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RESUMO 

Amostras idênticas do polímero SSBR-B(Solution Styrenne Butadiem 

Rubber-Blockade) foram irradiadas com raios gama oriundos de uma fonte Cobal 

to-60, com doses de até 67500 Gray (Gy). Análises de viscosidade efetuadas 

pelo método ào Ostwald revelaram que a viscosidade permanece constante, t 

igual à viscosidade do material não irradiado, para valores de dose abalxr 

de 11560 Gy. A partir dai, a viscosidade do material aumenta com c aument 

da dose absorvida, o que caracteriza um endurecimento ou encruamento do poH 

mero induzido pela irradiação. 



A B S T R A C T 

Samples of the polymer known as SSBR-B (Solution 

Styrenne Butadiene Rubber-Blockade) were irradiated with gamma 

rays from a Co source.Viscosity analysis performed by using 

the method of Ostwald Showed that the viscosity remains about 

constant for doses in the range of zero to 11560 Gray (Gy). For 

doses greater than 11560 Gy the viscosity increases. This result 

characterizes an irradiation induced hardening of the polymer. 

• 



INTRODUÇÃO 
» 

As propriedades físicas de certos materiais modificam-se quando 

submetidos a doses sensíveis de raios gama. Segundo Murray [1], a radiação 

gama aumenta o ponto de fusão de muitos plásticos e borrachas. Este efeito 

é de importância fundamental na indústria de materiais elétricos, mais pre 

cisamente, na fabricação de cabos elétricos isolados, onde a utilização de 

um isolante de alto ponto de fusão implica na obtenção de um cabo com maior 

capacidade elétrica. Ainda, conforme Murray (1], recipientes plásticos que 

normalmente fundiriam numa esterilização por vapor resistem a tratamento 

térmico em elevada temperatura quando submetidos ã radiação gama. 

Experiências realizadas por Santos e Silva Filho {2], as quais 

consistiram na irradias, ~o por raios gama oriundos de uma fonte Cobalto-60, 

de um polímero de importância industrial, o polibutadieno, revelaram que a 

radiação gama produz um encruamento, ou endurecimento do material, car&cte 

rizado por um aumento da tensão necessária para produzir uma certa deforma 

çâo do material. 0 material irradiado torna-se resistente â flexão, torção 

e outras forças externas. Assim sendo, é possível que, futuramente, certos 

polímeros beneficiados pela irradiação com raios gama, venham desempenhar 

um papel importante na economia de muitos países, substituindo os metais cr 

mo componentes de uma grande variedade de produtos. 

Os argumentos apresentados justificam a importância de se realj 

zar estudos mais minuciosos para averiguar a influência da radiação gama 

nas propriedades físicas de materiais poliméricos. 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Utilizou-se nas experiências corpos de prova idênticos constitui 

dos do polímero SSBR-B(Solution Styrenne Butadiene Rubber-Blockade), produ 

zido pela Companhia Pernambucana de Borracha Sintética (COPERBO). 

Os corpos de prova foram irradiados com raios gama pi venientes 

de uma fonte cobalto-60 cuja atividade e taxa de dose valem, respectivamen 

te, 84 Curie e 2,6 rad/s. Os corpos de prova foram submetidos a doses qur 

variaram de zero (nenhuma irradiação) a 67500 Gray (Gy). Para cada dose iç 

ram considerados pelo menos três corpos de prova. A seguir determinou-se pn 

ra os corpos irradiados ps valores de viscosidade, em centipoise (cps), uti 



lirando-se o método de Ostvald. As etapas envolvidas neste método, para de 

terminação da viscosidade, não serão descritas no presente trabalho, pois 

não temos permissão da COPERBO para divulgá-las. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A tabela 1 apresenta os valores médios obtidos para a viscosid£ 

de em função da dose de radiação gama absorvida pelo material polimêrico.Os 

desvios padrão que caracterizam as incertezas que acompanham os valores m£ 

dios obtidos para a viscosidade foram determinados mediante expressão mate 

mi tica usual, encontrada na referência [3]. Para cada valor de dose apresen 

tado na tabela 1, o desvio padrão calculado na determinação da viscosidade 

não ultrapassa 0,3 cps. 

Tabela 1. Variação da viscosidade do polímero SSBR-B com a 

dose de radiação gama absorvida 

SE (Gy) 

0 

850 

1920 

6740 

9070 

11560 

23400 

34 ">?0 

48270 

59300 

67500 

VISCOSIDADE (cps) 

10,0 

10,0 

10,2 

10,3 

10,2 

10,8 

12,6 

14,0 

15,8 

16,5 

18,0 

Observa-se que o valor, aproximado de 10 cps, correspondente à 

viscosidade do material não irradiado (dose igual a zero), foi obtido tao 

béo para corpos de prova que absorveram doses abaixo de 11560 Gy. Só a pajr 

tir deste valor de dose ê que a viscosidade começou a sofrer variação sensí^ 

vel, alcançando um valor médio de cerca de 18,0 cps para uma dose de 



67500 Gray. 

A explicação plausível para o comportamento observado ê a seguin 

te: No intervalo de zero até próximo de 11560 Gy a viscosidade mantêm-se pra 

ticamente inalterada porque neste intervalo as doses não são suficientes pa 

ra produzir ruptura das ligações que unem os átomos de carbono nas longas ca 

de ias polímericas. Todavia, quando o valor limiar de dose é alcançado, as 

cadeias se rompem resultando cadeias menores que em seguida se reagrupam num 

processo denominado "cross-linking", ou encadeiamento cruzado, dando origem, 

dessa forma, a uma nova estrutura polimêrica, mais resistente âs deforma 

ções, o que justifica um aumento de viscosidade. 

CONCLUSÕES 

Embora não seja possível apresentar, presentemente, uma interpre_ 

tação satisfatória dos mecanismos envolvidos na interferência da radiação ga 

ma em uma estrutura complexa como a do polímero SSBR-B, pode-se garantir, co 

mo as experiências mostraram, que a radiação gama modifica as propriedades 

físicas do material. Isto ficou evidenciado, no presente trabalho, pelo au 

mento da viscosidade a medida que, a partir de um valor limiar, a dose dt r£ 

diação gama absorvida pelo material aumenta. Em outras palavras, isto slgni 

fica que a resistência interna oferecida pelas moléculas de uma camada do pc 

límero SSBR-B quando esta é deslocada em relação â outra contígua, aumenta, 

quando a dose de radiação gama absorvida pelo material aumenta. 

O que foi observado pode ser de grande valia nas indústrias que 

utilizam polímeros como matéria prima e evidencia uma das utilidades do apro 

veitamento da radiação gama emitida por certos produtos de fissão produzidos 

nos reatores nucleares. Como conseqüência, é de se esperar que, futuramente, 

seja utilizada, em larga escala, a irradiação para melhoramento das qualida 

des de determinados materiais e, possivelmente, indústrias serão instaladas 

próximas âs usinas nucleares visando o aproveitamento da radiação gama emit_i 

da por alguns produtos de fissão encontrados nas barras de combustível, reU 

radas dos reatores nucleares após a queima do combustível. 



REFERÊNCIAS 

[1] MURRAY, R.L. - Engenharia Nuclear - Rio de Janeiro - Ao Livro Técnico 

S.A. - 1963. 

[2] SANTOS, L.G.; SILVA FILHO, E. - Influência da Radiação Gama no Comporta

mento Mecânico do Polibutadieno. Anais do II Congresso Geral de Energia 

Nuclear, pp. 357-361, Rio de Janeiro, Abril de 1988. 

[31 WONNACOTT, T.H.; WONNACOTT, R.J. - Introdução à Estatística - Rio de Ja

neiro - Livros Técnicos e Científicos Editora S.A. - 1980. 

/ 


