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RADIOGRAFIA COM ELÉTRONS INDUZIDA POR NÊUTRONS

Marcos Leandro Garcia Andrade

RESUMO
No presente trabalho foi desenvolvida uma nova técnica radiográfica
que utiliza feixes de elétrons de baixa energia como radiação penetrante para
inspecionar amostras finas com espessuras da ordem de micra. Esta técnica é
denominada, radiografia com elétrons induzida por nêutrons e os feixes são
obtidos mediante a irradiação de uma tela de gadolínio com nêutrons térmicos.
Foram determinadas as condições ótimas para a obtenção de radiografias no
filme convencional para raios - X, Kodak Industrex AA, utilizando um sistema
digital para análise do grau de enegrecimento dos filmes. Todas as irradiações
foram realizadas em um equipamento radiográfico instalado no canal de
irradiação 08 do reator nuclear de pesquisas IEA-R1 do IPEN-CNEN/SP. O tempo
de irradiação necessário para se obter a radiografia com o melhor contraste foi de
100 segundos e nesta condição foi possível discernir 1 µm em 24 µm de alumínio
com uma resolução máxima de 32 µm. As imagens radiográficas obtidas no IPENCNEN/SP por esta técnica apresentam visualmente uma qualidade superior
quando comparadas as obtidas pelas outras técnicas radiográficas usuais que
utilizam elétrons como radiação penetrante e filmes para o registro da imagem.
Além disto, o sistema digital propiciou uma maior praticidade referente à aquisição
e a análise dos dados e uma melhor visualização das imagens radiográficas.
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