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AREA» QUÍMICA APLICADA 

Vários procedimentos tem sido pesquisados para se modificar as proprl£ 

drdes de um polímero para a obtenção de novos materials com características 

física e química peculiares como hldroflllcldadcr resistência a solventes» 

resistência ao calor e algumas outras propriedades (1). 

Com a radiação ionizante, um dado polímero pode ser uniformemente ati 

vado para a copolimerlzaçao com um monômero a um nível que não é atingido 

por métodos químicos (2). A estrutura final gerada é composta do esqueleto 

do polímero com algumas ramificações. 

A fim da se alterar a superfície de um filme de politetrafluoretileno 

(PTFE), foi efetuada a copolimerlzaçao do monômero N-N* - dimetilacrilamida 

(DMAA) com o PTFE utilizando-se a técnica da enxertla pela irradiação gama. 

Para obter-se um alto grau de enxertla» particularmente pelo método da 

Irradiação simultânea dos reagentea, o monômero deve apraaantar um contato 
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o aaia próximo possível do centro ativo criado na cadeia polimérica princi 

pai. Esta condição pode ser conseguida pela difusão do monõmero e do solven 

ta dentro da «atriz polimérica (3). Por outro lado, existe um aumento na di 

fuaibilldade do monõmero sobre a matriz do polímero com o aumento da tempera 

, •../ tura. lato â explicado paio ab^ixamento na energia de ativação devido a alta 

fricção molecular interna existentes nas regiõea crlatalinas do polímero (4)» 

A cinêtlca do. processo de enxertia do PTFE,utilizando como monõmero o 

DMAA e aolventa o acetato de etila,foi estudado,sendo determinadas as condi 

cõea ideais para obter-se uma modificação na superfície do PTFE com alto 

grau de enxertia. 

A figura 1 mostra a dependência entre o grau de enxertia e a taxa de 

dose de irradiação de acordo com as condições experimentais estudadas. Obse£ 

vamos que um alto nível de anxertia (7,90X) é obtido para uma taxa de dose 

de irradiação (de una fonte de C0Co) de 0,065 KGy/h,indicando que existe um 

aumento na velocidade do processo de enxertia a baixas taxas de dose, até 

atingir-se um valor no qual a velocidade é máxima. 

A superfície polimérica após o processo de enxertia foi caracterizada 

por microscopia eletrônica de varredura (SEM), conforme mostra a figura 2 . 

Observamos que a rugosidade da superfície é bastante aumentada após o proces. 

so de enxertia. 

0 PTFE enxertado adquiriu um caracter hidrofflico verificado pela 

absorção da água a 25SC. 0 filme da PTFE virgem á hldrofóbico. 
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Figura 1 - Efalto do valor da taxa da dcae da Irradiação na enxertla do DHAA 

aobre PTFE. 

Concentração DMAA/acetato de et l la : 35Z (v/v); temperatura de 

Irradiação: 27SC; teapo de Irradiação: 15 ha: taxa da doae a 10 

ca: 0,479 KGy/h; 2Oca: 0,201 KGy/h; 30ca: 0,104 KGy/h; 40ca:0,065 

KGy/h; 50ca: 0,045 KGy/h; 60ca: 0,033 KGy/h. 
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2a. PTFE VIRGEM 2b. PTFE ENXERTADO 

Figura 2 - Fotografia da superfície do filme de PTFE virgem (2a) e enxerta 

do com DMAA (2b); grau de enxertla: 6,941; dose de Irradiação 

(60Co): 0,972 KGy; concentração do DMAA/acetato de etlla: 35% 

(v/v); aumento: 1000 X (SEM) 
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