utilizada sa-
ti&fatorlamentt i.o: vários reauisitos críticos de m s p e ç 5 o d« atuali
dade. 

A S U A «.tiitcrjôi. nos problemas de inspeção rad i ográf i ca resul
tará na melhoro c< >ensi ti» idade na detecção de d e s c o n t m u idades e 
confiabilidade i»«»« O usuário e clientes. 
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FIG. 2.1: CABEÇOTE DE RAIOS-X COM MICROFOCO COM FOCALIZADO ELETRO

MAGNÉTICA 
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FIG. 2.2: DEFINIÇÃO DE PENUMBRA GEOMÉTRICA. 
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MAGNIFICATION vs UNSHARPNESS FOR DIFFERENT FOCUS SIZES 

FOCUS SIZE F 
2 t o 0 2 » m 60jm 15 pa 10 p» 

5 pm 

FOCUS SIZE F 

I 

•100 •200 •300 *400 
MAGNIHCAT10N M 

F I G . 2 . 3 : AMPLIAÇÃO X PENUMBRA PARA DIFERENTES TAMANHOS DE FOCOS 



ILLUSTRATION SHOWING THE REDUCTION IN FORWARD 
SCATTERED RADIATION REACHING THE FILM WITH 

MICROFOCUS PROJECTION MAGNIFICATION RADIOGRAPHY 

OBJECT 

AIR ATTENUATION OF 
SCATTERED RADIATION 

REDUCTION IN AMOUNT OF 
SCATTERED RADIATION 

REACHING FILM 

MICROFOCUS 
X-RAY SOURCE 

REDUCED VOLUME 
CAUSING SCATTER 

GREATER DISPERSION OF 
SCATTERED RADIATION 

FILM 

F I G . 2 . 4 : REDUCfcO DA INFLUÊNCIA DA RADIAÇÃO SECUNDARIA. 
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FIG. 3.1: APARELHO DE RAIOS-X COM MICROFOCO DA ABENDE. 

FIG. 3.2: PAINEL DE CONTROLE DO APARELHO DE RAIOS-X COM MICROFOCO. 
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FIG. 3.3 : INTERJOR DA CABINE DE CHUMBO DO APARELHO D E RSI0S-X COM 

MICROPOCO (VISTA DA JANELA). 
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FIG. 3.4a: COMPONENTE ELETRÔNICO COM FALHA NO SUBSTRATO. 



37Í 

37 

FIG. 3.4b: REGISTRO EM PAPEL TERMOFAX DA VISÃO GERAL DE UMA PLACA 

ELETRÔNICA COM SHIP (EM DIAGONAL). 
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FIG. 3.5*. CORPO DE PROVA DE FADIGA DE JUNTA SOLDADA E MARTELADA COM 

TRINCAS DE 0,2 mm de ALTURA. 
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FIG. 3.6: RADIOGRAFIA DE PALHETA DE TURBINA HISPANO SUIZA. 



PIG. 3.7: ETAPA ASCENDENTE DE SOLDA PELO PROCESSO MIG-SINERGICO DE 

TUBO DE ALUMÍNIO COM 6,5 mm DE ESPESSURA DE PAREDE, CON

TENDO POROS 
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FIG. 3.8: RADIOGRAFIA DE TUBULAÇÃO REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO E 

ALCATRÂO DE HULHA ENRIJECIDO E FOLHA DE ALUMÍNIO,0 18,6mm. 


