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SUMARIO

Os poli car bonatosCPO sXo usados em varias aplicaçSes

industriais» devido as suas excelentes propriedades di ei et ricas,

a sua resistência ao impacto e as altas temperaturas. E M algumas

apllcaçSes os policarbonatos sXo expostos 4 radiaçXo gama» a

qual produz alteraçSes nas suas propriedades» em decorrência da

interaçXb da radiaçXo COM a estrutura molecular.

Neste trabalho analisou-se o efeito da radiaçXo gama

do tfOCo no policarbonato DUROLON. irradiado com doses de 0,2 kGy

à 300 kGy. Os resultados obtidos mostraram que para doses ate

30 kGy nXo ocorrem alteraçSes relevantes nas propriedades

—cínicas do PC. Entretanto doses acima de 1 kGy acarretam um

aumento no Índice de amarelamento do PC» alterando as suas

propriedades ópticas. A partir deste estudo verificou-se que a

esterilizaçXo do PC por radiaçXo * viável em aplicaçSes em que a

coloraçXo do PC nXo é fundamental.



ABSTRACT

Pol year bonatesCPO are used in different industrial

applications due to their excê jvht dlelectrical characteristics»

iapact resistance» and high teaper ature resistance. In so«e of

these applications» the polycarbonates are exposed to gaama

radiation which produces Molecular scissions» occasioning

changes in the polycarbonate properties.

To estimate the radiation effects in the DUROLON

polycarbonate, saaples were irradiated with *°Co ganma rays with

doses between O.2 kGy and 300 kGy. The results obtained showed

that the PC nechanical properties are not changed due the gaMwa

radiation. However the results showed an expressive variation in

the yellowness index for doses above 1 kGy. The results showed

that it Is possible to use the gaMma sterilization of PC in

applications where the coloration of PC is not critical.
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CAPITULO I

INTRODUCED

Os policarbonatos sXb poli éster es lineares do ácido

carbônico com compostos di-hi dr cod. lados ar omiti cos ou alifaticos

cuja estrutura geral e:

H

O
li

O-R-O - C O-R-O-H

Onde: R é um radical a lqui l .

Estes compostos foram obtidos pela primeira vez em

1030 por Car others e Natta que prepararam diversos

poli car bonatos a l i f a t i c o s , os quais nSo chegaram a ser

comercialmente importantes por s e hi droll sarem facilmente e por

apresentarem baixo ponto de fusSo. Em 1041 Whinfield e Dick son

anunciaram a descoberta de uma fibra de P o l i e t i l e n o Ter e f t ai a to

CPETOt cujo ê x i t o fez com que pesquisas fossem real izadas a fim

de obter poli meros com núcleos ar omiti cos na sua cadeia

principal. Desta forma, em 1058 os policarbonatos de bisfenol A



eram produzidos, ao mesmo tampo, na Alemanha, pela Bayer e nos

Estados Unidos, pela General Electric.

Mos últimos anos houve um considerável aumento nas

variedades de policarbonatos cornareiaimente disponíveis. As

diferenças entre elas estSo normalmente relacionadas com seu

peso molecular» com a presença de um segundo componente

polihidroxllico» de aditivos ou com a presença de ramificações

na cadeia molecular. Devido ás suas excelentes propriedades

físicas, tais como alta resistência á temperatura e ao impacto,

os poli car bonatos sito utilizados nos mais diversos segmentos

industriais. Em algumas destas aplicações. tais como na

fabrlcaçSo de pulmSo artificial, equipamentos de dl ali se.

siringas» recipientes de plásticos, etc. • os policarbonatos sSo

esterilizados por exposiçSo á radiaçSo ionizante. Normalmente os

tipos de radiaçSo utilizados sSo: raios gama provenientes de uma

fonte do dOCo e feixes de elétrons com energia acima de 10 Nev.

A utilizaçSo da radiaçSo ionizante para esterilizaçSo

de produtos médicos advém das suas vantagens em relaçSo aos

métodos convencionais, tais como o tratamento por aquecimento ou

com o oxido de etileno CETO!). Algumas das vantagens da

esterilizaçSo por radiaçSo decorrem do seu baixo custo e da

eficiência na esterilizaçSo, além de nSo produzir, resíduos

tóxicos como no caso da esterilizaçSo por ETO.

Como para obter a esterilizaçSo do material irradiado,

sSo necessárias elevadas doses, da ordem de 25 kGy , é de se

* toy * ioorod s io*



esperar que a irradiaçSo do PC nesta faixa de dose acarrete

alteraçSes nas suas propriedades. O objetivo deste trabalho é o

de esV dar o efeito da radiaçSo gama do **°Co» na faixa de dose

de esterilização, nas propriedades mecânicas e ópticas dos

policarbonatos de bisfenol A» produzidos pela empresa

Pollcarbonatos do Brasil cuja marca registrada é "DUROLON".

Apesar de alguns trabalhos discutirem o efeito da radiaçSo gama

em policarbonatos» nSo há até o momento nenhum estudo especifico

sobre o DUROLON que é de fabricaçSo nacional e que vem sendo

amplamente utilizado quer na produçSo de objeto? para uso

doméstico» como também na indústria e na medicina.



CAPITULO II

REVISXO BIBLIOGRÁFICA

2.1 - PRODUÇXO DO POLICARBONATO

Os policarbonatos CPO sSo polímeros amor f os que podem

ser obtidos através da reaçXo do bisfenol A CBPA3 ou difenilol

propano com o fosgeno tm uma soluçSo d* hidróxido d* sódio. A

é:

Cl
• O«C lat«

Cl

Bl«f*nol A Uonòmmro do PC

O Bisfmtol A é por sua vez obtido pela condensacXo do

fenol na acetona sob condiçSes ácidas» através da reaçXo:

<Õ>OH

r«nol

H C-C-CH
• ii •o
Ac*tona

PW<7.O • HO-

• l* f*no l A



• o fosgeno é obtido pela reaçXo do gás cloro com o monôxido de

carbono segundo % reaçXo:

•Cl
CO • Cl -» O*C

* SC1

Na reaçSo para produçSo do poli carbonato, o BPA deve

possuir elevado grau de pureza, uma vez que a presença de

impurezas acarreta a produçSo de um poli carbonato com cor

extremamente amarelada e propriedades físicas inferiores às do

material puro.

A simples reaçSo do fosgeno com bisfenol A em

hidróxido de sódio resulta na produçSo de policarbonates de

baixo peso molecular. Para obter poli car bonatos de alto peso

molecular efetua-se a reaçSo entre o bisfenol A e o fosgeno em

uma soluçXo de piridlna Cmétodo de soluçSo) ou em outro solvente

orgânico, como por exemplo o cloreto de metileno C método

inter facial D. No caso do DUROLON utiliza-se este último método,

descrito no apêndice I. Através destes métodos produzem-se

polímeros de alto peso molecular, na faixa de 20.000 a

40.000. C13

2.2 - PROPRIEDADES DOS POLICARBONATOS

O poli carbonato de bisfenol A é um polímero Inodoro,

inslpldo e atóxico, isento de cargas e apresenta densidade de

1,2 g/cma. A presença de grupos benzénicos na cadeia do PC

B



acarreta a sua rigidez molecular, elevada temperatura de fusXo

CTm » 225 - 2S0°O e elevada temperatura de transiçXo vitrea

CTg « 145°O. Para temperaturas inferiores á Tg» os grupos

renileno, isopropilideno e carbonatos possuem movimentos

internos originando transições secundarias no polímero na faixa

de -200 a O°C. Assim» ao aplicar-se tensSes no polímero a

temperaturas superiores à transiçSo secundária, os pequenos

movimentos internos da cadeia absorvem esta tensXo aplicada.

Esta capacidade de absorçXo em um amplo intervalo de

temperatura, confere ao polímero elevada tenacidade e

resistência ao impacto. Cl5

Devido a sua estrutura amorfa e Tg muito superior à

temperatura ambiente, o PC, mesmo sem aditivos específicos,

possui baixa contraçXo no molde, ótima resistência 4 temperatura

• retardancia à chama, notável resistência ao impacto, ótima

transparência, e excelentes propriedades dlelétricas. Esta

comblnaçXo de propriedades é mantida constante por longo tempo

sob uma ampla faixa de condições de temperatura, e umidade.

Todavia, há restriçXo para a exposiçXo continua do PC à água em

temperaturas acima de 60°C, devido á hidrólise do material C12.

O policarbonato possui boa resistência aos ácidos minerais

diluídos e orgânicos, álcools, detergentes tt hidrocarbonetos

alifátlcos, mas é atacado por hidrocarbonetos aromátlcos e

halogenados, cetonas e gasolina.

A ausência de carbono» secundários e terciários

comunica ao polímero uma grande resistência á oxidaçXo, enquanto

6



que a ausência de duplas ligaçSes confere-lhe ótima resistência

ao ozônio.

Em algumas aplicações os policarbonatos sXo expostos a

radiaçXo ultravioleta, tornando-se frágeis devido ao fenômeno de

ressonância que pode ocorrer na estrutura molecular. Para

estabilizaçXo ao ultravioleta tem-se empregado aditivos do tipo

benzofenona e benzotiazóis CiD. No caso do policarbonato DUROLON

o aditivo utilizado é o benzotiazôl.

3.3 - EFEITOS DA RADIAÇXO GAMA NAS PROPRIEDADES DOS

POLÍMEROS

Devido & sua energia, a radiaçXo gama do *°Co interage

no polímero produzindo preferencialmente o efeito Compton. O

elétron produzido neste processo perde sua energia cinética

ionizando e excitando as moléculas do polímero, acarretando a

formaçXo de radicais.

Os dois principais efeitos nos polímeros expostos à

radiaçXo gama sXo o crommlinhing CreticulaçXo? e a cisXo ou

degradaçXo da cadeia principal. Tais efeitos podem produzir

alterações significativas nas propriedades mecânicas e ópticas

dos polímeros.

No processo de erommlinking, ocorre a remoçXo dos

átomos de hidrogênio da cadela principal» acarretando a formaçXo

de radicais livres C2,3) conforme o seguinte esquema:



.H ax-t>

A quantidade de hidrogênio envolvida na*o é

necessariamente equivalente ao número de crosslinks formados. O

Átomo de hidrogênio» inicialmente ejetado pela radiaçSo. remove

outro átomo de hidrogênio da cadeia vizinha» formando uma

molécula de hidrogênio C2D. O mecanismo simplificado desta

interaçSo é o seguinte:

H. • -CH CH CH - » -CH CHCH - • H oi-»
2 X 2 2 2 2

< cadsia v i s . >

Os radicais livres produzidos podem se recombinar,

formando uma rede polimérica infinita. C25

-CHaCHCW2- + -CH^CMCW^- - » -CM^-CH-CW^- a i - »

-CH^-CH-CH^-

< cressl inkingi

Trabalhos realizados por Bovey e Roediger at al

mostram que quando o processo de crosslinkinç predomina no

polímero» ocorre o aumento do seu peso molecular o que acarreta

alterações marcantes na sua solubilidade» nas siuis propriedades

mecânicas e no seu comportamento ao calor .

No fenômeno da cislo, a quebra molecular provocada

pela radiaçXo gama pode ocorrer no meio da cadeia principal.

8



causando a diminuiçSo do peso molecular • gerando alteraçSes

Marcantes nas propriedades ópticas do polímero. O mecanismo

simplificado da cisSo no policarbonato é o seguinte C5.6D:

IIt-4>

CO

CI3 CII5

OB poll car bonatos tendem a tornarem-se amarelos

durante à irradiaçSò. Dados de ressonância de spin eletrônico

CRSED registrados na literatura C65 indicam que a açXo da

radiaçXo ocorre predominantemente na ligaçSb carbonato do

polímero, acarretando a clsXo. Neste processo, dois tipos de

radicais livres podem ser produzidos: radicais fenoxi e fenil

Ceq. II-O. A analise por RSE mostra também que esses radicais

podem se recombinar produzindo novos compostos, conforme mostram

as equações II-5 e II-O, os quais sX6 responsáveis pelo

amareiamento no polímero.



CH OH CH9

CH, CH,

s

CH9 O

Trabalhos realizados por Bailey e Kaag C50 mostram que

durante a exposiçSo & radiaçSo gama» ocorre uma alteraçSo na cor

do p>oli carbonato e esta alteraçSo é proporcional a dose da

radiaçSo.

A cisSo pode ser medida independentemente das

alterações provocadas pelo crosslinking através do método de

Tobolsky C2D, no qual o número de fenômenos de cisSo

introduzidos por grama de material» é dado por:

q « -Cl/McDlnCT/TcO ax-7>

sendo TO a tensSo inicial» T a força retrativa e Mc o peso

molecular médio dos radicais produzidos.

Neste método as amostras sSo esticadas até uma

constante de elongaçSo e a força retrativa T é medida em

intervalos constantes. Sobre condições de equilíbrio» r decresce

quando a cadeia sofre cisZo. A presença do fenômeno de

cross linking nSo afeta a determinaçSo de T, servindo apenas para

estabilizar a configuraçSo da cadeia.

* Constant* d* •lonçapão • definida como a razão do comprimento
final polo inicial da amostra.

10



Ambos os processos» crosslinhinf e cisSo. podem

ocorrer simultaneamente em muitos polímeros, e a predominância

de um deles sobre o outro depende da estrutura química do

polímero, das condiçSes ambientais e da taxa de dose utilizadas

na lrradiaçSo C7.83. Por exemplo, a presença do oxigênio na

irradiação tende a favorecer a cisSo. e certos polímeros podem

mostrar predominância de cisSo ou crosslinking, dependendo se o

oxigênio esta presente ou nSo CS). A partir da variaçSo da

viscosidade intrínseca com a dose» ê possível assegurar a

predominância do efeito crosslinking ou cisSo no polímero, pois

tais efeitos produzem respectivamente aumento ou diminuiçSo no

peso molecular do polímero. A viscosidade intrínseca [|)1

rei aciona-se com o peso molecular CIO através da seguinte

expressSo C8-11D:

Onde A e B sSo constantes que dependem do solvente utilizado na

deter mi naçSo da viscosidade. Por exemplo» para o cloreto de

metileno, os valores de A e B sSo respectivamente 1,23x10"* e

0,83. C9D

Através da equaçSo II-8, encontra-se o valor de M. No

caso de se utilizar o cloreto de metileno como solvente, a

expressSo para M é dada por:

M = CCT>3 K 8,13 xl0*5*'2OS rtl-P»

Trabalhos realizados por diversos autores C8-10} com o

11



LEX AN. poll carbonato produzido pela General Electric, mostram

que o mesmo, quando irradiado» apresenta simultaneamente os dois

efeitos, o crosslinhing e a cisão. Entretanto, no poli carbonato

MARLON» produzido pela Mobay Chemical Corporation. quando

exposto a radiaçSo. predomina o processo de cisSo C5>. Estes

resultados sSo comprovados através da analise dos dados da

viscosidade intrínseca e do peso molecular numa faixa de dose de

O a 2OO kGy. Estes dados mostram que os poli carbonates podem

apresentar comportamentos diferentes ao serem irradiados.

A estrutura química de muitos polímeros é

particularmente suscetível somente a um dos processos. Por

exemplo» no caso do pol i meti 1 metacr i lato ocorre

preferencialmente a cisSo. enquanto que no polietileno predomina

o crosslinking. A classificaçSo de alguns polímeros com relaçSo

ao efeito preponderante da radiaçSo ionizante é mostrada na

tabela I. C2>

TABELA I - Efeitos da radiaçSo nos polímeros C25

Crosslinking

Esteres poliacrílicos

Poliestireno

Polietileno

Nylon

Poli éster es

Polímeros

CisSo

Poli meti1metacr i1ato

Ácido polimetacrllico

Cloreto de polivinilaCPVO

Celulose

Poli-i sobuti1eno

12



CAPITULO I I I

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Neste trabalho foi estudado o efeito da radiaçSo gama

no policarbonato DUROLON de pesos molecular 17.400 CIR-20OO 3,

21.800 CIR-22OO*D» 23.400 CR-2500*3 e 26.800 CIN-27OO*D. As

propriedades gerais deste policarbonato sSo mostradas na

tabela II C123. Analisou-se» neste estudo, a varlaçSo nas

propriedades mecânicas e ópticas do DULORON quando este é

submetido à radiaçSo gama do **°Co.

Para a irradiaçSo, os corpos de prova foram divididos

em 2 lotes. Um deles foi irradiado no irradiador tipo Gama Cell

modelo RL-6O pertencente ao DEN-UFPE. A taxa de dose no interior

da câmara» ao longo do eixo central» determinada pelo método de

Fricke C135. íoi de 73»46 ± 3.2 Gy/h em 21/11/88.

O outro lote de amostras foi Irradiado no irradiador

da empresa EMBRARAD/SP cuja taxa de dose era de 1500 Gy/h Cem

18/03/89}. As amostras foram irradiadas» no ar & 25°C» com doses

variando na faixa de 0,2 k<3y a 300 JcGy. A faixa de dose foi

* ft*f*r<ncva do fabrleani*

1 3



escolhida de modo a conter a dose de estéril izaçSo dos

poli carbonates» citada na literatura C5.14) que é de 35 kGy. As

amostras foram submetidas a testes para verificação de possíveis

alteraçSes em suas propriedades mecânicas e ópticas. Os testes

foram efetuados nos laboratórios da empresa Policarbonatos do

Brasil, segundo as normas da Associação Brasileira de Normas

Técnicas CABNTD e da Sociedade Americana para Testes e Materiais

CAsmo.

14



TABELA II - Propriedades gerais do policarbonato DUROLON
nfio Irradiado. C12>

Pr opr i edades

M
e
c
à
n i
ic
a
s

T
é
r
m
i
c
a
s

E
1
é
t
r
i
c
a
s

õ
P
t
i
c
a
s

Resist.
traçSo :
escoamento
ruptura

Alongamento

Resist, ao
impacto
izod

Temper. de
distorção
calor. CHDTD

Fator de
expansSo
linear

Res. die lé .

Vol. res i s .
Cons. die l .

Fator de
dlssipaçSo
dielétrica

Índice
refrativo

Transmitân.
Haze

í

Método de
ensaio

ASTM

D 638
D 638
D 638

D 256

D 648

D 696

D 149

D 237
D 150

D 150

D 542

D 1003
D 1003

CondiçSes

3 , 2 mm
espessura

18.6
KgxVcBT

1,6 mm
espessura

60 Hz
10tfHz

60 Hz
10*Hz

25°C
3 , 2 mm

espessura

Resultado

6OO - 7OO
600 - 850
8O - 14O

80 - 1OO

134 - 135

6.O - 6 , 5

28-30

> 10ltf

2,91
2,85

6,6x10"*
9,2x10

1,586

85-91

0,5 - 2,0

Unidade

kgf/cm*
kgfVcm

k g f . c n / c n

°C

x l 0 " S

CBVcm/*C

kV/mm

0. cm

-

* POLICARBONATOS s IR-2OOO, ZR-22OO, R-2SOO B IN-27OO

15



3.1 - ESTUDO DO EFEITO DA RADIAÇÃO NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS

aü - Resistência ao impacto

Para estudar o efeito da radiaçSo na estrutura do

policarbonato, quanto a resistência ao impacto utilizou-se o

método recomendado pela ABNT NBR 8425 e ASTM D 25S C15.16D.

Neste método determina-se a sensibilidade relativa â ruptura por

impacto a partir da determinaçSo da energia despreendida por um

pêndulo para romper, sob o efeito de um único golpe, um corpo de

prova padronizado.

A máquina de ensaio consiste de um pêndulo com um

martelo de modo que o centro de percussSo do martelo esta

localizado no ponto do impacto CFig.l-aD. Este aparelho possui

um dispositivo de fixaçSo do corpo de prova que permite a sua

rígida fixaçSò em posiçXo horizontal ou vertical. No caso do

corpo de prova ser fixado na posiçXo horizontal, o ensaio é

denominado tipo CHARPY e no caso vertical tipo IZOD. Neste

experimento utilizou-se o ensaio tipo IZOD.

O corpo de prova, mostrado na Fig. 1-b , apresenta um

entalhe na face na qual o golpe do martelo e aplicado. Este

entalhe tem por finalidade produzir um grau padronizado de

concentraçSo de tensSes e reduzir a deformaçSo plástica, isto é,

torna o corpo de prova mais frágil do que dúctil.
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Ponto de impocto

H 110^61 0,0S

Corpo dt
Provo

o)

( Dim«n»0«t «m m.m.)

b)

FIO. 1 * a) Máquina de ensa io - t i p o IZOD; b> Corpo de prova.
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O excesso de energia do pêndulo no ensaio de impacto

indica a energia necessária para romper corpos de prova, sob

condiçSes estipuladas quanto a sua montagem, entalhamento

Cconcentraçffo de tensSes) e velocidade de apllcaçSo de carga. A

energia indicada pelo aparelho depois da ruptura de um corpo de

prova padronizado é a soma das energias necessárias para:

a} deformar o corpo de prova;

tO iniciar a ruptura do corpo de prova;

cD propagar a ruptura através do corpo de prova;

d3 arremessar ao ar a extremidade livre do corpo de prova

Cfator de arremesso);

eD atrito e vibraçSo do aparelho e de sua base.

b> - Resistência à traçSo e Alongamento

Neste ensaio determinaram-se as propriedades de traçSo

dos policarbonatos, através da resistência à traçSo, que é a

máxima tensSo de traçSo suportada pelo corpo de prova durante o

ensaio, e do alongamento que é o aumento no comprimento

produzido na porçSo estreita do corpo de prova, por uma carga de

traçSo. Para tanto os ensaios foram efetuados segundo o método

ASTM D 638 Cl75. O ensaio foi realizado utilizando uma máquina

de traçSo acionada a motor, com velocidade de aplicaçSo de carga

constante. Esta consiste essencialmente de um sistema de fixaçSo

do corpo de prova e um sistema de tr acionamento do mesmo

CFlg.2-a3.
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O sistema de flxaçSo é formado por um par de garras de

acionamento mecânico ou pneumatico, que fixa firmemente o corpo

de prova mostrado na fig.2-b. Essas garras exercem pressSo

uniformemente distribuída sobre toda a largura do corpo de

prova. pressSo essa que aumenta com a carga de traçSo, impedindo

qualquer deslizamento nSo uniforme.

FIXA

Fixado actlula
d* corao da
quinadoonjalo

Garra poro fI
do* corpo» do provo

Corpo do Provo

Fisodo ao •l*tf
mo do transpor-
to do máquina do
on*oio

_l

19 •— o
M
N

(Dimon*6o*om m.m.)

b)

a)

FI6.2 - a) Máquina de ensaio de resistência k tração;
W Corpo de prova
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Uma das garras é fixada a um sistema de transporte que

consiste de um parafuso sem fim que gira a uma dada velocidade e

que por meio de um sistema adequado, desloca a garra em questSo.

Variando-se a velocidade de rotaçSo do parafuso pode-se variar a

velocidade de avanço linear da garra.

A outra qarra faz parte do sistema de mediçSo que

consiste simplesmente de uma célula de carga. Esse sistema

consiste em um elemento sensível a tensões que transforma o

esforço num sinal elétrico o qual é registrado por um

equipamento adequado e» normalmente transformado em um registro

continuo.

Foram realizados ensaios de resistência a traçSo na

ruptura, que é a tensSo de traçSo no momento da ruptura do corpo

de prova» e no ponto de escoamento. Este último» é o primeiro

ponto na curva tensSo-deformaçXo CFig. 33 no qual um aumento de

deformaçSo ocorre sem um aumento de tensSo, ou seja, é o ponto

de transiçXo entre as regiões de elasticidade e plasticidade»

existentes quando o corpo de prova é submetido a uma tensSo de

traçSo.
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DEFORMAÇÃO

A e E » Resistência a traçSo na ruptura

Alongamento na ruptura

B » Resistência a traçXo no ponto de escoamentoCYield Point?

Alongamento no ponto de escoamento

C •* TensSo de traçSo na ruptura

Alongamento na ruptura

D * TensSo de traçSo no ponto de escoamentoCYield PointD

Alongamento no ponto de escoamento

FIO. 3 - Curva tensSo-deformaçSo. Designaçtfes de traçSo de acordo
com o método ASTM D 638
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3.2 - ESTUDO DO EFEITO DA RADIAÇÃO NAS PROPRIEDADES ÓPTICAS

As alterações provocadas nas propriedades ópticas do

PC por efeito da radiaçSo foram avaliadas através da

determlnaçSo da modificação na coloração destes materiais e na

taxa de luz por eles transmitidas.

a3 Transmitáncla

A transmit anciã luminosa é definida como sendo a razSo

da luz transmitida» que atravessa o corpo de prova» pela luz

incidente. Para realização deste estudo utilizou-se um

hazemetro. segundo as normas da ASTM D 10O3. Cl85

Fotocilulo

Absorvtdor
Luz

o) Hozemetro
b) Amostro

At linhas pontilhodot mostram
o posicSo da «sf«ro poro m«-
didas dt tronsmissSo total

FIG. 4 - a) Hazemetro; IO Corpo de prova CdimensSes em cm)
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O esquema do hazemetro utilizado é mostrado na fig.4.

Basicamente este aparelho contém uma esfera que e usada para

coletar o fluxo de luz transmitido pelo corpo de prova Cfig. 43.

As portas de entrada e salda da luz sSo centradas no mesmo

circulo da esfera, e o eixo do feixe de luz passa através dos

centros das portas. Uma fotocélula é posicionada na esfera á 90

± 10 graus da porta de entrada, para registrar o fluxo de

radiaçSo luminosa dentro da esfera. A amostra é iluminada por um

feixe unidirecional, e o ângulo máximo que algum raio desse

feixe faz com a direçSo do eixo nSo excederá 3 graus. Coloca-se

na porta de salda um absorvedor de luz que absorverá o feixe

completamente quando o corpo de prova nSo estiver presente, para

evitar espalhamento de luz dentro da esfera. As condições

espectrais para a fonte e receptor devem ser constantes durante

todo o teste de cada amostra.

b) índice de amarelamento

Para estimar o grau de coloraçSo que ocorre nos

poli carbonates devido á irradiaçSo com <soCo, determinou-se,

através do método ASTM-D 1925 C193, a variaçSo no Índice de

amarelamento das amostras irradiadas.

O valor do Índice de amarelamento foi determinado com

relaçSo a um padrSo branco e a uma fonte iluminante tipo "C",

conforme a classlflcaçSo da Comissão Internacional de IluminaçSo

CCIE - Comission Internationale del'Eclairage), esta fonte
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iluminante consiste de uma lâmpada de incandescéncia. de

Ti lamento de tungsténio, com um f i l tro que torna a sua

distribuição espectral no visível» semelhante a luz solar ou luz

branca.

O Índice de amareiaroento e dado pela expressão: Cl93

YI = [100C1.28 x - 1,06 z31<y <«x-i>

onde x» y, z sSo os valores de tri-estímulos das amostras com

relaçSo ao iluminante.

O Índice de amareiamento positivo descreve o aumento

de amareiamento, que corresponde ao desvio de intensidade de

cor, no intervalo de comprimento de onda dominante de 57O a

380 nm, e o negativo indica a diminuiçSo de amar ei amento ou

aumento da cor azulada.

Para a realizaçSo destas medidas utilizou-se o

espectrofotômetro "S M colour computer" da Sugar Test

Instrument* Co. Ltda, e mediu-se a curva espectral de

transmissXo dos corpos de prova, obtendo-se assim os indices de

amarei amento. O corpo de prova utilizado para este ensaio *

mostrado na fig.4, que é idêntico ao utilizado no estudo da

transmitància.

Chamam-•• Ir l-«a t i mulo* o* parâmetro* qu* caracterizam a*
proporço** *m qu* d*vam **r misturada* as eor«t primária* para
obt*r uma dada cor. Todas a* cor** podam s*r mod ida* «m função
d* tr** component** x, y • z .



3 . 3 - VISCOSIDADE INTRÍNSECA E PESO MOLECULAR

Para analisar as alteraçSes provocadas no peso

molecular, u t i l i z o u - s e o método "DeterminaçSo do peso molecular

dos f locos e p e l l e t s de poli carbonato**» adotado pela empresa

Policarbonatos do Brasil C20). Neste método determina-se

primeiro a viscosidade intrínseca e logo depois encontra-se o

peso molecular através da equaçSo I I -9 . Para determinaçSo da

viscosidade intrínseca u t i l i zou- se o equipamento VBBELOHDE. Para

tanto secou-se a amostra a 12O°C e em seguida a amostra fo i

dissolvida em c loreto de metileno purificado que é um dos

solventes orgânicos clorados menos tóxicos. Determinou-se a

viscosidade re la t iva através da relaçSo:

onde n B no sSo respectivamente a viscosidade da soluçXo e do

solvente puro. Através de cálculos da viscosidade reduzida»

T) « Cv) - 13 /c . onde c é a concentraçSo da soluçSo

polimérlca. Calcula-se a viscosidade intrínseca IT>2 através da

seguinte expressSo C21D:

onde R é constante e para o poli carbonato seu valor é 0,28. C203

Após a determinação da viscosidade intr ínseca

obteve-se o peso molecular da amostra pela relaçSo:

M » C£T?3X8,13X1O'

SS



CAPITULO IV

RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 - EFEITO DA RADIAÇXO GAMA NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS

a) Resistência ao Impacto Izod e A traçXo

As fig. 5 e 6 mostram a variaçSo da resposta ao impacto

do policarbonato irradiado com diferentes doses. Nestes gráficos

foi incluída » no quadro no interior do grafico» a variaçXo da

resistência ao impacto izod em funçSto da dose na faixa próxima

do zero. O valor relativo a dose nula corresponde a condi cio em

que a amostra nSo foi irradiada. As linhas pontilnadas nos

gráficos» referem-se aos limites de tolerância especificada pelo

fabricante Ctabela
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Observa-se a partir destes gráficos que os valores da

resistência ao impacto para as amostras IR-220O, R-25OO e

IN-2700. permanecem dentro da faixa de especificaçSo do

fabricante, mesmo quando irradiados com doses de 30 kGy. Os

valores médios obtidos sSo respectivamente: 82.0 ± 4 . 6

kgf. cm/cm. 92,1 ± 1 . 8 kgf. cm/cm e 94.2 ± 2.1 kgf. cm/cm.

Os valores da resistência ao impacto do PC IR-2000

saem da faixa de especificaçSo do fabricante para doses acima de

10 kGy. Observa-se entretanto que o PC IR-2OOO nSo irradiado

apresenta o valor da resistência ao impacto igual a

8O kgf.cm/cm, no limiar inferior da tolerância do fabricante.

Uma analise mais detalhada dos resultados mostra» que

apesar dos valores da resistência ao impacto permanecerem na

faixa de especificação do fabricante, há uma tendência de queda

no seu valor com o aumento da dose, principalmente para valores

acima de 10 kGy.

Para avaliar este efeito, amostras do PC DUROLON

IR-2200 foram irr&diadas com doses até 300 kGy. Estudou-se

apenas a resposta do IR-2200 a altas doses, uma vez que o

comportamento das outras amostras até 30 kGy é similar, conforme

mostram os outros gráficos. Os resultados obtidos para doses até

300 kGy s2o apresentados na fig.7.
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Observa-se a partir destes dados» que a resistência ao

impacto do PC IR-220O, sofre uma diminuiçSo significativa com o

aumento da dose de irradiação, para valores acima de 30 kGy.

Com o objetivo de descrever esta dependência foi

efetuado uma análise estatística dos dados, aplicando-se o

principio dos mínimos quadrados para a análise de regressSo

linear entre os valores da resistência ao impacto e a dose de

radiaçSo, na faixa de dose entre 30 e 300 kGy. Para esta análise

adotou-se o nivel de significáncia de 5%. Logo os valores
/S. A

estinudos da resistência ao impacto C y D sSo dados por y • a 4

bx, onde x representa a dose de radiaçSo em kGy. O resultado da

análise forneceu os seguintes valores para os parâmetros da

regressSo linear: a • 81*10 kgf.cm/cm» b • -0,16 ± 0,04

kgf. cm/cm. kGy, com um coeficiente de deter mi naçSo Cr*3 de 0,82 e

um nível mínimo de significáncia CNMS> de 2,38%.

Os resultados obtidos da resistência & traçSo no ponto

de escoamento em funçSo da dose para o DUROLON IR-2000, IR-2200,

R-2500 e IN-2700 sSo mostrados nas fig. 8 e 9.
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Verifica-se a partir destes resultados, que as

amostras IR-2OOO. IR-220O. R-2500 e IN-27OO. nSo sofrem

alterações relevantes na resistência & traçSo no ponto de

escoamento» para doses até 30 kGy. Os valores médios referente à

esta propriedade. sSo respectivamente: 684,1 ± 3,4 kgf/cm*,

631,8 ± 5,5 kgf/cm2, 631.2 ± 8.2 kgf/cm* e 611,9 ± 4,7 kgf/cm2.

Os resultados obtidos com o PC IR-2200 irradiado com

doses até 3OO kGy, estSo mostrados na fig. 10.

800

400 10
DOSE (kGy)

1000

FIG. 10 - Variação da res i s tênc ia a tração no ponto de escoamento
em função da dose, para o DUROLON IR-2200 CM - 21200).
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A análise estatística efetuada com os dados obtidos

com doses na faixa de 30 a 3OO kGy, forneceu os seguintes

valores estimadores da regressSo linear: a = 609,66 kgf/cm*. b =

-0.10 ± O.O3 kgf/cm*. kGy. r* • 0.73 e NMS = 3.O5£. o que

demonstra que há uma dependência significativa da resistência A

traçSo no ponto de escoamento com a dose de irradiaçSo. acima de

30 kGy. Entretanto» os resultados mostram que esta dependência

acarretará» nesta propriedade do PC» alteraçSo fora da

tolerância especificada pelo fabricante, somente para doses

acima de 100 kGy.

Os resultados obtidos para variaçSo da resistência a

traçSo no ponto de ruptura das amostras estudadas. estSo

mostrados nas flg.ll e 12.
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Como se pode observar através das fig. 11 e 12» as

amostras IR-2OOO. IR-2200. R-25OO e IN-27OO. nSo apresentam

dependência relevante da resistência a traçSo na ruptura com a

dose. na faixa de O a 30 kGy. Os valores médios destas amostras

sXo respectivamente 604.3 ± 23.9 kgf/cra*. 643,5 ± 2O.9 kgf/cm*.

705,6 ± 24.7 kgf/cm* e 726.1 ± 41.8 kgf/cm*. mantendo-se

portanto dentro do limite de especificação do fabricante

Ctabela 113.

A fig.13 mostra a variaçSo da resistência a traçSo no

ponto de ruptura do PC IR-220O irradiado com doses até 3OO kGy.

1400
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008E

FIO. 13 - VariaçSo da resistência à traçSo no ponto de ruptura
em funçSo da dose, para o DUROLON IR-2200 CM • 21200).
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Observa-se a partir destes dados» que uma dose de até

75 kGy, nSo acarreta alteraçSo relevante nesta característica,

uma vez que o seu valor nesta dose é de 612 kgf/cm*, estando»

portanto, dentro da tolerância do fabricante.

A analise estatística dos dados, para doses entre 5O e

30O kGy, mostra uma dependência desta propriedade com a dose,

fornecendo os seguintes valores para os parâmetros de regressSo

linear: a = 635.74 kgf/tm*. b = -O,áS ± 0.11 kgf/cm*. kGy, r* »

0,86, com um nível mínimo de significáncia de 2.33%.



b D Alongamento

As fig.14 e 15 mostram a variaçSo do alongamento no

ponto de ruptura» dos policarbonates IR-2OOO, IR-22OO. R-2500 e

IN-S700» irradiados com doses até 30 kGy.
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Observa-se através dos resultados obtidos» que nío

ocorrem alteraçSes relevantes no alongamento das amostras

IR-2200. R-2500 e IN-27O0. quando irradiadas com doses ate

30 kGy. Os valores médios destas amostras sSo respectivamente:

81,6 ± 1.6 fc, 101,2 ± 5.9 % e 102.8 ± 9,9 9(.

A amostra IR-2000, apresenta um valor médio de

80,27 ± 8,0 K. até 10 kGy. permanecendo contudo no limite

inferior da tolerância do fabricante. Acima de IO kGy, esta

amostra apresenta resultados fora da tolerância do fabricante.

Os policarbonatos IR-200O e IR-220O, mostram

resultados no limite inferior da tolerância, mesmo quando nSo

irradiados, o que demonstra que os valores encontrados sSo

caráteristicos deste lote.

O estudo efetuado da variaçSo do alongamento no ponto

de ruptura para o PC IR-2200. irradiado com doses até 300 kGy,

sSo mostrados na fig 16.
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Observa-se através da fig. 16» que acima de 75 kGy.

ocorre uma dependência significativa do alongamento com a dose»

para o PC IR-2200. A analise estatística dos dados, feita na

faixa de 75 a 300 kGy. confirma tal dependência, fornecendo os

valores estimados da regressSo linear: a = 82,84%,

b = 0,05 ±0.01 54/kGy. r* = 0.98, com um nível mínimo de

significanela de 0,96%.



4 .2 - EFEITOS DA RADIAÇXO GAMA NAS PROPRIEDADES ÓPTICAS

aD Transmitancia total

As f ig . 17 e 18 mostram a varlaçSo da transmitancia

total em funçSo da dose» para os policarbonates irradiados

com doses até 30 k<3y.
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Os resultados obtidos, demonstram que até 10 kGy nSo

ocorre alteraçSo relevante na característica de transmitanciã

total dos poli car bonatos IR-2OOO. R-2500 e IN-27OO. Porém acima

deste valor» os resultados sugerem uma ligeira dependência da

transmit&ncia com a dose. que no caso do PC IN-2700. acarreta

alteraçSo fora do limite especificado pelo fabricante, enquanto

que para as amostras IR-20OO, IR-2200 e R-2500, apesar da

alteraçSo» os valores da transmit&ncia total ainda permanecem

dentro do limite de tolerância aceito pelo fabricante.

Os valores da transmitáncia total para o DUROLON

IR-22OO, irradiado com doses de até 300 kGy» sSo mostrados na

fig. 19.
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A partir dos resultados obtidos. comprova-se a

dependência linear significativa da transmitanciã total com a

dose de irradiaçSo na faixa de 30 a 30O kGy. para o DUROLON

IR-22OO. A analise estatística dos dados forneceu os seguintes

valores estimados para os parâmetros da regressSo linear: a =

84.35%, b = -0.08 ± O.O1 Jí/kGy. r2 = 0.96. com um nível de

si gni fi canela mínimo de O.O55S.



c) Índice de amareiamento

As fig. 2O e 21 mostram a variaçSo do Índice de

amar ei ament o das amostras irradiadas com doses ate 30 kGy.

Observa-se pela análise destes gráficos que o Índice de

amareiamento nSo sofreu alteraçSo relevante até doses de 1 kGy.

Acima deste valor ocorreu uma variaçSo significativa nos valores

desta propriedade com a dose. A tabela III mostra os valores dos

parâmetros da regressSo linear, obtidos na faixa de dose acima

de 1 kGy para as quatro amostras de PC estudadas.

TABELA III- Valores estimados dos parâmetros de regressSo linear
entre o Índice de amarelamento do DUROLON e a dose,
analisados numa faixa de dose de 1 a 30 kGy.

Propriedade

Índice de

Amarelamento

Amostras

IR-2000
IR-2300
R-2500

IN-27O0

a

1,43
2,57
3,77

-1,85

b

0,72
0,96
0,46
O,95

Sb

0,07
O,O6
0.08
O.OO

r*

0,94
0,98
0,86
O,99

NMSC90

O.O1
O,OO
0,26
O,06

a - Coeficiente linear

b • Coeficiente angu!2r

Sb = Desvio-padrSo de b

r* = Coeficiente de determinaçSo

NKS = Nivel mínimo de significanela

A taxa de amarelamento com a dose é de 0,72/k Gy,

O,Ô6/kGy, 0,46/kGy e 0,95/kGy para os policarbonates IR-20O0,

IR-2200, R-2500 e IN-2700 respectivamente. Estas taxas sSo
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bastante significativas, levando a concluir que o policarbonato

R-2500 tem una menor r adi osensi bill dade que os demais. Esta

dependência linear direta com a dose. apresentada pelas

amostras, evidencia a predominância do fenômeno de cisSo sobre o

crosslinking, uma vez que a cisSo acarreta a formaçSo de

compostos que alteraram as características ópticas do material.
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A variaçSo do Índice de amarei amento para o PC IR-22OO

irradiado com doses até 300 kGy» é apresentado na fig. 22.

120

1000

FIG. 22 - VariaçSo do Índice de amareiamento do pollcarbonato
funçSo da dose, para o DUROLON Ifc-2200 CM - 21200).
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A analise estatística dos dados obtidos com doses

entre 3O e 300 kGy. forneceu os seguintes parâmetros estimadores

da regressSo linear: a = 31,81, b = 0,32 ± 0.03 XkGy» r* = 0,93»

com um nivel mínimo de significanela de O.215C. Mostrando que

acima de 30 kGy, a ocorrência de amarei amento no policarbonato

ainda continua.
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4.3 - VISCOSXDADE INTRÍNSECA E PESO MOLECULAR

Foram efetuadas as medidas da vlscosidade Intrínseca

do PC Irradiado com diferentes doses. Os valores encontrados

estSo mostrados na fig.23.

A partir destes dados e da equaçSo II-9, determinou-se

a variaçSo do peso molecular em funçSo da dose. Os valores

encontrados estSo mostrados na fig.24.

Como era de se esperar» as amostras apresentam o mesmo

comportamento em relaçSo às duas grandezas, uma vez que a

viscosidade esta diretamente relacionada com o peso molecular.
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A partir destes gráficos pode-se concluir que os

policarbonatos irradiados com doses até 10 kGy, nSo sofres

alteraçSes relevantes no seu peso molecular, e portanto» nada se

pode afirmar sobre a predominância dos efeitos crosslinhing e

cisSo, com relaçSo ao peso molecular até esta dose.

Para doses acima de 10 kGy, os gráficos mostram uma

queda no valor do peso molecular dos poli car bonatos, que é

confirmada pelos resultados da fig.25 que mostra a variaçSo do

peso molecular da amostra IR-220O irradiada com doses até

300 kGy.

U104)

O 0,2 0,4 OJS 0,8 1

1,9 '
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Dott

FIG.25 - VariaçSo do peso molecular em funçSo da dose, para o
policarbonato DUROLON IR-2200 CM • 21200).



A análise de regressSo linear realizada na faixa de

dose entre 10 e 300 kGy, mostra uma dependência significativa do

peso molecular do DUROLON IR-22OO com a dose. Os valores obtidos

para os parâmetros de regressSo linear sSo: a = 1,88x104, b =

C-0,014 ± 0,003Dxl04 /icGy, r* = 0.80 e NMS = 0,129$.

Estes resultados mostram a diminuiçSo do peso

molecular com o aumento da dose, o que evidencia a

predominância do fenômeno de cisSo sobre o de crosslinhing, para

o policarbonato DUROLON irradiado com doses acima de 10 kGy.



CAPITULO V

CONCLUSÕES

A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que:

a5 A radiaçSo gama do *°Co nSo produz alterações relevantes»

dentro do intervalo de especificaçSo do fabricante, nas

propriedades mecânicas do policarbonato DUROLON irradiado com

doses até 30 kGy que engloba a dose de estérilizaçZo» exceto

para o policarbonato IR-2000.

tO No DUROLON quando exposto à radiaçSo gama, ocorre a

predominância do fenômeno de cisSo; visto que seu peso molecular

diminui proporcionalmente com o aumento da dose da radiaçSo, a

partir de 10 kGy.

cD Para certos tipos de aplicaçSo, em que a transparência do

polímero é importante, a esterilizaçSo destes policarbonatos por

radiaçSo gama nSo é recomendável, uma vez que as suas

propriedades ópticas sofrem alterações significativas. Torna-se

necrasário o estudo da introduçSo de aditivos ao policarbonato

de modo a reduzir o efeito da radiaçSo nas suas propriedades

ópticas e permitir a sua esterilizaçSo por radiaçSo ionizante.
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APÊNDICE I

Métodos de soluçSo e interfacial

a3 - Método de soluçSo

Neste método a reaçSo ocorre em pi ri dl na» que é um

solvente para os reagentes e polimeros; a piridina também atua

como um catalisador e se combina com o HC1 formado. Devido ao

alto custo da piridina» o processo é geralmente feito» usando

uma mistura de piridina e um solvente barato como clorofórmio,

cloreto de metileno ou 1,1,2,2 - tetrad or et ano. Tipicamente» o

fosgeno é borbulhado numa soluçSo de bisfenol A e piridina a

2S-35°C, ocorrendo a precipitaçSo da piridina hidroclorada e a

formaçSo de uma soluçSo viscosa do polímero. A soluçSo é entSo

lavada com ácido clorídrico diluído Cque converte alguma

piridina livre) e com água, até a ellminaçSo dos contaminant es

iônicos livres. Praticamente» a eficiente lavagem da soluçSo

polimérica é difícil. Assim» o polímero é entSo isolado por

precipitaçSo com um nSo-solvente como o metanol ou por

evaporaçSo. Finalmente» o polímero é extrudado e peletizado. A

piridina e outros solventes usados sSo recuperados e reciclados.

Este processo tem a vantagem da policondensação ser efetuada num
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meio liquido homogêneo, mas tem a desvantagem de necessitar de

piridlna. precipitante e solvente, que deve ser separada, secada

e retornada ao processo com perdas mínimas. As principais

reaçSes químicas que ocorrem neste método. sSo:

nO=C

Cl" "Cl

Cl" "Cl
c

I
CH

CH
~ o -

O
ii

N*H C l "

b> - Método interfacial

Neste método uma soluçfio aicallna de bisfenol A

Juntamente com um solvente adequado, como por exemplo cloreto de

metileno. sSo adicionado ao fosgeno a -15°C para produçSo de PC.

Esta reação é catalisada por amina térciaria CNR 3. Quando a

reaçSo se completa» a fase orgânica, que contém o polímero, é

separada e o polímero é isolado como no método de soluçSo

descrito anteriormente. Este é posteriormente convertido por
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policondensaçSo em policarbonato de alto peso molecular de

maneira lenta se à temperatura ambiente ou mais rapidamente se a

temperatura for aumentada. As principais reaçSes químicas que

ocorrem neste processo, sSo:

CH

CH

O

Cl-C-Cl ••

CH

+NaCl

CH, O

NaC-^Õ^-C-Zir^-O-C-Cl + NRa
CH

CH

Cl" •

CH CH.

CH

NaCl

C conveniente efetuar a reaçSo na ausência de

oxigênio, assim como adicionar um agente redutor, como o

ditionito de sódio. Isto evita a formaçZo de compostos de

oxidaçSo coloridos provenientes dos compostos aromáticos. A

reaçZo se dá mais rapidamente em pH superiores a 10 Cpresença de
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NaOH ou KOH, adicionada no inicio ou durante a reaçSo).

Como a polimerizaçSo interfacial é exotérmica, o calor

de reaçSo deve ser retirado pelo resfriamento, seja externo ou

através de e vapor aç So do solvente. A velocidade da

policondensaçSo interfacial, particularmente nos últimos passos

de condensaçSo. é lenta. Condições especiais de reaçSo. como a

produçSo de emulsSes finamente divididas Catravés de certos

reagentes especiais}» temperatura adequada e agitaçSes

eficientes, produzem polímeros de peso molecular 12O. OOO em

cerca de 2-3 horas. Cl D
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