
ESTUDO DE FILMES FINOS DE POLI(TEREFTALATO DE

ETILENO) SUBMETIDOS A RADIAÇÕES UTILIZANDO TÉC-

NICA DE PERMEAÇAO E TÉCNICAS ESPECTROSCOPICAS

LUlLIA D'ALMEIDA. ANDRADE



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE FlSICA

Tese submetida como requisito
parcial para a obtenção do
grau de Mestre em Ciências

ESTUDO DE FILMES FINOS DE POLI (TEREFTALATO DE

ETILENO) SUBMETIDOS A RADIAÇÕES UTILIZANDO TÉC-

NICA DE PERMEAÇAO E TÉCNICAS ESPECTROSCOPICAS

LUlLIA D'ALMEIDA ANDRADE

Orientador: Prof. BERNARD MARECHAL

Rio de Janeiro, junho Ce 1986



Tese apresentada por:

ii

LülLIA D'ALMEIDA ANDRADE

e aprovada por:

Prof.'Bernard Marechal

Prof5 Elizabeth Monteiro

/prof. Gilsún Urand Baptista



i i i

Ao meu irmão



AGRADECIMENTOS

Esta tese foi resultado do trabalho conjunto de vá-

rias pessoas, as quais desejo agradecer:

'Pela orientação; Prof. Bernard Marechal

Pela valioea colaboração: Prof- Elizabeth Monteiro do IMA/UFRJ;

Profs. Gilson Brand Baptista, Carlos Vieira e Bi joy'

Ketan Patnaik da PUC/RJ; Prof- Léa Contier de Freitas

do IRD/CNEN; Pedro Paulo Pereira e Joel Gonçalves do

INCa; Elia César Freitas Chagas, Márcio Nogueira de

Souza e Sidnei Alexandre da Silva do LFA/UFRJ; Sil-

vio Martins Júnior e Prof. Nelson Pinhal do RPE/UFRJ;

Prof. Luiz Felipe Coelho do IF/UFRJ; Prof. Cláudio

Habert -Ia COPPE/UFRJ; aos técnicos da oficina de

vidros do IQ/UFRJ, da oficina mecânica do IF/UFRJ e

do Laboratório de Baixas Temperaturas/UFRJ; ao Sr.

Raul Marino do IEN/CNEN e as bibliotecárias do IF/UFRJ.

Pela datilografia: MSrcia B.S. Guerra. - .

Peloe de senhoB: Carlos José Borges Delgado

Pela paoienoia com oe espectros: as colegas Cláudia e Tânia

Pelo apoio financeiro: CNPq e CAPES

A minha família, ao Tarzio e a todos os amigos pelo

* « •
apoio e incentivo constantes.



RESUMO

Filmes finos de poli (tereftalato de etileno) -P.E.T.

irradiados' com descargas:.elétricas, com elétrons, com íons

He e protons foram estudados por permeação de He, ressonân-

cia paramagnética eletrônica (R.P.E.) e espectros copia no vi-

sível e no infravermelho.

Os arranjos e procedimentos experimentais são des-

critos e os resultados das analises apresentados e discuti-

dos. Essas analises confirmam a existência de modificações

estruturais nas cadeias do polímero guando submetido a radia-

ções. Estabelece-se a importância da natureza da radiação so-

bre a natureza dos efeitos resultantes.
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ABSTRACT

Properties of poly(ethylene terephthalate) -.

p.E.T. thin films submitted to electric discharges, electron.

He* ion and proton beams were investigated using permeation

technique, electronic paramagnetic resonance (E.P.R.) and

visible and infrared spectroscopies.

Experimental apparatuses and procedures are

described and the results of the analyses are presented

and discussed. The existence of structural modifications

in irradiated P.E.T. thin films is confirmed. It is shown

that the kind of effects occuring in irradiated P.E.T. depends

on the nature of the incident radiation.
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i - nmoooçlo

Bste trabalho i a continuação de os* linha de pes-

quisa Implantada no Laboratório de Física IfrUrarta do Institn

to de Física da UPHJ objetivando o estudo dos efeitos das ra-

diações no poli (tereftalato de etileno) - P.E.T..

Existem vários resultados publicados sobre os efei-

tos de diversos tipos de radiação que atingem o polímero. Res

te são observadas modificações em função da dose e da taxa de

dose de radiação através de métodos como estudo da viscosida

de £ltef. I.ljr da resistência à tensão Qtef. 1.2], e Ressonân

cia Paramagnética Eletrônica Qtef. 1.3]. O interesse em estu

dar os efeitos produzidos por protons de diferentes energias

implantados ao longo da espessUra do filme poXiroérico, com a

carga incidente constante, foi assunto da tese de Mestrado da

Prof- Wilma Machado Soares Santos e originou uma publicação

[Ref. 1.4].

O objetivo desse trabalho é o estudo dos efeitos da

deposição de cargas superficiais e das diversas radiações no

P.E.T.. Para esse estudo foi utilizada a permeação de He atra

vés das amostras e/ou técnicas espectrometricas (ressonância

paramagnética eletrônica, espectroscopia no visível e no in-

fravermelho) .

No capítulo II estão apresentados os métodos de

preparação das amostras e os processos aos quais elas foram

submetidas: depósito de cargas superficiais pelo método de oon

tato liquido, irradiações com elétrons provenientes de fontes



dm 57Co, 90Y -i- 90Sr e de um acelerador com energia de 17 MeV,

e irradiações comi Ions Be* e H*.

•o capitulo III são feitas algumas considerações so

ore a pirmeeção e exposto o mátodo de cálculo do coeficiente

de pmjcmsnhiliiiadi. 8 descrito o arranjo experimental e o

para a obtenção do coeficiente de

os resultados da

O capitulo IV e dedicado a analise espectrosoSpica

no infravermelho, no visível e por R.P.B. de amostras irradia

das com He* coa dose variável e con protons de 630 keV. são

feitas considerações sobre a espectroscopia nessas faixas de

freqüência e sobre o processo de coleta de dados, e analisa-

dos os espectros obtidos.

Finalmente, avaliando as análises da permeação e da

espectroscopia apresentamos as conclusões finais do trabalho

no capitulo V.



CAPITULO II - PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS

capitulo Inicialmente sari falta uma descri-

da estrutura a -do processo de obtenção do poli (terefta-

lato de etilarml • material este qua sari • abem lido a radia-

(elétrons a Ions ne+) a éascareas el ttrice*.

tvgas.

II.1 - O ÍP.B.T.

O poli (tereftalato de etileno) -p.E.T. - é ua

polímero aromático da classe dos pollêsteres conhecido com«£

cialmente CORO Mylar (du Pont) e Hostaphan (Kalle Filns

Hoechst), cuja formula molecular é:

O P.E.T. é formado a partir da policondensação do

ácido tereftãlico coro o etileno glicol de acordo com a rea-

ção:

(-H-C-fôVc-O-H) + (-HO-CH,-CHM-OH) >

f^i n D

Ácido tereftãlico Etileno glicol

H20• -C- (O) -C
H 0

PET



Policondensaçao ê um processo de poliroerização no

qual a combinação de várias moléculas de estruturas iguais

ou diferentes resulta na formação do polímero e na elimina-

ção de moléculas de baixo peso molecular. Uma condição nece£

sária para que haja policondensaçao ê que os monômeros inî

ciais tenham/ no mínimo, dois grupos funcionais (OH, COOH ,

NH2r etc), que influenciam grandemente na estrutura e nas

propriedades da polímero resultante [itef. II. l],

A configuração espacial cristalina do P.E.T. está

apresentada na Fig. II. 1 a seguir [Ref. II.2].

Fig. ll.lt Configuração espacial do poli (tereftalato de

etileno) .



O P.E.T. utilizado neste trabalho ê biaxialmente

orientado [Ref. II.3] devido ao seu processo de obtenção.

Foram feitas amostras com filmes de P.E.T. de

12 v» de espessura montado em bastidores circulares ilus-

trados na figura II.2 a seguir. O filme S colocado sobre o

suporte do lado do canal de "o-ring", e em seguida o anel é

encaixado no suporte, garantindo uma tensão uniforme.

II.2 - Implantação de cargas superficiais

a) Arranjo experimental

O arranjo experimental com a qual depositamos car

gas superficiais no P.E.T. esta baseado no método de carrega

mento com contato líquido [Ref. II.4]. A aparelhagem foi cons

truída no Laboratório de Física Aplicada do Instituto de

Física da UFRJ.

O arranjo e composto por dois conjuntos, um para

carregamento das amostras de P.E.T. e outro para a medição

da carga depositada. 0 primeiro conjunto está mostrado na

figura II.3.

O esquema da figura II.4 mostra qual a carga depo-

sitada no P.E.T. se aplicamos uma voltagem positiva ou nega-

tiva no álcool isopropílico.

O conjunto para medição da carga depositada é

apresentado na figura II.5. Nela aparecem uma cabeça de

leitura de carga estática modelo 2501 e um eletrômetro mode-

lo 610C, amboo da Keithley Instruments.



CORTE CD

Fig. II.2: Bastidores de montagem das amostras de P.E.T.. As
cotas apresentadas são em mm.
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Fig. H.3: Arranjo para implantação de cargas superficiais nas
amostras de P.E.T.. As cotas estão em nun.
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© OH

Pig. II.4: Esquema da carga implantada no P.E.T. pelo método de
carregamento usando álcool isopropilico.
(a) voltagem positiva (b) voltagem negativa
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b) Procedimento experimental

- Carregamento da P.E.T.

Apoia-se a amostra virgem no eletrodo suporte e

sobre ela o eletrodo revestido com feltro levemente umedeci-

do com álcool isopropílico (CH3CH (OH) CH3) para que uma fina

camada de álcool fique entre o eletrodo e o filme (Fig. II.3).

Aplica-se a voltagem de aproximadamente 2000V entre os ele-

trodos variando o tempo de carregamento.

- Medida da carga implantada

Após cada carregamento a carga depositada ê me-

dida utilizando o arranjo mostrado na figura II.5 ;

não dispondo do cabo de conexão original, é necessário calî

brar o eletrometro da seguinte maneira: aplica-se a uma

placa metálica uma diferença de potencial V^ conhecida e em

seguida varia-se a distância entre ela e a cabeça de leitu-

ra (Fig. II.5) até obtermos uma relação V ^ ^ » 10 esco-

lhida arbitrariamente, que corresponde a uma distância de

1,5 cm. Em seguida, calcula-se a carga Q. de uma placa de

circuito impresso dupla face submetida a uma corrente

i - 3,5 x 1O~8A durante o tempo t • l,6s. A carga Qn determi

nada com o auxilio do arranjo da figura II.5, pode ser obti-

da se aterramos ou não a parte posterior da placa, segundo

os dois métodos de medida de carga indicados na referência

II.5. Em ambos, tem-se que Qm - C3 \1DO 10 . Sabendo que

Qm " Q-l • conhecendo.VLID£) para cada método, determina-se



então o valor da capacitância C, que será utilizado poste-

riormente para medir as carga3 Q, depositadas nas membranas

de P.E.T.!

«d " C3 \lDO " 4

Os valores obtidos para Cg utilizando os métodos,

com superfície aterrada e com superfície não aterrada são

respectivamente 193 pF e 1,5 pF. o valor C3 - (1,5+0,2)pf foi

utilizado para encontrar as cargas depositadas nas membra-

nas de P.E.T. jã que pelo arranjo utilizado as amostras não

estavam aterradas.

c) Resultados

- Os resultados do carregamento do P.E.T. com álcool

isopropílico encontram-se na tabela II. 1 tanto para vclta-

gens positivas quanto negativas.

PI

P2

P3
NI
N2

N3
N4
N5

K6

Vbltagem (V)

(2200 ±20)

(2280 ±20)

(2000 ±20)

(-2050 ±20)
(-2090 ±20)
(-2000 ±10)
(-2000 ±10)

(-2000 ±10)
(-2000 ±10)

Ttenço de

15
30
90
15
30
45
60
75 '

90

UnLdade
do ar (t)

70 .

56

75
60
70
84
85

65
65

Q(nO

(1,04 ±0,02)

(1,10 ±0,02)
(1,19 ±0,02)
(-1,0510,02)
(-1,13*0,02)
(-1,17 ±0,02)
(-1,20 ±0,02)
(-1,23 ±0,02)
(-1,28 ±0,02)

Tab. ii.lt Carregamento do P.E.T. com álcool isopropílico.
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C3 - CapocHância entre a cabeça de leitura de carga estático
e a amostra carregada.

V| - FbtenckJl das cargas depositadas

V2 - Potencial de leitura

Fig. II.5s Arranjo para medida da carga depositada no P.E.T.
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Fig. I I .6 i RelaxaçSo da carga depotitada na amostra N4 em funçio do tempo.
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A voltages «Saia da 2000 V e os tempos da carrega-

ito escolhidos não parmlt•• obter variações muito grandes

da quantidade de carga depositada. Voltagens ou tempos Maio-

res levaram quase sempre ao rompimento das membranas. Obser-

va-se também que a carga depositada não é proporcional ao

tempo de carregamento e que deve haver de fato um fenômeno

de saturação devido â existência do campo elétrico repulsivo

originado pelas próprias cargas implantada» na superfície do

poli—xx). »

Outrossiai a umidade relativa do ar durante as

experiências deve contribuir para um ̂ Iffcrfscimo adicional da

quantidade de cargas retidas. Isto é comprovado pelo estudo

da dependência temporal da carga na amostra H4 (Pig. II .6) .

II.3 - Irradiação COB elétrons

O P.E.T. foi submetido a irradiação COM elétrons

provenientes de tses fontes diferentes: Cb, (^Sr + 90Y) e acelera-

dor de elétrons. Sezão dwuJLUjs para cada fonte utilizada os res-

pectivos arranjos, procedimentos e resultados* '

i -

O núcleo de Co, através de processo de captura

eletrônica, transforma-se em Fe num estado excitado (Fig.

II . 7) . Cerca de 11% dos núcleo» de 57F« se desexcitam emi-

tindo fôtons de 136,5 KeV. Os 89% dos nficxeos restantes se

desexcitam em cascata emitindo fôtons ú« 122,1 KeV e 14,4 K»v.

Entretanto, a desexcitaçâo radioativa de 14,4 XeV compete
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coal o processo de conversão Interna. A tabela II. 2 indica

as radiações emitidas pelo Fe e suas probabilidades de

ocorrência para cada transição nuclear de 14,4 KeV Qtef. H.<Q.

'Co

Captura
ronca

BCJSfcftV

14,4 taV
estável

Fig. II.7: Esquema de decaimento do Co.

Tipo de irradiação

BJÍOS Y

EJuHEjjDKiS d B GDRWZ9MÍD •»

BBio.^
Elétrons Auger
Outxos ralos-X e elétrons

Energia (KeV)

c - 14,4
c - BM - 14,3
c - B^ » 13,7
c - B^ - 7,3
Bj - B^ - 6,4

Mnor que B» * 0,7

Probabilidade

0,09
0,01
0,09
0,81
0,28
0,53
0,90

Tab. II.2: Radiações e probabilidades de ocorrência envolvi-

das na transição nuclear de 14,4 KeV.

Os dados da tabela II.2 serão utilizados posterior

Mntt (§ II.3.Í.C) para estimur as taxas de dose absorvidas

pelo P.E.T.
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a) Arranjo experimental

Para irradiar o P.E.T. com uma fonte de Co foi

utilizada una câmara de irradiação construída no L.P.A. e

apresentada na figura II.8. Tal câmara pode ser acoplada

ao sistema de permeação de* gâs (ver § III.2) e recebeu o
i*

nome de câmara de irradiaçao/permeaçâo (C.I.T.).

A câmara de irradia^ão/permeaçãb possui um braço

móvel (5) q-ie permite a ocultacâb da fonte radioativa pela

mascara de chumbo (2). Esta máscara de chumbo de 4 mm de

espessura tem como única função bloquear a radiação e não

colina-Ia. O suporte da amostra (3) pode ser deslocado a

fim de obtermos a distância fonte-amostra desejada.

Durante as irradiações uma bomba mecânica acoplada

â C.I.P. permitiu obter um vácuo da ordem de 10 torr.

b) Procedimento

A amostra de P.E.T. foi colocada dentro da C.I.P.

coa a fonte radioativa oculta pela mascara de chumbo. A dis-

57 '

tãncia entre a fonte de Co e a amostra foi otimizada, uti-

lizando uma simulação pelo método de Monte Cario, para asse-

gurar uva irradiação uniforme. Os resultados desta simulação

levaram-nos a escolher uma distância de 14,0 cm, pois para

distâncias maiores a uniformidade da radiação mostrou-se sa-

tisfatória.

Ap&s o fechamento da câmara foi feito vácuo du

rante cerca de 1 hora para então começar a irradiação reti-

rando a fonte de trás da máscara de chumbo • colocando-a em
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em posição com o auxilio do braço móvel. A fonte permaneceu

assim exposta durante o tempo desejado para irradiar o

P.E.T.. Terminada a irradiação, ocultou-se novamente a fonte.

c) Resultados

57.
A partir da atividade (2* steradianos) da fonte

de *"CO na época das experiências (a » 1,6 nCi) , levando

em consideração a geometria fonte-amostra (diâmetro da fonte

«1,6 cm, diâmetro da amostra - 5,1 cm e distância fonte-anos

tra » 14,0 cm) que impõe uma correção de ângulo solido

0,1/2» e usando as informações da tabela II.2, podemos calcu

lar as taxas de irradiação do P.E.T. para cada tipo de partly

cuia. Os resultados encontram-se na tabela II. 3 a seguir

Hessa tabela considerou-se que todos os fótons emitidos no

ângulo sólido útil chegaram ao P.E.T. sem sofrer nenhuma in-

teração com o ar residual presente na C.I.P..

Partícula

Y

•

Energia (KeV)

136,5
122,1

14,4

« , 4

14,3
13,7

7,3

5 ,7
< 0.7

Partícula*/* (x IO3)

99

801
72

224

8
72

649

42S
721

Tab. li.3c Taxa d* partículas incidentes no P.E.T. da amos-

tra.
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A fõncula para o alcance de elétrons com energia

menor que 50 KeV [Ref. II.7]:

- exp(-5,100 + 1,358 Jtneo + 0,215 ln
pe - 0,043 in3

 eJ ti)

onde p é a densidade (mg/cm ) do meio,

E Q é a energia (KeV) do elétron e

R é o alcance (cm)

assegurou que praticamente todos os elétrons emitidos pela

fonte em direção à amostra, efetivamente alcançaram-na.

Assume-se que os T de 136,5/122,1 KeV realizam

efeito Compton e que os de 14,4/6,4 KeV sofrem efeito fotoe-

létricô no P.B.T.. Em ambos efeitos, haverá aparecimento de

elétrons. Assim sendo, existem três contribuições que devem

ser levadas em conta para o cálculo da taxa de dose: contri-

buição dos elétrons Compton, contribuição dos fotoelétrons

e contribuição dos elétrons emitidos pela fonte.

As taxas de dose (TO) foram calculadas utilizando

a expressão seguintei

TD - —&- (II)
R.A.p

onde c é a energia (erg) perdida pelo elétron,

n é o numero de elétrons por segundo,

R é o alcance (cm) dos elétrons,

A - 20,43 cm2 é a irea do P.E.T. e

p m i,?95 g/cm3 é a massa especifica do P.B.T.
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Supomos que os efeitos Corapton e fotoelêtrico ocor

ram a 1/2 espessura (6|im) do P.E.T., que são desprezíveis os

eventos subsequentes e que são emitidos elétrons em todas as

direções.

- Contribuição dos elétrons Compton

A porcentagem de f5tons de 136,5/122,1 KeV absor-

vido» pelo P.E.T. foi estimada usando o coeficiente de ate-

nuação total de massa do polietileno [sef. II. é]. Esta por-

centagem ê de aproximadamente 0,03%.

Sendo 4,9yra e 3,9pm os percursos dos elétrons Comp_

ton correspondentes ãs energias.- i-édias 18,6 e 16,0 KeV res

pectivamente, encontra-se uma contribuição "Compton" de

3,6 x 10~ rad/s à taxa de dose.

- Contribuição dos fotoelétrons

As porcentagens de y à.e 14,4 KeV e 6,4 KeV que

são absorvidas pelo P.E.T. e que portanto efetuarão efeito

fotoelêtrico são de 0,16% e 0f45% respectivamente.

Os átomos que compõem a cadeia polimérica do P.E.T.

tem energias de ligação muito baixas comparadas com as ener

gias dos f5tons absorvidos. Assim sendo, a energia dos foto

elétrons é aproximadamente a mesma dos Y> O percurso destes

fotoelétrons, calculados p|la formula (I), é de aproxima-

dasvate 3,3pm e 0,9pm. Supondo que todos os fotoelétrons são

freadoa no P.E.T. encontramos, pela fórmula (II), uma contri

buiçao "fotoelétrica" de 0,04 * IO"3 rad/s â taxa de dose.
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- Contribuição dos e" emitidos pela fonte

Encontram-se a seguir as energias e os respectivos

percursos no P.E.T. dos elétrons emitidos pela fonte.

(KeV)

R(yro)

14,3

3,29

13,7

3,08

7,3

1,08

5,7

0,71

0,5

0,02

A taxa de dose devida a estes elétrons é então

140 x 10~3 rad/s

Observa-se que a contribuição principal ã taxa

de dose total é devida aos elétrons emitidos pelo Fe quan-

do das suas desexcitaçoes nucleares e atômicas. Esta taxa
3 e

de dose é da ordem de 140 xio rad/s.

Seis amostras de P.E.T. foram irradiadas durante

respectivamente 1, 2, 3, 4, 5 e 24 horas. As respectivas do-

ses estimadas encontram-se na tabela II.4.

Amostra

El
E2

E3
E4
E5
E6

Tempo de irradiação (s)

3.600

7.200
10.800
14.400
18.000

86.400

Dose (rad) estimada

504

1.008
1.512

2.016
2.520

12,096

Tab. II.4: Estimativa das doses absorvidas pelo P.E.T.

irradiação com a fonte radioativa de Co.
na
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ii - Irradiação com fonte radioativa de 90Sr + Y

Irradiamos o P.E.T. com elétrons P~ com energia

90 90maxima de 2,274 MeV provenientes de uma fonte de Sr + y.

O espectro 0 deste tipo de fonte encontra-se na referência

II.9. As irradiações foram realizadas pela Dr^. Lêa Con tier

de Freitas no Instituto de Radioproteção e Dosimetria -

IRD/CNEN. A amostra de P.E.T. foi colocada frontalmente a

uma distância de 30 cm da fonte radioativa. Nessas condi-

ções, garantimos uma irradiação uniforme e asseguramos uma

taxa de dose de 516 rad/dia segundo certificado de calibra

çio da fonte [Ref. II.IO], O P.E.T. foi irradiado durante

6 dias e 3^horas aproximadamente, originando então a amostra
r

E7 com uma dose total de 3160 rad.

iii - irradiação com elétrons de 17 MeV

Irradiamos o P.E.T. com elétrons de alta energia

provenientes do acelerador do Instituto Nacional do Cân-

cer - INCa. A taxa de dose máxima fornecida é 400 rad/min .

Essa alta taxa de dose permitiu-nos obter um expressivo au-

mento da dose absorvida pelo polímero, em relação as doses

anteriores (§ II-3.Í).

a) Arranjo experimental

Para irradiarmos o P.E.T. com elétrons de 17 MeV

utilizamos o acelerador Saturne da C.G.R. MeV. Esse acele-

rador ê controlado por um computador permitindo que uma
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vez colocada a amostra de P.E.T, no lugar desejado, a i rra -

diação se processe quando estabelece-se os parânetros: tem-

po de exposição» taxa de dose e dose tota l no monitor. Uma

placa de acr í l i co de 3 cm de espessura, com 12 cm de compri-

mento e 9 cm de largura fo i uti l izada como suporte da amos-

tra . Com essa placa, a amostra de P.E.T. ficou a 23 cm da

saída do fe ixe . Também fo i colocada uma placa de a c r í l i c o de

2 cm de espessura sobre a amostra. Ambas as placas serviram

para aproveitar o e f e i t o de "build-up" que causa um acrésc i -

mo da dose absorvida devido aos elétrons espalhados no ma-

ter ia l [Ref. II .111.

b) Procedimento

O procedimento está dividido em duas etapas:

- determinação do fator entre a dose real e a do

se em unidades de monitor.

- irradiação do P.E.T..

Para determinar o fator entre a dose real e a dose

em unidades de monitor (U.M.) na posição onde o P.E.T. é

irradiado, foi colocado um dosíxnetro a 100 cm da saída do

fe ixe , posição na qual sabe-se que 1 U.H. eqüivale a 0,9

rad# e dado o coroando para 200 UM. Leu-se então no dosímetxo 22,8 U.E.

(unidades de escala). Em seguida, colocou-se o dosímetro a 23cm do fei-

xe e foi dado o cornando no computador para uma dose de 50 U.M.. A

dose lida foi de 71 U.E.. Consequentemente para 200 U.M. a

23 cm a dose l ida ter ia sido 284 U.E./ o que mostra que o fa

tor de ângulo solido esperado de aproximadamente 16 é na rea

1idade de 12.
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A dose real a qual foi submetida a amostra de

p.E.T. é, ea rad:

Drad " 12 * °*9 « Du.M.

A irradiação do P.E.T. foi uma seqüência de doses

totais de 999 U.M., uma me&.a de 5 irradiações por dia ,

durante aproximadamente 15 dits. Isso porque o acelerador

Saturne ê utilizado diariamente para a Radioterapia do

iNCa e também porque ele apresenta problemas de superaqueci

mento de válvula para doses maiores que 5000/6000 U.M..

•

c) Resultados

Apôs esses 15 dias de irradiações onde a corren-

te do feixe sempre permaneceu próxima a 30 pA, conseguiu-se

no P.E.T. irradiado com elétrons de 17 MeV uma dose de

1,23 Mrad (Amostra E8).

II.4 - Irradiação com ions He*

a). Arranjo experimental

Para irradiarmos as amostras de P.E.T. utilizamos

o acelerador Van de Graaff da Pontifícia Universidade CatõljL

ca do Rio de Janeiro cujas voltagens variam entre 400 KV e

4 MV. Detalhes sobre as características e o funcionamento do

acelerador podem ser encontrados na Ref. 11.12.

Uma câmara de irradiação descrita na figura II.9
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foi acoplada a ua prolongaeanto de 2 aetros de coapriaento

diretaaente conectado a ua dos terainals do acelerador onde

existe uaa válvula "gaveta" que peraite a manutenção do vá-

cuo no terminal quando da colocação e retirada da aaostrá.

Essa câaara peraite internaatnte a fixação da

amostra a ser irradiada e possui uma janela de vidro de 6 ca

de diâaetro que peraite observar a desfocai! zaçãb do feixe

quando coloca-se uaa substância luminescente, sul feto de

zinco, na parte interna.

Na extremidade final do tubo de 2 a, junto a cama

ra de irradiação está conectada uma bomba difusora que permi

te obter um vácuo da ordem de 10 torr na vizinhança da

amostra.

b) Procedimento

As irradiações podem ser divididas em:

- preparação do feixe de ions

- irradiação propriamente dita.

Escolhe-se a energia do feixe em função do alcance

desejado dos Ions He no P.E.T., de acordo com a figura

11.10 £ftef. II.I33. Foram escolhidas energias entre 400

e 2700 KeV que permitem que toda a energia do feixe seja

absorvida até 12 ym de P.E.T.. Também foi utilizada a ener-

gia de 3500 KeV para estudar os efeitos da passagem dos

Ions He* através do polímero. .Durante as irradiações a cor-

rente média foi mantida entre 10 e 100 nA, dependendo da

energia do feixe. A carga depositada foi em todos os casos

de 30 pC. NO intuito de estudar o efeito da dose no P.E.T. ,
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escolheu-se * energia de 1 H»V e correntes entre 30 e ISO nA

variando ass ia a carga implantada entre 30 e 1370 C. Tavfcéa

irradiou-se uaa amostra con UM feixe de prõtons de 630 KeV

com o objetivo de comparer nossos resultados COB OS obtidos

anteriormente [itef. 11.14] ,

Apôs a escolha da energia, seguiu-se a desfocaU

zaçao do fe ixe já que toda a superfície da membrana deve

ser irradiada uniformemente. Essa desfocalizaçic foi observa

da na janela de vidro e i s s o faz coa que haja pequenas varia,

çoes na area irradiada de uaa aaostra para outra. Entretanto»

pode-se considerar que a carga incidente no f i l ae é constan-

te em primeira e boa aproximação. Orna vez o fe ixe desfocali-

do, fecha-se a válvula "gaveta", deixa-se o ar penetrar no

tubo e na câmara e então coloca-se a amostra. Após o fecha

mento do sistema terminal (tubo + câmara), faz-se vácuo em

todo o arranjo durante 30 minutos com a bomba difusora colo-

cada na extremidade do tubo.

A irradiação começa logo apôs 30 minutos, tempo ml

nimo necessário para que a pressão atinja aproximadamente

5 x 10~5 torr . Ao longo da linha do feixe os "traps" das barbas difuso

ras mantidos a tenperatura de nitrogênio liquido contribuiram para a

qualidade f inal do vácuo. Durante toda a irradiação assegu-

rou-se que a intensidade do feixe era estável para eliminar

possíveis e f e i t o s de taxa de dose. Essa intensidade foi man-

tida abaixo de 150 nA para evitar o rompimento da membrana

por e f e i t o térmico. 0 corpo da câmara de irradiação foi u t i -

l izado como copo de Faraday e permitiu assim determinar a

carga implantada na amostra.
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FEIXE

1 - Conexão com. a bombo

2 - Conexão isolante (epoxí)

3 - Suporte do. olvo

4 - Filme de P.E.T. (alvo)

5 - Janela de vidro

6 - Contra eletrodo

Fig. II.9: Câmara de irradiação das amostras de P.E.T.

c) Resultados

>'"*' ** os resultados das irradiações estão apresentados

nas tabelas II.4 e II.5 para Ions He* e na tabela II.6 para

protons. As doses foram calculadas pela fórmula II.
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Fig. 11.10: Variação do alcance do Ion He* no P.E.T. em fun
ção da energia. ~*
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Aaostra

A l

A2

A3
A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A l l

A12

A13
A14

A15

A16

A17

A18

A19

A20

A21

Etwrgia (K*V)

3499.9
2698,8

2610,0
2500,0
2389,9
2300,0

2136,7
1999,3
1880,6
1620,0
1500,0
1350,0
1250,1
1099,9
1000,0

900,0
800,0
700,0
600,0
499,8
399,9

Alcance (pa)

atxamssa o P.B.T.

11.5
11,0
10,5
10,0

9 , 6

9 , 0
8 , 4

8 , 0

7 ,0

6 , 5

6 , 0

5 ,6

5 , 1
4 , 8

4 , 4

4 , 1
3 , 7

3 , 4
3 ,0

2 , 6

DOM (Mrad)

172

247

250
2 5 1

252

252

250
2 5 1

247

244

243
237
235

2 2 3

219

214

205

199

186

175

162

Tab. II.4: Doses das amostras de P.E.T. irradiadas com ions

He* com carga incidente de 30 pC.

Energia (KeV)

1000

Alcance (ym)

4 , 8

Dose (Nrad)

219

877
3507
8773

14016

A&ostra

A15

A22

A23
A24

A25

Tab. II.5: Dose das amostras de P.E.T. irradiadas cora Ions

He com carga variável.



28

Amostra

A26

Eneraia (KeV)

€30,0

Alcance (wm)

9 . 1

Dose tMrad)

73

Tab. II.61 Dosa da amostra da P.E.T. irradiada com feixe da '

protons.

Foi observado em todas as stras irradiadas con

ions Ba a presença de una coloração aaarelada aesso gar an

tlndo u» boa vácuo (5 * 10~ torr) durante 30 minutos antes

de iniciarsos a irradiação. Esse efeito será discutido pois

nio ocorreu com a amostra de P.E.T. irradiado com protons de

630 KeV.

I
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CAPITULO III - PERMBAÇAO DC HE EM F.B.T.

•este capitulo serio apresentadas algumas conside-

rações sobra os •ecanissos da pers*açab «a fas* • penaeaçab

por difusão da gases ea fil — • poliaíricos, assim coso o

•itodo utilixado para deterainax o coeficiente de peraeabili

dada desses fila** poliaíricos.

Taabéa serão descritos o arranjo e o procedimento

experiaental bem coso os resultados da peraeaçãb de He atra

vés de anostras irradiadas (ver capitulo II).

III.1 - Permeação de gases em filmes polimérlcos

Ma permeação de gases permanentes como He, A, N-, ,

etc., que estão a temperaturas maiores que suas temperaturas

criticas, a constante de difusão independe dã sua concentrei

ção e a lei de Henry pode ser ,aplicada.

Para cada tipo de gás, o coeficiente de permeabili-

dade varia de acordo com a natureza do material no qual ocor

re a permeação. Os coeficientes de permeabilidade de polime

ros para hidrogênio apresentam um comportamento intermediá-

rio entre líquidos e sólidos no que diz respeito à permeabi-

lidade [JRef. III.l].

III.1.1 - Permeação em fase

Permeação em fase é um processo no qual vapor ss OU

gases fluem por aberturas capilares que existem permanentemen
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te nos sólidos,

dependa fort«Mante da pressão e

ra. Essa tipo de perMeaçâo ocorra rari

ricos [Ref. III.2].

. Este processo

te da teMperafcu-

te «a filaas polia*

III.1.2 - por

Pa rasarão por difusão a UM aecaniSMO coaplaxo de

transporte da

roa; aecani

ção, difusão

da gases ou vapores através da polfaa '

este dividido ea três etapas distintas: sor

dessorçao, COMO ilustrado na figura III.1.

GAS

Trono o uo o

POLÍMERO

ADSORÇÃO

VÁCUO

Fig. I I I . I s Mecanismo de perroeação por difusão.



i) Sorçio x

h. sorçao de ma yis por am polímero manifesta-se por

adsorção ou absorção segando A. Hath [m»f. III.3]. Enquan-

to a adsorção refere-se ao processo usual de penetração dire

ta das moléculas de gás no volume do polímero, como na dis-

solução de gases em líquidos, a adsorção i a ligação das

moléculas na superfície do material e resulta na formação de

Moleculares sobre a superfície.

ii) Difusão

Difusão é definido coso o fenômeno de transporte de

massa em um volume onde existe um gradiente de concentração

de uma substância, da região de maior concentração para a

de menor concentração.

O mecanismo da difusão de gases em polímeros, se-

gundo Sobolev [ÍRef. III.4], ocorre em escala molecular e tem

sua origem no movimento térmico das cadeias poliméricas ,

sendo este movimento responsável pelo aumento momentâneo da

distância entre as partes das cadeias. Esse movimento provo-

ca a abertura de microporos temporários por onde as molécu-

las de gãs difundem . As moléculas de gãs ficam dissolvidas em

um microporo do polímero até o aparecimento de um novo

raicroporo na vizinhança para onde as moléculas se movimentam.

Esse processo de difusão, que é o resultado de saltos

brownianos das moléculas de gãs pelos microporos temporá-

rios formados no polímero, se processa a custa de certa guan

tidade de energia chamada energia de ativação de difusão.
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A primeira lei de Fick, no caso de difusão de gás

em um meio, relaciona linearmente a densidade de fluxo — j

— com o gradiente de concentração — c — do gás no meio

através do coeficiente de difusão — D — em situações pró-

ximas ao equilíbrio.

j = - D $c (1* lei de Fick)

Para o uso de difusão unidimenjional através de roem

branas finas, a primeira lei de Fick aplica-se a estados es-

tacionãrios e relaciona a quantidade Q da substância que di-

funde num intervalo de tempo At, através de uma área trans-

versal A, com o gradiente de concentração dc/dx da substân-

cia [itef. III.5].

Q « - D — A At (III.1.1)
dx

iii) Dessorção

Dessorção ê o fenômeno de salda de gases previamen-

te adsorvidos ou absorvidos em um material; este fenômeno ê

influenciado pela pressão, pela temperatura, pela natureza

do material e pelo estado da superfície [Ref. III.6} .

III.1.3 - Influências sobre a permeabilidade de polímeros

A permeabilidade de polímeros para gases permanen-

tes em geral é regida por leis simples que serão descritas no

próximo parágrafo. Os coeficientes de difusão e solubilidade
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independera da concentração de gás no polímero, refletindo as

sim as fracas interações existentes entre gases e polímeros.

Esta independência da concentração no P.E.T. foi observada por

Crank pRef. III.7}.

Os fatores que afetam o processo de perroeação são

a temperatura, a natureza do polímero e a natureza do gãs

[Ref. III.8].

III. 1.4 - Determinação do coeficiente de permeabilidade de

membranas pollméricas.

O método utilizado para determinar o coeficiente de

permeabilidade do P.E.T, foi o método experimental de Daynes

e Barrer [JRef. III.9] amplamente descrito na tese da Prof-.

Wilma Machado Soares Santos [jRef. Hi.loQ.

Esse método consiste na colocação de gãs a uma

pressão pi de um lado da membrana deixando o outro em vácuo.

0 gãs em contato com ü-\ lado da membrana permeia para o lado

em vácuo após um intervalo de tempo de retardamento 9 e esta

belece-se a partir desse tempo um estado estacionário de per

roeação. Esse processo é ilustrado Qualitativamente na figu

ra III.2.

A partir da determinação experimental do tempo de

retardamente 0 pelo gráfico P«t pode-se obter o coeficiente

de difusão para uma membrana de espessura * atravás da rela-
t

ção obtida pela integração da segunda le i de Fick [itef. H l . l l ] .

D » i L. (III.1.2)
6 0
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P

e

Pig. III.2: Dependência temporal da pressão de um gás difun

dido através da membrana polimérica.

Pela lei de Henry, a concentração do gás é relacio-

nada à sua pressão parcial através de um fator de proporcio-

na? idade chamado coeficiente de solubilidade

op (III.1.3)

Esse fator o é expresso pelo número de centímetros cúbicos

de gás dissolvido por centímetros cúbicos de polímero â pre£

são parcial de uma atmosfera e à temperatura da experiência.

O produto do coeficiente de difusão pelo coeficien-

te de solubilidade ê denominado coeficiente de permeabilida-

de K:

K » Do (III.1.4)
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Sendo a dimensão de D [can /s] e a dimensão de

[' can3 I r 3 2i

— r • L a dimensão de K será 1°" • c m— .
cm atmj [cm3. atm.%

O método de Daynes e Barrer permite determinar expe

rimentalmente K sem conhecimento prévio da constante de difu

são D e do coeficiente de solubilidade o. De fato, a parte

linear da curva P * t (Fig. III.2) e a primeira lei de Fick

fornecem o coeficiente de permeabilidade das membranas da

seguinte maneira:

— Pela integração da primeira lei" de Fick ao longo da espes

sura l da membrana tem-se:D(c,-c,)A At
Q - X '• ( c 1 > c 2 ) (III .1 .5)

— Substituindo a equação ( III . Í .3 ) na equação (III .1 .5) ob-

tém-se:

At
1III.1.6)

—As relações (III.1.4) e (III.1.6) fornecem a expressão

do coeficiente de permeabilidade em função da diferença de

pressão entre as duas faces da membrana.

(III.1.7)
(Pl-p2)A At

Considerando pj » P2 podemos escrever:

K „ __fii (III.1.8)
P]L A At
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A relação anterior está baseada nas seguintes condi-

ções:

— o coeficiente de difusão é constante e independe da con

centração;

— a estrutura do polímero é uniforme;

— existe equilíbrio a cada instante entre o gás sorvido pe-

la membrana e o gás em contato com ela, já que a frequên

cia dos impactos moleculares do gás na face da membrana

é muito grande comparada ao número de moléculas que difun

dem por unidade de tempo da face para o interior do fil-

me;

— a solubilidade do gás no polímero obedece â lei de Henry;

— a variação temporal da concentração é nula.

— Com o auxílio da equação dos gases perfeitos para uma tem

peratura T e um volume V constantes, foi determinada a quan-

tidade de moles que atravessam a membrana por unidade de tem

po.

, — (III.1.9)
At At RT

onde — é obtido experimentalmente através da parte linear
At

de um gráfico P*t semelhante ao da figura III.2.

— Assim o volume Q do gas que1 atravessa a membrana por uni-

dade de tempo é definido como:

— • V^ia-r (III.1.10)
At W O l a r
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—Combinando as equações ( i l l . 1 .8 ) , (il l .1.9} e (III.1.10)

determina-se o coeficiente de permeabilidade:

t'v"v-oUr . se.
p^A.RT At

onde t é a espessura da membrana,

A a área da membrana,

T a temperatura ambiente (K),
An

V o volume da região onde — é medido,
At

p^ a pressão do gás.

— O volume molar nas C.N.T.P. é

Vraolar * " ^ " 2 2 - 4 0 0 ear
o

sendo To » 273,15 K

Po • 1 atmosfera

— A equação (III. 1.11), que dá o coeficiente de permeabili-

dade, pode ser escrita nas C.N.T.P.:

K . _JL_ # V ][o AP UII.1.12)
p A T P^ At

III.2 - Arranjo experimental

i

O arranjo experimental utilizado para o presente es_

tudo de permeação de He nas amostras de P.E.T. foi aquele

desenvolvido para o trabalho de tese da Prof*. Wilma Machado

Soares Santos [Ref. III.12] a partir do equipamento proposto
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3 - Monômetro' para medir pressões entra

4 - Comoro de permeabilWode
5 - Membrana de PET

6 - Trap de nitrogênio líquido
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Fig. III.3: Arranjo experimental utilizado para perneaçao.
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por Sobolev [itef. III. 13]. Foram feitas pequenas melhorias

(válvulas de vidro maiores, conexões vidro-inetal mais segu-

ras) no arranjo jâ em uso no laboratório.

O arranjo está esquematizado na figura III.3 e pode

ser dividido em quatro blocos interligados. Esses blocos são:

o suprimento de gás, a câmara de permeação, o sistema de me-

dida e por último, o sistema de vácuo.

Bloco (I) - O cilindro de gás (He) munido de um regulador de

pressão de dois estágios com pressão de saída entre 0 e 12

bar e de uma válvula agulha reguladora de fluxo, permite o

estoque de gás no recipiente (2) à pressão desejada. A pres_

são do gás estocado é medida com o manômetro de mercúrio (3)

lida com o auxílio de um catetôraetro que oferece uma precî

são ±0,2 mm de Hg.» O volume do recipiente (2! ê tal que per-

mite um fluxo de gás através da membrana a uma pressão prati

caroente constante [itef. III. 14].

Bloco (II) - A câmara de permeação (4) está detalhada na

figura III.4. Esta cântara que permite o encaixe das amostras

de P.E.T. descritas anteriormente (§ II. 1) f fica imersa em

um banho (9) cuja temperatura é controlada por um circuito

eletrônico [Ref. III.15]. Para experiências de permeação em

membranas de P.E.T. irradiadas* com fonte 7Fe foi utilizada

a câmara "C.I.P." anteriomente apresentada (§ II.31).

Bloco (III) - Este bloco é composto de um manômetro de merco

rio (7) do tipo IScLaod capaz de medir pressões entre 1 «

IO**3 mbar em um volume conhecido chamado volume de medição •
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limitado pelas válvulas £ e d e pela face direita da membra

na (5). O método utilizado para determinar esse volume serã

descrito no § III.3.1.

Bloco (IV) - O sistema de vácuo constitui-se de uma bomba

(8) e de um "trap" (6). Nas primeiras experiências de permea

çãb foi utilizada uma bomba mecânica mas depois a essa foi

acoplada uma bomba difusora que permitia a obtenção de me-

lhor vácuo em um tempo menor. O "trap" ê um tubo de vidro

(6) imerso em nitrogênio liquido e capaz de reter todos os

condensáveis a temperaturas superiores ã do nitrogênio lí-

quido, contribuindo para alcançar um vácuo da ordem

5 * 10 "5 torr.

de

6 furos 010

o
«I

CORTE A8

Fig, III.4: Esquema da câmara de pemeaçâo.
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I I I . 3 - Procedimento

A medida do alimento da pressão em função do tempo

devido â panneaçio de gás através da membrana de P.E.T. re -

quer a determinação previa do volume de medição V* (Flg. m.3):

— Coloca-se uma placa rígida de fibra de vidro de 5,4 mm de

espessura na câmara de permeação substituindo a membrana de

P.E.T.;

— Faz-se vácuo em todo o sistema mantendo todas as válvu-

las abertas à exceção da válvula a;

— Fecha-se as válvulas f e d e abre-se a válvula a de forma

a encher o sistema com gás a uma pressão P de 10 mm de Hg

medida com o manômetro (3);

— Fecha-se as válvulas a, b, c e prende-se o gás a uma pres_

são P no volume VMct(eod do McLeod;

— Abre-se a válvula d e então faz-se vácuo em todo o volume

de medição V*;

— Coloca-se o trap no sistema, fecha-se a válvula d e expan

de-se o gás preso no McLeod;

— Mede-se agora a pressão P1 no volume de medição com o ma-

nõmetro McLeod;

— O volume de medição é obtido utilizando as seguintes re la

çõess

p V |fcIieod - nKT (III.3.A)

p» V* - nKT (III.3.B)
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A partir das relações acima obtém-se:

p
V* " ^7 VMcLeod

Uma vez determinado o V* passa-se à medida do auroen

to temporal da pressão neste volume:

— A bomba de vácuo é ligada deixando todas as válvulas do

sistema abertas menos a válvula a. Faz-se vácuo i n i c i a l até

que a pressão no McLèod atinja 10 ybar.

— Em seguida, fecha-se as válvulas b e jE deixando o s i s t e -

ma em vácuo por aproximadamente 12 horas para degasagem

Após esse tempo, l i ga - se novamente a bomba fazendo vácuo até

as válvulas b e f_ até que a pressão seja da ordem de 5 ybar.

— Abre-se a válvula a e com o auxilio da válvula agulha

preenche-se o recipiente (2) ã pressão medida com o manôme

tro de mercúrio.

— Mergulhando-se o tubo de vidro (6) numa garrafa térmica

contendo nitrogênio l iquido, a pressão no McLeod atingirá o

mínimo da escala (- 0 pbar).

— Em seguida, fecha-se as válvulas c e d e desliga-se a

bomba. Começa-se então a medir o aumento da pressão devido a

entrada de ar e/ou degasagens residuais no sistema, durante

1 hora. Medindo a contribuição destes fatores, pode-se elimi

ná-la posteriormente da medida do aumento da pressão quando

da permeação do gás através da membrana de P.E.T..

— Ap&s •»«• tempo, abre-se a válvula b para que o gás conti^

do no recipiente (2) permeie ate a face direita da membrana.
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Como houve uma expansão do gás atê a válvula c, a pressão s

passa a ter um novo valor p , valor este medido com o auxi-

lio do manômetro (3) e que será utilizado a seguir.

As medidas do aumento» de pressão devido à permeaçao

são realizadas em intervalos regulares durante aproximadamen

te duas horas.

Para que haja homogeneidade nas condições de medi-

das, mantém-se sempre constante o nível de nitrogênio líqui-

do na garrafa térmica.

A fase inicial da medida de permeaçao é a tomada de

de dados do aumento da pressão em função do tempo na ausên-

cia de gás. Estes dados indicara a existência de uma relação

linear entre pressão e tempo que nos permitiu ajustar uma re

ta, reta I na figura HI.5, através do programa de ajuste —

AJULFA — e com isso obter o valor o do seu coeficiente an-

gular.

Uma vez iniciada a permeaçao do gãs, o auiaento tem-

poral da pressão esta associado tanto a permeaçao quanto aos

fenômenos parasitas. São tomados pontos após aproximadamente

dois minutos da abertura da válvula de passagem de gãs para

observar a parte linear de P x t. A justa-se a reta II da figu

ra III.5, a partir dos pontos correspondentes ao regime esta

cionário de permeaçao, determinando o coeficiente angular

O coeficiente angular devido somente a permeaçao de

«fis i então: a * o* - o_.

De posse dos coeficientes angulares calcula-se o

coeficiente d» permeabilidade pela relação:
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Fig. III.5; Variação da pressão no volume de medição em função do tempo
de permeaçao de He na amostra A12.
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Pl.A T Po

onde cada grandeza é obtida como segue.

i) coeficiente angular

É obtido pelo ajuste das retas I e II (Fig. III.5)

jã descrito. 0 erro associado a esse valor provém da soma

dos erros individuais de ct_ e a* obtidos pelos ajustes das

respectivas retas.

Aa = Aa +Aa*
P

ii) temperatura ambiente T

0 valor da temperatura arcbiente T e seu erro cor-

respondem a média aritmética e ao desvio padrão das medidas

da temperatura tomadas ao longo da experiência.

iii) área das membranas A

A área de permeação nas membranas de P.E.T. que tem

o diâmetro de (5,10 i 0,01) cm ê:

A = (20,43 i 0,07)cm2



46

iv) pressão p^ do gás

As pressões de He para a permeação de várias amos-

tras foram da ordem de 50 nua de Hg medidas com o manômetro

de mercúrio (3) e lidas num catetõmetro com precisão de

1 0,2 DD de Hg.

= ± 0,2 mm de Hg

v) volume de medição V*

O método de determinação deste volume foi descrito

no § III.3.1. Foram feitas 3 medidas para cada uma das câma

ras de permeação e no erro estimado para cada uma delas uti

lizou-se a relação

l
/lv

72(I <v*-v-*)'
i S S l (N = 3)

Assim o volume de medição para a câmara de irradia-

ção/per me ação é:

V* - (271,52 ±5,10)cm3

Jã para a câmara de permeação e l e é

V* o - (227,19 ±13,67) cm3
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vi) espessura l da iterabrana

Na determinação da espessura í das membranas fo -

ram efetuadas várias medidas da massa M das amostras com

uma área fixa e bem definida, utilizando a densidade forneci

da pelo fabricante.

- M
& «• — —

•ePA

Os resultados obtidos foram:

M = (7,0679 ±0,0051)g

p - (1,395 ± 0,001)g/cm3

A = (4200 ± 10)cm2

l = (12,0633± 0,0062)pm

A expressão do coeficiente de permeabilidade que

será utilizada para cálculos escreve-se então:

£V*T
K • -:t2- , onde y » °- .

PXT APO

Para a câmara de permeação:

3
Y " (3,67 ±0,24) c\cm y- T> " (3,67 ±0,24) \ y
c'p# cm atn

e para a câmara de irradiação/permeação:
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yc T P * (4.38±0,10) c m g» K

cm atm

O erro associado é determinado por:

K y a P ] L T

I I I . 4 - Resultados e análise

1. Resultados experimentais

Os resultados da permeação de He nas amostras de

P.E.T. estão divididos de acordo com o tipo de preparo que

a membrana virgem recebeu. Com o objetivo de cer t i f i car um

bom desempenho do sistema de permeação, fizemos a experiên-

cia de permeação de He em uma membrana de P.E.T. virgem

Os resultados estão apresentados na tabela I I I . 1 .

TAMBIEMIE t K ) (ma de Hg) aí* 10 jitaHg/s) K[x 10".-9 cm era

30,5 CP

30,0 OP

(300,2*0,3)

(301,0 ±0,3)

(53,4 ±0,2)

(52,0 ±0,2)

(2,77 ±0,07)

(2,42 ±0,06)

(6,33 ±0,60)

(6,77±0,36)

Tab. I I I . 1 : Condições experimentais para determinação do K
de He em P.E.T. virgem.

Verifica-se a compatibilidade destes resultados com

os obtidos no trabalho anterior [JRef. III. 16}.



i) Cargas superficiais

Os coeficientes de permeabilidade das diversas amos

trás carregadas pelo método de separação de cargas com álcool

isopropllico são apresentados na tabela III.2.

Anostra Hg) .-5 nn
s »

,-9 ancmJ

atrsatro

PI

P2

P3

29,3

31,3

30,7

(300,7*0,3)

(298,2±0,3)

(299,7±0,3)

(55,6*0,2)

(54,4±0,2)

(56,3±0,2)

(2,79*0,06)

(2,69±0,07)

(2,90±0,07)

(6,12*0,56)

(6,08*0,58)

(6,30±0,59)

NI

N2

N3

N4

N5

N6

30,8

31,5

31,5

30,0

30,0

31,0

(299,2±0,3)

(298,2±0,3)

(297,7*0,3)

(297,7*0,3)

(297,7*0,3)

(301,2±0,3)

(52,6*0,2)

(51f8t0,2)

(53,9*0,2)

(49,1*0,2)

(52,5±0,2)

(49,8±0,2)

(2,60*0,08)

(3,32*0,10)

(3,52*0,07)

(3,27*0,09)

(3,32±0,09)

(3,40±0,08)

(6,06*0,61)

(7,64*0,77)

(8,04*0,72)

(8,20*0,80)

(7,79±0,75)

(tf, 31*0 ,78)

Tab. III.2: Condições experimentais e resultados da permeação
de He em P.E.T. carregado.

Devido as condições experimentais (ver § III.3) a

permeação de He ocorreu 24 horas após o carregamento das amos

trás. Portanto a carga presente nestas era cerca de 20% da

carga medida logo após o final do carregamento. Este compor-

tamento foi observado na análise da figura II.6 do capitu-

lo anterior. A tabela III.3 apresenta os valores do coefi-

ciente de permeabilidade em função da carga real presente no
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P.E.T. durante a perneação.

Amostra

PI

P2

P3

NI

N2

N3

N4

N6

N6

Q(* IO"*10 C)

2.1±0,2

2,2 ±0,2

2,4±0,2

-2,l±0,2

-2,3 ±0,2

-2,3± 0,2

-2,4±0,2

-2,5±0,2-

-2,6±0,2

KJx

(6

(6

(6

(6

(7

(8

(8

(7

(8

IO"9

.12 ±

,08±

,30 ±

,06 ±

,64 ±

,04 ±

,20 ±

,79 ±

f31±

cmcm 1

cm2satm'

0,56)

0,58)

0,59)

0,61)

0,77)

0,72)

0,30)

0,75)

0,78)

Tab. III.3: Resultado da permeação de He em P.E.T.

carregado.

ii) Irradiação com elétrons

Os coeficientes de permeabilidade das amostras irra

diadas com elétrons das três fontes utilizadas estão na tabe-

la III.4 a seguir. Deve-se levar em conta que, ã exceção da

amostra E8, para o cálculo de K foi usado Y c > 1 p^ pois a per-

meaçâo ocorreu na câmara de irradiação/perneação,
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taostxa

El

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

' W a i ' * 1

30,0

30,5

31,4

31,2

30,9

30,8

30,2

30,0

(302,720,3)

(302,040,3)

(302,740,3)

(301,240,3)

(300,2±0,3)

(302,240,3)

(300,210,3)

(298,240,3)

PjOntllg)

(54,640,2)

(54,040,2)

(53,4±0,2)

(53,040,2)

(54,l±0r2)

(56,3±0,2)

(54,3±0,2)

(55,840,2)

(2,49*0,05)

12,54*0,06)

(2,59tO,O8)

(2,5710,07)

(2,6240,07)

(2,9040,07)

(2,6040,08)

(2,5210,07)

F Í - M T * CBcm }
! 2 - 1v CM SdKBf

(6,6040,32)

(6,8240,35)

(7,0240,42)

(7,0540,39)

(7,0740,39)

(6,8240,36)

(6,9940,41)

(5,5640,55)

Tab. III.4: Resultados da penoeação de He nas amostras de

P.E.T. irradiadas com elétrons.

ill) Irradiação com protons e ions He

As amostras Al até A26 foram irradiadas com prõtons

(A26) e coro Ions He mantendo a carga incidente constante e

variando a energia do feixe (Al até A21) e variando a dose

para uma energia fixa de 1 MeV (Al5 e A22 até A24). Os resul

tados obtidos são apresentados nas tabelas JII.5, III.6 e

III.7, e ilustrados nas figuras III.6 e III.7.

Amostra

A26 30,0

TAMB(K)

(299,740,3)

pj^nm Hg)

(51,640,2)

aL<f5 SLSK]
s

(3,*3±0,09)

f 1 0-9 anan3)
KPClü

v an sator

(7,6710,76)

Tab. III.5: Resultado da permeação de He na amostra de P.E.T.

irradiada com protons de 630 KeV (Q - 30,0 yC).
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Al

«2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

ia

A10

Ali

A12

A13

AL4

A15

A16

A17

A18

A19

JCO

A21

30,0

30,5

»,0

30,0

31,0

31,0

31,0

30,5

30,0

30,0

30,0

30,2

31,0

30,5

30,5

30,0

30,5

30,0

30,0

31,5 .

30,6

T J W B<K)

(298,7*0,3)

(295,7±0,3)

(296,2±0f3)

(298,210,3)

(294,7±lí,3)

(299,2±0,3)

(298,210,2)

(298,2±0,3)

(299,710,3)

(299,2±0,3)

(300,710,3)

(298,7*0,3)

(299,210,3)

(297,2±0,3)

(299,210,3)

(298,210,3)

(298,2*0,3)

(298,210,3)

(298,7±0,3)

(299,2*0,3)

(298,210,3)

PLÜatHg»

(51,9*0,2)

(51,810,2)

(54,6±0,2)

(52,0*0,2)

(50,4*0,2)

(49,010,2)

(52,510,2)

(61,010,2)

(55,510,2)

(52,110,2)

(54,210,2)

(52,810,2)

(51,510,2)

(49,710,2)

(52,810,2)

(61,410,2)

(51,710,2)

(50,010,2)

(53,510,2)

(51,410,2)

(56,910,2)

afxüf5 5-HSt|
1 s '

(2,93*0,13)

(3,4010,08}

(3,8810,06)

(3,2910,09)

(3,3310,08)

(3,4710,09)

(3,3210,08)

(4,2410,09)

(3,5110,08)

(3,2910,08)

(3,5310,09)

(3,5710,08)

(3,3610,09)

(3,5110,07)

(3,4710,10)

(4,1710,09)

(3,42±0,09)

(3,4010,08)

(3,4210,06)

(2,6010,08)

(3,2710,07)

f « _ _ 3 l

(6,94tO,80)

(8,1510,77)

(8,8110,76)

(7,7910,77)

(8,2310,78)

(8,6910,84)

(7,7810,74)

(8,5510,78)

(7,7510,72)

(7,7510,74)

(7,9510,77)

(8,3110,78)

(8,0010,78)

(8,7210,79)

(8,0610,BO)

(8,3610,77)

(8,1410,79)

(8,3710,79)

(7,8510,69)

(6,2110,63)

(7,0710,65)

Tab. III.6: Resultados e condições experimentais da permea-
ção de He nas amostras de P.E.T. irradiadas com
íons He4*, (energia variável , Q = 30,0 pC).
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A15

«22

«23

«24

30.5

30.0

30,0

30,5

T«»w

(299,2±0,3)

(297,2iO,3)

(29«,7±0,3)

(301,2*0,3)

(52,tt±0,2)

(52,l±0,2)

(Sl,5±0,2)

(53,0±0,2)

(3,4710,10)

(3,71±O,09>

(4,23+0,09)

(5,2410,10)

1 at%*at

<8,(*±0.80)

(8,79+0,84)

(10,23*0,94)

(12,10±l,09)

Tab. III.7: Dependência do K coa a dos» absorvida p*la

tra de p.s.T. irradiada coa Ions He* (E - 1000

KeV, percurso ="4,8 |im).

2. Análise

Os principais mecanismos responsáveis pelas modi-

ficações das propriedades do P.E.T. quando irradiado são de-

gradação e reticulação ("crosslinking") [Ref. III.173. Ambos

processos ocorrem simultaneamente, sendo que um deles pode

ser predominante.

A degradação consiste na quebra de ligações das ca-

deias poliméricas, quebras essas que podem ocorrer diretamen-

te ou através de reações sucessivas.

A reticulação é a formação de ligações tridinrensio

nais entre diferentes macrorooléculas do polímero. Para que ha

ja reticulação i necessário que a radiação produza radicais

livres e que estes se recombinem diferentemente.

Esses dois processos podem gerar outros como forma-

ção de produtos voláteis, formação e decaimento de insatura

ção e ciclizaçção que também são responsáveis por modifica-

ções nas propriedades dos polímeros irradiados [Ref. III.18],
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Conform* o § m.1.3 a natureza do polímero influen

d a no processo de difusão devido i existência de nlc

que são espaços entre as macromoléculas do polímero. A forma

ção de microporos adicionais depende essencialmente da natu-

reza dos movimentos segmenteis das cadeias, quanto mais fle-

xíveis forem as cadeias mais fácil sera a difusão do gis

[itef. XII. 19].

Baseados nessas considerações podemos dizar que a

degradação provoca um aumento do numero de microporos no

polímero facilitando a difusão do gás e consequentemente au-

mentando o coeficiente de permeabilidade. Por outro lado, a

reticulação diminui a quantidade de microporos como também

diminui a mobilidade das cadeias segmenteis aumentando assim

a energia de ativação de difusão e com isso diminuindo o coe

flciente de permeabilidade.

A partir desses argumentos analisaremos as amostras

de P.E.T. submetidas a descargas elétricas e . irradiações

(elétrons e íons He ).

i) Cargas superficiais

Observando a tabela III.3 vemos que os coeficientes

de permeabilidade das amostras Pi a P3 carregadas com volta

gens positivas são compatíveis com o da amostra de P.E.T.

virgem. Isso pode significar que caso o depósito de íons

CK3C
+HCH3 na superfície tenha provocado alguma deformação

nas cadeias poliméricas, esse efeito foi mascarado pela pre-

sença «teste mesmo íon que é muito grande comprometendo a per

meação. Por outro lado, as deformações podem ter sido tempo-
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rarias ou as cargas depositadas foram insuficientes para

provocar alterações sensíveis na cadeia molecular.

Se observarmos as amostras Ml a K carregadas

negativas vemos que a partir de 30 minutos de

(amostra «2) há um sensível crescimento do coefiden

te de immsalillIdade, significando, talvez,' o aparecimento

de novos microporos causados pela degradação. Especula-se que

o íon 08 altamente reativo fes pequenas ligações cem as

cadeias mais superficiais e para isso outras ligações foram

quebradas. Entretanto, esse aumento do coeficiente de permsa

bilidade não se manifesta linearmente nas amostras M5 c Ni .

Isso deve estar relacionado ao fenômeno de saturação exposto

anteriormente ($ II. 2. c).

li) Irradiação com elétrons

As amostras de P.E.T. irradiadas com elétrons se

dividem em: amostras nas quais a maioria dos elétrons £ica

ram implantados (El a E6) e amostras que foram atravessadas

por estes (E7 e E8). Em ambos os casos, os coeficientes de

permeaUllidade encontrados são compatíveis com o da aaostra

virgem. Podemos atribuir esse comport amen to ao fato das do-

ses absorvidas terem sido insuficientes para causar deforma-'

ções na cadeia polimérica detectãveis através da perneação .

Para o caso dos elétrons atravessando o P.E.T. há uma hipó-

tese adicional de acordo com o trabalho onde o P.E.T. foi

irradiado com protons que o atravessaram fltef. III.20]: po-

de-se dizer que quando o polímero é irradiado com elétrons

de alta energia há somente perturbações temporárias nas ca-
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«teias poliníri*

iii) Irradiações cam Ions

O comport—lito do coeficiente d» permeabilidade do

P.B.T. em função da energia dos Ions Be*, com uma carga

constante de 30yC (Fig. HI.6), só pode ser estudado a par-

tir de 400 KeV devido à impossibilidade d» obtenção de feia*

energias inferiores a esta. Assim sendo, vemos uma esta-

bilização dos coeficientes de permeabilidade em torno de um
_3

valor mSdio ds ft,03 * 0,59)-^-= , com exceçio de um
cmTs atm

ponto "suspeito" correspondente a amostra A20. Esse valor

midio de K é bastante superior ao do P.E.T. não irradiado e

indica a existência de un processo de degradação causado pe

Io* Ions He*.

Sabendo que o intercâmbio de cargas entre o Ion Be*

« o P.B.T. torna-se muito mais rápido quando o Ion se aproxl

ma do seu "range" Qftef. 111.21} podemos supor um modelo ds

um conjunto de três membranas em série, proposto por Crank

[Ref. 111.22}. A figura III.8 mostra um esquema do modelo.

Podemos dizer que a estabilidade do coeficiente de

permeabilidade está associada ao numero fixo de microporos

criados pois a carga incidente foi mantida constante. A va-

riação da energia incidente resulta somente no deslocamento

da membrana 2 (fig. III. 8). Este nodelo continua válido para

, os Ions He* com 3499,9 KeV cujo percurso é superior a espes-

sura do P.E.T., não havendo a formação da mestorana 2; assim

i torna-se claro que o coeficiente de permeabilidade da amos
t

' tra Al s e j * compatível com o da membrana virgem. Pode-se tan
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os grSficos K * energia do feixe para

protons (llmf. III.23Q e para Ions Be* implantados vemos qua

indicas a existência de degradação; entretanto,

ttos drastic mm nte diferentes. Essa

ser atribuída ã ralação entre cada loa e a cadeia polisirica.

Vara o caso dos protons, hi os deposito de energia

do da fixação do Ion no P.B.T.. Isto porqme os protons

se ligarem aos átomos da cadeia polimêrica. Ji
K m _

comporcan vxxeremvememce: exes peroen energxa

mo P.B.T. sem se fixaram pois, am* vex consigam mm elétron ,

•mm (C^mmlãfe^Lmt T e m ^lemmt Smft^^ ^LmTmm>Z t̂aV> Jk *

Da mesma maneira qoe a aparelhagem e o procedimento

ital foram testados para o P.B.T. não irradiado

(S XII.4.1), esse mesmo teste foi realizado com protons de

€30 KeV. Observou-se novamente a compatibilidade entre o

K para a amostra de P.E.T. irradiada com protons dessa ener

gia do trabalho anterior de perseação Qtef. III.24] e o
encontrado neste trabalho.
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bém supor neste último caso como nos casos anteriores (e e

p) que há somente deformações temporárias das cadeias polimé

ricas.

12 pm

membrana
I

membrana
3

membrana
2

Fig. III.8: Modelo de 3 membranas superpostas (Membranas 1

e 3 "não irradiadas" e membrana 2 onde são cria-

dos os microporos).

O mesmo modelo pode ser usado para tentar explicar

o comportamento do K na figura III.7. Nesse caso, a espessu-

ra e a localização da membrana 2 são constantes já que a

energia foi fixada em 1 MeV. Porém, como a dose aumenta ,

maior número de microporos são criados, facilitando a per-

meação.

Podemos supor que se fizermos uma série de curvas

K * energia dos íons He* para diferentes valores de carga incî

dente obteremos uma seqüência de curvas paralelas ã curva

apresentada na figura III.6.
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CAPITULO IV - ANALISE ESPECTROSCOPICA

No intuito de complementar as informações sobre pos_

siveis modificações estruturais do P.E.T. irradiado, foram

realizadas análises espectroscôpicas na região de radiofrequên

cia (R.P.E.) , do infravermelho e do visível. Serão feitas al-

gumas considerações sobre, estas técnicas descritos sucintaroen

te as coletas de dados e apresentados e discutidos os espec-

tros resultantes.

IV.1 - Considerações teóricas '

Se uma molécula absorve energia proveniente de ra-

diação eletromagnética, vários efeitos podem ocorrer: excita

ção eletrônica, excitação rotacional, transições de spin, de-

formação de ligação, etc. Caso a energia disponível seja pró-

xima ao potencial de ionizaçao, um elétron pode escapar ocor

rendo então a ionizaçao. Como cada tipo de excitação ocorre

em determinada faixa de energia, a absorção correspondente o-

correrã em regiões distintas do espectro eletromagnético.

Quando uma molécula absorve radiação eletromagnéti-

ca e é excitada de um estado de menor energia a um estado de

maior energia, a freqüência de absorção é dada pela relação:

onde Ef é a energia do estado final,
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E i é a energia, do estado inicial,

h ê a contante de Planck = 6,624 * 10

v é a freqüência de absorção.

-27 erg/s e

i - Espectroscopia no infravermelho e no visível

A absorção na região do visível por uma molécula re

sulta de uma transição eletrônica, enquanto a absorção no

infravermelho corresponde a deformações de ligação (Tab. IV. 1),

Reaiãb

Radiação ama
Raios X, raios

Ultravioleta

Vácuo
Quartzo

Visível
Infravermelho

Tn rV-iuii i nilhrt ninví iw\

Ihfravemelho médio

Infravermelho distante

Microondas

Radiofreqüência

juu(*txttKiico o s onaa

100 nm

100-200 nm
200-350 nm
350-800 nm

0 ft—2 0 um
%/ , W^A , w HJII

2—1,6 uni

16-300 um

1 cm

metros

Energia de exdtaçãc

(kcal/RDl)

286

•

286-143
143-82
82-36

36-14 3

14,3-1,8

1,8-0,1

IO"4

IO"6

Tipo de

excitação

Eletrônica

Eletrônica
Eletrônica

de defor-

mações de

ligação

Deformações

de ligação

Defòrnações

de ligação

R>tacicnal

Transições

de spin ele
trônico e nu
dear

Tab, IV.1; 0 espectro eletromagnético.
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Os espectros de absorção nessas regiões são obtidos

por meio de um espectrofotometro cujo esquema é mostrado na

figura IV. 1. O fotômetro compara as intensidades dos feixes

transmitido e de referência, permitindo assim obter a quanti-

dade de radiação absorvida pela amostra em função da freqüên

cia variada automaticamente pelo monocromador.

oo
oo
8o
8V

Monocromodor

Feixe de referencio
Referencio

Fonte de
rodioçõo ;
eletromagnética

.Feixe incidente

Amostro

Feixe
transmitia

Fotômetro

Registrodor

Fig. IV.Is Esquema de um espectrofotometro simples

Os espectros de absorção apresentam bandas de absor

ção. Tais bandas aparecem devido ã coexistência de grupos de átomos

da amostra de inúmeros estados vibracionais e rotacionais que

se diferenciam por pequenos valores de energia. Assim sendo /

quando as moléculas sofrem a mesma transição eletrônica, ocor

rero simultaneamente transições vibracionais e rotacionais, ia
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zendo com que as linhas de absorção se transformem em bandas

de absorção.

Na região do visível, a energia absorvida na excita

ção de uma molécula ê liberada na reeraissão isotrópica da luz

ou na conversão de energia em calor. A intensidade de uma de-

terminada banda de absorção é habitualmente dada pelo coefici

ente de absortividade molar e obtido pela lei de Lambert-Beer:

C t

onde I é a intensidade da luz incidente,

I ê a intensidade da luz transmitida,

C ê a concentração de moles/litro,

l ê a espessura da amostra e

log(I /I) = A é absorbância.

O valor de e associado a uma transição particular é propor-

cional à probabilidade de ocorrência desta transição. Nem to-

das as transições têm a mesma probabilidade; as de maior pro-

babilidade terão valores dos coeficientes de absortividade mo

lar da ordem de 10 -10 ; as de menor probabilidade valores

entre 1 e 10 . Existem vários tipos de transições eletrônicas:

são elas o •* a*, * •* •%*, n-*- a*,n •* ir* (ver figura IV.2 e apên

dice) .

Na região do infravermelho a energia absorvida na

excitação de uma molécula é liberada sob forma de calor quan-

do a molécula retorna a um estado de energia mais baixa. A

análise dos espectros de infravermelho ê feita assumindo que
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a absorção depende da natureza da ligação afetada bem como

dos átomos que a compõem. Assim, combinações diferentes de ã-

tomos e tipos de ligações dão origem a sistemas que vibram a

diferentes freqüências quando a molécula absorve energia ele

tromagnética.

Todas as informações contidas nesse parágrafo con£

tam das referências IV. 1 e IV. 2.

, c r *
ir»

n

,TT

cr ou ir : estados ligontes

cr* ou i r * -. estados ontíügontes

n : estados não tigante

(ver apêndice)

Fig. XV.2: Niveis de energias dos orbitais moleculares e tran

sições permitidas.

ii - Ressonância Paramagnética Eletrônica

O fenômeno da ressonância paramagnética eletrônica

consiste na absorção ressonante de radiação eletromagnética ,

na faixa de freqüência da ordem de GHz, por elétrons não empa

reinados na presença de um campo magnético externo.

A aplicação de um campo magnético uniforme H sobre

um sistema com elétrons não emparelhados, chamado sistema pa-
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ramagnético, promoverá un desdobramento Zeeman nos seus ní-

veis de energia. A diferença de energia entre dois níveis

Zeeman consecutivos será proporcionar ao campo magnético H

[Ref. IV. 3].

AE « gíH

onde g ê a constante de desdobramento espectxoscópico e

a é o magneton de Bòhr.

A transição entre os níveis Zeeman ocorrerá se a

freqüência v da radiação eletromagnética for tal que a ener-

gia hv dos fõtons associados for igual ã diferença de energia

entre os dois níveis.

hv = gPH

Esta é a equação fundamental da ressonância para*

magnética eletrônica onde g é a característ ica de cada s i s t e -

ma. Para um elétron l i v r e , o fator g vale (2,0023192778 ±

0,00000000062) [Ref. IV-4],

Pela equação fundamental pode-se estabelecer a r e s -

sonância pela manutenção do campo magnético variando a f r e -

qüência ou vice-versa. Por questão de simplicidade, a ressonân

c ia eletrônica é obtida mantendo-se a freqüência v constante,

variando a intensidade do campo magnético H. Os espectrôme

tros de RPB operam usualmente com freqüências na faixa de

9 GHz (Banda X) e 35 GHz (Banda Q), o que coloca os campos
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magnéticos nas faixas de 3000 gauss e 12000 gauss respectiva-

mente, na situação de ressonância para elétrons livres. Uma

descrição detalhada do espectrõmetro de RPE encontra-se na re

ferência IV.5.

IV.2 - Coleta de dados

1 - Ressonância Paramagnética Eletrônica

Foram conseguidos espectros de R.P.E. das amostras

A25, A26 e de uma amostra não irradiada utilizando o espectro

metro Br ulcer ER-420 em linha con o computador Bruker modelo

ASPECT 2000 do Laboratório de Ressonância Magnética do Insti-

tuto de Física da UFRJ. Inicialmente as membranas estavam a

temperatura ambiente e depois foram colocadas ã temperatura

do nitrogênio liquido.

ii - Espectroscopia no visível

Escolhemos as amostras A15, A22, A26 e uma amostra

não irradiada para obtermos os espectros no visível. As nem

branas de P.E.T. foram colocadas em um suporte no espectrofo

tõmetro ultravioleta visível Varian modelo Cary-17 [Ref. IV. 6]

Os espectros toram registrado usando como referência o ar.

ili - Espectroscopia no infravermelho

Utilizando o espectrofotômetro de rede modelo 467
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da Perkin-Elmer obtivemos os espectros infravermelho das amos

trás não irradiada, A15, A22, A23r A24, A25 e A26 usando o ar

como referência.

Tanto o espectro f o tome tro ultravioleta-visivel quan

to o infravermelho pertencem ao Laboratório de Instrumentos

do Instituto de Macromoléculas - IMA/UFRJ.

IV. 3 - Resultados e análise

i - Espectro de R.P.E.

Apenas a amostra A25 (He*, 1 MeV, 14016 Mrad) apre-

sentou um espectro de absorção, ou seja, acusou a presença de

um centro paramagnStico, sem apresentar desdobramentos da l i -

nha a 77K. Nas demais amostras, quer ã temperatura ambiente

ou ã temperatura do nitrogênio liquido, não observou-se nenhu

ma linha de absorção.

Utilizando a equação fundamental da ressonância po-

demos calcular o valor da constante de desdobramento espec-

troscõpico - fator g - na tentativa de identificar o certro

paramagnetico.

hv

onde h- = 0,714484 G/MHz.

Para a amostra A25 cujo espectro é mostrado no final áo capí

tulo (Fig. IV. 3}, têm-se
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H « (3490.44 ± 0,53)G e v - (9781,11 ± 0,10)MHz então

g - (2,0021 ± 0,0003).

Este valor de g é compatível con a constante de des

dobramento espectrosoõpico - g - para radicals livres orgâni

cos que, como podemos ver na referência IV. 7, são bastante

próximos ao valor do g para o elétron livre.

Nana tentativa de identificação do radical orgânico

livre na amostra A25, consultou-se a referência IV.7, encon

trando apenas um possível candidato: o radical vinil

(CH2 » CH - ...) cujo g = 2,002,20.

li - Espectro no visível

Os resultados da análise espectroscópica na região

do visível estão apresentados na figura IV.4 na qual

pode-se observar os efeitos de irradiações con protons e He*.

Nota-se dois importantes efeitos nestes espectros:

A absorção entre 5U0 e 550 nn estão diferenciadas

para todas as 1 amostras. Este fato pode estar associado a

uma reticulação do P.E.T. irradiado com He*, reticulação esta

crescente com a dose, e a uma degradação no caso de irradia-

ção com protons. Entretanto, isto não é conclusivo já que mu-

danças de posição na colocação do filme no espectrofotômetro

também causam variações nessa faixa.

Analisando agora a faixa de comprimento de onda

compreendida entre 325 e 400 nn, podemos constatar um aumento

da absorbância quando do aumento da dose no P.E.T. irradiado
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cos He ; isto pods ser atribuído ã reticulação proposta por

Dole [nef. IV.8].

Segundo Silversteln [itef. IV.9] este tipo de núcleo chj

bi-fenila, apresenta absorção precisamente na região de 300nsi.

£ conveniente acrescentar que não foi possível a observação

do máximo da absorção devido à alta concentração de anéia aro

máticos que têm alta absortividad». No caso de P.E.T. irradia

do con protons não hâ indicação sobre uma possível absorção.

iii - Espectros no infravermelho

As figuras IV. 5 a IV. 11 mostram, os espectros infra-

vermelho das anostras de P.E.T. não irradiado, irradiado com

protons de 630 keV (A26: 73 Mrart) e com He+ de 1 MeV CA15:

219 Mrad; A22: 877 Mrad; A23: 3509 Mrad; A24: 8773 Mrad e

A25: 14016 Mrad) respectivamente. Estas figuras estão no fi-

nal deste capitulo.

(A) Análise do espectro de P.E.T, não irradiado

A absorção próxima a 1700 cm associada ã carboxí-

la segundo Aliinger [itef. IV-10] têm um pequeno "ombro" refe
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ite an anldrido. Esta estrutura segundo Mart»ttoe,

Cleaveland £ftef. IV.li] pode s«r formada ca

durante a polioondensação, transformando a

P.B.T.:

quanti-

normal

O
V

c-
/ /

C"-

O
//

ia

HO

;or-cf
O-CH2-CH2-O

O

Esta cadeia assim foraada pode taabéa

do a reação abaixo:

reagir segun-

O—

O

f-(O) -c.
\

i °
I
I

» !
I O

\

c-(O)-c
O-CH2-CH2-O

\

I O O-CH2-CH2-O
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Tal acoplamento i bastante provável já que a policondensação

a alta temperatura • OCHU isso elimina água. A

trutura A pode ser identificada pelas absorções em 1450

1170 ca"1 referentes a

. . . • a --- -(py-O-O- -" , respecti

t e , segundo Coltmup |mev. IV.12| .

Há absorções em 1480 e em 1(00 csT1 que são

ciada, segundo Oolthup Qltef. IV.13] , i estrutura

u
o

que não está presente na cadeia noraal e que possivelmente é

formada durante o processo de polioondensação.

(B) Análise comparativa dos espectros de P.E.T. irradiado

protons e ions He*.

O enorme pico referente aos grupos carboxilas perma

nece praticamente constante em todos os espectros, qualquer

que seja a dose. Este fato é confirmado por Tipper e Banford

[itef. IV. 14].

As absorções atribuídas ã presença do anidrido A

no P.E.T. não irradiado diminuem COB O aumento da dose para

ions He* e protons até desaparecer completamente a partir da

amostra A24 (1 MeV; 8773 Mrad}. Ao mesmo tempo surge uma nova

absorção bem próxima a 1450 cm que não conseguimos identify
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t trotara

—(Ôl-ir^1*jf
sua ab

i muito ** «a 1600

com o a«

-1

to da

i• a região de 900

deabsoBção ooaio

( f i g . IV.9) ,

espectro I.V, poxim o efeito
^ _ » - » - - - ^ * _ M * - m . *fc < » m-

n s ê B̂> "^H,^LeÇ^3m^^Unü^BmMHs C M 3 DDLai^^mHH^9 ^^mt

. Cato que

das

fo i dadma

atribuído a uma

a Bxf. IV.15.

Ea todos os espectros de P.E.T. irradiado h i

Tcrescente transformação na faixa de 775 cai ~ com o aumento da

dose. Esta absorção e s tá referida por Tipper e Banford [nef.

IV. 16] como resultante da recombinação do tipo "gaiola" de

radicais (ver apêndice) apôs uma descarbonllação:

hv *

— (ri) -CO'+*O-CH2"CH2~" V-V* * CO4-*O-CH2-CH2—-

(descarbonilação)

(recombinação do tipo "gaiola")

Tal reação pode favorecer a reticulação do P.E.T. pelos anéis

aroaáticos formando a bi-fenila Qtef. IV. 17].
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que apresenta absorção também próxima à faixa de 775 cm"1 se-

gundo Ai drich [Ref. IV. 18], Pode-se ainda supor [Ref. IV.19]

uma reticulaçao cíclica dos anéis, originando assim "coroas

de anéis", ou seja, uma nova variedade de microporos; encre-

tanto tal fenômeno ê muito mais provável em fase liquida que

em fase solida, pois neste último caso a mobilidade dos anéis

é bau^ante reduzida.

Em um trabalho anterior [Ref. IV. 20] foi sugerido

que modificações estruturais no P.E.T. irradiado com também

poderiam ocorrer quando este era irradiado com prõtons. Os me

c: an i sinos propostos por Dole [Ref. IV. 21], Tipper e Banford

jJRef. IV. 22] e Chapiro [Ref. IV. 25} estão apresentados abaixo:

•-/0/-COO-CH2~CH2-

• - ( O ) - C 0 0 * + "CH2-CH2

\

OH H
/ '

c + C • C

\N 1 '
O H H

TIPPER E BflNFORD

DOLE

o
II

-c-
-C-0-CH5-CH0-*"

-C-<Õ)-C-O-CH2-CH2-

hv

-C-O-CH-CHj---.

-C-<O)-C-0-CH-CH2-.

CHAPIRO
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Devido à semelhança dos espectros infravermelho de P.B.T. i r -

radiado com H e com He+ (Fig. IV. 6 a Fig. IV. 11) podemos su

por que as mesmas reações ocorrem em ambos os casos. Porém

não foram encontrados indícios da reticulação sugerida por

Chapiro em nenhuma das nossas análises espectroscõpicas.

IV.4 - Amarelamento das amostras irradiadas

Segundo Campbell, Araki e Turner \jtef. IV.24}, Dole

IV.25J e Chapiro IjRef. IV.26], o amarelamento de po l í -

meros irradiados deve-se à presença de ions e radicais l ivres

presos nas cadeias e também à formação de ligações duplas con

jugadas como no caso do poli (cloreto de vinila)-PVC.

Como foi mencionado no §11.4.c observou-se o amare-

lamento das amostras de P.E.T. irradiado com íons He+; contu-

do, não conseguiu-se relacionar a intensidade da cor com a do

se absorvida. Este fato talvez deva-se as diferentes condições

de irradiação, em especial ãs diferentes taxa de dose âs quais

foram submetidas as amostras (ver tabela IV.2).

Amostra

A15

A22

A23

A24

A25

» H e +

A26J H+

Dose (Mrad)

219

877

3509

8773

14016

73
i

Taxa de dose (Mrad/s)

0,26

0,22

1,10

0,60

0,72

0,02

Tab. IV.2s Taxas de dopes médias recebidas pelas amostras de
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Embora não tenhamos uma relação dose/cor, pela anã

Use espectroscopica com RPE podemos creditar o amarelamento

â presença dos radicais livres

O

O'

que aparecem nas possíveis reações da radiação com as cadeias

e são reveladas pela analise dos espectros infravermelho. Va-

le ressaltar que embora a análise por RPE não tenha identifi-

cado precisamente os radicais livres existentes no P.E.T. ir-

radiado com He , esta análise foi decisiva jã que não indicou

a presença de radicais livres na cadeia do P.E.T. irradiado

coro H : esta amostra permaneceu transparente após a irradia-

çâo.

Em outras experiências [Ref. IV.27J foi observado

o amarelamento de alvos durante o seu bombardeamento com Ions;

isto foi interpretado usando uma teoria que poderia também

explicar o amarelamento das amostras de P.E.T.. Segundo esta

teoria [itef. IV.28}, o feixe de Ions yrovocaria a dissociação

de moléculas residuais de hidrocarbonetos provenientes das

bombas de vácuo. Os radicais livres assim formados poliir.eriza

nam-se na superfície do alvo originando nesta um filme fino.

No caso do P.E.T. irradiado com Ions He , os dois

mecanismos jã descritos podem existir simultaneamente. Entre

tanto o fato do ?.E.T. irradiado com H não ter apresentado
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nem radicais livres nem amarelamento, nos leva a associar o

amarelamento ã presença de radicais livres no polímero irra-

diado. Porém, existem vário» fatores que influenciam a taxa

de depósito tais como: pressão de vapor de õxeo das bombas

presente no acelerador, densidade de corrente do feixe, tempe

ratura do alvo, etc. Estes fatores não foram controlados du-

rante nossas irradiações de forma a ter as mesmas condições

experimentais com H e He+.

IV.5 - Conclusões

As analises espectroscopicas indicaram a formação

de radicais livres (RPE e infravermelho) provenientes da de-

gradação das cadeias poliméricas e a reticulação destas (visí.

vel).

Embora não consigamos extrair informações quantita-

tivas para determinar qual desses processos é predominante ,

podemos salientar que a reticulação tem como condição prévia

a degradação. Outrossim o tipo de reticulação identificada

(bi-fenila) é muito menos provável já que existem outros ra-

dicais com maior reatividade que os anéis, capazes de reer-

ranjarem-se na própria cadeia sem reticular. Pojjrtanto, o sal-

do de modificações estruturais do P.E.T. é favorável ã degra-

dação.
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Fig. IV-3: Espectro de RPE total ã temperatura ambiente da amostra

A25 de PET irradiado com Ions He+ (1 MeV, 14016 Mrad).
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COMPRIMENTO DE ONDA (nm)

Fig. IV.4; Espectro no visível das anostras AL5 (219 Mrad), A22 1877 to

irradiadas com He+, da amostra A26 (73 Mrad) irradiadas com

H + e amostra não irradiada.
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Fig . IV. 10: Espectro no infravermelho da amostra A24 (He+, 1 MeV, 8773 Mrad).
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CAPITULO V - CONCLUSÕES

A hipótese de degradação de filmes finos de P.E.T.

submetidos a radiações, evidenciada era trabalhos anteriores

utilizando técnicas diversas, é confirmada neste trabalho.

Irradiações com íons He mostram que o coeficien-

te de permeabilidade K de P.E.T. para He estabiliza-se em um

valor superior ao coeficiente de permeabilidade do P.E.T. não

irradiado, quando varia-se a energia dos íons mantendo a car-

ga incidente constante. Por outro lado, irradiações com ener

gia fixa e carga incidente variável causam aumento significa-

tivo deste coeficiente.

Tais resultados experimentais são interpretados a

partir da teoria da permeação por difusão, em polímeros que as_

soda o coeficiente de permeabilidade ã flexibilidade das ca-

deias, flexibilidade esta devendo aumentar ou diminuir quan-

do ocorre degradação ou reticulação, respectivamente.

Os comportamentos de K a carga constante para H

ou He implantados são drasticamente diferentes, o que leva a

concluir que, em contradição a Chapiro [Ref. V.l], não sõ a

dose e/ou a taxa de dose mas também a natureza da radiação é

relevante no que se refere à permeação.

Os valores dos coeficientes de permeabilidade de

P.E.T. submetido a depósito de cargas superficiais e irradia-

ções com elétrons de baixas e altas energias são compatíveis

com o K do P.E.T. virgem. Esta compatibilidade pode ser enten

dida devido ã ocorrência de perturbações temporárias das ca-
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deias e/ou ãs baixas doses conseguidas nessas experiências.

As diversas análises espectroscõpicas realizadas

com as membranas irradiadas com íons Be e H indicam a exis-

tência de radicais livres e suas possíveis associações, con-

firmando assim que radiações conduzem a modificações estrutu

rais do poli (tereftala to de etileno). Estas modificações resul̂

tam em degradação e reticulação simultâneas com um saldo favo

rável ã degradação.

A análise do amarelamento das amostras irradiadas

reforça a nossa afirmação que mudanças nas propriedades do

P.E.T. dependem, entre outras coisas, da natureza da radia-

ção.

E importante ressaltar aqui que ambas as técnicas

utilizadas levaram a conclusões compatíveis no que diz respe^

to aos efeitos das radiações sobre algumas das propriedades

do P.E.T.. Seria desejável prosseguir na-investigação desses

efeitos por meio de outras técnicas tais como difração de

raios X e cromatografia em fase gasosa durante as irradiações

e de outro's tipos de radiações como por exemplo íons de carbo

no ou de oxigênio.



APÊNDICE

Estão incluídas aqui algumas informações básicas

para a compreensão dos aspectos químicos do capitulo sobre as

análises, espectroscópicas.

0 Grupo carbonila

compõe os aldeldos

C - O

H

e as cetonas

R R
\ \
C - O ou C - O ou 'C * O

R <O) (O,

onde R é ura radical qualquer.
V

O Grupo carboxila

HO
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. forma os compostos carboxilicos

R
\ \
C = O ou C = 0

HO HO

O Grupo anidrido ê definido pela estrutura

O
W

o

c-

Uma Cadeia alifãtica ê uma cadeia aberta, sem estruturas cí-

clicas.

Uma Cadeia aromãtica ê uma cadeia composta de anéis.

Define-se uma Cadeia insaturada como uma cadeia onde pelo me-

nos dois átomos de carbonos estão unidos entre si por uma du-

pla ou tripla ligação.

Recombinação do tipo "gaiola":

Composto de adição é o produto da reação entre dois

componentes e contém toda a massa destes- As ligações que for

mam este composto podem ser tão fortes quanto as ligações co-
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valentes como no caso do produto da reação entre etileno e

.bromo (Brj-KIjH.) e do composto NH,BF3.

A reconbinaçao do tipo gaiola ê um dos Recanismos

que levam a formação.de compostos de adição. Neste processo

um dos componentes do composto forma uma rede cristalina - na

qual o segundo componente ê.capaz de se fixar (Fig. A.I). Não

hã ligação entre o hospedeiro, que forma a rede cristalina, e

o hóspede, além das'forças de van der Haals. Estas forças ape

sar de ̂serem pequenas são essenciais para estabilizar a estru

tura [«ef. A.l].

Fig. A.I: Esquema de .um composto de adição do. tipo "gaiola*
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Transições eletrônicas em moléculas

Quando da formação de uma molécula, ocorre a trans-

formação de orbitais atômicos em orbitais moleculares de ener

gias em geral, diferentes. Um prbital molecular cuja energia é

menor do que' a do orbital atômico* correspondente é chamado or

bital ligante; se sua energia for maior é chamado orbital an-

tiiigante. Caso as energias sejam iguais então tem-se um orbi

tal não-ligante.

Orbitais moleculares ligantes são conhecidos como

o ou w e os ahtiligantes como o* ou w* [Ref. A.2],

A obtenção dos orbitais moleculares o e o* a par-

tir de orbitais atômicos p, é descrita pelo esquema abaixo on

de z .e o eixo intemuclear.

~-{~^><O~~ — ^ S ^ V - Aproximação
dos átomos

Recobrímento
frontal

Orbital cr

ou

Orbital cr1
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Observa—se que os orbitais o e s* não possuem ne-

nhum plano nodal contendo o eixo internuclear.

Os orbitais moleculares * e w* podem ser formados a

partir da aproximação lateral dos mesmos orbitais atômicos p,

como «nostra o esquema seguinte.

•^ ou

Aproximoçõr Recobrímento
dos átomos lateral

o
o
Orbital ir

Q o
o o
Orbital ir*

Uma característica destes orbitais é a existência

de um plano nodal contendo o eixo internuclear.

As ligações covalentes o são mais fortes que as li-

gações também covalentes «.

0 orbital não ligante n é característico de um par



isolado de elétrons. Ura exemplo de formação deste orbital

encontrado na água [Ref. A.3J.

orbitais atômicos do H: ls

orbitais atômicos do O: Is22s22p^2'p12p1

« Y Z

Orna vez constituída a molécula de água tem-se:

2 2
- um núcleo (ls 2s ) que nao participa da ligação ,

- dois orbitais o formados a partir dos orbitais a-

tômicos (2Py e ls
1) e I2p* e 1 » 1 ) ,

- um orbital não-ligante n devido ao par isolado de
2

elétrons 2p .

As transições eletrônicas permitidas ocorrem de

orbitais ligantes o e t e d e orbital não ligante n para orbJL

tais antiiigantes o* e **.
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