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DESENVOLVIMENTO DE ELASTÔMEROS FLUORADOS MULTIFUNCIONAIS

BASEADOS EM NANOCOMPÓSITOS

HELOÍSA AUGUSTO ZEN

RESUMO

Os polímeros fluorados são conhecidos por suas ótimas propriedades mecânicas,

pela alta estabilidade térmica e pela resistência a ambientes químicos agressivos,

e por causa destas propriedades são muito utilizados em indústrias

automobilística, petroquímica, de manufatura, dentre outras. Para aprimorar as

propriedades térmicas e de barreira a gases da matriz polimérica, é muito

utilizado a incorporação de nanopartículas nesta matriz, pois após a incorporação

o nanocompósito permanece com suas próprias características e adquire novas

propriedades devido a presença da nanopartícula. Devido as características dos

fluoropolímeros, sua modificação estrutural e morfológica é muito difícil de ser

obtida por técnicas tradicionais e para transpor essa dificuldade a radiação

ionizante é uma técnica muito utilizada e eficaz para a alteração estrutural de

polímeros fluorados. Neste trabalho foram desenvolvidos nanocompósitos

poliméricos à base de fluoroelastômero (FKM) incorporado com quatro diferentes

nanopartículas: argila Cloisite 15A, POSS 1159, POSS 1160 e POSS 1163. Após

obtenção dos filmes de nanocompósitos foi realizado o processo de enxertia de

estireno induzida por radiação ionizante, seguida de sulfonação para obtenção de

membrana trocadora de íons. O efeito da incorporação de nanopartículas e da

radiação ionizante nos filmes desenvolvidos foram caracterizados por difração de

raios X, análise térmica, análise mecânica, microcospia eletrônica de varredura e

intumescimento; enquanto que as membranas obtidas foram avaliadas quanto ao

grau de enxertia, capacidade de troca iônica e intumescimento. Após a

caracterização os filmes, foi verificado que a reticulação foi o efeito predominante

nos nanocompósitos irradiados antes da vulcanização, enquanto que a

degradação foi o efeito predominante nos nanocompósitos irradiados após a

vulcanização.
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DEVELOPMENT OF MULTIFUNCTIONAL FLUOROELASTOMERS BASED ON

NANOCOMPOSITES

HELOÍSA AUGUSTO ZEN

ABSTRACT

The fluoropolymers are known for their great mechanical properties, high thermal

stability and resistance to aggressive chemical environment, and because of those

properties they are widely used in industries, such as automobile, petroleum,

chemistry, manufacturing, among others. To improve the thermal properties and

gases barrier of the polymeric matrix, the incorporation of nanoparticle is used, this

process permits the polymer to maintain their own characteristics and acquire new

properties of nanoparticle. Because of those properties, the structural and

morphological modification of fluoropolymers are very hard to be obtained through

traditional techniques, in order to surmount this difficulty, the ionizing radiation is a

well-known and effective method to modify fluoropolymers structures. In this thesis

a nanocomposite polymeric based on fluoroelastomer (FKM) was developed and

incorporated with four different configurations of nanoparticles: clay Cloisite 15A,

POSS 1159, POSS 1160 and POSS 1163. After the nanocomposites films were

obtained,  a radiation induced grafting process was carried out, followed by

sulfonation in order to obtain a ionic exchanged membrane. The effect of

nanoparticle incorporation and the ionizing radiation onto films were characterized

by X-ray diffraction, thermal and mechanical analysis, scanning electron

microscopy and swelling; and the membranes were evaluated by degree of

grafting, ionic exchange capacity and swelling. After the films were characterized,

the crosslinking effect was observed to be predominant for the nanocomposites

irradiated before the vulcanization, whereas the degradation was the predominant

effect in the nanocomposites irradiated after vulcanization.
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1 INTRODUÇÃO

Uma classe de polímero muito pesquisada é o elastômero ou borracha.

Este polímero é caracterizado pelo alto alongamento e pela ausência da fase

cristalina em sua estrutura sendo, portanto, um polímero amorfo. Por ser amorfo o

elastômero possui alta mobilidade da cadeia polimérica que só é reduzida após a

incorporação de cargas e do processo de vulcanização. Este processo de

vulcanização é responsável pela formação da rede tridimensional que favorece a

alta resistência mecânica inerente aos elastômeros. Existem diversos tipos de

borrachas dependendo de sua estrutura química: nitrílica, butadieno, natural,

clorada, hidrogenada, fluorada, dentre outras.

Para este trabalho foi escolhido o elastômero fluorado

(fluoroelastômero, FKM) formado por três monômeros: hexafluoropropileno,

fluoreto de vinilideno e tetrafluoroetileno. O FKM é conhecido por possuir boas

propriedades térmicas, químicas e mecânicas e por isso é utilizado em diversos

segmentos industriais, tais como: aeroespacial, naval, petroquímica,

automobilístico, entre outros.  Uma das vantagens deste polímero é sua

resistência a alta temperatura em uso contínuo, o que faz desse material um dos

mais utilizados como anéis de vedação e gaxetas.

Para aprimorar a resistência a combustíveis, a solventes orgânicos, a

bases e a ácidos, muitos pesquisadores incorporaram cargas de diferentes

funcionalidades. Com o avanço da pesquisa nessa área, verificou-se que a

incorporação de nanopartículas inorgânicas contribuiu e aprimorou não somente

as propriedades citadas, como também em muitos casos a resistência mecânica e

a propriedade de barreira a gases.

A incorporação de nanopartículas inorgânicas em polímeros formam os

nanocompósitos poliméricos (PNs) que possuem características de polímeros de
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alta performance quando comparados com os polímeros com cargas de tamanho

micrométrico. Esta alta performance está relacionada com melhora das

propriedades térmicas, de resistência à chama, decréscimo na permeabilidade e

da resistência química. A nanopartícula incorporada na matriz polimérica possui

tamanho de partícula na escala de nanômetro (10-9m) e com pelo menos uma de

suas dimensões inferior a 100 nm.

Estes nanocompósitos são utilizados em larga escala em diversas

áreas da indústria como aeroespacial, automotiva, manufatura, petroquímica,

entre outras. Esta utilização está relacionada com inúmeros grupos de pesquisas

presentes dentro da indústria e em centros de pesquisa que desenvolveram ao

longo dos últimos anos técnicas de caracterização que permitiu aos

pesquisadores avaliarem as propriedades morfológicas, interfaciais e também

possibilitou prever as propriedades adquiridas ou melhoradas dos

nanocompósitos. A incorporação destas nanopartículas em FKM é facilitada pela

solubilidade do elastômero, que possibilita uma distribuição homogênea destas no

interior do fluoroelastômero.

A modificação de polímeros fluorados por meios tradicionais, como

peróxidos ou processos químicos é difícil devido às fortes ligações  C-F presentes

na cadeia polimérica. Uma técnica muito utilizada para a modificação destas

matrizes é a utilização da radiação ionizante, que para este tipo de polímero pode

ser mais eficiente que os métodos tradicionais.

Este trabalho desenvolveu uma membrana de troca iônica pelo método

da enxertia induzida por radiação gama, seguida de sulfonação. Para obtenção

desta membrana, quatro diferentes tipos de nanopartículas foram incorporadas no

composto de FKM e após a obtenção dos nanocompósitos foi realizado o

processo de enxertia sob radiação gama.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Elastômero Fluorado

As borrachas podem ser natural ou sintética e existem diferentes tipos

como: copolímero estireno-butadieno, poliisopreno, polibutadieno, copolímero

etileno-propileno, policloropreno, copolímero  acrilonitrila-butadieno, polibutileno,

poliuretano, polisulfida, policlorosulfonato, poliacrilato, polifluorocarbono (os

fluoroelastômeros, FKM), silicones, etc. Para o desenvolvimento deste trabalho foi

escolhido o elastômero do tipo fluorado (fluoroelastômero, FKM), por possuir

propriedades químicas e físicas necessárias para atuar em condições agressivas

de operação. Os  fluoroelastômeros mais utilizados e produzidos são copolímeros

de vinilideno fluorado (VF2) com outro monômero fluorado como o

hexafluoropropileno (HFP) e/ou o tetrafluoroetileno (TFE).  Na TABELA 1 estão

descritos alguns monômeros que são utilizados para a produção dos diferentes

tipos de fluoroelastômeros,

Elastômero (ou borracha) é um polímero que apresenta deformação

reversível quando submetido à tensão. Esta deformação depende da rotação de

em torno de suas ligações que é alterada pelos ângulos diedros. Para que esta

deformação ocorra o elastômero deve ser predominantemente amorfo para que a

flexibilidade da cadeia não seja inibida pela cristalização.

Este polímero é constituído de moléculas flexíveis que se aglomeram

aleatoriamente e formam o emaranhamento molecular da cadeia. Esta

flexibilidade da cadeia polimérica depende do volume livre que possibilita o

movimento dos segmentos da cadeia. Suas cadeias flexíveis podem se mover

através de sucessivos deslocamentos de grupos de unidades ou segmentos. A

energia necessária para a separação de sua cadeia é menor, e é superada pela
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energia liberada da interação polímero-solvente. Por isso polímeros flexíveis que

são apolares são usualmente miscíveis em líquidos apolares.

TABELA 1: Monômeros utilizados para a produção do fluoroelastômero [1].

Monômero Nomenclatura Fórmula %

C e H

%

C e F
Fuoreto de vinilideno VF2 CH2=CF2 40,6 59,4

Perfluorometil vinil éter PFMVE CF2=CF-O- CF3 21,7 68,7

1

Hidropentafluoropropileno
HPFP CHF=CF  CF3 28 72

Hexafluoropropileno HFP CF2=CF  CF3 24 76

Tetrafluoroetileno TFE CF2=CF2 24 76

Trifluorocloroetileno TFClE CFCl=CF2 20,6 79,4

Os fluoroelastômeros foram introduzidos no mercado no final dos anos

1950 e desde então diversas pesquisas têm sido feitas para oferecer FKM com

diferentes níveis de resistência química e diferentes sistemas de cura que

melhoram suas propriedades mecânicas e de sua resistência ao calor permitindo

temperatura de uso continuo de 205°C. Durante o processo de cura ou

vulcanização, o elastômero cria uma estrutura tridimensional (reticulação), devido

às ligações cruzadas, o que faz com que o material seja adequado para suportar

longos períodos de estresse e de tensão. Além dessas propriedades, outras

características podem ser atribuídas ao FKM, tais como: resistência à chama e à

oxidação; resistência a combustíveis, solvente e óleos; e resistência a ambientes

quimicamente agressivos como em meio básico e com hidrocarbonetos

aromáticos. Esta resistência química e ao calor pode ser atribuída a alta energia

de ligação do C F, que é mais forte que as ligações  C C, 480 kJ.mol-1,

e 370 kJ.mol-1, respectivamente.

Devido a estas características citadas, o FKM é muito utilizado nas

indústrias petroquímica, de manufatura, automotiva e aeroespacial, sendo
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extensivamente utilizado como gaxetas e anéis de vedação (O-ring) por causa de

sua ótima resistência à compressão.

O fluoroelastômero também pode ser utilizado como selo inflável em

reator nuclear. Os pesquisadores Sinha e Raj [2 - 6] do Centro de Pesquisa

Atômica Indira Ghandi, da Índia, publicaram diversos trabalhos relatando os

resultados obtidos após os testes deste material em substituição à borracha de

silicone.

A utilização do FKM na indústria de petróleo como anel de vedação

enfrenta a grande dificuldade de controlar a desorção do gás absorvido, pois

durante esta desorção ocorre a formação de rachaduras o que pode resultar em

graves acidentes. Os pesquisadores Cadambi e Ghassemieh [7] depositaram uma

fina camada de cromo (Cr) e de carboneto de tungstênio (WC) como revestimento

em três diferentes tipos de borracha butadieno-nitrila-hidrogenada (HNBR),

fluoroelastômero (FKM) e silicone. Os autores obtiveram bom resultado de

adesão da camada de metal nas matrizes estudadas quando avaliadas em baixa

temperatura (-125°C), o que foi confirmado pelos resultados dos testes

mecânicos. Após os testes de permeabilidade a gases, os pesquisadores

verificaram uma redução de transmissão de gás e de resistência ao desgaste,

representando um aumentou em mais de 40% na resistência à permeabilidade, os

pesquisadores concluíram que esses materiais estudados podem ser utilizados

em contato com gases químicos.

Wei et al. [8] estudaram os efeitos da incorporação de óxido de grafeno

(GO) em fluoroelastômero para diminuir a perda de propriedade mecânica

(resistência à tensão) e de barreira a líquido quando o material é utilizado como

selante na indústria de petróleo.  A incorporação foi realização pelas técnicas de

ultrassom e de co-coagulação e eles concluíram que o GO efetivamente

contribuiu para melhorar as propriedades mecânicas e de barreira de acordo com

os resultados obtidos após os ensaios de tensão e de intumescimento.

Bouzek e colaboradores [9] estudaram e prepararam membranas

heterogêneas pela mistura de partículas de Amberlite 252 (poliestireno sulfonado)
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como trocador de íons em quatro matrizes poliméricas com diferentes estruturas e

propriedades mecânicas. As matrizes poliméricas estudadas foram polietileno

linear com alta flexibilidade de cadeia, fluoroelastômero com média flexibilidade,

poliestireno rígido e hidrofóbico, e celulose hidrofílica. Os pesquisadores

investigaram o comportamento destas matrizes como membranas trocadora de

íons para uma futura utilização em célula a combustível a metanol. Pela análise

de microscopia eletrônica de transmissão, eles verificaram a existência de

cavidades adicionais nas membranas de polietileno e do fluoroelastômero que

indicaram a não interação com o ionômero. Os autores concluíram que as

membranas de polietileno com Amberlite e do fluoroelastômero com Amberlite

foram as que obtiveram melhores resultados devido à penetração das partículas

trocadoras de íons nas finas camadas dos polímeros, porém pela avaliação das

propriedades mecânicas a membrana de polietileno apresentou melhores

resultados quando comparada à de fluoroelastômero.

Uma de muitas aplicações industriais, incluindo em célula a

combustível, da borracha é como anel de vedação. Um estudo feito por Li et al.

[10] mostrou o efeito de degradação química nesta borracha quando exposta à

cinco diferentes soluções ácidas a temperatura de 70°C. Pela análise gravimétrica

verificaram que a perda de massa das amostras é proporcional ao aumento da

concentração da solução e do tempo de exposição, o que foi corroborado pela

análise de microscopia com a qual foi observado o aparecimento de rachaduras e

rugosidades.

Liu e Wilson [11] investigaram o impacto dos solventes n-decano,

isoparafina e decalin, geralmente utilizados em combustível de aeronaves, nas

propriedades de anés de vedação (o-ring). Os autores testaram os três solventes

em três tipos de anéis fabricados a partir de borracha nitrílica, fluorocarbono e

fluorosilicone. O teste de resistência consistiu na compressão do anel até reduzí-

lo em 25% do tamanho original, em seguida os solventes com 25 composições

diferentes foram injetados no sistema. O teste realizado para caracterizar esses

anéis foi o de relaxação de tensões e tanto os anéis de fluorocarbono quanto de

fluorosilicone apresentaram boa compatibilidade com estes solventes, sendo que

o processo de relaxação não foi afetado nestes sistemas. Enquanto que os anéis
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produzidos com borracha nitrílica durante o contato com os solventes apresentou

dissolução de material da borracha nitrílica em decorrência da interação com os

solventes.

Kundera e Bochnia [12] fabricaram dois tipos de anéis de vedação

utilizando o programa 3D CAD e depois de confeccionados, os anéis foram

submetidos a testes de relaxação. Após analisar os resultados, os autores

concluíram que a quantidade de carga e o tempo de estabilização (relaxação) são

dependentes das propriedades viscoelásticas e da forma geométrica dos anéis,

além da tensão e da força de fricção aplicados durante os testes.

Para aumentar a resistência mecânica do fluoroelastômero sob

ambientes agressivos quimicamente, muitos trabalhos foram reportados na

literatura sobre a incorporação de nanopartículas nesta matriz polimérica.

Valsecchi e colaboradores [13] utilizaram um elastômero terpolímero como base e

incorporaram argila montmorilonita organomodificada utilizando dois

processamentos: no estado fundido e em solução. Os resultados de DRX e das

medidas reológicas sugeriram a formação de nanocompósitos esfoliados e

delaminados, respectivamente.

 Righetti e colaboradores [14] investigaram o comportamento da

temperatura de transição vítrea (Tg) em elastômeros reticulados e com diferentes

concentrações de negro de fumo. Eles concluíram que a interação entre borracha

e carga não influencia na Tg desde que a concentração de negro de fumo não

ultrapasse 35%.

No Centro de Tecnologia em Borracha, Instituto de Tecnologia da Índia,

diversos pesquisadores têm estudado a interação da borracha com argila e com

outros polímeros e como essa interação afeta as propriedades físicas e químicas

dos polímeros [15 - 18].  Kader e Bhowmick [17] estudaram a correlação entre as

propriedades reológicas e a morfologia resultante da separação de fase em

blendas de poliacrilato/fluoroelastômero/borracha por meio de ensaios mecânicos.

Após analisarem os resultados eles concluíram que o módulo de armazenamento

decresce com o aumento do fluoroelastômero na blenda. Porém, o módulo de
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cisalhamento aumenta com o aumento da quantidade de poliacrilato presente na

blenda.

Maiti e colaboradores [18] estudaram a degradação térmica de

fluoroelastômero incorporados com argila utilizando a análise termogravimétrica

em atmosfera de oxigênio e de nitrogênio. Eles concluíram que sob atmosfera de

nitrogênio as amostras não vulcanizadas exibem estabilidade térmica maior em

relação à análise feita em atmosfera de oxigênio. As análises dos

nanocompósitos mostraram que com o aumento da quantidade de argila

incorporada há aumento na energia de ativação durante a degradação das

amostras.

O grupo de pesquisadores do Departamento de Engenharia Química

e do Petróleo, localizado na Universidade de Calgary (Canadá), possuem

diversos trabalhos publicados sobre a interação de polímeros com argilas,

utilizando o processamento por extrusão no estado fundido [19  23].  Em um dos

trabalhos deste grupo foram estudadas as propriedades mecânicas de

nanocompósitos a base de fluoroelastômero vulcanizados por peróxidos. As

propriedades mecânicas, como alongamento, tensão, módulo de armazenamento

apresentaram decréscimo em seus resultados devido a presença de excesso do

surfactante na argila não modificada. Porém, como vantagem, houve a redução

da taxa de vulcanização dos compostos desenvolvidos [23].

Em outro trabalho deste grupo, Lakshminarayanan et. al [24]

compararam o efeito da adição da argila não modificada e da organofílica em

matriz de fluoroelastômero. Os compostos foram preparados com diferentes

quantidades de argila e foram caracterizados por DRX, reologia e microscopia

eletrônica de transmissão. Um dos compósitos foi preparado com a argila

organofílica Cloisite 15A e após a análise dos resultados mecânicos foi relatado o

aumento do módulo deste compósito, indicando boa dispersão da argila na matriz,

e também o aumento do reforço quando este compósito foi comparado com os

compósitos feitos com argila não modificada. Este aumento de reforço foi

atribuído à redução da tensão superficial da argila organofílica pela presença do

seu surfactante.
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2.2 Nanopartícula POSS

O silsesquioxano oligomérico poliédrico ou poliedro oligomérico

silsesquioxano (Polyhedral oligomeric silsesquioxanes, POSS, FIGURA 1) é um

composto híbrido de moléculas de silicone do tipo gaiola compreendidas de

átomos de silício ligados em átomos de oxigênio. Sua estrutura é (RSiO3/2)n

sendo R um grupo funcional, que é responsável por sua solubilidade em solventes

orgânicos e por sua polimerização por meio de técnicas convencionais de

polimerização.

FIGURA 1 Representação do POSS® Octahíbrido (SH 1311), o modelo de

gaiola com hidrogênio nos cantos [25].

As partículas de POSS possuem tamanho entre 1 e 3 nm de diâmetro e

são consideradas as de menor tamanho do grupo dos silicatos. Mas ao contrário

da sílica, cada molécula de POSS pode conter diferentes substituintes orgânicos

que auxiliam na compatibilização desta nanopartícula com polímeros e também

auxiliam no controle da mobilidade da cadeia polimérica. A ligação com o

polímero pode ser feita pela copolimerização [26, 27] deste composto com um ou

mais grupos R ou pela enxertia do POSS em outra cadeia polimérica [28, 29].

O POSS incorporado em um polímero resulta numa nanoestrutura

híbrida orgânica inorgânica e causa algumas mudanças nas propriedades do

fluoroelastômero. As cadeias de POSS atuam como fibras de reforço em

nanoescala, melhorando as propriedades mecânicas, densidade (peso leve)  e

temperatura de uso, devido ao seu tamanho em escala nano e sua relação com
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as dimensões do polímero. Algumas destas alterações provocadas pela adição de

nanopartículas de POSS em fluoroelastômero são: a formação de ligações

cruzadas na estrutura polimérica, melhorando a propriedade mecânica

(resistência à tração e alongamento) da matriz polimérica; a viscosidade do

polímero pode ser alterada, porém não o suficiente para interferir em suas

propriedades; a permeabilidade pode ser reduzida, pois, o POSS atua como uma

carga não permeável e quando está ligado ao elastômero é formada uma

estrutura com partes que serão e outras que não serão intumescidas.

O POSS tem diferentes aplicações, como aditivo em polímero, reforço

mecânico e retardante de chama. Trabalhos reportados na literatura

demonstraram que a incorporação de pouca quantidade do POSS na rede

polimérica melhorou significantemente as propriedades mecânicas do elastômero

[30, 31] e também suas propriedades térmicas [32]. Lewicki et al. [30], verificaram

que a incorporação de pouca quantidade de POSS fisicamente dispersos (0,1 a

4%) em PDMS (polidimetilsiloxano) e após o  teste  de propriedade mecânica

verificaram aumento na resistência à compressão das amostras incorporadas com

3%  de POSS.

A incorporação de POSS em matrizes poliméricas também foi feita

para reduzir os valores da constante dielétrica e para aumentar a tenacidade de

polímeros em materiais compósitos. Porém para se atingir esse efeito é

necessária a incorporação de grandes quantidade de POSS, o que afetaria as

propriedades mecânicas e térmicas dos compósitos. Para minimizar o efeito

negativo nestas propriedades Jiao e colaboradores [33] estudaram a incorporação

de POSS e de sílica mesoporosa em matriz de epóxi. A utilização da sílica foi

para diminuir o espaço vazio na matriz, pois assim diminuiria a constante

dielétrica sem afetar as propriedades mecânicas, possibilitando a utilização de

menores quantidades de POSS. Após analisarem os resultados de DRX, de

infravermelho e de TEM, os pesquisadores concluíram que a incorporação

simultânea das nanopartículas de POSS-sílica melhoraram as propriedades

térmicas e mecânicas devido à forte interação superficial e também pela

distribuição homogênea das partículas na matriz de epóxi.
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Pan e colaboradores [31] estudaram a incorporação de POSS em

diferentes tipos de PDMS (polidimetilsiloxano), sendo que para o PDMS com

terminação silano foi feita a incorporação por mistura física e para o PDMS com

terminação vinil foi feita a incorporação química. Os compósitos contendo 2% e

5% de POSS foram submetidos a ensaios mecânicos e constatou-se que tanto o

módulo quanto a elongação destes compósitos foram muito reduzidos quando

comparados ao PDMS não modificados; eles concluíram que ocorre agregação

do POSS ou interferência com a cadeia de PDMS que foi formada.

Liu et al., [32] estudaram a incorporação por métodos químico e físico

de quatro tipos diferentes de POSS em resinas de metilsilicone que são utilizadas

para aplicações em alta temperatura devido à sua excelente estabilidade térmica.

A amostra com a incorporação de 5% de POSS (triSilanoIsobutil) apresentou

melhora na propriedade térmica do nanocompósito em relação ao PDMS não

modificado.

A incorporação do POSS em matrizes poliméricas pode ser feita por

diferentes processos, como a mistura física sob agitação e em alguns casos o uso

de solvente para dissolver o POSS e favorecer a dispersão da nanosílica [30, 31].

Outro processo utilizado é o casting que consiste em dissolver o POSS e a matriz

polimérica em um solvente compatível a ambos e após a evaporação do solvente

obtém-se o compósito (geralmente na forma de filme).

Yang e colaboradores sintetizaram nanocompósitos híbridos orgânico-

inorgânico de poliestireno com silsesquioxano oligomérico octavinil-poliédrico

(POSS) pelo método de polimerização via radical livre. De acordo com os

resultados de análise térmica as temperaturas de transição vítrea e de

decomposição aumentam com o aumento na quantidade de POSS. Este fato

confirmou que a incorporação do POSS em uma matriz polimérica é uma eficiente

maneira de melhorar a estabilidade térmica dos materiais poliméricos [34].

Chen e Shimizu [35] estudaram a funcionalização de nanotubos de

carbono com POSS e utilizaram o método de casting para obtenção do polímero
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funcionalizado. Neste trabalho eles utilizaram clorofórmio como solvente para

processar todos os reagentes.

Hayakawa e colaboradores [36] realizaram a incoporação do POSS no

polímero em solução pelo método casting para obtenção de microestruturas

ordenadas híbridas (orgânico-inorgânico).

Uma das principais vantagens do nanocompósito é a combinação da

grande área superficial gerada pela nanopartícula inorgância e pela matriz

polimérica que permite a melhora nas propriedades mecânicas como tensão,

tração e módulo. A segunda maior vantagem é a propriedade de barreira a gases

que o nanocompósito possibilita. A impermeabilidade da fase inorgânica força o

gás a um caminho tortuoso para a permeação através do nanocompósito. A

permeabilidade a gases pode ser reduzida entre 50 a 500 vezes com pouca carga

de nanopartículas inorgânicas.

Männle et al. [37] pesquisaram a aplicação de revestimento de

POSS funcionalizado atuando como barreira a gases e caracterizaram pelas

taxas de emissão dos gases hélio e oxigênio para aplicação na indústria de

embalagens.

 Xiao e colaboradores [38] sintetizaram composto híbrido de epóxi

POSS e obtiveram um material com alta densidade de reticulação. Após

caracterização por análise térmica (TG e DSC) confirmaram a melhora na

estabilidade térmica dos compostos híbridos em relação ao polímero puro. As

propriedades mecânicas foram avaliadas por DMA (análise mecânico-dinâmica) a

30 e 200°C para analisar a dependência destes compostos com a temperatura e

concluíram que o módulo de armazenamento não é dependente da temperatura,

o que possibilitaria a aplicação deste material em ambientes com variação de

temperatura.

 Pesquisadores do grupo de pesquisa da Universidade de

Massachusetts Amherst desenvolveram nanocompósitos baseados em

poliolefinas e POSS e estudaram a interação dos domínios inorgânicos em escala



13

nanométrica com a matriz polimérica.  Waddon e Coughlin estudaram a estrutura

cristalina e a morfologia do POSS por difração de raios X (DRX) e microscopia

eletrônica de transmissão (MET). O POSS pode ser considerado como esferas de

formato cristalográfico hexagonal e possuem dimensões laterais da ordem de

poucos micrômetros e espessura em torno de mil angstrom [39].

Em outros trabalhos, Waddon e colaboradores estudaram POSS com

polietileno e determinaram que o compósito no estado fundido pode conter

domínios cristalinos de PE e de POSS e que o grau de cristalização do POSS e

sua nanoestrutura formada são altamente dependente da história térmica  e do

tipo de processamento à qual o compósito foi submetido [40, 41].

A aplicação de nanocompósito como membranas para célula a

combustível foi reportada por Pan e colaboradores [42]. Os autores sintetizaram

poliimida sulfonada contendo benzimidazol com diferentes graus de sulfonação e

incoporaram POSS (contendo grupo éter glicidil) para obtenção de membranas

trocadoras de prótons. As propriedades térmicas, mecânicas e de capacidade de

troca iônica foram avaliadas e os pesquisadores concluíram que as membranas

reticuladas obtiveram melhores resultados de propriedades mecânicas  e  de

estabilidade dimensional e também boa capacidade de troca protônica em relação

à membrana produzida com polímero puro.

2.3 Nanopartícula argila

A definição clássica designa argila como um material natural, terroso,

de granulação fina que quando umedecido com água apresenta plasticidade. Os

minerais constituintes das argilas são os argilominerais que possuem estrutura

em camadas constituídas por folhas contínuas formadas por tetraedros de silício

(ou alumínio) e oxigênio, e folhas formadas por octaedros de alumínio (magnésio

ou ferro) e oxigênio e hidroxilas [43, 44]. A seguir a classificação mais comum das

argilas:

 Caulins

Argilas plásticas para cerâmica branca
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Argilas refratárias

 Bentonitas

 Terras fuller

 Diversas

A classificação das argilas é diferente da classificação dos

argilominerais que a constituem. A classificação simplificada dos argilominerais é:

I. Não cristalina

II. Cristalina: duas camadas (1:1), três camadas (2:1), camadas mistas e

tipos estruturais em cadeia.

Os grupos de argilomirais, as espécies mineralógicas e suas

respectivas composições químicas apresentam variações em propriedades

causadas pelas substituições isomórficas e cátions trocáveis. Neste trabalho foi

utilizada a argila bentonita cujo principal argilomineral é a montmorilonita ou

esmectita (FIG. 2) composta além de silício, por alumínio, magnésio, ferro e

algumas vezes cálcio e sódio.

FIGURA 2  Imagem da argila montmorilonita [45].

As bentonitas podem ser classificadas como as que incham e as que

não incham.
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Bentonitas que incham: sua propriedade específica é de inchar até

vinte vezes o volume da argila seca, quando imersas em água; o

sódio é o cátion trocável predominante nesta argila (argila sódica).

 Bentonitas que não incham: os cátions trocáveis são o cálcio e o

magnésio. A troca do sódio por cálcio e magnésio destrói a

propriedade da bentonita sódica de inchar. Expostas à umidade

atmosférica, as bentonitas cálcicas adsorvem água até uma

quantidade correspondente a três camadas moleculares; as

partículas se depositam (se precipitam ou floculam) rapidamente

quando em dispersões aquosas.

As argilas organofílicas são hidrofóbicas, diferentemente das sódicas

que são hidrofílicas. Os sais quaternários de amônio são os responsáveis pela

transformação da argila esmectítica sódicas em organofílica, pois eles introduzem

hidrofobicidade. Os sais utilizados na modificação possuem um ou dois grupos de

hidrocarbonetos de cadeia longa (derivados geralmente de ácidos graxos) ligados

diretamente a um átomo de nitrogênio onde se situa a parte catiônica da

molécula. Ao adicionar esses sais às dispersões aquosas de argila esmectíticas,

esses cátions orgânicos substituem os cátions de sódio que são facilmente

trocáveis; assim, os cátions quaternários de amônio, com longas cadeias de

hidrocarbonetos livres se acomodam entre as camadas 2:1 do argilomineral,

tornando-a organofílica.

A montmorilonita pertence ao grupo dos filossilicatos 2:1 que é

constituído por duas folhas de silicato tetraédricas com uma folha central

octaédrica e unidas entre si por átomos de oxigênios comuns às folhas (FIG. 3). A

fórmula estrutural deste argilomineral é  Mx(Al4-XMgx)Si8O20(OH)4, possui

partículas de pequeno diâmetro aproximadamente 100 nm e extremamente finas

(de 2 µm a 0,1 µm). Estas partículas possuem formato de placas ou lâminas, sua

espessura pode chegar até 1 nm e as dimensões laterais podem variar de 30 nm

a várias micra, o que resulta em uma elevada razão de aspecto, podendo atingir

aproximadamente 1000 [46 - 48].
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FIGURA 3 Estrutura cristalográfica octaédrica da argila montmorilonita,

adaptado de [49]

A montmorilonita é uma das argilas mais utilizadas como reforço em

matrizes poliméricas a nível nanométrico. A forte interação entre o polímero e a

argila resulta em fases orgânicas e inorgânicas dispersas em escala nanométrica

com diferentes tipos de estrutura do nanocompósito. As estruturas resultantes

estão representantadas na FIG. 4 e descritas a seguir  [50, 51].

Nanocompóstio intercalado: a inserção da argila na matriz polimérica

ocorre de forma regular cristalograficamente e com distâncias repetidas de

poucos nanômetros.

Nanocompósito esfoliado: as camadas individuais de argilas estão

separadas ao longo da matriz por uma distância média que depende da

quantidade adicionada de argila.

Cátions trocáveis



17

FIGURA 4 Representação esquemática dos dois tipos de nanocompósitos de

argila-polímero [50].

A incorporação de argila sódica e organofílica em matrizes

poliméricas tem sido estudada devido à melhora de propriedades que o

nanocompósito apresenta, tais como: aumento de resistência mecânica e térmica,

decréscimo na permeabilidade a gases e na inflamabilidade e também, aumento

na biodegradação de polímeros biodegradáveis.

Os nanocompósitos podem ser preparados por diferentes métodos:

esfoliar as camadas de sílica utilizando um solvente que também seja solúvel

para o polímero; intumescer a argila com monômero e iniciar a polimerização in

situ com o uso de aquecimento; por radiação ionizante; pela difusão de um

iniciador orgânico; e também pelo processo de mistura da argila com um polímero

sob força mecânica. Alguns trabalhos reportados na literatura sobre os diferentes

tipos de modificação estão descritos a seguir.

Wang e colaboradores [52] utilizaram a radiação gama para enxertar o

polímero nas camadas da argila. Antes da irradiação, eles prepararam a

montmorilonita pela reação de troca catiônica com solução aquosa de bromo

cetiltrimetilamonio (CTAB) e depois enxertaram acrilato de etila nas partículas da

argila organofílica.

Moet e Akelah [53] estudaram o processo de enxertia pela

polimerização via radical do estireno entre as camadas da argila (montmorinolita)
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e conseguiram identificar pela técnica de microscopia o tamanho das partículas

esféricas entre 150 400µm.

Laus e colaboradores [54] prepararam argilas enxertadas pelo

processo de polimerização em emulsão. A argila funcionalizada foi sintetizada

pela troca dos cátions orgânicos da estrutura interna da argila natural com o sal

quartenário de (aminometil)estireno. Neste trabalho eles concluíram que as

propriedades mecânicas melhoraram parcialmente e que a massa molar da matriz

polimérica diminuiu com o aumento da quantidade de argila incorporada.

Algumas patentes da Eastman-Kodak, referentes a nanocompósitos

com argilas, têm aplicação como barreira para gases, na fabricação de

embalagens para alimentos, medicamentos e bebidas. Estes materiais são

formados por poliamida ou poliéster, podendo ou não conter um reagente

catalítico para eliminação de oxigênio sequestrado [55].

Um estudo publicado por Gopi e colaboradores [56] verificou a

influência da substituição parcial de negro de fumo por Cloisite 15A na

composição de borracha de estireno butadieno (SBR), a qual é utilizada na

fabricação de pneus. A quantidade de argila vairou de 0 a 10 phr e a de negro de

fumo de 0 a 30phr. Os pesquisadores determinaram que 6phr de cloisite e 25 phr

de negro de fumo foram as quantidades que apresentaram melhores resultados

de reforço, com diminuição do calor gerado na mistura e melhores propriedades

dinâmicas.

Diversos estudos foram publicados referentes à obtenção de

nanocompósitos argila  borracha, utilizando diferentes tipos de borracha como

matriz polimérica, tais como: borracha natural [57 - 59], estireno-butadieno [60-

62], butadieno-acrilonitrila [63 - 65], entre outros.

A incorporação de argila em fluoroelastômero foi estudada por Mali et

al [66]. Os autores estudaram o efeito da incorporação de argila organofílica e de

argila sódica em Viton (fluoroelastômero). Após realizarem análises mecânicas e

térmicas, eles concluíram a incorporação de até 9% (em peso) de argila
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organofílica melhora essas propriedades devido à uniformidade da dispersão,

formando estrutura intercalada de Viton e argila, o que contribuiu para diminuir a

degradação estrutural da matriz polimérica.

2.4 O processo de enxertia induzida por radiação ionizante

O processo de enxertia por radiação ionizante é um método muito

conhecido e utilizado para a modificação de polímeros pela inclusão de um

monômero em uma matriz polimérica. Durante a irradiação o polímero em seu

estado excitado, dissipa seu excesso de energia por meio da cisão das ligações

da cadeia polimérica, dando origem aos  radicais  livres.  Na  FIGURA  5 está

representado um mecanismo simplificado da interação da radiação ionizante com

o polímero e as consequências causadas na estrutura polimérica.

A interação da radiação com a matéria gera espécies ionizadas e

excitadas, as quais produzem os radicais livres. Os radicais livres são átomos ou

moléculas que possuem um ou mais elétrons livres (desemparelhados)

disponíveis para reagirem quimicamente. Os radicais são formados quando uma

ligação covalente da molécula é rompida de forma que uma parte da molécula

continua com cada parte dividida. Este processo é reversível, pois a reação de

volta representa a combinação de dois radicais que originam uma molécula

estável.

Estes radicais são gerados na região amorfa do polímero. Os radicais

da fase amorfa podem reagir entre si e com o monômero, no caso de reações de

enxertia induzida pela radiação gama. A reação dos radicais produzidos na cadeia

polimérica com os radicais produzidos no monômero origina um polímero

enxertado. A enxertia gera um copolímero com ligações covalentes, em lugar de

simplesmente uma camada de revestimento na matriz polimérica. Este novo

polímero apresenta propriedades do monômero enxertado enquanto mantém a

maior parte das propriedades da matriz.
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FIGURA 5 Mecanismo simplificado da interação da radiação ionizante com a

matriz polimérica.

O método de enxertia via radiação é o mais eficaz para a introdução do

monômero na cadeia polimérica porque as cadeias moleculares podem propagar-

se através das espécies de radicais que são geradas dentro e fora do filme por

irradiação. O mecanismo de fronteira é o que rege a enxertia em polímeros

fluorados semicristalinos (estes são pouco solúveis), pois, no início da irradiação

a superfície é enxertada e durante o processamento as camadas interiores do

polímero serão atingidas uma a uma, conforme a camada anterior torna-se mais

solúvel devido à presença do monômero.

Os efeitos da irradiação em polímeros são reticulação, degradação (por

oxidação ou por cisão de cadeia) e enxertia [67, 68]. Estes efeitos ocorrem

simultaneamente e a predominância de um deles depende de diversos fatores,

como: matriz polimérica, dose de radiação, atmosfera e temperatura durante a

irradiação, taxa de dose de radiação, entre outros.
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Reticulação: ocorre quando as cadeias poliméricas são interligadas e

forma uma rede de ligações cruzadas;

Degradação: a consequência é a diminuição da massa molar do

polímero devido à cisão (quebra) de cadeias;

 Enxertia: ocorre quando um novo monômero é polimerizado e

enxertado na cadeia polimérica. Quando os monômeros são irradiados,

a sua polimerização também pode ser iniciada.

Muitos trabalhos na literatura relatam os efeitos da interação da

radiação com a cadeia polimérica [69-78]. A cadeia polimérica que possui

ligações C-H tendem a reticulação como, por exemplo, o polietileno, enquanto

que a cadeia que possui átomos halogenados como os polímeros fluorados,

tendem a degradação.

Os principais trabalhos sobre os efeitos da radiação em polímeros

fluorados foram reportados pelos pesquisadores do Departamento de Energia

Nuclear do Japão [69 - 74], liderados pelo professor Yoneho Tabata. Nestes

trabalhos, foi confirmado que o principal efeito da interação da radiação com  o

PTFE é a degradação da cadeia, quando o processamento é feito a temperatura

ambiente. A radiação ao interagir com o PTFE ocasiona a quebra das ligações C-

C e C-F formando os radicais livres, por causa do raio atômico do flúor ser muito

grande há o impedimento desses radicais formados de se recombinem entre si.

Para transpor essa dificuldade esse grupo de pesquisadores desenvolveu o

processo de reticulação por radiação do PTFE no estado fundido, a 330°C, e sob

atmosfera inerte.

A estrutura do PTFE a temperatura ambiente é rígida e cristalina,

porém contém uma parte amorfa. Quando o PTFE é aquecido até sua

temperatura de fusão é criada outra região amorfa devido à fusão dos cristais

existentes em sua estrutura. Devido a essas estruturas amorfas, sem cristais, há

o aumento da mobilidade da cadeia polimérica que possibilita a recombinação dos

radicais entre si, originando as ligações cruzadas e consequentemente o PTFE

reticulado por radiação ionizante [75 - 78].
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  Banik et.al [79] estudaram a interação de monômeros polifuncionais

com matriz de fluorcarbono (terpolímero com 68% de flúor e 1,4% de hidrogênio)

sob radiação de feixe de elétrons. Neste trabalho os pesquisadores

demonstraram os efeitos da radiação na cadeia polimérica. Os autores relataram

que cadeia de fluoreto de vinila (VF) possui hidrogênio lábil, o qual durante a

irradiação foi subtraído da cadeia, gerando radicais livres nos átomos de carbono,

estes radicais reagiram com o oxigênio presente no ar ocorrendo a formação de

grupos carbonila (FIG 6), e como consequência ocorreu a degradação oxidativa

da cadeia polimérica, Porém, estes radicais formados nos átomos de carbono

também reagiram entre si formando ligações cruzadas, a reticulação da cadeia

(FIG. 7). Além desses efeitos citados também ocorreu a degradação por cisão de

cadeia, durante a irradiação houve a quebra das ligações C-F que geraram

radicais livres que se recombinaram formando pequenos segmentos de cadeias

poliméricas de menor peso molecular (FIG. 8).
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FIGURA 6 Mecanismo da reação de degradação oxidativa como resultado da

Interação da radiação ionizante com o fluoreto de vinilideno (adaptado

de 79)
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FIGURA 7- Mecanismo da reação de reticulação como resultado da Interação da

radiação ionizante com o fluoreto de vinilideno (adaptado de 79)
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FIGURA  8  - Mecanismo da reação de degradação por cisão de cadeia  como

resultado da Interação da radiação ionizante com o FKM (adaptado de

79)

O efeito da radiação ionizante no processo de enxertia foi estudado por

diversos pesquisadores. Cataldo e colaboradores [80] estudaram a enxertia de

Fulereno (C60) em borrachas de poliisopreno utilizando hexano e tolueno como

solvente. Esta solução foi submetida à irradiação gama. Eles observaram que o

fulereno disponível foi incorporado na matriz polimérica como reticulado.

Peng e colaboradores [81] estudaram a enxertia induzida por radiação

gama de anidrido maleico (MAH) e de ácido maleico (MA) para funcionalizar pó

ultrafino de borracha de estireno-butadieno. Neste trabalho eles constataram que

com o aumento da dose absorvida (4 a 12 kGy e taxa de 40 Gy.min-1)  e  a

diminuição da quantidade de monômero utilizado na solução formaram a melhor

condição para um aumento no rendimento de enxertia de ambos os  monômeros.

Haldar e Singha [82] pesquisaram a enxertia de acrilato de butila e de

metil-metacrilato (MMA) em borracha butílica via feixe de elétrons. Neste trabalho

eles analisaram a viscosidade dos polímeros não modificados e dos enxertados e

constataram que em altas doses a viscosidade do enxerto diminuiu em relação ao

puro, indicando alta degradação do material.
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2.5 Reação de sulfonação dos filmes enxertados

Para que a membrana desenvolvida tenha a propriedade de troca

iônica é necessário realizar a reação de sulfonação do elastômero enxertado. A

reação de sulfonação é definida como uma reação de substituição eletrofílica, na

qual o grupamento SO3H ligando-se à cadeia do polímero, via ligação química do

carbono, ou menos frequentemente, do átomo de nitrogênio de um composto

orgânico, originando os ionômeros poliméricos. Os ionômeros são definidos como

compostos macromoleculares contendo grupamentos sulfônicos.

De acordo com a literatura existem diferentes processos para se

alcançar um bom grau de sulfonação em polímeros. Além da condutividade esta

reação pode aumentar ou inserir a propriedade de hidrofilicidade no polímero. Um

dos métodos reportados é fazer uma solução de anidrido acético com ácido

sulfúrico para formar o agente de sulfonação sulfato de acetila e também o ácido

acético como produto. O polímero é então imerso no agente de sulfonação e

depois lavado com água até pH constante [67, 68].

Outro método consiste em imergir a membrana enxertada em uma

solução de ácido clorosulfônico em 1,2-dicloroetano a temperatura ambiente em

diferentes tempos de reação até que se obtenha uma membrana com alta

capacidade de troca iônica e que mantenha sua integridade física, química e

mecânica [83 - 85].

2.6 Membranas de troca iônica

Membranas trocadoras de íons são muito utilizadas em diversas áreas:

microfiltração, osmose, pervaporação e também em processos eletroquímicos.

Nestes processos eletroquímcos, as membranas podem atuar como:

a) separadores do analito e catalito, em células eletrolíticas e baterias;
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b) separadores entre o eletrólito e o eletrodo, para evitar corrosão

deste último ou evitar adsorção de substâncias indesejáveis ou, ainda, na coleta

de substâncias de interesse na sua superfície e proceder a uma fácil remoção;

c) constituintes de eletrodos íon-seletivos;

d) catalisadores em reações orgânicas;

e) carregadores de gases.

Uma das áreas em desenvolvimento das membranas para processos

eletroquímicos é o uso em célula a combustível. Pesquisadores trabalharam para

obter uma membrana com características similares à Nafion® (produzida pela

DuPont), que é o estado da arte. Para atuar na célula a combustível a membrana

tem que ter como principais características: estabilidade eletroquímica, resistência

química e mecânica e alta condutividade iônica.

Grupos na Inglaterra [86, 87], Itália  [88,  89] e Finlândia [90]

investigaram membranas à base de: fluoropolímeros como ETFE (polietileno- alt -

tetrafluoroetileno) e PTFE (politetrafluoroetileno); de poliolefinas como PP

(polipropileno) e PE (polietileno); PSF (polisulfona); e outras aplicadas em célula a

combustível.

Um dos principais grupos de pesquisa em membrana polimérica de

troca iônica desenvolvida pelo método da enxertia induzida por radiação ionizante

é o Instituto Paul Scherrer na Suíça. Eles trabalharam com membranas fluoradas

à base de ETFE [91] e FEP (poli(tetrafluoretileno co  hexafluoropropileno)) [92]

para uso em célula a combustível.

No Brasil alguns grupos trabalham na área de célula a combustível

pesquisando diferentes tipos de membranas de troca iônica. Geraldes e

colaboradores estudaram os efeitos da pós-radiação em membranas fluoradas, à

base de ETFE modificados pelo processo de enxertia induzida por radiação

gama. [85].
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Pesquisadores do Instituto de Química de São Carlos (USP) há muitos

anos desenvolvem trabalhos na área de eletrocatalisadores com o intuito de obter

catalisadores feitos à base de liga de platina com outros metais e que mantenham

o mesmo rendimento. Um dos estudos [93] deste grupo foi um teste de

envelhecimento em membranas Nafion com espessuras diferentes. Este trabalho

avaliou também o efeito de diferentes condições (pressão, temperatura e

umidificação dos gases) durante a operação de uma célula a combustível unitária.

O trabalho mais recente deste grupo, reportado por Hassan et al. [94]

foi a modificação do eletrodo anodo de platina modificada com carbeto de

tungstênio (WC) para aplicação em célula a combustível. Os pesquisadores

depositaram platina no catalisador carbeto-tungstênio (Pt-WC) pelo método de

redução em ácido fórmico e compararam os resultados com o eletrodo formado

pela deposição de carbono em catalisador de platina-tungstênio (C-PtW). Após

testes eletroquímicos eles concluíram que Pt-WC apresentou maior atividade

eletroquímica de oxidação de hidrogênio do que o eletrodo C-PtW.

No Instituto de Química da Universidade de São Paulo, o pesquisador

Kawano e colaboradores estudaram a membrana Nafion®. Um de seus trabalhos

[95] foi o estudo da decomposição térmica da Nafion® na forma ácida e da

membrana substituída por cátions mono-valentes e bi-valentes, eles relataram

que a estabilidade térmica, o resíduo e a quantidade de água na membrana

dependem do raio iônico para a troca catiônica e os efeitos destes cátions foram

analisados por intumescimento, espectroscopia vibracional e estabilidade térmica.
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3 OBJETIVO E ORIGINALIDADE DO TEMA

O objetivo deste trabalho foi desenvolver e caracterizar uma membrana

polimérica híbrida, por meio da incorporação de nanopartículas inorgânicas em

matriz de fluoroelastômero. O filme de FKM foi submetido à reação de enxertia

induzida por radiação, seguida de sulfonação, para obtenção de uma membrana

trocadora de prótons.

3.1 Originalidade do tema

O desenvolvimento de membranas de troca iônica à base de

fluoroelastômero tem como vantagem a mobilidade da cadeia polimérica devido a

ausência de cristais. Esta ausência de cristais facilita a incorporação de

nanopartículas e a enxertia de monômeros funcionais. A incorporação de

nanopartículas inorgânicas por mistura em cilindro prevê melhor dispersão das

nanopartículas, o que possibilita a obtenção de um filme com enxertos

distribuídos homogeneamente.

O método de desenvolvimento desta membrana à base de

fluoroelastômero que incluiu as etapas de incorporação de nanopartículas

inorgânicas e do processo de enxertia via radiação ionizante seguida de

sulfonação é inédito na literatura até esse momento.
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4 PARTE EXPERIMENTAL

4.1 Matérias primas e reagentes

As matérias primas e reagentes utilizados neste trabalho estão

descritos a seguir. Como carga inorgânica foram utilizadas quatro nanopartículas

com diferentes estruturas moleculares.

As  nanopartículas POSS com diferentes configurações foram

adquiridadas da Hybrid Plastics Lt (FIG.9-11 ) [25]:

1. POSS OL1159  POSS octaciclohexenildimetilsilil  C80H152O20Si16 CAS nº

136849-03-1. Esta nanopartícula possui peso molecular 1883,42 g.mol-1  e

ponto de fusão entre 67 -71 °C.

FIGURA 9  Estrutura molecular do POSS OL1159
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2. POSS  OL1160  Octavinilpentaciclo-octasiloxano  C16H24O12Si8 CAS nº

69655-76-1. Esta nanopartícula possui peso molecular 633,05 g.mol-1,

ponto de fusão acima de 350 °C e é indicado como agente de reticulação

pelo fabricante.

FIGURA 10  Estrutura molecular do POSS OL1160

3. OL1163 - POSS octavinildimetilsilil  C32H72O20Si16. Esta nanopartícula

possui peso molecular 1226,27 g.mol-1 e é indicado pelo fabricante como

agende de reticulação para borracha.

FIGURA 11  Estrutura molecular do POSS OL1163
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A  nanopartícula argila Cloisite® 15A (organofílica) foi fornecida já

modificada com sal quartenário de amônio (2M2HT: dimetil, cauda

dehidrogenada, sendo que HT com composição: ~65% C18; ~30% C16; ~5%

C14) pela Southern Clay. Sua fórmula estrutural é

(Na,Ca)0,33(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.nH2O e sua estrutura cristalográfica é do tipo

octaédrica.  De acordo com o fabricante a argila possui 125 meq.100g-1 de

surfactante.

O  composto do elastômero Viton F605C (DuPont®) foi  adquirido  da

empresa Croslin Compostos de Borracha Ltda. Este elastômero é um terpolímero

formado por hexafluoropropileno (HFP), fluoreto de vinilideno (VF2)  e

tetrafluoroetileno (TFE) (FIG. 12), com aproximadamente 70% de flúor em sua

composição. A formulação básica utilizada para confecção deste composto foi

feita baseada em partes por cem (phr) de borracha e contem: 6 phr de hidróxido

de cálcio (Ca(OH)2), 3 phr de óxido de magnésio  (MgO), 30 phr de negro de fumo

(N990) e o Bisfenol foi utilizado agente de cura. A densidade desse material é

1,90 g.cm-3, a visosidade Mooney é 60 ML1+10 a 121°C e dureza de 70 Shore A.
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F
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FIGURA  12  - Estrutura molecular do fluoroelastômero terpolímero formado por,

VF2, HFP e TFE.

O  monômero estireno 99,7% foi adquirido da Maxepoxi Industrial e

Comercial Ltda. com até 25ppm de inibidor 4-tert-butilcateco.
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Os solventes grau PA tolueno, acetona e metiletilcetona (MEK) foram

adquiridos de diversos fornecedores.

4.2 Metodologia

4.2.1 Obtenção dos filmes de FKM incorporados com nanopartícula

As mantas de borracha incorporadas com as nanopartículas foram

preparadas em um misturador de cilindro aberto (Copê), com dois rolos com

capacidade para 40kg, segundo norma ASTM D-3182 [96]. Este método foi

escolhido por ser o mais comum e amplamente utilizado na indústria de borracha.

Para a obtenção dos nanocompósitos (FKM incorporados com

nanopartícula), as nanopartículas foram incorporadas nas seguintes composições

em relação ao peso do composto da borracha: 0,5%; 1%; e 2%

Após a obtenção de mantas, com 1 mm de espessura, de elastômeros

incorporadas com nanopartículas de argila e de POSS, foram realizados dois

procedimentos para preparação dos filmes elastoméricos:

1) As mantas não vulcanizadas foram submetidas à irradiação e em

seguida vulcanizadas para obtenção de filmes.

2) As mantas foram vulcanizadas para a obtenção de filmes e

posteriormente irradiadas.

4.2.2 Processamento por irradiação

A irradiação das amostras foi feita no Irradiador Multipropósito de

Cobalto-60 localizado no IPEN. As doses às quais o material foi submetido foram

de 5, 10 e 20 kGy. Neste trabalho foram testados os três métodos de irradiação

descritos a seguir e todos foram processados em duas temperaturas diferentes:

25°C e -78°C, conforme procedimentos desenvolvidos no laboratório de polímeros

do CQMA (Centro de Química e Meio Ambiente, IPEN) [97].
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Método simultâneo: o polímero fluorado foi adicionado à solução de

enxertia (sob atmosfera inerte) e ambos submetidos à irradiação ionizante.

Método da pré-irradiação: neste método o elastômero foi mantido em

atmosfera inerte durante a irradiação e após este processo a solução de

enxertia foi adicionada ao polímero. A reação de enxertia foi realizada em

diferentes temperaturas.

Método da peroxidação: o elastômero foi mantido em oxigênio durante a

irradiação e após este processo o polímero foi adicionado à solução de

enxertia, a qual também foi realizada em diferentes temperaturas.

4.2.3 Processo de enxertia induzida por radiação gama, seguida de
sulfonação

Depois da obtenção dos nanocompósitos (elastômeros incorporados

com nanopartícula), o material foi submetido ao processo de enxertia induzida por

radiação ionizante.

A preparação das amostras para esta etapa foi a mesma independente

do procedimento utilizado para a obtenção dos filmes de nancompósitos. As

amostras foram cortadas em triplicatas, pesadas (massa inicial, mi) e colocadas

em um frasco de vidro. Para as soluções de enxertia foram utilizadas a seguintes

composições:

Monômero estireno e solvente tolueno, nas proporções 4:1 e 1:1,

respectivamente;

Monômero estireno e solvente MEK, nas proporções 4:1 e 1:1,

respectivamente;

Solução contendo 40% monômero estireno e 60% isopropanol em

volume e adição de 1% 0,2M H2SO4 (ácido sulfúrico);

Monômero estireno purificado e solvente MEK, nas proporções 4:1 e

1:1, respectivamente.

Após finalizado o processo de enxertia, as amostras foram lavadas

para remoção do homopolímero formado, secas em estufa e novamente pesadas
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(massa final, mf). A equação 1 foi utilizada para o cálculo do grau de enxertia

(GE).

eq. 1

Todas as amostras vulcanizadas antes e depois da irradiação, assim

como as amostras de borracha não vulcanizada irradiada e não irradiada foram

submetidas a reação de enxertia induzida por radiação gama, nos diferentes

parâmetros. Abaixo estão descritos os tipos de processamento para obtenção dos

filmes de FKM até a reação de enxertia.

1) As mantas não vulcanizadas foram submetidas ao processo de

enxertia induzida por radiação gama de acordo com os parâmetros

e métodos de irradiação já descritos.

2) As mantas não vulcanizadas foram irradiadas e depois submetidas

ao processo de enxertia induzida por radiação gama de acordo com

os parâmetros e métodos de irradiação já descritos.

3) As mantas não vulcanizadas foram irradiadas, depois foram

vulcanizadas para obtenção de filmes de FKM e posteriormente

submetidas ao processo de enxertia induzida por radiação gama.

4) As mantas foram vulcanizadas, depois foram irradiadas e

posteriormente submetidas ao processo de enxertia induzida por

radiação gama.

Para a obtenção das membranas trocadoras de íons foi necessária a

reação de sulfonação nos filmes enxertados. A reação de sulfonação consistiu na

imersão dos filmes enxertados em solução de ácido sulfúrico ou de ácido

clorosulfônico em diferentes temperaturas e diferentes tempos de reação. Após a

sulfonação, os filmes foram lavados com água até pH neutro.

Para a reação de sulfonação foram testados três sistemas, relatados a

seguir:
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1. Solução de 2mol.L-1 de ácido sulfúrico a 90°C por 3, 6 e 9h;

2. Solução de 2% em volume de ácido clorosulfônico em 1,2-

dicloroetano a temperatura ambiente por 3, 6 e 9h;

3. Solução de 20% em volume de ácido clorosulfônico em 1,2-

dicloroetano a temperatura ambiente por 3, 6 e 9h;

Os filmes expostos a 6 e 9h de reação de sulfonação não mantiveram

estabilidade dimensional, todos os filmes quebraram e/ou apresentaram

rachaduras. Portanto, o tempo de imersão na solução de sulfonação ficou

determinado por 3h.

4.3 Caracterização

4.3.1 Ensaio de tração

Para realização de ensaio de tração foram confeccionados corpos-de-

prova a partir dos filmes obtidos por termoprensagem Os corpos-de-prova

consistiram de tiras retangulares com as dimensões de 8cm de altura, 1cm de

largura e 0,2mm de espessura, foram utilizados 5 corpos de prova de cada

amostra para realização deste teste. Os ensaios mecânicos de tensão e

alongamento foram realizados no equipamento Texturômetro TA.XT da marca

Stable Micro System, com carga de 50kN e velocidade de 500mm.min-1.

Tensão de Ruptura

Este valor é definido como a força aplicada por unidade de área da

seção transversal de um corpo de prova, no momento da ruptura, coforme ASTM

D 412 [98].

Alongamento
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Este valor é definido como a diferença em porcentagem entre o

tamanho da amostra (distância inicial) até sua ruptura (distância final). O valor

obtido é o alongamento no momento da ruptura [98].

4.3.2 Dureza

Os índices numéricos de dureza representam a profundidade da

penetração [99]. A dureza é uma das propriedades mais medidas da borracha e o

durômetro é o instrumento utilizado. O aparelho empregado foi um durômetro

Shore A, marca Instrutemp modelo digital portátil Dp-100, que possui uma agulha

de formato tronco cônico. Para esta análise foi confeccionado um molde com

dimensões de 6cm x 3cm x 3cm para obtenção de corpos de prova, de acordo

com ASTM D2240.

4.3.3 Reometria

Por meio desta técnica, determinaram-se os parâmetros de

vulcanização de acordo com ASTM D 2084 [100]. O equipamento utilizado foi o

Reômetro Alpha Technologies R100 com frequência de 1,67Hz, amplitude de

oscilação ± 3°. Os parâmetros avaliados foram:

TSx  tempo de início da vulcanização;

MH  torque máximo, que indica o grau de reticulação do composto vulcanizado;

ML  torque mínimo que representa a viscosidade do composto à temperatura de

vulcanização considerada;

T90  chamado de tempo ótimo de vulcanização, é o tempo necessário para atingir

90 % do torque máximo e que foi calculado de acordo com a equação 2.

T90 = (MH - ML) x 0,9 + ML eq. 2

A FIG. 13 representa uma curva típica obtida pela análise reométrica

do composto de borracha.
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FIGURA 13  Representação da curva obtida pela análise de reometria, adaptado

de [100]

4.3.4 Índice de Intumescimento (Swelling)

O índice de intumescimento foi determinado pela imersão dos filmes

nos solventes tolueno (polar) e MEK (apolar). As amostras (em triplicata) foram

pesadas (massa inicial, mi) e imersas no solvente, a partir de então a cada 24

horas foi feita a pesagem destas amostras até que o peso fosse constante (massa

final, mf). Este teste foi realizado de acordo com os procedimentos descritos na

ASTM D 3616 [101]. O cálculo deste índice foi realizado por diferença

gravimétrica, de acordo com a equação 3.

                                              eq. 3

Tempo / min

To
rq

ue
/l

b.
in
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Os resultados obtidos para o teste de intumescimento em tolueno

foram inconclusivos. Como o tolueno não é solvente para FKM, os valores obtidos

de intumescimento não mostraram tendência para os efeitos de degradação nem

para reticulação. Os resultados obtidos utilizando este solvente estão ilustrados

nos apêndices A e B.

4.3.5 Intumescimento de Foster

Para se determinar o intumescimento das argilas foi realizado o teste

de intumescimento desenvolvido por Margareth D. Foster [102] que consistiu em

adicionar lentamente 1g de argila em uma proveta (com capacidade de 100mL)

contendo 50mL de solvente. Após 24h de repouso à temperatura ambiente a

argila foi agitada por 5 minutos e deixada em repouso por mais 24h, depois deste

tempo decorrido foi feita a leitura do intumescimento. A medida de

intumescimento é representada por concentração (mL.g-1) da argila em relação ao

solvente. Para este teste os solventes utilizados foram: água destilada,

metiletilcetona e tolueno.

O grupo do Laboratório de Matérias-Primas Particuladas e Sólidos Não

Metálicos (LMPSol) da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

(EPUSP), baseados em diversos estudos com argilas [103, 104] desenvolveu

índices para quantificar o resultado do teste de intumescimento de Foster,

conforme a seguir:

Não-intumescimento   2 mL.g-1

 Baixo   3 a 5 mL.g -1

Médio  6 a 8 mL.g-1

 Alto  > 8 mL.g-1

4.3.6 Termogravimetria (TG)

As curvas termogravimétricas foram obtidas em um equipamento TGA /

SDTA 851 da Mettler-Toledo com termobalança utilizando-se faixa de temperatura

de 25 a 700 °C, com razão de aquecimento de 10 °C min-1 sob atmosfera inerte.



38

As amostras foram pesadas entre 4  4,5 mg e acondicionadas em cadinhos de

alumina. A aferição deste aparelho foi feita com as amostras de Índio.

O gás nitrogêni utilizado nas análises possuía grau de pureza 99,999%

com nível de oxigênio menor que 1 ppm, da empresa White Martins. Para purga

durante a análise foi utilizado o gás nitrogênio com grau de pureza 99,996% com

nível de oxigênio menor que 5 ppm, da empresa White Martins. Ambos com fluxo

de 40mL.min-1.

4.3.7 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

Esta técnica é utilizada para a caracterização de microestruturas em

polímeros devido à alta resolução espacial (0,2 nm) na obtenção de imagens

superficiais e internas dos materiais em estudo. O microscópio eletrônico de

varredura da marca PHILIPS XR-30 e também o da marca HITACHI Tabletop

TM3000 alocados no Centro de Ciência e Tecnologia de Materiais (CCTM) do

IPEN-CNEN/SP foram utilizados para analisar a superfície do material.

4.3.8 Titulometria

Após a sulfonação foi analisada a capacidade de troca iônica (em

inglês IEC, ion exchange capacity) a partir da metodologia de titulação

potenciométrica.

Esta análise consistiu em deixar a membrana, obtida após a reação de

sulfonação e que está com o pH neutro, imersa em uma solução de cloreto de

sódio (NaCl) 3mol.L-1 por um período de 15 horas sob agitação constante.

Durante este período os prótons (H+) da membrana sulfonada devem ser trocados

pelos íons Na+ da solução.

Em seguida a membrana foi retirada da solução ácida. Esta solução

ácida foi titulada com uma solução alcalina de concentração conhecida (hidróxido

de sódio, NaOH 0,05 mol.L-1).  A  relação  entre  o  volume  de  NaOH (VNaOH)

consumido na titulação e a massa final da membrana enxertada forneceu a

capacidade de troca iônica, conforme a equação 4,  sendo CNaOH a concentração
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de hidróxido de sódio e mf a  massa  final  da  membrana seca após a reação de

enxertia.

eq. 4

4.3.9 Difração de Raios X (DRX)

Esta análise foi realizada em um Difratômetro de raios X Rigaku

Miniflex II, (CuK 1,54 na configuração   de 0,5 80°, a 0,05°.s-1 do

Laboratório de Química Supramolecular e Nanotecnologia do Centro de Química

e Meio Ambiente do IPEN. A variação do espaço interplanar das matérias primas

antes e depois da irradiação foi verificada por esta análise.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Irradiação das matérias primas

A primeira etapa deste trabalho foi submeter todas as matérias primas

(elastômero e nanopartículas) à irradiação para verificar as alterações induzidas

pela radiação ionizante.

As amostras foram irradiadas sob atmosfera de ar e temperatura

ambiente nas doses de 5, 10 e 20 kGy. Estas doses baixas foram escolhidas para

diminuir o efeito degradativo nos materiais.

5.1.1 Efeito da radiação ionizante em argila  Cloisite 15A

O intumescimento da bentonita é em função do cátion trocável (sódio

ou cálcio) predominante entre as camadas. No caso do sódio, a argila quando

imersa em água pode aumentar várias vezes em relação ao volume da argila

seca [105]. Este procedimento teve como objetivo confirmar o caráter hidrofóbico

da argila organofílica dispersando-as em três solventes: água, acetona e MEK,

seguindo os procedimentos do teste de intumescimento de Foster.

O resultado obtido para o intumescimento em água confirmou o caráter

hidrofóbico para a argila Cloisite 15A pela ausência de intumescimento. Este tipo

de argila teve o sódio substituído pelos cátions quaternários de alquilamônio,

fazendo com que a argila não apresentasse intumescimento ou dispersabilidade

em contato com a água (FIGURA 14). A argila permaneceu na superfície da água

após 24h em repouso e depois de forte agitação por mais 24h em repouso, houve

uma pequena quantidade de argila dispersa na água, porém a maior quantidade

permaneceu na superfície.
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FIGURA 14  Resultado do intumescimento de Foster para argila Cloisite 15A em

água a) após 24h e b) após 48h

Os resultados obtidos para o teste de Intumescimento de Foster em

tolueno (FIG. 15) confirmou o caráter apolar da argila organofílica. Após 24h em

repouso a argila apresentou alteração de cor (de branco para amarelo) e

permaneceu suspensa na superfície do solvente. Após forte agitação e mais 24h

em repouso ocorreu a dispersão da argila no solvente tolueno, definindo assim a

afinidade da argila organofílica com solvente orgânico.

a) b)
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FIGURA 15  Resultado do intumescimento de Foster para argila em tolueno: a)

após 24h e b) após 48h

Os resultados obtidos para o intumescimento em MEK estão ilustrados

na FIG. 16. Após 24h em repouso verificou-se a dispersão da argila Cloisite 15A

no MEK e após 48h houve a argila continuou dispersa porém com a presença de

sedimentado.

a) b)
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FIGURA 16  Resultado do intumescimento de Foster para argila em MEK: a)

após 24h e b) após 48h

As curvas termogravimétricas obtidas para a argila não irradiada e

irradiada estão representadas na FIG. 17. Os perfis de decomposição das

amostras mostram que sua estabilidade térmica não foi alterada pela irradiação.

As etapas 3 e 4 referem-se à decomposição dos sais alquil amônio

presentes na estrutura da argila [106]. A etapa 5 representa a perda de massa

pela desidroxilação das camadas de argila devido a perda de água estrutural

[107, 108].

a) b)
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FIGURA 17  Curvas TG e DTG obtidas em atmosfera de N2 para as amostras de

argila Cloisite 15A antes e depois da irradiação.

A diferença verificada nas curvas termogravimétricas foi a quantidade

de resíduo apresentada pelas amostras que diminuiu após o processamento por

irradiação. As amostras não irradiada e irradiada a 5, 10 e 20kGy apresentaram a

seguinte quantidade de resíduo: 66%, 61%, 61% e 64%, respectivamente. Essa

diferença pode estar relacionada com a degradação oxidativa das amostras como

efeito direto da radiação que foi realizada em atmosfera de ar.

Os valores da temperatura inicial de decomposição, sua respectiva

perda de massa e sua correlação com a estrutura do material estão descritos na

TAB. 2.



45

TABELA 2 - Resultados da análise térmica sob atmosfera da argila Cloisite 15A

irradiada e não irradiada.

Etapa Tonset / °C Perda de massa /
%

Referências

1 35 0,8 Perda de água

2 190 0,8 Perda de água de
cristalização

3 260 3,4 Decomposição de sais
orgânicos4 345 18

5 487 13 Perda de água estrutural

Os resultados da análise de difração de raios X referentes às amostras

de argila não irradiada e irradiadas estão representado na FIG. 18. Nesta mesma

figura estão representados em forma de barra os valores correspondentes ao

padrão da montmorilonita (ICCD número: 00-029-1498).

A estrutura cristalográfica da argila foi mantida mesmo após a radiação

os espaçamentos basais característicos [109, 110] da argila foram mantidos em:

001: 12,6 020
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FIGURA 18  Difratogramas de raios X das amostras de argila Cloisite 15A antes

e depois da irradiação e em barras da montmorilonita.

As imagens obtidas pela técnica de microscopia eletrônica de

varredura estão demonstradas na FIG. 19 e foram ampliadas em 1000x. Verificou-

se que as diferentes doses de irradiação não influenciaram no tamanho de

partícula e também a tendência da argila de formar aglomerados foi observada

em todas as amostras. A argila organofílica apresentou aparência desfolhada de

formato irregular conforme reportado na literatura [46, 110].
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FIGURA 19 Imagens de microscopia eletrônica de varredura das amostras de

argila Cloisite 15A antes e depois da irradiação.

5.1.2 Efeito da radiação ionizante em POSS 1163

Os resultados das análises termogravimétricas estão descritos na

TABELA 3 e as respectivas curvas estão representadas na FIG. 20. A diminuição

de Tonset das amostras irradiadas em relação à não irradiada está relacionada

diretamente com a degradação da cadeia polimérica como efeito direto da

irradiação em atmosfera de ar.

15A 5kGy15A

15A 20kGy15A 10kGy
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FIGURA 20  Curvas TG e DTG obtidas para as amostras de POSS 1163 antes e

depois do processo de irradiação

Para a amostra de POSS 1163 não irradiada verificou-se um valor

residual muito alto, enquanto que após a irradiação as amostras apresentaram

valores baixos de resíduos ao término da análise térmica. A diminuição da

quantidade de resíduo (TAB. 3) da amostra não irradiada para as amostras

irradiadas pode estar relacionada com as ligações C=C da cadeia do POSS que

foram oxidadas no processamento pela irradiação e durante a análise foi liberada

devido ao aquecimento da amostra. O resíduo destas amostras indicou que

provavelmente está ocorrendo a formação de óxido de silício.
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TABELA 3: Resultados da análise termogravimétrica em nitrogênio para o POSS

1163 antes e depois do processo de irradiação.

Amostras Tonset / °C Perda de

massa / %

Resíduo / %

1163 275 16 72%

1163 5kGy 258 88 12%

1163 10kGy 259 88 12%

1163 20kGy 265 84 16%

Os resultados da análise de difração de raios X referentes às amostras

de POSS 1163 não irradiado e irradiados estão representados na FIG. 21 e após

avaliação foi verificado que não apresentaram mudança significativa nos

difratogramas [41]. Para este POSS as curvas mostraram o pico de maior

110 ~14,5

d001 ~11 511 ~3,7 -O, de acordo com ICCD

número 01-072-6106.
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FIGURA  21  Difratogramas de raios X para as amostras de POSS 1163 antes e

depois do processo de irradiação.

As imagens de microscopia estão na FIG. 22 e foram ampliadas em 1000x.

Verificou-se que a irradiação não influenciou no tamanho de partícula e que o

formato de lâminas sobrepostas permaneceu após o processamento por

irradiação. Porém, verificou-se uma tendência à destruição destes formatos pelo

aparecimento de estruturas irregulares após a irradiação. Este efeito de

degradação corroborou o que foi analisado pelas curvas termogravimétricas.
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FIGURA 22 Imagens de microscopia eletrônica de varredura das amostras de

POSS 1163 antes e depois do processo de irradiação

5.1.3 Efeito da radiação ionizante POSS 1160

As curvas termogravimétricas referentes à decomposição do polímero

POSS 1160 estão representadas na FIG. 23. Tanto o perfil das curvas como a

temperatura inicial de decomposição (272°C) não sofreram alteração significativa

após o processamento por irradiação. A alteração mais significativa foi na

quantidade do resíduo que aumentou com o aumento da dose irradiada, conforme

descrito na TABELA 4. Este aumento de resíduo relaciona-se com  a  cisão  de

cadeia sofrida pela amostra durante a irradiação o que pode ter ocasionado um

rearranjo da estrutura polimérica, resultando em mais ligações do tipo Si-O, mais

estáveis.

1163 5kGy1163

1163 10kGy 1163 20kGy
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FIGURA 23 - Curvas TG e DTG obtidas para as amostras de POSS 1160

irradiada e não irradiada

TABELA 4 - Resultados da análise termogravimétrica em nitrogênio para o POSS

1160 antes e depois do processo de irradiação.

Amostra Tonset  / °C Perda de
massa / %

Resíduo  / %

1160 272 95 5

1160 5 kGy 273 63 11

1160 10 kGy 273 63 17

1160 20 kGy 270 62 19

Os resultados da análise de difração de raios X referentes às amostras

de POSS 1160 não modificado e modificados pela irradiação estão representados

na FIG. 24 e de acordo com os resultados obtidos, verificou-se que a estrutura



53

cristalográfica do polímero permaneceu inalterada. Para este polímero as curvas

(d120) de 9 111], de acordo com ICCD número 01-072-6106.

FIGURA  24  Difratogramas de raios X para as amostras de POSS 1160

irradiada e não irradiada.

As imagens de microscopia representadas na FIG. 25 foram ampliadas

em 1000x. Verificou-se que a irradiação não influenciou no tamanho de partícula e

que houve a tendência da amostra de formar blocos sobrepostos. As partículas

possuem formato de lâminas que foi observado em todas as amostras antes e

depois da irradiação.
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FIGURA 25 Imagens de microscopia eletrônica de varredura de POSS 1160

antes e depois da irradiação

5.1.4 Efeito da radiação ionizante em POSS 1159

As curvas termogravimétricas da partícula POSS 1159 estão

representadas na FIG. 26 e seus resultados na TAB. 5. As amostras

apresentaram duas etapas de decomposição e resíduo em torno de 25%, exceto

a amostra irradiada a 5 kGy que apresentou resíduo de 35%.

 Etapa 1: de 50 a 80 °C refere-se à perda de água

 Etapa 2: temperatura inicial decomposição referente à cadeia polimérica.

1160 5kGy1160

1160 10kGy 1160 20kGy
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Este polímero possui o grupo benzeno em sua terminação de cadeia,

que pode ter causado um efeito de proteção na cadeia polimérica evitando assim,

a cisão ou a oxidação que poderiam ser causadas pelo processamento de

irradiação.

FIGURA  26  Curvas TG e DTG obtidas para as amostras de POSS 1159 antes

e depois da irradiação

TABELA 5 - Resultados da análise termogravimétrica em nitrogênio para o POSS

1159 antes e depois do processo de irradiação.

Amostra Tonset 2 / °C Perda de
massa / %

Resíduo  / %

1159 447 74 29

1159 5 kGy 439 58 35

1159 10 kGy 446 79 22

1159 20 kGy 431 78 27
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Os resultados da análise de difração de raios X referentes às amostras

de POSS 1159 antes e depois do processo de irradiação estão representados na

FIG. 27 e de acordo com os resultados obtidos, não apresentaram mudança

significativa nos difratogramas. Para este polímero as curvas mostraram o pico de

040 = 4,8 110 ~ 13,5

acordo com ICCD número 01-072-6106.

FIGURA  27  Difratogramas de raios X para as nanopartículas 1159 antes e

depois da irradiação

As imagens de microscopia estão representadas na FIG. 28 e  foram

ampliadas em 1000x. Verificou-se que a irradiação não influencia no tamanho de

partícula e que a tendência deste POSS de formar aglomerados foi observada em

todas as amostras. Nestas amostras as partículas não possuem formato bem

definido.
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FIGURA 28 Imagens de microscopia eletrônica de varredura das amostras de

POSS 1159 antes e depois da irradiação.

5.1.5 Efeito da radiação ionizante em elastômero não vulcanizado

As curvas termogravimétricas referentes à decomposição do composto

elastomérico não vulcanizado de fluoroelastômero estão representadas na

FIG. 29. O perfil das curvas de decomposição não sofreu alteração significativa

após o processamento por irradiação. O perfil de decomposição mostrou duas

etapas: a primeira em torno de 190°C referente aos compostos voláteis presentes

no material e a segunda etapa referente à decomposição da cadeia polimérica. A

alteração mais significativa foi o decréscimo de 10°C da temperatura inicial de

decomposição (Tonset) das amostras irradiadas em relação à não irradiada. Os

valores de Tonset e de resíduo estão identificados na TABELA 6 6.

1159 5kGy1159

1159 10kGy 1159 20kGy
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FIGURA 29  Curvas TG e DTG obtidas para o elastômero não vulcanizado antes

e depois do processo de radiação

TABELA 6 - Resultados da análise termogravimétrica em nitrogênio para o

elastômero não vulcanizado antes e depois do processo de irradiação.

Amostra Tonset 2 / °C Perda de
massa / %

Resíduo / %

Elastômero 473 63 36

5kGy 463 62 34

10 kGy 465 65 27

20kGy 467 62 34

Os resultados da análise de difração de raios  X de elastômero não

irradiado e irradiado revelaram que os picos de maior intensidade sofreram um

deslocamento para esquerda de acordo com o aumento da dose, e também os
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valores do espaçamento basal (d) aumentaram com o aumento da dose,

conforme descrito na TABELA 7.

TABELA 7 - Resultados da difração de raios  X para o fluoroelastômero não

vulcanizado antes e depois irradiação.

Amostras

Elastômero 17,8 e 18,8 5 e 4,7

5 kGy 17,4 5,1

10 kGy 16,7 e 18 5,3  e 4,9

20 kGy 16,1 e 17,3 5,5 e 5,2

As imagens de microscopia (FIG. 30) revelaram que não houve

alteração superficial das amostras. As amostras irradiadas e não irradiadas

apresentaram superfície irregular em decorrência do próprio processamento no

cilindro para obtenção das mantas de elastômero.
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FIGURA  30 Imagens de microscopia eletrônica de varredura das amostras de

elastômero não vulcanizado antes e depois da irradiação

O cálculo para determinação do grau de intumescimento das amostras

não vulcanizadas tanto antes quanto depois da irradiação não foi possível. Nas

primeiras horas do teste as amostras intumesceram muito e começaram a

apresentar resíduo depositado no fundo do béquer, indicando que pedaços da

borracha se desprenderam e precipitaram, não sendo possível a pesagem do

material.

A avaliação das propriedades mecânicas não foi possível nas amostras

de borracha não vulcanizada, por isso foi realizada a vulcanização (processo de

cura) destes elastômeros antes e depois da irradiação para avaliação destas

propriedades.

5kGyNão irradiado

20kGy10kGy
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5.1.6 Efeito da radiação ionizante em elastômero vulcanizado

O processo de vulcanização consiste em unir quimicamente as cadeias

poliméricas individuais, por meio das ligações cruzadas, visando à obtenção de

uma rede tridimensional elástica que irá exibir as propriedades elastoméricas

desejadas no produto final.

Para se determinar os parâmetros de vulcanização, foi realizada a

análise reométrica em todas as amostras de elastômero: irradiado, não irradiado,

incorporado e não incorporado com nanopartícula. Os resultados mostraram que

as curvas de vulcanização não sofreram alterações significantes e que os valores

tanto de torque quanto de tempo de vulcanização não foram afetados pelas

modificações a que foi submetida a matriz polimérica. Para todas as amostras o

tempo ótimo de vulcanização (T90) foi 1,5 minutos. Assim, os parâmetros de

vulcanização foram fixados em 5 minutos a 195°C com pressão de 80bar. Com os

parâmetros definidos as borrachas foram vulcanizadas e foram obtidos filmes

(FKM) com 0,2mm de espessura com superfície lisa, sem bolhas ou rugosidade.

De acordo com os resultados obtidos pela análise térmica (FIG. 31  e

TAB. 8) verificou-se que não ocorreu a etapa de perda dos compostos voláteis.

Este resultado era esperado, pois a liberação destes compostos ocorreu em torno

de 190°C para o elastômero não vulcanizado e o processo de vulcanização foi

realizado a 195°C. Sendo assim, observou-se apenas a etapa de decomposição

da cadeia polimérica, em torno de 470°C. As temperaturas iniciais de

decomposição das amostras vulcanizadas e a quantidade de resíduo do material

vulcanizado variaram, respectivamente, em mais ou menos 1°C e 2% em relação

ao elastômero não vulcanizado.
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FIGURA  31 TG e DTG do elastômero vulcanizado não irradiado e vulcanizado

antes da irradiação

TABELA 8 - Resultados da análise termogravimétrica em nitrogênio para o

elastômero vulcanizado (FKM) antes e depois do processo de

irradiação.

Amostra Tonset 2 / °C Perda de
massa / %

Resíduo / %

FKM 473 61 36

FKM 5 kGy 464 68 32

FKM 10 kGy 465 63 35

FKM 20 kGy 463 63 35
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A irradiação pode causar três efeitos distintos, mas simultâneos no

polímero: reticulação, cisão de cadeia e oxidação, a predominância de um desses

efeitos está relacionada com os parâmetros de irradiação: dose irradiada,

atmosfera durante a irradiação, temperatura; e também com os grupos funcionais

presentes na cadeia polimérica. Um dos efeitos diretos da irradiação em presença

de ar é a degradação da cadeia polimérica, tanto em decorrência de cisão como

em decorrência da oxidação do filme. A degradação da cadeia polimérica resulta

em diminuição do volume livre do elastômero e consequentemente na mobilidade

da cadeia.

As propriedades mecânicas foram avaliadas quanto à tensão,

deformação, alongamento e dureza. As curvas tensão x deformação do FKM

antes e depois da irradiação estão representadas na FIG. 32. Analisando-se as

curvas verificou-se o aumento do alongamento, o que indicou a tendência à

degradação dos filmes como efeito direto da radiação ionizante.

FIGURA  32 Curvas tensão x deformação dos filmes FKM não irradiado e

vulcanizados antes da irradiação.
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A seguir estão demonstrados na

TABELA 99 os valores de tensão de ruptura, de alongamento na

ruptura e módulo a 25%. O filme irradiado a 10kGy apresentou aumento de

alongamento em relação ao filme não irradiado. Este fato indicou o equilíbrio das

reações de reticulação e de degradação ocorridas simultaneamente durante o

processamento por irradiação.

TABELA 9: Valores de tensão e alongamento na ruptura e do módulo a 25% para

os filmes não irradiado e vulcanizados antes da irradiação

Amostra Tensão de
ruptura / MPa

Alongamento na
ruptura / MPa

Módulo a
25% / MPa

FKM 5,5 ±0,7 332±1,3 2,35

FKM 5kGy 4,7±1,0 229±2,4 1,99

FKM 10kGy 7±1,6 353±6,6 1,91

FKM 20kGy 5±0,32 324±4,2 2,51

Para o ensaio de dureza Shore A, o elastômero foi vulcanizado em

molde específico e posteriormente submetido à irradiação. Os valores

determinados por este ensaio estão representados na FIG. 33. Observando-se os

valores obtidos, verificou-se que os valores de dureza tendem a aumentar de

acordo com a dose irradiada, indicando que o aumento da rigidez foi proporcional

ao aumento da dose irradiada. Este aumento da rigidez está diretamente

relacionado com a diminuição da mobilidade da cadeia confirmando o efeito de

degradação na cadeia polimérica como consequência da radiação.
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FIGURA  33  Valores de dureza para o elastômero FKM não irradiado e

vulcanizado antes da irradiação

Para se confirmar a predominância da degradação das amostras

irradiadas foi realizado o teste de intumescimento em solvente polar

(metileilcetona  MEK) e solvente apolar (tolueno). Os resultados obtidos estão

representados na FIG. 34FIGURA   e a degradação dos filmes foi confirmada,

como efeito direto da irradiação, pelo aumento do intumescimento das amostras.

Por esta análise também foi possível determinar o perfil polar do material pela

maior afinidade dos filmes FKM com o solvente MEK, visto que os filmes

intumesceram acima de 60% enquanto que o intumescimento em tolueno foi

menor de 10%.
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FIGURA  34 Resultado de intumescimento do filme de elastômero FKM não

irradiado e vulcanizado antes da irradiação, em diferentes solventes.

As imagens de microscopia (FIG. 35) revelaram que não houve

alteração superficial das amostras. As amostras vulcanizadas antes da irradiação

e a não irradiada apresentaram superfície menos irregular, mais homogênea (em

relação ás amostras não vulcanizadas) em decorrência do processo de

vulcanização para obtenção dos filmes elastoméricos.
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FIGURA 35 - Imagens de microscopia eletrônica de varredura das amostras de

elastômero vulcanizado antes e depois da irradiação

5.1.7 Efeito da radiação ionizante antes da vulcanização do elastômero

Para se avaliar o efeito da irradiação nas amostras não vulcanizadas

procedeu-se o processo de irradiação e posteriormente a vulcanização utilizando-

se os mesmos parâmetros mencionados anteriormente.

As curvas de tensão x deformação para os filmes de elastômeros estão

representadas na FIG. 36. A predominância do efeito de reticulação pelo

processamento de irradiação em elastômero foi evidenciado pelo aumento do

módulo e pela diminuição do alongamento. A amostra não vulcanizada possui

maior mobilidade na cadeia polimérica e quando foi irradiada obteve uma maior

concentração de radicais livres gerados na matriz polimérica, o que facilitou as

5kGyNão irradiado

20kGy10kGy
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reações de recombinação desses radicais, gerando ligações cruzadas e

consequentemente a reticulação. Porém, os radicais que não se recombinaram

continuaram disponíveis na cadeia até que durante o processo de vulcanização

(pelo aquecimento) foi possível a recombinação destes radicais aumentando a

densidade de reticulação da matriz polimérica e consequentemente a rigidez do

FKM.

FIGURA  36 Curvas de tensão x deformação dos filmes FKM não irradiado e

vulcanizados após a irradiação

Os valores de tensão e alongamento na ruptura e também do módulo a

25% estão descritos na TAB. 10.
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TABELA 10: Valores de tensão e alongamento na ruptura e módulo a 25% dos

filmes FKM não irradiado e vulcanizados após a irradiação

Amostra Tensão na

ruptura / MPa

Alongamento

na ruptura / %

Módulo a 25%

/ MPa

FKM 5,5±0,7 332±1,3 2,4

FKM 5kGy 9±1,4 269±1,9 3,1

FKM 10kGy 11±0,9 293±3,2 3,1

FKM 20kGy 11,5±1,8 86±3,5 4,8

Para determinação da dureza, o elastômero foi vulcanizado após a

irradiação em molde específico, conforme citado na parte experimental. Os

valores resultantes desta análise estão representados na FIG. 37. De acordo com

os resultados obtidos foi verificado que as amostras irradiadas de 5 e 20 kGy

apresentaram os maiores valores de dureza, corroborando o efeito da reticulação

e o aumento da rigidez do FKM.
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FIGURA   37 Dureza do elastômero FKM não irradiado e vulcanizado após a

irradiação.

Além do aumento no módulo o efeito da reticulação pode ser verificado

também pelo teste de intumescimento, quanto menor o intumescimento maior a

densidade de reticulação, o fenômeno de intumescimento é inversamente

proporcional à densidade de ligações cruzadas [112].  Os filmes de FKM

irradiados e vulcanizados foram imersos em metiletilcetona e tolueno (FIG. 38) e

confirmaram o efeito da reticulação pela diminuição do intumescimento quando

comparados com o filme apenas vulcanizado.
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FIGURA 38 Intumescimento dos filmes de FKM vulcanizados após a irradiação

e do filme não irradiado em diferentes solventes

5.2 Efeito da radiação ionizante nos filmes de nanocompósitos após  o
processo de vulcanização.

Nesta etapa do trabalho os filmes de FKM incorporados com

nanopartículas foram vulcanizados e em seguida submetidos ao processamento

por irradiação. Durante a vulcanização do elastômero ocorreu a formação de uma

rede tridimensional, a reticulação da cadeia polimérica que é a responsável pelas

propriedades mecânicas do elastômero.

Para determinar o efeito da irradiação posterior à vulcanização, as

amostras foram caracterizadas quanto às suas propriedades mecânicas de

tensão, alongamento e dureza e também quanto ao intumescimento.

Como nesta etapa os filmes foram submetidos à irradiação já

vulcanizados, a cadeia polimérica não possuía mobilidade suficiente para que os
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radicais se recombinassem entre si para formar as ligações cruzadas. Nesta

etapa os radicais livres gerados na cadeia polimérica se recombinaram com os

radicais livres presentes na atmosfera criando radicais peroxidícos e hidroxilas,

causando a degradação por oxidação da cadeia polimérica. Além desse efeito

também houve a cisão de cadeia que pode ter sido causada pela perda do flúor

presente na cadeia polimérica que se recombinou formando outras pequenas

cadeias poliméricas [113,  114].  As degradações por oxidação e por cisão de

cadeia aumentam com a dose de irradiação devido ao aumento de radicais

disponíveis.

De acordo com os valores apresentados na TAB. 11 de alongamento e

de tensão verificou-se a predominância da degradação como efeito direto da

irradiação nestes filmes. Os valores de alongamento para  os  filmes  FKM

incorporados e vulcanizados antes da irradiação, aumentaram com o aumento da

dose irradiada, conforme descrito nas TAB 9 a 12, quando comparados aos filmes

não irradiados. As curvas de tensão x deformação obtidas após a análise de

ensaio mecânico estão apresentadas no apêndice C.

 Na TAB. 11 estão descritos os valores de alongamento e de tensão

na ruptura para os filmes incorporados com argila e vulcanizados antes da

irradiação. As amostras incorporadas com 0,5% e irradiadas a 10 e 20kGy

apresentaram valores de alongamento inferiores ao filme não irradiado. Este

comportamento pode estar relacionado com a boa dispersão de pequena

quantidade de argila que contribuiu para o equilíbrio das reações de reticulação e

de degradação durante o processamento por radiação.
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TABELA 11 Valores de tensão e alongamento na ruptura para os filmes FKM

incorporados com argila Cloisite 15A, vulcanizados antes da irradiação

e não irradiado.

Filme Tensão na
ruptura / MPa

Alongamento
na ruptura / %

Módulo a
25%

0,5 - 15A - Não
irradiado

7,3 ± 1,9 335 ± 1,23 2,5

0,5 - 15A - 5kGy 6,4 ± 0,8 368 ± 1,15 2,0

0,5 - 15A - 10kGy 5,4 ± 0,6 236 ± 1,14 2,5

0,5 - 15A - 20kGy 4,3 ± 0,48 250 ± 2,88 1,9

1 - 15A - Não
irradiado

3,5 ± 0,9 190 ± 3,9 1,6

1 - 15A - 5kGy 7 ± 1,5 295 ± 4,5 2,6

1 - 15A - 10kGy 4,9 ± 0,5 233 ± 3,2 2,1

1 - 15A - 20kGy 5,4 ± 0,9 290 ± 2,8 2,3

2 15A - Não

irradiado
4,7 ± 0,7 83 ± 1,1 3,1

2 - 15A - 5kGy 4,4 ± 0,1 205 ± 2,1 1,9

2 - 15A - 10kGy 6,4 ± 0,4 196 ± 3,2 2,9

2 - 15A - 20kGy 5 ± 0,9 278 ± 3,7 2,2

Na TAB. 12 estão descritos os resultados de propriedades mecânicas

obtidas para o FKM incorporado com POSS 1159. De acordo com os resultados

apresentados, confirmou-se o efeito da degradação devido a irradiação pelo

aumento do alongamento dos filmes FKM irradiados em relação ao não irradiado.
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TABELA 12 Valores de tensão e alongamento na ruptura para os filmes FKM

incorporados com POSS 1159 vulcanizados antes da irradiação e não

irradiado.

Filme Tensão na
ruptura / MPa

Alongamento
na ruptura / %

Módulo a
25%

0,5 1159 - Não
irradiado

8,3 ± 2,1 330 ± 1,1 3,0

0,5 - 1159 - 5kGy 6 ± 2,2 305 ± 8,1 2,3

0,5 - 1159 - 10kGy 5,4 ± 0,7 336 ± 3,9 1,7

0,5 - 1159 - 20kGy 5 ± 0,4 344 ± 3,2 2,1

1 1159 - Não
irradiado

4,6 ± 0,4 316 ± 4,3 1,7

1 - 1159 - 5kGy 5,5 ± 0,5 322 ± 4,4 2,0

1 - 1159 - 10kGy 5,7 ± 0,6 359 ± 2,8 1,9

1 - 1159 - 20kGy 5 ± 0,5 308 ± 3,6 2,1

2 1159 - Não
irradiado

4,3 ± 0,4 135 ± 2,1 2,5

2 - 1159 - 5kGy 3,2 ± 0,7 211 ± 4,1 1,4

2 - 1159 - 10kGy 3,3 ± 0,7 250 ± 1,2 1,5

2 - 1159 - 20kGy 3,2 ± 1,2 211 ± 5,5 1,8

Na TAB. 13 estão descritos os resultados obtidos após a avaliação das

propriedades mecânicas dos filmes FKM incorporados com POSS 1160. As

amostras incorporadas com 2% desta nanopartícula apresentaram

comportamentos muito parecidos em todas as doses irradiadas. As amostras

irradiadas tiveram uma diminuição no alongamento em relação ao não irradiado e

também não houve variação significante dos valores de módulo a 25% entre

essas amostras.  Uma das aplicações indicadas pelo fabricante desta

nanopartícula é como agente de reticulação, portanto, este fato pode estar
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atribuído à maior quantidade de POSS incorporado que protegeu a cadeia

polimérica, diminuindo o efeito de degradação causado pela irradiação após a

vulcanização.

TABELA 13 - Valores de tensão e alongamento na ruptura para os filmes FKM

incorporados com POSS 1160 vulcanizados antes da irradiação e não

irradiado.

Filme Tensão na

ruptura / MPa

Alongamento

na ruptura / %

Módulo a

25%

0,5 1160 -Não
irradiado

10,2 ± 0,6 185 ± 1,6 4,7

0,5 - 1160 - 5kGy 4,7 ± 1,1 236 ± 4,5 2,0

0,5 - 1160 - 10kGy 5,7 ± 0,4 278 ± 1,2 2,3

0,5 - 1160 - 20kGy 3,4 ± 0,1 168 ± 1,2 1,8

1 1160 - Não
irradiado

5,7 ± 0,7 177 ± 3,9 2,7

1 - 1160 - 5kGy 5,2 ± 0,5 191 ± 1,7 3,1

1 - 1160 - 10kGy 4 ± 0,2 168 ± 1,8 3,1

1 - 1160 - 20kGy 4,4 ± 1,1 189 ± 4,3 3,1

2 1160 - Não
irradiado

6 ± 0,4 218 ± 0,9 2,7

2 - 1160 - 5kGy 5,4 ± 1,4 138 ± 2,8 3,0

2 - 1160 - 10kGy 5,3 ± 0,6 188 ± 1,8 2,7

2 - 1160 - 20kGy 4,8 ± 1,2 193 ± 1,2 2,6

Na TAB.14 estão descritos os resultados obtidos após a análise das

propriedades mecânicas dos filmes FKM incorporados com POSS 1163. A

nanopartícula POSS 1163 é indicada pelo fabricante como agente de reticulação

específico para borracha e após a avaliação dos resultados mecânicos, verificou-

se que esta nanopartícula protegeu a cadeia polimérica do efeito da degradação
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por irradiação mesmo com a incorporação de pequena quantidade (0,5 e 1%) de

carga. A diminuição do efeito da degradação foi confirmada pela diminuição dos

valores de alongamento na ruptura.

TABELA 14 - Valores de tensão e alongamento na ruptura para os filmes FKM

incorporados com POSS 1163, vulcanizados antes da irradiação e não

irradiado.

Filme Tensão na

ruptura / MPa

Alongamento

na ruptura / %

Módulo a

25%
0,5 1163 - Não

irradiado
6 ± 1,1 306 ± 1,0 2,1

0,5 - 1163 - 5kGy 6,2 ± 1,0 243 ± 2,7 2,4

0,5 - 1163 - 10kGy 5 ± 0,2 279 ± 3,7 1,8

0,5 - 1163 - 20kGy 6,1 ± 0,6 250 ± 2,4 2,7

1 1163 - Não
irradiado

4,9 ± 0,6 271 ± 3,2 2,1

1 - 1163 - 5kGy 4,3 ± 1,1 171 ± 3,5 1,7

1 - 1163 - 10kGy 5,4 ± 0,1 259 ± 2,5 1,9

1 - 1163 - 20kGy 6,9 ± 0,9 271 ± 2,0 2,5

2 1163 - Não
irradiado

4,3 ± 0,3 180 ± 1,6 1,9

2 - 1163 - 5kGy 4 ± 0,9 232 ± 1,9 2,0

2 - 1163 - 10kGy 6 ± 1,5 265 ± 1,5 2,1

2 - 1163 - 20kGy 4,7 ± 1,1 244 ± 1,2 2,7

Os resultados obtidos após o ensaio de dureza estão representados

nas FIG. 39 a 42. A dureza também é uma propriedade que depende da

mobilidade da cadeia polimérica. O aumento da dureza indica maior rigidez do

material que pode ter ocorrido devido à presença de reações do oxigênio na

superfície do FKM.
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FIGURA 39  Resultado do ensaio de dureza dos filmes FKM incorporados com

argila Cloisite 15A, vulcanizados antes da irradiação e não irradiado.

FIGURA 40  Resultado do ensaio de dureza dos filmes FKM incorporados com

POSS 1159, vulcanizados antes da irradiação e não irradiado.
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FIGURA 41  Resultado do ensaio de dureza dos filmes FKM incorporados com

POSS 1160, vulcanizados antes da irradiação e não irradiado.

FIGURA  42  Resultado do ensaio de dureza dos filmes FKM incorporados com

POSS 1163, vulcanizados antes da irradiação e não irradiado.
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Nas FIG. 43 e 44 estão representados os resultados de

intumescimento em MEK para os filmes incorporados com argila Cloisite 15A e

POSS 1159, respectivamente. O aumento do intumescimento foi verificado em

todos os filmes irradiados quando comparados ao filme não irradiado. Nestas

amostras foi observado aumento de mais de 15% nos valores de intumescimento,

este aumento está diretamente relacionado com o efeito da degradação da cadeia

polimérica em decorrência da irradiação, o que está coerente com os resultados

obtidos na análise das propriedades mecânicas.

FIGURA   43  Resultado do teste de intumescimento em MEK dos filmes FKM

incorporados com argila Cloisite 15A vulcanizados antes da irradiação

e não irradiado.
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FIGURA   44  Resultado do teste de intumescimento em MEK dos filmes FKM

incorporados com POSS 1159 vulcanizados antes da irradiação e não

irradiado.

Nas FIG. 45 e 46 estão representados os resultados obtidos para os

filmes incorporados com POSS 1160 e 1163, respectivamente, que foram imersos

em MEK. Os valores de intumescimento das amostras irradiadas foram maiores

quando comparados com a não irradiada. Porém o aumento do intumescimento

foi de menor intensidade quando comparado com as duas outras nanopartículas,

visto o efeito de proteção da cadeia polimérica realizado pelas nanopartículas

POSS 1160 e POSS 1163, corroborando os resultados obtidos de análise

mecânica.
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FIGURA   45  Resultado do teste de intumescimento em MEK dos filmes FKM

incorporados com POSS 1160, vulcanizados antes da irradiação e não

irradiado.

FIGURA   46  Resultado do teste de intumescimento em MEK dos filmes FKM

incorporados com POSS 1163 vulcanizados antes da irradiação e não

irradiado.
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As imagens de microscopia eletrônica de varredura foram obtidas com

aumento de 1000x. Os filmes FKM incorporados com nanopartícula não irradiados

e irradiados a 10 e 20kGy estão reportadas nas FIG. 47 a 50. As amostras

incorporadas com argila Cloisite 15A estão representadas na FIG. 47 e o efeito da

irradiação foi observado nas amostras irradiadas devido à degradação superficial

destes filmes.

FIGURA 47  Imagens de microscopia eletrônica de varredura dos  filmes  FKM

incorporados com argila Cloisite 15A vulcanizados antes da irradiação

e não irradiado.
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As imagens de microscopia dos filmes FKM incorporados com POSS

1159 estão representadas na FIG. 48. A degradação superficial foi observada nos

filmes em decorrência da irradiação a 10 e 20kGy e confirmaram os resultados

obtidos pela análise mecânica.

FIGURA  48  - Imagens de microscopia eletrônica de varredura dos filmes FKM

incorporados com POSS 1159 vulcanizados antes da irradiação e não

irradiado.
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As imagens de microscopia dos filmes FKM incorporados com POSS

1160 estão representadas na FIG. 49. A degradação superficial foi observada nos

filmes em decorrência da irradiação a 10 e 20kGy, com o aparecimento de

buracos e rachaduras na superfície dos filmes.

FIGURA  49  - Imagens de microscopia eletrônica de varredura dos filmes FKM

incorporados com POSS 1160 vulcanizados antes da irradiação e não

irradiado.
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As imagens de microscopia dos filmes FKM incorporados com POSS

1163 estão representadas na FIG. 50. A degradação superficial foi observada nos

filmes em decorrência da irradiação a 10 e 20kGy, com o aparecimento de

rachaduras e tortuosidades superficiais. A amostra incorporada com 1% e

irradiada a 20kGy foi a que apresentou modificação total em sua superfície.

FIGURA  50  - Imagens de microscopia eletrônica de varredura dos filmes FKM

incorporados com POSS 1163 vulcanizados antes da irradiação e não

irradiado.
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5.3 Efeito da radiação ionizante nos filmes de nanocompósitos antes do

processo de vulcanização

A incorporação de cargas está diretamente relacionada com a variação

do volume e consequente mobilidade da cadeia polimérica. O volume ocupado

pela carga devido à interação carga-elastômero afeta diretamente as

propriedades mecânicas da cadeia polimérica. A incorporação de cargas na

composição da borracha contribui para alterar o volume da cadeia polimérica,

essa alteração é devido à interação hidrodinâmica, que é baseada na variação da

viscosidade do polímero pela adição de partículas [115  117].

O modelo descrito por Witten [118] para as propriedades de tensão x

deformação nas borrachas reforçadas com cargas relata uma compressão lateral

dos grupos agregados. O reforço com negro de fumo é conhecido por atuar como

reforço mecânico mesmo em pequena quantidade no composto de borracha, este

reforço é atribuído à estrutura ramificada desta carga na cadeia polimérica e pela

forte interação com o polímero.

Alongamento é a habilidade da borracha vulcanizada de estirar sem

romper. Todas as borrachas são formadas por cadeia de hidrocarbonetos que

contem um grande número de átomos de carbono formando a estrutura da cadeia

polimérica. Quando uma força é aplicada na direção uniaxial estas cadeias

tendem a se endireitar (alongar). Entretanto, a extensão que essas cadeias

estiram é limitada pelo ângulo da ligação C-F. A presença de pequenas partículas

sólidas na borracha altera o campo de tensões, aumentam  a tensão local das

cadeiras ocasionando heterogeneidade nestes locais. As propriedades mecânicas

destes materiais dependem da topologia superficial da carga e da adsorção

destas cargas pela cadeia polimérica. Com a adição de carga na borracha o

espaço livre (volume vazio) no material é preenchido, o que reduz o movimento

das cadeias e seu alongamento. O aumento da quantidade de carga pode

acarretar no aumento da área específica, aprisionando as extremidades livres da

cadeia polimérica o que aumenta a imobilização desta cadeia. Além disso, a

interface polímero-carga possui forte ligação de hidrogênio, que pode-se assumir
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que pedaços de segmentos da cadeia polimérica estão ancoradas na superfície

da partícula, o que também reduz a mobilidade [119].

A incorporação de nanopartícula rígida em uma matriz polimérica

flexível resulta em aumento do módulo de Young [120, 121].  Esse fato pode ser

observado para os valores do módulo a 25%, que aumentaram  com  a

incorporação da nanopartícula conforme foram relatados nas TAB. 15 a 18.

Ao comparar os resultados obtidos para os filmes irradiados e o filme

não irradiado foi verificado um aumento na tensão de ruptura em função da dose

irradiada; enquanto que os valores de alongamento na ruptura tiveram um

comportamento oposto, houve diminuição deste valor com o aumento da dose

irradiada. Este comportamento está relacionado com a prévia reticulação das

amostras, pois durante a irradiação pode ser iniciado o processo de cura

(vulcanização) da borracha, aumentando a quantidade de radicais livres que

favorece o aumento da reticulação pela interação da radiação com a amostra e

pelo processo de vulcanização. Por causa do aumento da reticulação da cadeia

ocorreu a diminuição do alongamento da cadeia e o aumento do módulo. Os

valores de tensão e de alongamento na ruptura estão descritos na TAB. 15 a 18.

A adição de pequena quantidade de argila organofílica (montmorilonita)

em FKM pode resultar em melhora de propriedade mecânica devido à forte

interação polímero-carga. Porém ao aumentar a quantidade de argila incorporada,

aumenta-se também a interação polímero-carga o que ocasiona a redução da

mobilidade da cadeia polimérica, resultando em aumento da tensão e diminuição

do alongamento [122, 123]. Este fato foi observado para os filmes incorporados

com 0,5% e 1% de argila que apresentaram diminuição do alongamento e

aumento do módulo (TAB. 15).

Para os filmes incorporados com 2% de argila (TAB.15) e vulcanizados

após a irradiação verificou-se que a maior quantidade de argila incorporada

contribuiu para a diminuição da mobilidade da cadeia polimérica resultando em

aumento de tensão até a ruptura do material.  Entretanto, o efeito da degradação
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pelo processo de irradiação foi determinante para o aumento do alongamento

destas amostras.

TABELA 15 Valores de tensão e alongamento na ruptura para os filmes FKM

incorporados com argila Cloisite 15A, vulcanizados após a irradiação e

não irradiado.

Filme Tensão na

ruptura / MPa

Alongamento

na ruptura / %

Módulo a

25%
0,5 15A - Não

irradiado
7,3 ± 1,9 335 ± 1,23 2,5

0,5 - 15A - 5kGy 8 ± 1,3 200 ± 1,5 3,2

0,5 - 15A - 10kGy 8,1 ± 1,1 165 ± 1,1 2,7

0,5 - 15A - 20kGy 16 ± 1,1 136 ± 2,4 4,5

1 - 15A - Não
irradiado

3,5 ± 0,9 190 ± 3,9 1,7

1 - 15A - 5kGy 8,5 ± 1,2 229 ± 3,9 3,2

1 - 15A - 10kGy 15,5 ± 0,8 119 ± 1,1 4,0

1 - 15A - 20kGy 15,4 ± 1,1 105 ± 1,3 5,0

2 15A - Não
irradiado

4,7 ± 0,7 83 ± 1,1 3,1

2 - 15A - 5kGy 8,7 ± 1,4 168 ± 1,1 3,7

2 - 15A - 10kGy 10,3 ± 2,1 100 ± 2,0 3,8

2 - 15A - 20kGy 25,2 ± 2,1 121 ± 1,1 5,5

Na TAB.16 estão descritos os valores de tensão e alongamento obtidos

após análise dos filmes incorporados com POSS 1159 vulcanizados após a

irradiação. As amostras incorporadas com 0,5 e 1% e irradiadas obtiveram

valores de alongamento inferiores e de módulo superiores ao da amostra não

irradiada, indicando a predominância da reticulação da matriz polimérica.
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As amostras incorporadas com 2% de nanopartícula e irradiadas a 5 e

10kGy apresentaram aumento do alongamento em relação à amostra não

irradiada, indicando uma tendência à degradação da cadeia polimérica. Esta

degradação pode estar associada degradação por oxidação da matriz polimérica,

pois os radicais formados durante a radiação não recombinaram entre si devido a

baixa mobilidade da cadeia pela presença da nanopartícula. Como não houve

essa recombinação os radicais formados reagiram com o oxigênio presente no ar

causando a degradação oxidativa.

TABELA 16 - Valores de tensão e alongamento na ruptura para os filmes FKM

incorporados com POSS 1159, vulcanizados após a irradiação e não

irradiado.

Filme Tensão na
ruptura / MPa

Alongamento
na ruptura / %

Módulo a
25%

0,5 1159 - Não

irradiado
8,3 ± 2,1 330 ± 1,1 3,0

0,5 - 1159 - 5kGy 8,2 ± 1,9 209 ± 2,2 3,3

0,5 - 1159 - 10kGy 10 ± 1,4 169 ± 1,8 3,6

0,5 - 1159 - 20kGy 17,2 ± 2,4 93 ± 4,1 4,7

1 - 1159 - Não
irradiado

4,6 ± 0,4 316 ± 4,3 2,8

1 - 1159 - 5kGy 8,4 ± 0,2 255 ± 4,4 3,5

1 - 1159 - 10kGy 7,7 ± 1,4 200 ± 2,5 4,3

1 - 1159 - 20kGy 8 ± 2,3 113 ± 1,3 3,2

2 1159 - Não
irradiado

4,3 ± 0,4 135 ± 2,1 2,4

2 - 1159 - 5kGy 8,4 ± 0,2 255 ± 4,4 3,3

2 - 1159 - 10kGy 7,7 ± 1,4 200 ± 2,5 3,3

2 - 1159 - 20kGy 8 ± 2,3 113 ± 1,3 3,9
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Na TAB. 17 estão descritos os valores de tensão e alongamento para

as amostras incorporadas com POSS 1160 vulcanizadas após a irradiação. Todas

as amostras processadas com esta nanopartícula apresentaram diminuição do

alongamento e aumento do módulo, confirmando a predominância da reticulação

da cadeia polimérica, mesmo após o processo de irradiação.

TABELA 17 - Valores de tensão e alongamento na ruptura para os filmes FKM

incorporados com POSS 1160, vulcanizados após a irradiação e não

irradiado.

Filme Tensão na
ruptura / MPa

Alongamento
na ruptura / %

Módulo a
25%

0,5 1160 - Não
irradiado

10,2 ± 0,6 185 ± 1,6 4,7

0,5 - 1160 - 5kGy 6,2 ± 0,6 161 ± 1,5 2,8

0,5 - 1160 - 10kGy 12,4 ± 0,7 131 ± 2,4 4,1

0,5 - 1160 - 20kGy 16,6 ± 1,1 89 ± 3,2 4,5

1 1160 - Não
irradiado

5,7 ± 0,7 177 ± 3,9 1,7

1 - 1160 - 5kGy 8 ± 0,5 162 ± 2,3 2,9

1 - 1160 - 10kGy 8 ± 1,4 85 ± 3,1 2,8

1 - 1160 - 20kGy 10,2 ± 0,9 85 ± 1,8 2,6

2 1160 - Não
irradiado

6 ± 0,4 218 ± 0,9 2,8

2 - 1160 - 5kGy 4,4 ± 1,5 131 ± 2,6 2,2

2 - 1160 - 10kGy 13 ± 1,2 139 ± 1,1 4,9

2 - 1160 - 20kGy 13,5 ± 0,6 99 ± 1,9 4,3
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Na TAB. 18 estão descritos os valores de tensão e alongamento para

as amostras incorporadas com POSS 1163 vulcanizadas após a irradiação. Todas

as amostras processadas com esta nanopartícula apresentaram o mesmo

comportamento das amostras incorporadas com POSS 1160 diminuição do

alongamento e aumento do módulo, confirmando a predominância da reticulação

da cadeia polimérica, mesmo após o processo de irradiação.

TABELA 18 - Valores de tensão e alongamento na ruptura para os filmes FKM

incorporados com POSS 1163, vulcanizados após a irradiação e não

irradiado.

Filme Tensão na

ruptura / MPa

Alongamento

na ruptura / %

Módulo a

25%
0,5 1163 - Não

irradiado

6 ± 1,1 306 ± 1,0 2,2

0,5 - 1163 - 5kGy 6 ± 0,8 308 ± 1,5 1,9

0,5 - 1163 - 10kGy 11 ± 0,9 174 ± 1,2 3,7

0,5 - 1163 - 20kGy 15 ± 3,4 78 ± 4,7 4,5

1 1163 - Não
irradiado

4,9 ± 0,6 271 ± 3,2 2,0

1 - 1163 - 5kGy 5,9 ± 1,2 253 ± 1,5 2,1

1 - 1163 - 10kGy 10,4 ± 1,1 246 ± 2,6 2,7

1 - 1163 - 20kGy 5,2 ± 0,6 54 ± 1,1 2,8

2 1163 - Não
irradiado

4,3 ± 0,3 180 ± 1,6 2,1

2 - 1163 - 5kGy 6,7 ± 1,6 209 ± 1,0 2,5

2 - 1163 - 10kGy 9,6 ± 1,5 178 ± 3,1 3,2

2 - 1163 - 20kGy 16,5 ± 0,9 152 ± 2,7 3,7
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Na FIG. 51 estão demonstrados os valores de dureza para os filmes

incorporados com argila e vulcanizados após a irradiação. Pela análise dos

resultados foi observado o aumento da dureza do material com o aumento da

dose e da quantidade de argila incorporada. Este aumento está relacionado com

a uniformidade da dispersão das camadas de argila na matriz polimérica, que

ocasionou o aumento da interação entre as camadas de argila e a borracha,

aumentando a rigidez da cadeia polimérica.

FIGURA  51  Resultado do ensaio de dureza dos filmes FKM incorporados com

argila Cloisite 15A, vulcanizados após a irradiação e da amostra não

irradiada.

Nas FIG. 52 a 54 estão representados os valores de dureza obtidos

para as amostras incorporadas com POSS. Observou-se que houve uma

tendência de aumento da dureza com o aumento da quantidade de nanopartícula

incorporada e com a dose irradiada. Este aumento de dureza está relacionado

com o aumento de rigidez da cadeia do elastômero ocasionada pela diminuição

da mobilidade da cadeia, causada pela estrutura nanométrica tipo gaiola do

POSS.
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FIGURA  52  Resultado do ensaio de dureza dos filmes FKM incorporados com

POSS 1159 vulcanizados após a irradiação e da amostra não irradiada

FIGURA  53  Resultado do ensaio de dureza dos filmes FKM incorporados com

POSS 1160 vulcanizados após a irradiação e da amostra não irradiada
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FIGURA  54  Resultado do ensaio de dureza dos filmes FKM incorporados com

POSS 1163 vulcanizados após a irradiação e da amostra não irradiada

O efeito da uniformidade da dispersão e da forte interação argila-

borracha também foi confirmado pela redução dos valores de intumescimento em

MEK, que estão apresentados nas FIG. 55 a 58. Estes resultados corroboraram o

aumento da densidade de reticulação nestes filmes em decorrência do

processamento prévio de irradiação, seguido da vulcanização.

Na FIG. 55 estão representados os valores de intumescimento dos

filmes incorporados com argila e vulcanizados após a irradiação. Em todos os

filmes foi confirmado o aumento na densidade de reticulação pela diminuição de

intumescimento destes filmes.
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FIGURA   55  Resultado do teste de intumescimento em MEK dos filmes FKM

incorporados com argila Cloisite 15A vulcanizados após a irradiação e

do filme não irradiado

Na Fig. 56 estão demonstrados os resultados obtidos de

intumescimento para os filmes incorporados com POSS 1159. Os filmes

incorporados com 1% de nanopartícula e irradiados apresentaram diminuição do

intumescimento em relação ao filme não puro, confirmando a predominância da

reticulação da matriz polimérica. Porém, os filmes incorporados com 0,5%

apresentaram comportamento variável, sem indicar predominância de um dos

efeitos da irradiação.

Os filmes incorporados com 2% de nanopartícula apresentaram

aumento de intumescimento até a dose de 10kGy e a 20kGy houve uma

diminuição no intumescimento, confirmando a predominância do efeito da

degradação da cadeia polimérica pelo processo de irradiação. Estes valores estão

em acordo com os resultados de tensão e alongamento, que também revelaram



96

aumento do alongamento até a dose de 10kGy e depois a diminuição quando

irradiado a 20kGy.

FIGURA   56  Resultado do teste de intumescimento em MEK dos filmes FKM

incorporados com POSS 1159 vulcanizados após a irradiação e do

filme não irradiado

Na FIG. 57 estão demonstrados os valores de intumescimento para as

amostras incorporadas com POSS 1160. Os filmes incorporados com 0,5 e 1%

tiveram decréscimo dos valores de intumescimento, confirmando os resultados de

análise mecânica da predominância da reticulação da cadeia de fluoroelastômero.

Entretanto, os filmes incorporados com 2% tiveram aumento de intumescimento,

revelando tendência à degradação do FKM, porém este fato não foi observado

pelos resultados de análise mecânica.
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FIGURA   57  Resultado do teste de intumescimento em MEK dos filmes FKM

incorporados com POSS 1160 vulcanizados após a irradiação e do

filme não irradiado.

A nanopartícula POSS 1163 foi indicada como agente de reticulação

para borracha e conforme demonstrado na FIG. 58, esta aplicação foi confirmada

pela diminuição do intumescimento dos filmes incorporados e vulcanizados após

a irradiação.
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FIGURA   58  Resultado do teste de intumescimento em MEK dos filmes FKM

incorporados com POSS 1163 vulcanizados após a irradiação e do

filme não irradiado

5.4 Enxertia induzida por radiação gama seguida de sulfonação

Para a reação de enxertia induzida por radiação gama foram realizados

diferentes métodos de irradiação, diferentes soluções de enxertia, diferentes

temperaturas de reação de enxertia e diferentes doses de irradiação. As doses de

irradiação foram determinadas em 5, 10 e 20kGy para diminuir o efeito da

degradação por cisão de cadeia e por oxidação causado pela irradiação. Todas

as soluções descritas na parte experimental foram testadas nos três métodos de

irradiação e em duas condições de temperatura durante a irradiação. Os métodos

de irradiação avaliados também foram descritos na parte experimental, no item

4.2.3.
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A obtenção de rendimentos de enxertia em polímeros parcialmente

cristalino está relacionada com cristalinidade da cadeia polimérica e também com

a estabilidade e acessibilidade dos radicais livres gerados na cadeia polimérica. A

irradiação em polímeros fluorados parcialmente cristalino a temperatura ambiente

produz radicais tanto na fase cristalina quanto na fase amorfa destes polímeros.

Durante o processo de enxertia induzida por radiação ionizante alguns radicais se

recombinam ou se transferem; alguns radicais da fase amorfa se recombinam

com os radicais gerados no monômero originado os enxertos na cadeia

polimérica; e os radicais gerados na fase cristalina são preservados e com o

passar do tempo estarão acessíveis na interface com a fase amorfa para que

novas reações de enxertia aconteçam [124].

A influência da cristalinidade da cadeia polimérica foi reportada em

trabalhos publicados por Tabata et al [69 - 74]. Os pesquisadores irradiaram

polímero fluorado semicristalino (PTFE) na temperatura de fusão, 330°C, para

obter o polímero sem a fase cristalina durante a irradiação, o que ocasionou o

aumento da mobilidade da cadeia polimérica. Este aumento da mobilidade

possibilita a recombinação dos radicais livres entre si, causando a reticulação da

cadeia, apesar da temperatura elevada (330°C) também ter causado alguma

cisão de cadeia.

Com relação à estabilidade dos radicais Dargaville [124] irradiou PFA

(poli(tetrafluoroetileno-co-perfluoro alquil vinil éter) a temperatura ambiente e

verificou que nos primeiros 50 dias após a irradiação, os radicais se decompõem

rapidamente até atingir 60% de sua quantidade original. Este decaimento foi

devido às reações de recombinação dos radicais livres que se formaram no final

das cadeias. Estes radicais gerados no final das cadeias que recombinaram

estavam disponíveis  região amorfa ou na interface dos cristais.

As amostras não vulcanizadas irradiadas e não irradiadas não

apresentaram rendimentos de enxertia em nenhum sistema estudado e, portanto,

não foram submetidas à reação de sulfonação. Este resultado pode ser explicado

pela enorme mobilidade das cadeias poliméricas que facilitam a recombinação

dos radicais livres gerados e também pela possibilidade do sistema de
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vulcanização (ainda não ligado à cadeia) ter atuado como estabilizante,

capturando os radicais e impedindo suas reações.

As amostras vulcanizadas (antes e depois da irradiação) que foram

imersas em solução de estireno e tolueno, apresentaram rendimentos abaixo de

2%, o que também não foi suficiente para propiciar a reação de sulfonação.

Nesse sistema a presença de mobilidade da cadeia polimérica propiciou o rápido

decaimento dos radicais livres, e, além disso, a solução de enxertia

estireno/tolueno se mostrou ineficiente para o intumescimento dos filmes e para a

penetração do monômero na cadeia polimérica.

Os resultados de grau de enxertia (GE) obtidos para os filmes

irradiados a 10 e 20kGy pelo método simultâneo com solução de enxertia 4:1

(estireno não purificado:MEK) sob atmosfera de nitrogênio e temperatura

ambiente durante irradiação variaram de 2 a 7%, portanto, essas amostras foram

submetidas à reação de sulfonação. Após o tempo decorrido de 3h de reação de

sulfonação dos filmes, foi realizada a titulação ácido-base para determinação da

capacidade de troca iônica (IEC). Os filmes que ficaram imersos em ácido

sulfúrico e 2% de clorosulfônico não apresentaram resultados de IEC; e os filmes

imersos em 20% de clorosulfônico apresentaram resultados insatisfatórios,

menores que 0,03 meq.g-1.

A dificuldade da obtenção da enxertia utilizando estireno não purificado

pode ser explicada pela diminuição da mobilidade da cadeia polimérica, que foi

causada pela reticulação do elastômero durante o processo de vulcanização. A

diminuição da mobilidade está diretamente relacionada com a diminuição das

reações de recombinação dos radicais livres gerados durante a irradiação. Além

da diminuição da mobilidade, a presença do inibidor do estireno na solução de

enxertia atuou como capturador dos radicais livres que foram formados durante a

irradiação, dificultando a enxertia do monômero na matriz polimérica.

Os filmes FKM incorporados com nanopartícula foram vulcanizados e

imersos na solução de enxertia 4:1 (estireno purificado:MEK). Os filmes foram

submetidos à irradiação utilizando o método simultâneo com doses totais de 5, 10
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e 20kGy. O rendimento de enxertia foi calculado e os resultados obtidos para a

dose de 5kGy ainda foram insatisfatórios (entre 2 e 7%). Esse baixo rendimento

está relacionado com a menor quantidade de radicais livres gerados durante a

irradiação, que é diretamente proporcional à dose irradiada. Este fato foi

confirmado pelos resultados obtidos para os filmes irradiados a 10 e 20kGy que

apresentaram rendimentos de enxertia superiores a 10%.

Como os resultados obtidos de rendimento de enxertia foram

satisfatórios, os filmes foram acondicionados para a reação de sulfonação e

posteriormente submetidos ao teste de intumescimento em água para verificar a

hidrofilicidade da membrana. Os resultados obtidos de grau de enxertia, de

capacidade de troca iônica e de intumescimento estão descritos na TAB. 19.
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TABELA 19 Resultados obtidos do cálculo de GE, do IEC e do intumescimento

em água dos filmes e membranas.

Amostra GE / % IEC / meq.g-1 Intumescimento / %

FKM - 10kGy 16,2 0,53 42,1 ± 1,2

0,5-15A - 10kGy 14,6 0,31 44,0 ± 2,5

1-15A - 10kGy 13,6 2,68 40,6 ± 1,3

2-15A - 10kGy 16,1 0,2 33,8 ± 2,3

0,5-1159 - 10kGy 12,9 0,05 36,9 ± 2,8

1-1159 - 10kGy 14,6 0,12 40,6 ± 2,6

2-1159 - 10kGy 12,6 0,43 44,9 ± 1,6

0,5-1160 - 10kGy 14,9 0,43 33,9 ± 3,7

1-1160 - 10kGy 15,4 2,12 40,5 ± 1,4

2-1160 - 10kGy 12,4 0,001 17,0 ± 2,2

0,5-1163 - 10kGy 13,5 0,03 46,7 ± 3,2

1-1163 - 10kGy 14,2 0,17 38,9 ± 2,7

2-1163 - 10kGy 13,4 1,14 37,1 ± 1,5

FKM - 20kGy 18,1 0,02 22,9 ± 3,1

0,5-15A - 20kGy 17,5 0,008 15,3 ± 3,3

1-15A - 20kGy 16,3 0,28 40,4 ± 2,8

2-15A - 20kGy 20,5 0,28 24,9 ± 1,9

0,5-1159 - 20kGy 16,4 0,02 28,9 ± 2,9

1-1159 - 20kGy 17,2 0,21 30,5 ± 1,7

2-1159 - 20kGy 16,2 0,24 40,7 ± 0,8

0,5-1160 - 20kGy 16,9 0,02 22,9 ± 3,4

1-1160 - 20kGy 17,5 0,07 39,2 ± 1,4

2-1160 - 20kGy 16,2 0,35 32,6 ± 1,7

0,5-1163 - 20kGy 17,1 0,67 42,0 ± 2,3

1-1163 - 20kGy 18,5 0,15 40,8 ± 1,6

2-1163 - 20kGy 16,8 0,19 34,6 ± 1,5
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Com a utilização do estireno purificado foi possível demonstrar que o

inibidor do estireno atuava como capturador de radicais livres, diminuindo o

rendimento de enxertia nos filmes desenvolvidos, pois, utilizando-se estireno

purificado não houve sua participação na captura dos radicais livres gerados

durante a reação e o grau de enxertia obtido foi satisfatório.

Os valores calculados de IEC foram insatisfatórios para a maioria das

amostras, sendo que para os filmes FKM incorporados com nanopartícula e

irradiados a 20kGy foram menores que os filmes irradiados a 10kGy. Estes baixos

valores podem estar relacionados à degradação da cadeia polimérica como efeito

direto da irradiação. E também a titulação para essa membrana desenvolvida

pode não ser uma técnica confiável, visto que o elastômero possui em sua

composição diversos outros cátions (como cálcio e magnésio) que podem ter

reagido com alguns grupos SO3 do ácido clorofulfônico causando sua

neutralização antes do contato com a solução de cloreto de sódio.

Apesar das membranas apresentarem em sua maioria valores de IEC

baixo, todas as membranas desenvolvidas intumesceram em água, confirmando o

caráter hidrofílico das membranas desenvolvidas. Além do intumescimento em

água houve também alteração dimensional destas membranas, pois, para a

reação de enxertia os filmes foram cortados em tamanho de 3cm x 3cm e após a

sulfonação o tamanho aumentou conforme a dose irradiada: os filmes irradiados a

10kGy apresentaram em média o tamanho 4,5cm x 4,5cm; enquanto que os

filmes irradiados a 20kGy apresentaram em média o tamanho 4cm x 4cm. Na

FIG. 59 estão representadas as imagens de dois filmes que ilustram a variação do

tamanho dos filmes em decorrência do intumescimento em água, a imagem à

direita é a amostra antes do intumescimento e a imagem à esquerda refere-se à

amostra após o intumescimento em água.
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FIGURA 59 Imagens das membranas após a reação de sulfonação (menor

tamanho) e após o intumescimento em água (maior tamanho).

A manipulação das membranas após a reação de sulfonação revelou

que as membranas incorporadas com POSS 1163 estavam mais rígidas que as

outras membranas. Provavelmente este fato está relacionado com a indicação de

uso desta nanopartícula como agente de reticulação para borracha, que

aumentou a rigidez do FKM.

Apesar dos filmes terem sido submetidos a baixas doses para evitar a

degradação da cadeia polimérica, as reações de enxertia e de sulfonação

também contribuíram para aumento da fragilidade e da rigidez das amostras.

Portanto, os ensaios para avaliação das propriedades mecânicas não foram

realizados nos filmes enxertados e sulfonados.

2-1159- 20 kGy2-1159- 10 kGy
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6 CONCLUSÃO

O processo de mistura em cilindro para a obtenção de nanocompósitos

híbridos pelo foi realizada com sucesso. Os nanocompósitos obtidos não

continham bolhas ou rachaduras superficiais.

O efeito da degradação como consequência direta do processamento

por irradiação foi verificado nas amostras vulcanizadas antes da irradiação. Esta

degradação ocorreu tanto por reações de oxidação como por cisão da cadeia

polimérica; este efeito foi confirmado pelos resultados obtidos de ensaios

mecânico, caracterizado pelo aumento do alongamento e também pelo aumento

dos valores de intumescimento; como também pelas imagens de microscopia

eletrônica de varredura que ratificaram a degradação superficial dos filmes.

Para amostras vulcanizadas após a irradiação, o efeito predominante

foi o da reticulação. A reticulação dos filmes obtidos foi confirmada pelos

resultados obtidos de ensaios mecânicos devido ao aumento do módulo e da

tensão de ruptura, como também pela diminuição do intumescimento dos filmes.

O processo de enxertia induzida por radiação gama apresentou

resultados satisfatórios quando foi utilizado o estireno purificado e em excesso

com o MEK para a solução de enxertia. Além da purificação do monômero, os o

solvente MEK também contribuiu para a obtenção de enxertos, pois foi o

responsável pelo intumescimento do filme, facilitando o acesso do estireno aos

radicais da cadeia polimérica que possuem rápido decaimento.

O teste de intumescimento em água após a sulfonação confirmou o

caráter hidrofílico da membrana e, portanto, a reação de sulfonação foi efetuada

com sucesso. Porém, os resultados de capacidade de troca iônica foram

insatisfatórios. Sendo assim, novos testes deverão ser efetuados para melhorar a

compreensão destes resultados.
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Apêndice A  Resultados de intumescimento em tolueno para os filmes de

FKM incorporados com nanopartícula, vulcanizados antes da
irradiação e do filme não irradiado.

FKM com argila

FKM com POSS 1159
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FKM com POSS 1160

FKM com POSS 1163
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Apêndice B  Resultados de intumescimento em tolueno para os filmes de

FKM incorporados com nanopartícula, vulcanizados após a
irradiação e do filme não irradiado.

FKM com argila

FKM com POSS 1159
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FKM com POSS 1160

FKM com POSS 1163
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APÊNDICE C Curvas de tensão x deformação para os filmes incorporados

com nanopartícula, vulcanizados antes da irradiação e do
filme não irradiado.
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APÊNDICE D Curvas de tensão x deformação para os filmes incorporados

com nanopartícula, vulcanizados após a irradiação e do
filme não irradiado.
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