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QUALIDADE _
Marcação/risco

as transições para o PP recozido
apresentaram características de danos
mais regulares e ordenadas em comparação com as verificadas no PP temperado. Também foi verificado que as
micrografias obtidas pela microscopia
eletrônica de varredura para o material
com alto peso molecular mostram
resultados similares.

Risco/dano severo

Fig. 7 — Micrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura do material com
molecular: amostras LA (a) e LQ (b)

Conclusões
material. Portanto, a dureza do risco
não é um parâmetro útil para caracterizar a resistência ao riscamento em
relação à visibilidade.

Observações ao microscópio
eletrônico de varredura
A figura 7 mostra micrograflas
tornadas ao microscópio eletrônico de
varredura dos danos causados pelos
riscos sob determinados valores de
carga normal para os materiais com

menores pesos moleculares. As micrografias ilustram as transições entre
marcação/risco e risco/dano severo para
ambos os graus de PP (LA e LQ},
A comparação entre os materiais
recozidos e temperados permitiu
constatar que as tendências observadas
para as cargas críticas correspondentes
às transições marcação/risco e risco/
dano severo são similares às tendências
observadas para a carga crítica para
visibilidade do risco. Foi notado que

As temperaturas e as taxas de
resfriamento dos moldes influenciam
profundamente as propriedades
mecânicas dos polímeros semicristalinos. Neste estudo foram empregados recozimento e têmpera como
dois extremos em termos de taxas de
resfriamento para chapas feitas com
dois diferentes graus de PR Foram
executados ensaios de riscamento e foi
avaliada a correspondente visibilidade
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