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RESUMO 

Amostras de POLIBUTADIENO foram irradiadas coa radiação 

gama, proveniente de uma fon^e Cobalto-60, durante intervalos de 

tempo de até 20 dias. Testes de Tensâo-Deformação, efetuadas nu 

ma máquina universal de ensaios físicos, revelaram um encruamen-

to induzido pela radiação, acompanhado de uma redução na tensão 

de ruptura e no alongamento de ruptura do material. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

Várias propriedades de polímeros, podem ser alteradas por 

irradiação com raios gama. O material original consiste de cade -

ias paralelas muito longas de moléculas, e a radiação une as cade 

ias, num processo chamado "cross-linking" (1), ou encadeiamento 

cruzado, conseqüência de desidrogenacoes e da resultante formação 

de radicais nas cadeias poliméricas. 

A irradiação de um polímero pode ser considerada como um 

tipo de ação vulcanizante indireta, pois, do mesmo modo que na 

vulcanizaçao direta, a irradiação induz a união de macromoleculas 

nos seus centros ativos convertendo a borracha plástica em borra 

cha elástica ou borracha em estado duro. 

As propriedades do produto final da vulcanizaçao, em par

ticular, dureza, propriedades elásticas e resistência â dilatação, 

são decisivamente influenciadas pelo curso da vulcanizaçao. 
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Para que a irradiação possa ser interpretada COMO UB pro 

casso de vulcanização indireta, a radiação incidente no políme

ro deve ser naturalmente mais energética do que a energia de li 

- i » 

gaçao hidrocarbonica mais instável. As ccleias do tipo - C - C -
* i 

são formadas através da reação (2): 
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Para fins técnicos, fontrs de cobalto (Co-60), geradores 

Van der Graff, etc. são geralmente utilizados. A fonte menos e-

nergética é a de Co-60. Ela produz raios beta e gama "som uma 

média total de energia de cerca de 60-1401*, isto é, raios gama 

com 1,33 a 1,17 HeV e raios beta com 0,306 MeV. Esta fonte de ra 

diação é naturalmente limitada, por causa da meia vida do cobal

to, que é de cerca de 5 anos. 

O objetivo do presente trabalho é verificar a influência 

da radiação gama em borracha sintética, vulcanizada por processo 

direto, mediante exposição por variados períodos de tempo ã es 

te tipo de radiação. 

As borrachas sintéticas irradiadas têm melhor resistên -

cia ao calor e servem como excelentes revestimentos para fios . _ 

elétricos. Além disso, cada vez mais as borrachas sintéticas "no 

sentido de sua utilização na indústria moderna, aeronáutica, me 

dicina, etc. e assxiti sendo torna-se importante que estudos mais 

profundos sobre suas propriedades sejam feitos. 
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CAPITULO II 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

O material utilizado é um elastômero de importância in

dustrial, o POLIBUTADIENO (PBD), vulcanizado com um tempo de 35 

minutos. Este elastômeto é formado por três variedades do menô-

mero butadieno (CH, = CH - CH « CH,) conhecidas CCRD Cis-14; Trans-1,4 e 

Vinyl (também chamada 1,2). Na cadeia polimerica estas três va 

ricdades coexistem randomicamente. A estrutura do polibutadieno 

é representada abaixo. 
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Corpos de prova idênticos daquele material foram irradia

dos com radiação gama, proveniente de uma fonte cobalto-60 cuja 

atividade e taxa de dose, na presente data, valem respectivamen

te 84,4 Curie e 158,5 rad/min. Os intervalos õe tempo era que os 

corpos de prova ficaram expostos â radiação gama variaram de ze

ro (nenhuma irradiação) a 20 dias. Os testes de tensão -deforma

ção dos corpos de prova foram realizados, à temperatura ambien

te, numa máquina universal de ensaios mecânicos equipada com ten 

siômetro tipo SCOTT. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 1 apresenta os resultados das variações da ten 

sio para um alongamento AL » 300%, da tensão de ruptura e do a-

longamento de reuptura, em função do tempo de irradiação. 

Observa-se um aumento na tensão para AL » 300% à medida 

que o tempo de exposição ã radiação aumenta, o que corresponde a 

um encruamento do material. Entre este ponto e o ponto de ruptu

ra, as amostras irradiadas apresentam um intervalo com escoamen

to mais pronunciado do que a amostra não irradiada (tempo de ̂ xposi 

ção igual a zero), haja visto o comportamento decrescente da ten 

são de ruptura com o aumento do tempo de exposição, opondo-se, ao 

comportamento ascendente da tensão, para AL « 300%. 

Ê possível que o encruamento decorra dos defeitos pro

duzidos pela radiação como obstáculos ou barreiras aos movimen -

tos das discordãncias, e o escoamento posterior, como uma ava 

lanche de discordância que rompem as barreiras, â medida que 
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a deformação se processa, nun oaso análogo ao fenômeno do encru-

amento em metais não fissionáveis, tal como o Niôbio, quando ir

radiados por neutrons (3). 
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FIGURA 1 - Comportamento mecânico do POLIBUTADIENO quando 

submetido â radiação gama. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSÕES 

Apesar de não podermos interpretar detalhadamente todas 

os mecanismos envolvidos na interferência da radiação gama em 

uma estrutura complexa como a do P0L1BUTADIEN0, podemos garan 

tir que a radiação produziu alteração no material, caracteriza 

da por um encuamento (em deformações ã temperatura ambiente ) 

• reduções na tensão de ruptura e no alongamento de ruptura. 
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