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RESUMO

Um estudo sistemático de despolarização termoestimulada

(DTE) foi feito com filmes de Teflon-Fep irradiados com luz

ultravi01eta. As amostras foram irradiadas em três diferentes

situações, na temperatura ambiente: a) Sem contatos metálicos,

b) Com contatos metálicos mas descarregadas e c) Com contatos

metálicos mas previamente carregadas. Foram utilizados contatos

rII

de In, AI, 2n, Cu, Cr e Au. As amostras carregadas

negativamente despolarizaram-se Quase na sua totalidade Quando
.

tinham sido irradiadas e estavam com contatos de In, AI e Zn,

além de apresentarem sensíveis aIterações nas curvas de DTE

Quando comparadas com as normais. As amostras com os outros

contatos metálicos não foram muito alteradas pela radiação.

Usando um modelo simplificado foi possivel analisar as

respostas do pulso térmico das amostras com carga residual e

mostrou-se Que houve injeção de buracos no caso das amostras

irradiadas e carregadas negativamente. Medidas separadas usando

amostras com dois contatos levaram à mesma conclusão.

As amostras carregadas positivamente apresentaram uma

carga residual considerável nas amostras irradiadas,

evidenciando a presença de armadilhas profundas para buracos no

volume do TefIon-Fep.



ABSTRACT

A Systematic study of carona charged Teflan-Fep films

previously irradiated with ultraviolet light by the Thermal

Stimulated Depolarization (TSD) was performed. The free surface

was UV irradiat.ed at. room temperature under three different

conditions: a) Without a metallic contact on t.he ot.her surface

in a not yet. charged sample. b) Wit.h a met.allic cont.act in a

not yet corona charged and c) With a metallic contact in a

charged sample. Hetallic contacts of In, AI, Zn, Cu, Cr and Au
,

were used. The negatively charged samples become aImost totally

depolarized aft.er the TSD when irradiated in buth cases (b) and

(c) of coated with In, AI and Zn cont.act.s, showing also visible

changes in t.he TSD curves as compared wi th the normal ones.

IV

Samples coat.ing with Cu, Cr and Au contact.s did noto present.

maior changes by the effect. of UV radiat.ion. Also, no effect

was observad in case (a) whatsover the nature of the electrode

used.

The analysis of the residual charge using the Heat Pulse

Hethod (HPM) shoNed that posi tive charge was iniected by the

back elect.rode. Measurements Ni th samp! es prepared as in case

(b) above but nON Nith a second contact seem also t.o indicate

iniection of positive charge.

A simpl ified mode! i s presented in order' t.o expl ain the

heat pulse response of negative irradiated samp!es.

Posi tivel y corona charged samp! es under (a ), (b ) and (c )

UV irradiation give different thermograms as compared as in

unirradiated samples. The int.erpretation of the results is now

more difficult but it seems that neN deep hole traps are

created by UV light.



CAPÍTULO I

1.1 - INTRODUÇÃO

Eletretos são materiais dielétricos que armazenam cargas

elétricas por um longo tempo gerando, portanto, campos

elétricos Quase permanentes.

as primeiros estudos com esses materiais datam do século

XIX com O. Heavisidef,iJ e outros, aonde:!foram usados as ho;e

apelidados eletretos clássicos( cêra de carnaúba e algumas

resinas ) en suas pioneiras experiências. Hoief com o avanço da

• J\ •
ClenCla, os bons eletretos passaram a ser fabricados em

laboratórios como pOlimeros sintéticos na forma de filmes

finos, chegando a ter poucos micrometros de espessura e

baixissima condutividade. Podemos citar como exemplos os

comercialment.e

Chl oride<PVC) ,

conhecidos;

Polyvinylidene

Polyethylene(PE), Polyvinil

Fluoride(PVDF), Polyet.hylene

Terepht.halat.e(Mylar PET), Polyt.etrafluoroethylene(Teflon PTFE) ,

Tetrafluoroethylene Hexafluoropropylene Copolimer(Teflon FE?),

etc ...

Nas últimas décadas, têm-se intensificado o estudo com

esses materiais devido a alta aplicabilidade comercial a Que

eles se propõem, além de sua notada importância no campo

acadêmico.

No Brasil. há poucos grupos de pesquisa Que trabalham na

área dos eletretos, sendo o grupo de eletretos nprof. B. Grossn

do Instituto de Física e Química de São Carlos, o único a

t.rabalhar na área de fenômenos básicos e poucas industrias

estão ligadas a estudos de suas aplicações comerciais. sto faz

com Que exista uma carência muito grande de informações, tanto

acadêmica como industriais, em revistas científicas nacionais



com respeito a esses materiais. Entretanto, essa deficiência é

sanada com a literatura internacional Que é abrangente e de boa

Qualidade. Isto mostra o grande interesse dos
,

paises

desenvolvidos com esses materiais, provavelmente devido às

suas aplicações Que a cada dia cresce.

Comercialmente, os eletretos são empregados em

transdutores eletroacústicos, xerografia, dosimet.ria, filtros,

motores, etc ..

Várias são as técnicas empregadas na produção de

eletretos. Ent.re elas podemos dest.acar: Irradi a.ção por fei xes

de elétrons, aplicação de radiação ionizant.e, deposição de 10ns

por descarga corona, aplicação de campo elétrico durante a

solidificação, t.ermoeletret.os, et.c..

A capacidade dos elet.retos de ret.er cargas elétricas por

t.empos longos e a sua forma de filme fino, o torna recomendável

para ser usado como t.ransdutor elet.roacústico. Por isso, é

importante est.udar os mecanismos que afetam a estabi 1idade da

carga elétrica injetada nos eletret.os, mesmo que a observação

desses fenômenos se dê uni camente à temperaturas acima da

ambiental. a estudo de tais mecanismos nos leva sempre a um

conhecimento mais profundo dos processos

eletretos.

de conducão nos~

a objetivo deste trabalho é investigar o efeito que a

radiação ultravioleta causa nos mecanismos de transporte e

armazenamento de cargas elétricas( positivas e negativas ) nos

eletretos, em especial o cOPo11mero tetrafluoretileno

hexafluorpropileno, comercialmente conhecido por Teflon-Fep. A

estrutura int.erna do Teflon-Fep apresenta regiões amorfas e

cristalinas e sua composição molecular tem a forma;



F FFF
I ,IIC~C--C-C-

F= Flúor e C= Carbono

I
III

F
FCF3F

o Teflon-Fep está localizado na classe dos elewtretos não

polares com constant.e dielétrica relat.iva igual a 2.1 e por

apresentar condutividade da ordem de 10-22n-1em-1,é tidocomo ótimo

isolante.

H. Sessler no
f21

livro electrets··, além de apresentar o

desenvolvimento histórico dos eletretos, faz ~ma análise de

suas propriedades fundamentais, das técnicas empregadas na

obt.enção desses materiais e de suas aplicações comerciais em

uso.

1.2 - COMENTÁRIOS SOBRE OBSERVAÇÕES INICIAIS

dedissertaçãoem suaVoshidapor M.

Este trabalho dará continuidade às pesquisas iniciais

f31
mestrado··.realizadas

Yoshida observou Que o Teflon-Fep mesmo sendo t.ransparente à

radiação ultravioleta ( figo 1 ), alterava suas propriedades de

armazenamento de cargas elétricas Quando exposto a essa

radiação.

1.0

UV YlseYIL
••

•• to

Figura 1.1 -.Espectro de absorção luminosa do Teflon-Fep
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Algumas amostras foram irradiadas e com elas foram

realizadas medidas de despolarizacão termoestimulada(DTE) e ao)

,
final dessas medidas, o potencial residual, o centroide das

cargas e a carga total foram medidas pela técnica do pulso

térmico. Utilizando uma lâmpada de (Xe-Hg) como fonte de

radiação, Yoshida c ertificou-se de que somente a radiação

ul travi ol.eta produzi a os efei t.os observados quando, colocando

uma fina placa de vidro para bloquear a luz UV, observou Que o

efeito desaparecia .

Em suas
• J\ •

experlenClas, ele notou Que ao irradiar uma
f

amostra por aIgumas horas, aIgumas aI terações eram observadas

tanto na forma da corrente medida pela DTE, como no valor do

potencial residual que a amostra apresentava apos o

aQuecimnet.o, esgot.ando prat.icament.e t.oda a carga inicialment.e

depositada na superfíCie da amosrtra. o mesmo efeito foi

detectado em amostras tratadas termicamente (anneal ing) antes

da radiação, como também não importava o fato das amostras

estarem ou não carregadas quando foram irradi adas

efeito ainda era o mesmo.

pois o

Baseado nesses resultados, Yoshida concluiu que a radiação

poderia está destruindo as armadi lhas profundas no volume do

material com simult.ânea criação de armadilhas menos profundas,

cuias cargas ao serem presas,

temperaturas menores .

poderiam ser excit.adas em

Como tais
• J\ •

experlenClas não foram suficient.es para

esclarecer o Que de fato poderia estar alterando a capacidade

de armazenamento de cargas no Teflon-Fep, bem como explicar as

mudangas apresentadas nas medidas de corrente pelo DTE,

resol vemos dar cont.i nui dade a este t.rabalho tent.ando, at.ravés

de experiências mais minunciosas e variando parâmet.ros para nós
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encontrados. Devemos resal tar Que para serem real izadas essas

experi ênci as todas as amostras, Quer i rradi adas ou não, foram

metal izadas pelo menos em uma de suas faces, o Que não foi

considerado como de c erta importância nas .." .
experlenC13S

iniciais de H. Yoshida. Outros fatores por nós considerados

foram: O material usado para contato, a polaridade da carga

inicial{positiva ou negat iva) , o potencial de superfície

inicial, a intensidade da radiação, o pré-aQuecimento, ete ...



CAP ÍT1JLO I I

SISTE~AS E TÉCNICAS DE MEDIDAS USADAS

2.1 - FONTE DE LUZ ULTRAVIOLETA

Como mencionado no capitulo 1 o trabalho visa estudar os

efeitos Que a radiação ult.ravioleta causa no Teflon-Fep. Esta

radiação é obt.ida de um.'~.fonte de luz fabriJ::ada pela ORIEL

CORPORATION OF AMERICA série 6140, apresentando uma malor

intensidade luminosa na faixa do UV e vislvel e.pouco menos na,
região do infravermelho. A luz é oriunda de uma lâmpada de

Xenônio-Mercúrio{Xe-Hg) com as seguintes caracteristicas:

Pot.ência max.

Corrent.e

Voltagem

Tempo de vida

1000 W

28 A a 33 A

26 V a 28 V

1000 horas

o sistema de irradiação apresentado na figura 2.1, consta

de uma font.e de aI t.a tensão Que faz funci onar a 1âmpada de

(Xe-Hg) localizada em uma caixa Que possui um único orifício

por onde a luz é irradiada. A amostra é colocada na frente

desse orifício, recebendo toda a radiação ao ar livre.

AMOSTRA

Figura 2.1 - Fonte de luz UV

r-• -- .•..- - ,II
II



Com o auxilie de uma termepilha{N 19450 da EPLAB) e de um

medidor DC-MICRDVDLTMETER PM 2436 da PHILIPS, foi possível

determinar a intensidade de luz Que essa lâmpada emite em

função da distância. X. Cardoso~ realizou essas medidas sem o

uso de filtros ou atenuadores, ou seja, a intensidade medida

compreendia desde o infravermelho até o ultravioleta.

lC:a!r-)o••0
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Figura22 - Intensidadede luz em funçãoda distância<semfiltro)

Como o e.feito da luz no Teflon-Fep era somente devido a

presença do UV, repetimos essas medidas, mas utilizando um

filtro de interferência cuia finalidade era bloQuear o máximo

possível comprimentos de ondas fora da região do ultravioleta.

Os resultados obtidos estão na figura 2.3, abaixo.
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Figura2.3- Intensidadede luz em ft..nçãoda distância(comfiltro)
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o resultado mostrado na figura 2.3 tem apenas importância

Qualitativa, porQue não represent.a a potência total da luz UV

Que incidiu sobre a amostra durante a irradiação, pois foi

levantado o espectro de transmissão do filtro de interferência

usado nestas medidas e nele observamos Que em média houve um

corte de 40% da intensidade de luz na faixa de 380 nm a 200 nm

Que corresponde ao ultravioleta. Para termos uma idéia da

Quantidade de radiação UV Que atingia a amostra, realizamos o

seguinte cálculo aproximado baseado 'no gráfi=o da Ü':-adiância

espectral Que o catálogo da lâmpada apresenta, para uma

distância padronizada de 50 cm < ver espéctro na página

seguinte) .

Seja I~ a intensidade de luz correspondente à faixa de

ultravioleta entre 400 nm e 230 nm, It a intensidade total entre

900 nm e 230 nm e I. a intensidade medi da sem fi 1tro de

interferência cuios valores estão representados na figura 2.2,

acima. O valor estimado para a intensidade de luz UV será:

(2.i>

Calculando as respectivas áreas sobre o espectro

encontramos Iyy::11,7mW/em2e ~=30,5 mWlcm2.Para uma distância de SOemo

valor de I.~6 mW/cm2 e para 40cmé I.a:41mW/cm2.

Pel a equação (2.1), encontramos Iso=iO!T',W/cm2para umadistância

de 50cm e 14eF16mWlcm2para 40cm de distância, sendo estes os

valores estimados da densidade de luz UV Que a l~mpada emite à

essa distância.

Comparando estes resul tados com aQuel es Que a figura 2.3

apresenta I chegamos à conel usão de Que realmente o fi 1tro de

interferência usado na det.erminação da int.ensidade de luz UVI
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reduzia bastante a luz emitida pela lâmpada na pr6pria faixa

do ultravioleta, já Que o valor estimado para as distâncias

acima menci onadas são bem super iores aos valores que a figura

2.3 apresenta. Isto está ligado ao fato do filtro de

interferência reter a luz em torno de 40% na faixa do UV.

Com excessão do item 3.3.2 do capItulo 3, t.odas as

amostras irradiadas foram colocadas a 40cm da lâmpada de

(Xe-Hg), o que dá uma intensidade da ordem de 41 mW/cm2 na

~
medida sem filtro cem uma componente de UV na casa de 16 mW/crn·

pelo método estimativo. No item 3.3.2 do capitule seguinte1 as

,
amostra foram irradiadas a 25cm de distância da fonte de luz,

tornando-se impossivel determinar a intensidade da radiação

pel as curvas das figuras acima. Pel as formas dest.as curvas,

podemos afirmar apenas Que a int.ensidade de luz UV a esta

distância é muitas vezes superior aos valores apresentados para

40cm.

Depois de algumas medidas realizadas, ficou evidente Que

irradiar uma amostra por uma hora ou Quatro horas não

apresentava diferenças significativas nas respostas da DTE e do

pulso térmico. Com base nisto, fixamos nosso tempo de

irradiação em duas horas e trinta minutos para todas as

amostras Que foram irradiadas.

2.2 - A TÉCNICA DA DESCARGA CORONA

Entre as técnicas empregadas na produção de eletretos Que

foram apresentadas no capitulO 1, a Que utiliza deposição de

ions por descarga carona no ar destaca-se das demais pois, além

de sua montagem e operação serem bastante simples, ela t.ambem



destina-58 a PT"'oduç:ão de elatretos na forma de filmes finos,

pT"'opiciando a possibilidade de se fazer pesQuisas básicas com

esses materiais.

Como nosso objetivo era pesQuisar as propriedades de

transporte e armazenamento de cargas elétricas em filmes finos

de Teflon-Fep irradiado com luz ult.ravioleta optamos, pois, em

utilizar esta técnica.

Q eSOL!ema simplificado da técnica é mostrado na figura

vc- Fonte de A.tensão

Vg-Fontede tenSo

A - Amostra

E- Eletrodo

P - Pontacorona

G - Grade de controle

2.41 logo abaixo.

GII
Ir1E

p

I
I

I "I~

I I IAI II
~Vc

-,- Vg

Figura2.4- EsQUema da técnicacarona

A técnica consiste em carregar, positiva ou negativamente,

a superf leie 1ivre da amostra a um potenci aI pré-determi nado,

bastando para isto, aplicar este potencial (V.;à grade localizada

sobre a amost.ra e um potenci aI bem superi or a este (V,:.>,mas de

mesmo sinal, na ponta carona (P). Em nossos processos de carga

por corona, as distâncias ponta-grade e grade-amostra foram de

aproximadamente 2,5cm e O,5cm, respectivamente. Na maioria dos

casos, a fonte de alta tensão aplicada na ponta COrona estava

em 9KV e se não mencionado ao contrário. o potencial da grade

foi de 600 volts, depositando ~=44,5 nC/cm2 de carga na
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tempo de carga em todas as medidas foi de três minutos.

2.3 - A TÉCNICA E O SISTEMA DE DTE

2.3.1 - A TÉCNICA DA DESPOLAPJZ.~ÇÃOTERMOESTIMIJLADA EM C. ABERTO

A técnica da despolarização termoestimulada em circuito

aberto consiste na determinação ex per i ment,a I da corrente

elétrica I(T) gerada pelo movimento das cargas dentro do

eletreto. As cargas são estimuladas termicamente para o

interior da amostra com a temperat.ura vari ando a uma razão

constante, provocando uma variação no potencial de superflcie

eQui vaI ente vom. A figura 2.5 apresenta o esquema da DTE no modode c.ircui.to

aberto .

• TMTO

MITALIZAÇAo

Figura 2.5 - EsQUemada DTE em circui.to aberto
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A reI ação entre I(T) e vom é dada pela eQUação:

com

<2.3)

onde S é a taxa de aquecimento, T a temperatura, Ce a cac:acitância

eQui valente do con iunto gap-amostra, Cg a capacitância do gap e Ca a

c.apacit.ância da amostra, com a temperatura de aQUeCimefitosendo dada pela

relação;

T = To + S t

indicando uma variação linear da temperatura com o tempo.

<2.4)

Nas medidas de DTE aqui realizadas, o valor de S foi

sempre de ~C/mm e a espessura do gap de ar de Smm.

Para maiores detalhes I ver dissertação de mestràdo de J.

Mariz[6].

2.32 - SISTEMA DE r-EDIDA DA DTE EM CIRCUITO ABERTO

A primeira montagem experimental da técnica da DTE no modo

circuito aberto em nosso laboratório, foi feita por J. fQMariz" .

Com a necessidade de se aperfeiçoar esta técnica, várias

modificações foram realizadas por J. Halmonge~, ho~ ~ possivel

taxas de aquecimento superiores a 3, sOC/mincomessa técnica.



No sistema de medidas, a amost~a metal izada em uma face,

como ap~esentada na fi9u~a anterior, é colocada dentro de uma

estufa Que aQuecerá o sistema a uma razão constante de ZOC/min,

como pode ser visto na figura 2.61 abaixo.
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Figura 2.6 - Esquema do sistema de DTE em circuito aberto

o processo de aquecimento é controlado por um

microcomputador o qual regula a potência fornecida à estufa via

um controlador de potência conectado às resistências fixadas

nas paredes da estufa. t bom salientar que se não mencionado,

todos as medidas de DTE foram realizadas até 2S00C. Alem de

controlar o aquecimento, o microcomputador tem também a função

de coletar a corrente registrada pelo eletrômetro (KEITHLEY 1

modo 6iOC) e a temperatura lida pelotermopar (cromel-alumel).

Mui tos resul tados experimentais foram coletados também por um

resistrador de duas penas da ECB via ligação direta com o

elet.~ômet.ro e o t.ermoparl como pode ser vist.o no esquema da

técnica apresentado na figura acima.
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2.4 - A TÉCNICA E O SISTEMA DO PULSO TÉRMICO

A det.erminação de
A

parametros tais como a posição do

centróide das cargas e a carga total Que a amostra contêm,

muito contribui para a compreensão dos mecanismos de transporte

e armazenamen to de cal"gas em po llmeros . A técn ica do pu 1so

térmico é uma técnica não destrutiva e tem a ;inal"idade de

determinar tais parâmetros, o Que pode ser feito tanto no modo

de circuito aberto como em curto circuito. Tendo sido

originalmente desenvolvida
rs,91

por Coll ins~ • e ~11=da por muitos

~~ ' ~
outrosi,; ~, essa técnica foi montada em nosso laboratóriopor H. Yoshida".

Neste trabal ho todas as medi das real i zadas foram no modo de

circuito aberto, estando a superflcie não metalizada da amostra

separada do eletrodo sensor por uma peQuena camada de ar (gap)

com 50Um de espessura.

2.4.1 CONCEITOS BÁSICOS

Na compreenção dessa técnica, os conceitos de centróide da

distribuição de cargaSj potencial equivalente e carga total

devem ser bem entendidos, pois são estes os parâmetros Que

podem ser determinados experimentalmente com o auxl1 ia desta

técnica.

X
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Figura 2.7 - Eletreto plano paralelo
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Consideremos um eletreto plano paralelo orientado espacialmente

perpendicular ao seu plano, como visto na figura 2.7 acima, e

que o mesmo esteja metalizado na superfície em x=o. Se o

eletreto possui uma certa distribuição de cargas P(x), ao

aterrarmos a superfície metalizada, surgirá uma diferença de

potencial entre a superfície não metalizada e o contato ligado

à terra. Por definição, potencial equivalente devido a uma

distribuição de cargas, é a diferença de potencial entre a

superf lcie 1i ·...re e Q conta to aterrado na condi ção de campo

elétrico externo nulo. Matematicamente,

L

Vo = ~ Jx p(x) dx
O

sendo ~ a permissividadedo materiale L sua esQeSSlI"a.

<2.5>

Experiment.almente, o valor de Vo pode ser medido pela técnicade

KelvinL12] Que resumidament.e consist.e na aplicação de uma ddp

entre a superfície metalizada da amostra e um eletrodo colocado

frente à superfície livre. Invertendo a polaridade da ddp

aplicada em relação à ddp da amostra, podemos alcançar a

condição de campo elét.rico externo nulo. Ao chegar nessa

condição, podemos garant.ir que o pot.encial aplicado corresponde

ao potencial eQuivalent.e da amostra.

A carga tot.al por unidade de área é dada por:

~ = I
O

P( x) dx (2.6)



e a posição média das cargas (centróide) e:

x -

L

J x IJ (x) dxº-
L

J t)( x) dx
O

(2.7)

Combinando

deduzir Que:

as eQuações (2. 5 ~I (2.6) e (2.7) podemos

Vo = CTt XE,

2.42 - A TEORIA DA TÉCNICA DO PULSO TÉRMIco

(2.8)

A técnica do pulso térmico consiste em perturbar

momentaneamente, de uma maneira não destrutiva, a distribuigão

de cargas p(x) presente no eletreto, sem alterar a posigão das

cargas. Tal perturbação causará um transiente no potencial

eQuivalente da amostra que ao ser analisado, nos dará

inTormações a respeito da densidade de cargas ali existente.

A perturbação consiste em introduzir uma certa quantidade

de calo'" na superTlcie metalizada da amostra, num tempo muito

curto comparado ao tempo gasto para Que o calor se difunda por

todo o material. O fluxo de calor é responsavel por um

transiente na temperatura Que por eTeito de dilatagão térmica

da amostra e variaço térmica na constante dielétrica, causará

um transiente no valor do potencial eQuivalente. Segundo

. [8,9] .•
Coll~ns , esse trans~ente e dado por:



L xIp(x) dx I1ÍT{r,t) dr
o o

,~

(2.9)

onde ~lt é o coeficiente de expansão térmica, ~s é o coeficiente de variação

tefmica da constante dielétrica e 4T(x' ,t) a var~ação da

temperatura.

Como as grandezas !Ix , ~s e E. são valores constantes, podemos

deduzir da equação (2.9) Que a -Forma de 4V;1(t)depende -Fortimenteda

distribuição de cargas p(x) e da temperatura 4T(x' ,t). Um outro

parâmet.ro relevante na rorma de AVo<t.) é o tempo de rt=>laxação
f

caracterLstica do material, sendo este o tempo necessário para

Que o calor se torne uni -Forme ao longo de t.oda a amostra, a

partir de sua deposição na superfLcie metalizada. Por

definição, este tempo é dado por:

T -- (2.10)

onde U. é a densidade de massa, c o calor especifico, L a

espessura da amostra e k a condutividade térmica. Considerando

Que não haja perda de calor da amostra para o meio durante o

intervalo de tempo O < t < T, o seu valor é dado por:

L

Q = u. c J 4T(x,t) dx
O

(2.11)

Para a determinação do centróide das cargas e da carga

total não é necessário Que tenhamos a Torma exata do transiente

4VO<t.),basta QUeconheçamos os valores de 4Vo<t) em t=O <.instanteem QUese

deposita o calor) e em t ~ T (inst.ante em Que a t.emperat.ura se torna

uni-Forme). Resolvendo a equação (2.9) com o auxílio de (2.11),



podemos àeduzir que:

L

ax-ec QJAV o(t.=O) = ç. W U. c (J(x) dx

O

L

AV (t~) - /Ix - /%t, li. ~J x p(x) dxo - E. ucL
O

e <2.12>

(2.13>

Pela definição de centr6ide (eQ. 2.5) e com o auxilio das

equações <2.12) e (2.13), podemos concluir Que:

se = ~~o~ ~ l 2" !L

E. Vo 4VO< t = O )

O't = -C- 4Vo( t l 7 )

e que <2.14)

<2.15>

Do ponto de vista matemático é importante lembrar Que

t = 7 é o melhor tempo para definirmos o estado final do

sistema amostra-calor. Entenda-se por estado final aquele em

que o calor está uniformimente distribuido por toda a amostra.

ExperimGntalmente o tempo t ~ 7/3 já é suficiente para que

seia praticamente alcançado o estado final, pois entre 7/3 e 7

a var i aço de AVo é muito peQUena.Além disso,a figura 2.11 que mostra a

evolução da temperatura no tempo ao percorrer a amostra, já nos

garante que em t = 0,37 o calor já está praticamente uniforme

pois, para este valor de t, a linha é praticamente uma reta.

Ent.ão, do pont.o de vista experiment.al, é suf iciente Que



tenhamos ~l)c( t. 2 '1'/3 nas
'"eauacaes. , (2.14) e (2.15) para

cal eul armas os valores de X e lrt ao invés de t. ~ '1'.

2.4.3 - SISTEMA DE MEDIDAS DO PULSO TÉRMIco

A figura 2.8, abaixo, representa o esquema simplificado da

té~rd ca do pulso té"~ico, mostrando a incidência do pulso de

luz na superfície metalizada e a fonte de tensão, represent~da

por VOI QUe anula o campa elétricono gap na de~ação do potencial

eQuivalente pela técnica de Kelvin descrita anteriormente.

Depois de captado pelo sensor, o sinal é ampliado e registrado

pelo osciloscópio.

PUL SO D I LUZ

+~
IUTltODO
SINSO"

---

O ANEl. DIGUMDA

SAlDA DO
SINAL

Figura 2.8 - Esquema da técnica do pulso térmico.

A figura 2.9 apresenta uma visão externa do sistema

montado em nosso laboratório por H . Yoshida~.
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Figura 2.9 - Sistema do pulso térmico

o sistema é ;ormado essencialmente por uma unidade de

;lash Que proporciona o calor a ser recebido pela amostra, um

guia de luz metalizado para evitar ruídos eletromagnéticos, um

sensor Que recebe o sinal a ser ampliado e registrado no

osciloscópio e um auto;alante usado na técnica de Kelvin para a

determinação do-potencial eQuivalente.

2.4.3.1 - CIRCUITO DETETOR E AMPLIFICADOR

O circuito de detecção e ampli;icação do sinal era

constituido basicamente por um seguidor de voltagem feit.o com

um HOSFET 3N 128 RCA com alta imped~ncia de entrada e por um

circuito de compensação de corrente de offset composto

basicamente por um amplificador CA 3140. Por ser um dispositivo

de diflcil manuseio ( Queima facilmente ) e por já estar

superado tecnologicamente, sendo difícil sua obtenção no



, .
comerCIO, O MOSFET foi substituído por um amplificador

operacional AD 515 com impedância de entrada da ordem de 1J~n.

Esta impedSnci a foi reduzi da para 1011.0 colocando-sel.m1aresistência

de mesmo valor na entrada do amplificador operacional. Com

isto, o RC do circuito foi reduzido para aproximadamente l(um)

segundo, posto Que a capacitância de entrada é da ordem de l~F.

Esta modificação melhorou bastante a estabilidade do sistema e

não comprometeu as medidas porque o tempo de medida Que nós

utilizavamos era de no máximo 10mS. O ci~cuitc d~tetcr e

amplificador é mostrado na figura 2.10.

11

10.1\.

osc.

Figura 2.10 - Suporte da amostra, detetor € amplificador

2.4.3.2 - FONTE DO PULSO DE CALOR

Como menci onado no 1tem 2.4.2, todas as i nformações são

obtidas durante o t.ransient.e do pot.encial Que é devido à não



uniformidade da temperatura em função do tempo e da posição ao

longo da amostra. Esta condição é consegui da fazendo com Que o

pulso de calor fornecido à amostra seja suficientemente rápido

de forma Que ao cessar o pulso, a energia fornecida encontre-se

apenas numa pequena faixa adjacente à superfície aonde foi

depositada. A partir daI, o calor começa a evoluir dentro da

amostra e ao chegar na distribuição de cargas, o sinal do

transiente do potencial é conseguido. A figura 2.11 é obtida

reso 1vendo-se a equação (4.1) com a cond ição de: ql..t:= a":': 2~ ,o

Que significa Que temos aproximado o pulso de calor a um delta.

Esta figura mostra a evolução da temperatura! no interior da

amostra. Importante é o fato de que em t = O o AT(x,t>

comporta-se como uma função delta, representando na verdade um

curtlssimo pulso de calor Que está localizado nesta posição e

Que a partir deste momento, começará a se alargar e percorerá

toda a espessura da amostra.

• l::..T(a,t)(UNIDADE ARBITRÁRIA)

•••.• 1' aO , âT (a,t) fi u•• o.tla

5

••32

o,OIS'JI
-

0,31"IO

O," O,.

x

a,oL

Figura2.11- Dependênciaespacialda temperaturano eletretoa diferentes
temposapÓs o finaldo pulsode calor (t.=O)



o calor depositado na superflcie metalizada da amostra é

oriundo de um pulso luminoso produzido por uma unidade de flash

Que por sua vez, fornece o pulso de calor à amostra. Esta

unidade de flash ( SUNPAKTHYRISTOR611) possui recursos Que

controla a duração do pulso luminoso. Os tempos dos pulsos são

mostrados pelas curvas de 1 a 8 na figura 2.12 Que apresenta a

intensidade de luz sobre uma fotocélula em funcão do tempo de,
duração do pulso do flash.

buRAÇÃo DOS PUUIOS MIDIDoa ••• )-'-S

1- 30
2-50
3-10
.150
s- 310
.·.20
7-1200
8-2500

t (p s)

Figura 2.12 - Relação da corrente produzida numafotocélula emfunção
do tempode duração dos pulsos.

A curva 8 represent.a a i nt.ensi dade de luz com pul so de

maior duração e as curvas de 1 a 7 são resultados das

interupções Que a unidade de flash permit.e realizar. Para a

técnica do pulso térmico, a duração do pulso fica entre 50~s e

80.u.s.

2.5 - PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS

Para ser real i zado um ci cl o compl et.o de medi das em cada

amostra de Teflon-Fep, várias etapas devem ser seguidas. De um

modo geral as etapas são: SeI eção das amostras, met.al i zação,



fixação! irradiação com UV, processos de carga por descarga

carona, medidas de DTE com posterior esfriamento e finalmente o

uso da t.écnica do pulso térmico para a determinação do

centróide e carga residual. Alguns cuidados foram tomados no

desenvolvimento dessas etapas, como segue.

As amostras eram selecionadas pois como se tratava de

filmes finos, algumas inperfeições como furos e enrugamentos,

poderiam prejudicar as medidas, tomando-se o cuidado de

selecionar amostras de um mesmo lote e procedência para

determinada etapa de medidas.

As metalizações com todos os metais foram feitas no

próprio laboratório por uma evaporadora modelo ML 468 78 - UF

série 0063 da METAL LUX. Como a espessura da metal ização tem

muita influência no uso da técnica do pulso térmico, tomou-se o

cuidado de controlá-Ia, padronizando a Quantidade de metal a

ser evaporado, já Que o sistema de metalização não dispunha de

controle na espessura desejada.

No processo de fixação, as amost.ras foram t.ensionadas e

presas por meiO de um bast idor de aIumlnio I como mostrado na

figura 2.13.

Figura 2.13 - ~astidor e amostra com uma face metalizada

Como podemos observar pela figura acima, as amostras



tinham -forma ciroular oom diâmetro de aproximadamente 4cm e

espessura de 25~m.

Após cada medida de DTE, as amostras eram retiradas da

estufa e esfriadas rapidamente ao serem colocadas sobre um

tarugo de metal à temperatura ambiente, favorecendo o rápido

congelamento das cargas nas posições alcançadas com o

aQuecimento. O maior cuidado nesse processo de esfriamento era

não permitir o enrugamento das amostras, pois isto dificultaria

a obtenção do sinal do pulso térmico na determinação do

centróide das cargas.
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CAPÍTt:'LO m

RESUL TADOS EXPE.qJMENTAIS E ANÁUSE DOS RESUL TADOS

Tendo descrito no capitulo ~nterior todas as té~nicas

utilizadas nas experiências realizadas; passaremos a apresentar

os resultados obtidos com essas técnicas, dando ênfase as

curvas de corrente obt.idas pela t.écnica de DTE, o potencial

medido pela sonda vibrante <voltlmetro eletrost.ático) ou pela

técnica de Kelvin e o centróide das cargas determinado pela

técnica do pulso térmico.

Como será constatado no desenvolvimento deste capitulo,

uma anál ise completa dos resul tados aqui descri t.os torna-se

di-F1ci1 pois surgem con-F1itos entre algumas medidas,

principalmente Quando t.entamos compreender os resultados Que o

Te-F1on-Fep irradiado apresenta ao ser carregado com corona

positiva. Os resultados vão sendo apresentados, enfatizando os

pontos relevantes em cada medida.

A
A •

seQuenc~a usada na apresentação dos result.ados

experimentais tem por base as etapas do desenvolvimento da

pesquisa.

3.1 - EFEITO DA LUZ UV CORONA NEGATIVA

A -Figura 3.1 apresent.a Quat.ro medidas de DTE em circuit.o

aberto Que mostra o e-Fei to da 1uz UV nas curvas de corrente

obtidas em di-Ferent.es amostras de Te-Flon-Fep.
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Figura 3.1 - Efeito da luz UV nas curvas de DTE
Curva i - Amostranão irradiada
Curva 2 - Amostrairrad. antes da carga corona
Clrva 3 - Amostrairrad. depois da caT'9Clcorona
CtrVa 4 - Amostrairrad. antes da metalização
( ver resultados na tabela i )

A cuva i é de uma amostra metal izada de um 1ado com

alumínio, carregada a -600 V na corona e depois submetida a uma

DTE com taxa de aquecimento constante de ZOC/minaté ZSOoC.Na curva

2. depois de metalizada, a amostra foi irradiada com UV,

carregada a -600 V e submetida à mesma DTE da primeira. Na

curva 3 a irradiação foi logo após carregar a amostra com o

mesmo potencial da primeira e segunda medidas. A Quarta medida,

representada pela curva 4, destaca-se por t.er sido irradiada

antes de ser metalizada com alumínio. Depois de metalizada, a

amostra foi carregada e submetida à mesma DTE das medidas

anteriores. Os resultados para os potenciais residuais,

centróides e cargas residuais estão na tabela i, abaixo.



Curvas
ITratamento !V. cr·V,.Xrrtr

, •
I

das amostras

(V'JnC/cm2(V)umnC/aa2

1

ISemirradi-,-600 44.5!-180 i 12,5 26,7;I Iação

2

IIrrad.antes -6GO44,5I-19

da carga

IiI3
,

Irrad.depois -60044,5i-14-!

da carga4

Ilr'rad.antes -60044,5-17512,526,0I

da metalização

Tabela1 - V;= Potencialinicialda amostra
O"i ==Cargainicialna ~lcie da amostra
V,.=Potencialresidual
X,. ==Centródedas cargas
a',. =Carga resi.dllal

Quando, nas tabelas, aparecer o slmbolo (~) na coluna

referente aos valores- do centrolde, isto indica que o mesmo não

pode ser determinado devido a que o sistema do pulso t.érmico

não apresentar boa resolução para potenciais residuais baixos.

No decorrer da pesquisa o sistema foi melhorado, como

mencionado no capitulo anterior.

Os resul t.ados mostram que várias aI terações ocorrem nas

medi das em Que o Tef 1on-Fep foi i rradi ado com ul t.ravi01et.a.

Observando a figura 3.1, podemos notar o deslocamento para a

esquerda dos picos de corrente das curvas 2 e 3,

correspondentes a amostras metalizadas e irradiadas, Quando

comparadas com a curva 1 referente a uma amostra não irradiada.

Os potenciais residuais para essas amostras irradiadas ficaram

mui t.o baixos, em torno de 15 vol t.s, chegando a 180 voI t.s na

amostra sem irradiação. É bom mencionar Que há uma concordância

nos valores dos potenciais residuais com as curvas de corrente



apresentadas na figura i. pois Quanto maior a área abaixo da

'61

curva, menor deve ser o potencial residual da amostr~-.

Depois Que essas medidas foram realizadas e recetidas

algumas vezes, duas hipóteses surgiram como tentat.iva em

explicar tais alterações. Como primeira hipótese, sugerimos que

poderia está havendo alguma oerturbacão.. na inter-race metal-

isolant.e e como segunda hipótese o Teflon-Fep, mesmo

apresentando coeficiente de transmissão aoroximadamente i (Fig.

1. 1) na faixa do UV, poderia está sendo alterado na sua

estrutura de volume, dando aos elétrons depositados pela carona
t

maior facilidade de se locomoverem dentro do mesmo.

Com o objetivo de confirmar essas hipóteses, realizamos a

Quarta medida (curva 4) cuja amostra foi irradiada sem o

contato metál ico. Se a segunda hipótese fosse verdadeira, a

Quarta medida deveria apresentar resultados semelhantes às

curvas 2 e 3 e o potencial residual teria um valor bem baixo,

como ocorre com essas medidas. Os resul tados mostram Que na

realidade a luz UV não altera a estrutura de volume do

material, pois a amostra irradiada sem contato comporta-se como

uma amostra não irradiada, tanto na forma da corrente medida

como no valor do potencial residual. Com base nest.es

resul tados, a segunda hipótese foi descartada e o efei t.o no

contato metálico t.ornou-se evident.e.

Uma vez mostrado Que o contato metál ico era perturbado

quando a luz ultravioleta era incidida, a pergunta agora era

saber o Que a radiação poderia estar causando no contato.

Se nas curvas de DTE há um deslocamento do Dica de

corrente para a esquerda e o potenci aI resi dual vai Quase a

zero com amostras irradiadas, significa Que há um Pavorecimento

na corrente de conducão
> pela DTE com um consec.uente

deslocamento das cargas depositadas pela corona. Estando
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confirmado que a luz UV altera a interface metal-isolante, esse

comoortamento nas levou a crer que a radiação provoca uma

injeção de cargas positivas do metal para o isolante, deixando

a superfície proxima ao contato com uma densidade de cargas

positivas elevada, cama representado no esquema 1.

+...-
- -+

.--o - -+
I~ - -+..--o~ ~N - -++--lú:J - +..,.-

a::

~
~

+~
lúlú ..J:I +lú

+~

Esquema 1 - Eletreta irradiado

Quando colocamos cargas negativas na superfície livre (sem

metalização) pela carona, uma mesma Quantidade de cargas

positivas ficam depositadas no metal, havendo uma neutralizacão~

das cargas negativas ali presentes. No final do processo

carona, o sistema metal-isolante apresenta carga liquida zero.

Com essas cargas depositadas, surge um campo elétrico no

sentido metal isolante (ver esquema 2) Que será responsável

oelo movimento das cargas dentro da amostra de Teflon-Fep_

E

Esquema 2 - Eletreto irradiado e carregado



Ao começar Q processo de aQuecimen t.o (JTE),
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as cargas

negativas migram em sentido contrária ao campo e -:s positivas

se movem no sentido do campo elétrico. Como a mobilidade das

cargas positivas no Teflon-Fep e superior a das cargas

"131 I - - bnegativas· ., estas começam a penetrar no vo ume da amostra ·em

antes. Este movimento inicial das cargas positivas seria Q

responsável pelo deslocamento para a esquerda dos picos de

corrente nas amostras irradiadas.

Um outro ponto a favor deste es~uema é a resposta dad-'i

pelo pulso térmico para as amostras irradi~das, -'i5 ouais

indicam a presença de cargas positivas e negativas em

Quantidades iguais no volume do material. Tais sinais serão

apresentados e discutidos na descrição de medidas posteriores e

uma análise mais detelhada será feita no capitUlO 4. Vale

resaltar Que amostras irradiadas e carregadas com carona

posi tiva só apresentam cargas de sinal posi tivo ao -r inal do

processo de aQuecimento, o Que está em concordância com a

hipótese sugerida .

.Para averiguar a uniformidade tanto nas amostras

carregadas pela carona na superf1cie como nas cargas residuais

Que a amostra retém logo após a DTE, foram feitos os

mapeamentos dos potenciais equivalentes das Quatro medidas

representadas pelas curvas da figura 3.1. As figuras 3.2, 3.3,

3.4, e 3.5 correspondem ao mapeamento da distr~blJição do

potenci aI superf iciaI antes e depoi s do processo DTE para as

curvas 1, 2, 3 e 4 da figura 3.1, respectivamente.
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CURVA 1 V.=800V
CURVA2 V. = 110'

2
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Figura 3.2 - Amostra não irradiada

Curva 1 - Potencial inicial de superfície
Curva 2 - Potencial residual após DTE

o

CURVA 1 v•• eoov
CURVA 2 ve= eoov
CUIIVA5 ve='. V

L x

Figura 3.3 - Amostra irradiada com carga coro na

Curva 1
Curva 2
Curva 3

Potencial inicial de superfície
Potencial após irradiação
Potencial residual após DTE



1

o

v.

CURVA 1 V. = SOO",
CURVA 2 V.= 14V

2

Figura 3.4 - Amostra irradiada sem carga corona

Curva 1 - Potencial inicial de superfície
Curva 2 - Potencial residual após DTE

1

CURVA 1 V•• eoov
CURVA 2 V.= 175V

x

Figura 3.5 - Amostra irradiada sem metalização prévia

Curva i
Curva 2

Potencial inicial de superfície
Potencial residual após DTE

Destas figuras, podemos observar Que as cargas depositadas

pela corona na superfície livre de metalização encontram-se
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distribuidas com bastante uniformid·ade. Nas figuras 3.2 e 3.5

as curvas de número 2 indicam Que mesmo após a DTE, as amostras

permaneClam com sua carga residual também uniformimente

distribuída. Importante é o fato da curva 2 da figura 3.3

coincidir com a curva 1 da mesma figura, indicando Que a

irradiayão não alterou a distribuiyão de cargas depositada pela

corona.

~ ? - rrNTATns M~T~LIrns""* •••• .....,_. t t ""'" •••••• Z I __

Com a hipótese de que a luz ul traf'l'oleta alterava

significativamente a interface metal-isolante, restava saber se

o metal Que servia como contato influenciava nos resultados.

Foram utilizados vários metais como contato (ver quadro 1) ..

todos eles apresentando função t.rabalho di ferente do aIumlni o

até então usado.

I

Metal
F.trab(eV)j

!Índio<In>
4,1

Aluminio<AD

4,2

Zinco<Zn>

4,3

Cobre (eu>

4,45

Cromo (er)

4,6

Ot.rO <Au)

4,9

Quadro 1 - Metaisusados como contato[Ref.18 ]

Com excessão do ouro, todos os outros metais tinham grau

de pureza de 99,9% I sendo o zinco I estanho, cobre e cromo

comercializados pela SATIS VACUUH Da BRASIL LTDA. Um outro

aspecto a considerar é a procedência do Teflon-Fep pois a



reprodutibilidade de resultados em Esse

material é dificil de ser alcançada Quando o mesmo tem

procedências diferentes. Nas
• 1\ •

experlenClas apresentadas a

seguir, o Teflon-Fep utilizado é da DUPONT e todas as amostras

foram tiradas de um mesmo late .

Segue abaixo todas as • J\ •

exper12nClas realizadas e os

resultados obtidos com os metais apresentados no Quadro acima.

Os resultados serão mostrados nos gráficos de DTE 8 em tabelas

-
Que seguem o mesmo modelo da tabela 1.

a) Alumínio

A figura 3.6 apresenta três curvas de corrente obtidas com

amostras de Teflon-Fep metalizadas com alumlnio. Devemos

lembrar Que as medidas representadas na figura 3.6 são

repetições das medidas apresentadas na figura 3.1. Seu objetivo

é dar inlci o à seQuenci a de medi das com diferentes con tatos

metálicos para posterior comparação.

....•.•.

220

-'o

./ ····.. 1

..... ,...,.....,
'.

180180

,-,
~ ,~ ,I ,

/\' \I \
I \'

2 \
\

\1

110

..-.... -_._.-.~..-..•..
o

100

.8

.4

••

.8

Figura 3.6 Medidas com contato de alumÍnio

Curva 1
Curva Z
Curva 3

Amostra não irradiada
Amostra com irrad. antes da carga
Amostra com irrad. depois da carga

( ver resultados na tabela Z )



Na curva i a amostra foi met.alizada I carregada com -600

liolts na carona e submet.ida a uma DTE até 250°C com taxa constante

de ZOe/mino Na curva 2, depois de metalizada, a amostra foi irradiada por duas

horas e meia antes de ser carregada e decais disto foi

submetida a mesma DTE da primeira amostra. Na curva 3 os

processos foram os mesmos Que a segunda amostra recebeu,

mudando apenas o fato da amostra ser irradiada com as cargas já

depcsi tadas na superf lcie. Os resul tados encontrados estão na

tabela 2.

Curvas

1

2

3

Vi

M

-600

-600

17;

44,5

44,5

Vr

M

-120

-10

-6

12,5 17,8

Tabela2 - Amostrascem contatosde aluminio

b) Índio

A figura 3.7 mostra medidas de DTE em amostras com

contatos de indio. Os processos para a obtenção dos resultados

foram os mesmos Que uti 1izamos nas amostras com contato de

alumínio. A tabela 3, abaixo da figura, apresenta os resultados

para estas medidas.
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Figura 3.7 - Medidas com contatos de índio

Curva 1 - Amostra não irradiada
Curva 2 - Amostra com irrad. antes da carga
Curva 3 - Amostra com irrad. depois da carga.
( ver resultados na tabela 3 )

Curvas V; 17·I Vr 17r

(V) (V)

1 -600 44,5 -112 16,6

I I

I

I J

j

I
I 2 -60044,5

I
-19 ~~I

, II I
i

I

I
I

II
I I

I
3 -60044,5-2~•I

I
I!I ! !

Tabela3 - Amostrascom contatosde Índio



c) Zinco

A figura 3.8 apresenta as medidas de DTE Quando o contato

metálico usado foi o zinco. Os mesmos procedimentos

experimentais foram obedecidos e os resultados estão na tabela

4.
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Figura 3.8 - Medidas com contatos de zinco
Curva 1 - Amostra não irradiada
Curva 2 - Amostra com irrad. antes da carga
Curva 3 - Amostra com irrad. depois da carga
( ver resultados na tabela 4 )

Curvas V·, ai Vr ar

M M

1 44,5 -70 .12,5 10,4

2 44,5 -6

3 44,5 -5

Tabela4 - Amostrascom contatosde zinco
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d) Cobre

Na -figura 3.9 as curvas de corrente em -função da

temperatura foram obtidas usando cobre no contato com o Teflon-

Fep. Os mesmos processos foram obedecidos e os resultados

encontram-se na tabela 5. abaixo .
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Figura 3.9 - Medidas com contatos de cobre

Curva 1 - Amostra não irradiada
Curva 2 - Amostra com irrad. antes da carga
Curva 3 - Amostra com irrad. depois da carga
( ver resultados na tabela 5 )

Curvas

1

2

3

v·I

M

-600

-600

-600

0".I

44,5

44,5

M

-36

12,5

12,5

10,5

ur

(nc.tCJD~

5,9

5,3

4,8

Tabela5 - Amostras com contatosde cobre



e) Cromo

Nas curvas de DTE da figura 3.101 o Teflon-Fep foi

metal izado com cromo. Os processos experimentais usados foram

os mesmos dos casos anteriores. Na tabela 6 estão os resultados

dessas medidas .
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Figura 3.10 - Medidas com contato de cromo

Curva 1 - Amostra não irradiada
Curva 2 - Amostra com irrad. antes da carga
Curva 3 - Amostra com irrad. depois da carga
( ver resultados na tabela 6 )

I
XrCurvas IV·!17· I
Vr I !IYrI I,

,I IM i<nc.tca~IM "jUUn> (nC/ca~
I

1

I -600I44,5I-50 I10.0

I9.3

t
I2

í -600I i-20
,

7.3
I5,144,5 , j I

! II I I

I

I
I 9,.1

I.1023 I -600I44,5I-50

Tabela6 - Amostrascom contatosde ,..,.•.•.•••.-..
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f) Ouro

Na figura 3.11 as medidas de DTE foram realizadas

ut i 1i zando ouro no conta to metál i co. Os processos de obtenção

dos resultados também são os mesmos Que utilizamos com os

outros metais e a tabela 7, apresent.a os resultados

encontrados .

TCOC)zao180

1

/ ••........ \........... ,
.' "o ,

'. ,
'... ,
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180
o

100

.2

.4
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Figura 3.11 - Medidas com contato de ouro

Curva 1 - Amostra não irradiada
Curva 2 - Amostra com irrad. antes da carga
Curna 3 - Amostra com irrad. depois da carga
( ver resultados na tabela 7 )

!!
T

,XrCurvas V·r;.IVr I Ir;rI ,I
M

iÚlClCII~IM
I(,Um) I(nc/CII~I

1

i -600I44,5
t

-150
I11,8I23,6I

Iti2
I -600j

44.5I-22
,8,3I4,9I Ii II

I -600

i I

I

i
3 I44,5I-57 9,3I11,4

I

Tabela7 - Amostrascom contatode ouro



- ANÁlISE DOS RESUL T ADOS

Observando as curvas da DTE e os resul tados apresentados

nas t.:ibel as I algumas idéias sobre o comportamento dos

dl'$c~a"tcscnn.~.os me.a·'l·~oe an11i utl·ll-~~~OS ca~aNo a"all'~~d~c• "-•.• ,1 .•.• ""'.• v~" • v .• """.J .•.•••• 4 •....••...• ~ .•..I ,. "'-6 ....•_.

De um modo geral, não há um comportamento igual nos

resul tados encontrados oara os diferentes contatos metál ices.

mesmo Quando as amostras não foram irradiadas. Mas, observando·

os resultados, podemos ver Que
,

alguns metais apresentam

características semelhant.es Quando analisados individualmente,

o Que nas permit.e dividi-Ias em dois grupos. No primeiro grupo

temos o AI, In e Zn e no segundo grupo o eu, Cr e Au.

Analisando os resultados da primeiro grupo, not.amos um

evidente deslocament.o para a esquerda dos picos de corrente nas

amostras irradiadas com luz ultravioleta com contatos de

alumínio e zinco, já Que os mesmas apresentam um único pico de

corrente. O índio, por outro lado, apresenta dois picos de

corrente mesmo Quando não irradiado e o interesante é a

inversão na int.ensidade dos picos de corrente quando a amostra

é irradiada, como pode ser visto na figura 3.7. Um outro ponto

a considerar neste grupo é o pot.encial residual medido que tem

um valor bem inferior nas amostras irradiada~ Quando comparado

com o potencial das amostras sem irradiação. Nas figuras 3.6,

3.7 e 3.8 observamos Que as curvas de corrente das amostras

irradiadas com UV começam bem antes, sugerindo que já deva

existir movimento das cargas positivas injetadas pelos contatos

em conjunto com o movimento das cargas negativas depositadas na

superflcie livre pela carona. Nas amostras irradiadas os picos

de corrente encontram-se em torno de 160°C e nas não irradiadas

prÓximosaos 200°C.Um out.ro ponto semelhante
,e a uniformidade
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apresentada pelas cargas residuais distribuidas por lodo o

volume do material para as amostras não irradiadas, pois as

três medidas aoresentaram Xr= 12~~m.

Nas medidascomcontatos de Índio, a amcs+...ra,..,ãoirradiada já apresenta um

pico de corrente em 160°Co QL'enos sugere a hiPotese de QUeeste contato já seja

injetor de btracos mesmonão irradiado, e QUea radiação aumentao processo pois

este pico torna-se mais evidente ao irradiarmos as amostras. Com todas estes

argumentos levantados, podemos consid~rar estes três m~tai5

como semelhantes no tocante à injeção de cargas e o que é mais

importante, seus resultados estão de acordo com nossa hipótese,
de injeção de cargas positivas na superfície próxima ao contato

durante a irradiação.

No segundo grupo o comportament.o do cobre e cromo como

contatos para o Teflon-Fep é diferent~ daqueles relacionados

no primeiro grupo, pois não são observadas alterações na

localização dos picos de corrente Quando as amostras são

irradiadas e os potenciais residuais medidos não apresentam

diferencas significativas Quando comparados às amostras não•

irradiadas, com as cargas residuais apresentando uma boa

uniformidade, pois não há muita diferença nos valores dos

centróides determinados pela técnica do pulso térmico. Podemos

notar pelas curvas da DTE Que as amostras não irradiadas ~á

apresentam sinal de injeção por parte dos contatos, pois as

curvas de número 1 nas Ti guras 3.9 e 3.10 Que represer. tam as

amostras não irradiadas, começam antes das curvas 2 e 3 Que

correspondem às amostras irradiadas em ambas as figuras.

Observando a figura 3.11 e os resul t.ados da tabel a 7 em

cujo cont.ato metálico foi usado ouro, a menos do valor medido

para o potencial residual na amostra não irradiada Que é

elevado, todas as características analisadas para as amostras

com contatos de cobre e cromo estão em concordância com os
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resul tados para as amostras com contat.os de ouro. Pel a figura

3.i1 podemos deduzir Que o contato de ouro mesmo não irradiado,

evidencia uma maior injeção de cargas positivas Que os contatos

de cobre e cromo pois a curva 1 tem inIcio bem mais acentuado

para este contato do Que com os outros doi s .Um outro ponto

semelhante nesse grupo de metais é a localização dos picos de

corrente máx ima Que estão em torno de 190°C, o QUeaté o momento é

difícil de ser entendido.

Realizados estes ccrnentários sobrs o segundo grt.,lpOde metais, podemos

afirmar que tais contatos não apresentam respostas que venham confirm..ara
!

hipótese de QUea luz W seja a responsável pelo processo de injeção de cargas

pOsitivas pelo cont.ato metálico, pOis os contatos não irradiados já apresentam tal

ereito de injeção. Isto pode está sugerindo QUeos contatos de eu, Cr, e Ausejam

injetores de buracos mesmona ausência da luz W.

Coincidência ou não, a distinção destes dois grt.JPOSde metais é bem

evidenciada QUandoobservamos os valores da ft...rlÇãotrabalho listadas no QUadro

L In<4.1eV),Al<42eV>e Zn<4.3eV>formamo primeiro grupo e Cu<4.45eV>,Cr<4.6eV>e

Au!4.geV)o segundo, cem o índio apresentando umapequena diferença na forma da

ctZ'va de corrente no primeiro grupo e o ouro do grupo dois diferenciando do

cobre e cromo no valor do potencial residual QUandonão irradiado. Segundo

Davies~~, vários metais injetam cargas Quando em contato com

materiais isolant.es e a eficiência na injeção é fort.iment.e

dependente da função t.rabalho do metal em contato e da função

trabalhe do isolante. Segundo ele, 3 função trabalhu do Teflon-

PTFE é da ordem de 4.26eV, devendo o Teflon-Fep ter

praticamente o mesmo valor. Em suas experiências com contatos

metálicos em vários materiais isolantes, ele observou Que em

condições normais os met.ais com função trabalho elevada,

injetam cargas positivas e aQueles com função trabalho próxima

à do isolante, injet.am predominantimente cargas negativas. É

claro Que no nosso caso, a luz ultravioleta altera esse

processo de injeção, tornando os metais In, AI e Zn injet.ores



de cargas positivas. Duke
,Ir'. _ .-..rI .. , _ ... ;JPJ

at al- - tambem aflrma ser a lnJeçao

dependente da função trabalho do metal. Segundo ele, A posição

do n1vel de Fermi do met aI pode estar local izado próx imo aos

estados acei tadores ou doadores Que o isol ante apresenta I e

este posicionamento faz com Que o metal seia injetor de cargas

positivas ou negativas .

•••• 1\

3.3 - VARIAÇAO DE PARAMETROS

3.3.1 - VARIAÇÃO DO POTENCIAL DE SUPERFÍCIE INICIAL

Em todas as medidas apresentadas até o momento, as

amostras foram carregadas por um processo de carga corona em

que a aplicagão de um potencial de -600 volts em amostras de

25Um de espessura corresponde a uma densidade de cargas de

44,5nC/cm2 presente na superfície livre do eletreto.

Selecionamos algumas amostras de Teflon-Fep da DUPONT

metalizadas com alumínio e, variando o potencial de superfície

inicial, realizamos duas 1\ •
seQlje.n~~asde medidas nestas amostras

cujo objetivo era analisar ~e o aumento do campo elétrico

alterava a influência da luz UV nos contatos metálicos.

A figura 13 apresenta as medidas de corrente para uma

amostra carregada a um potencial de -1200 volts na superf lcie

livre.
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Figura 3.12 - Amostras carregadas a -1200 volts

Curva 1
Curva 2
Curva 3

Amostra não irradiada
Amostra irrad. antes da carga
Amostra irrad. depois da carga

Na curva 1 a amostra foi carregada a esse potencial e

submetida pela técnica da DTE a um processo de aquecimento até

250°C com taxa de zOC/min.Após a DTE o potencial residual foi medido

pelo voltlmetro eletrostático e o centróide e a carga residual

calculados pela técnica do pulso térmico. Na curva 2, antes da

amostra ser carregada a -1200 volts, ela sofreu uma irradiagão

com luz ul travioleta por duas horas e meia e na curva 3, a

diferença está no fato da amostra ter sido irradiada depois da

carga ser depositada pela corona. A tabela 8 apresenta os

resul t.ados para o Vr, x,. e ar das medidas real izadas a -1200

volt.s.

-189,2

I
i

_____89,2 1 -4 I I ~ I !

I

.Ii
1200

1200

3

2

! x..
--,

I Curvas

V·a·Vr arI, I-

I
M<nc/ca~(V)<.um>(nCIcm~

!!
j I!I I1200 I23.0I

.1I 89,2-13911,2i
I

I !! I
!

I
jI
I
1i
IIII
i
Tabela8 - Resultadospara amostrascom Vi = -1200volts



47

Na segunda seQuência de medidas usamos -2000 voI ts como

potencial de super-flcie inicial. As curvas da DtE são

apresentadas na -figura 3.13 e os resultados estão na tabela 9,

lembrando Que os processos experimentais seguem a mesma ordem

apresentada para as medidas com -1200 volts .
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Figura 3.13 - Amostras carregadas a -2000 volts

Curva 1 - Amostra não irradiada
Curva 2 - Amostra irrad. antes da carga
Curva 3 - Amostra irrad. depois da carga

( ver resultados na tabela 9 )
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I
I Curvas

V·a·Vr arI I

IM
<ncJCII~M(Um)(nCI'CIIZ,

1

-2000148,7-16:512,524,5

I

I

I2
-2000148,7-4~I

~
I I

I
I!

I II
I

/
I I

I
I

I
3I -2000 I148,7 i-14~
I

~ I
I I

I I

Tabela9 - Resultadospara amostrascom Vi = -2000 volts



- ANÁLISE DOS RESV'L TADOS

Para termos uma melhor visão do comportamento Que o

Teflon-Fep apresenta ao variarmos o potencial de superflcie

inicial e Que aIterações as curvas da DTE sofrem Quando as

amostras são irradiadas a diferentes po~enciÃis, graficamos

algumas figuras comparando as respostas apresentadas pelas

curvas das DTE nas amostras carregadas a difer,entes potenciais.

Na figura 3 ..1.4as três curvas são os resultados das amostras

não irradiadas. Na figura 3..1.5as amostras foram carregadas com

seus respectivos pot.enciais depois de serem irradiadas e na

figura 3 ..1.6as amost.ras foram irradiadas depois de serem

carregadas a -600 volts, -.1.200volts e -2000 volts.

As tabelas .1.0,.1..1.e .1.2apresentam, respectivamente, os

resultados para as medidas descritas nas três figuras acima.

~ 1 \lllI-IOOV
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~. ",.- I.OOOV
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o
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0,0
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140 180 180 100

Figura 3.14 Amostras não irradiadas

( ver resultados na tabela 10 )
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Curvas V·, 0'; Vr O'r

(V) (V) (nC/aa~

i -600 44,5 -120 12,5 i7,8

2 -1200 89,2 -139 ii,5 23,0

3 -2000 i48.7 -165 12,5 24,5

Tabela 10 - Resultados para as amostras não irradiadas
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Figura 3.15 - Amostras irradiadas antes da carga

( ver resultados na ~hl 11 )

Curvas Vj ai Vr O'r

-489,2-12002

t

Iii,I
I

I 3 I -2000 I 148.7 ~ -4 ~ • L

1

(ncfca~ I II
i M M(Um)(JIC/ca~

I
I

I

I

i -60044,5-10•
I•I I

1
I
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Tabela 1i - Resultados para as amostras irrad. antes da carga
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Figura 3.16 - Amostrascomirradiação depois da carga

( ver resultados na tabela 12 )

Curvas v·t (Ti Vr (Tr

M (V) (nc/em:;

1 -600 44,5

2 -1200 89,2 -1

3 -2000 148,7 -14

Tabela 12 - Resultados para as amostras irrad. depois da carga

Observando as figuras 3.12 e 3.13 e os resul t.ados nas

tabelas 8 e 9 cujos pot.enciais iniciais são -1200 volts e -2000

volt.s, respectivamente, podemos concluir Que tais medidas

apresentam o mesmo efei t.o Que a luz UV causa nas amostras

irradiadas a -600 volts (fig. 3. 6). Há um deslocamento

considerável dos picos de corrente para a eSQuerda Quando as



amostras .~
sao irradiadas e mesma carregadas a potenciais malS

elevados, seus potenciais residuais vão quase a zero! estando

em concordânci a com o final das curvas 2 e 3 Que apresentam

corrente praticamente zero. Um outro pont.o a consi derar
,e a

forma das curvas 2 e 3 Que se i ni ci am bem antes da curva 1

tanto na figura 3.12 como na figura 3.13, lembrando Que o mesmo

ocorre para aS'amostras carregadas a -600 volts.

Comparando as medidas a diferentes potenciais, observamos

que a corrente gerada pela DTE se inicia bem antes à medida que

aumentamos o campo elétrico e mesmo isto ocorrendo, quando, ,

olhamos as figuras 3.15 e 3.16, notamos Que todos os picos de

corrente ficam em torno de 160°C, pois nestes casos as amostras

foram irradiadas com luz ultravioleta. Como era de se esperar,

um aumento no potencial de superflcie origina uma maior

intensidade no pico de corrente pois mais cargas participam do

processo de geração da corrente.

Observando a figura 3.14 Que compara medi das de DTE em

amostras não irradiadas, notamos Que a curva 2 já mostra um

pi co de corrente a 160°C e QUeao aumentarmoso potencial inicial para -

2000 volts. o pico a esta temperatura se torna bem maior. Isto indica QUe um

aumentono campoelétrico provoca uma injeção de cargas posit.ivas pelo contato,

mesmoquandoas amostras não foram irradiadas e que a irradiação apenas acelera

o orocesso de injeção. Os potenciais residuais em todos os casos não são muito

diferentes nas amostras não irradiadas, pro·.•.'avelmenteporque há i.l.lTla tendência à

saturação das armadilhas profundas..

3.32 - VARIAÇÃO DA INTENSIDADE DA RADIAÇÃo

Um outro parâmet.rocomo aual nos preocupamosnesta fase do trabalho, foi
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cem o aumento na intensidade da radiação. Este aumento é conseguido quando

aproximamos a amestra da fente de luz UVJ como mencionado no item 2.1 do capitulo

2. Emtodas as medidas anterio.~ as amostras foram irradiadas a uma distância de

4Gcmda fonte de luz. Nesta fase foram realizadas medidas com as amostras a 25cm

de distância, aumentando consideravP..1mente a intensidade da radiação. Devemos

salientar Que o Teflon-Fep utilizado nessas medidas não foi fabricado pela

DUPONT, podendo o mesmo apresentar pequenas alterações nos resultados

experimentais já que, mesmo pertencendo ao mesmo lote de amostras, a

reprodutibilidade exata de resultados é muito difícil.

A figura 3.17 apresenta as medidas da DTEcom amostras irradiadas a ZC.JCm

em comparayão com uma amostra não irradiada e na tabela 13 apresentamos os

resultados encontrados. A sec:nJência experimental é a mesma apresentadas nos

casos anteriores, em QUeuma amostra não irradiada é comparada a uma amostra

irradiada antes da carga e comumaoutra irradiada depois da carga carona .
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Figura 3..17- Amostras irradiadas a 25cm
Curva 1 - Amostra não irradiada
Curva 2 - Amostra irrad. antes da carga
Curva 3 - Amostra irrad. depois da carga
( ver resultados na tabela 13 )



! Curvas

1

2

3

v·I

r>J)

-600

-600

-600

cr·
J

44,5

44,5

v,.

-190

-27

-28

10,5

cr,.

(nC/OI~

33,5

-.-- J

iL-.. ",- I ~ '

Tabela13 - Resultadospara amostrasirrad.a 25cm

Para estas curvas pudemos fazer uma análise da

distribuição residual das cargas em virtude do aperfeiçoamento

do dispositivo do pulso térmico, já discutido no capit.ulo 2.

Surpreendentes foram os sinais obtidos por esta técnica quando

as amostras eram irradiadas, mesmo apresentando potenciais

residuais baixos. As figuras 3.18, 3.19 e 3.20 mostram os

sinais apresentados pelo pulso térmico na determinação do

centróide das cargas para as medidas referentes às curvas II 2

e 3 da figura 3.17.
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Figura 3.18 -Sinal do pulso térmico após a DTE para
a amostra não irradiada
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Figura 3.19 -Sinal do pulso térmico após a DTE para a
amostra irradiada antes da carga
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Figura 3.20 -Sinal do pulso térmico após a DTE para a
amostra irradiada depois da carga

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Para fazermos uma melhor análise das possíveis alterações

que o aumento na intensidade da radiação apresenta nas curvas

da DTE, graficamos as figuras 3.21 e 3.24 que comparam medidas

com amostras irradiadas a 40cm e 25cm, estando todas carregadas
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a um mesmo potencial i nioiaI de -600 voi ts. Na figura 3.2ias

amostras foram irradiadas antes da deposição das cargas pel.a

corona e na figura 3.24 as amostras foram irradiadas depois Que

as cargas foram depositadas. As figuras 3.22 e 3.23 representam

os sinais do pulso térmico obtidos para as amostras irradiadas

a 40cm e 25cm, respectivamente, antes da carga carona e nas

figuras 3.25 e 3.26 estão os sinais referentes às medidas da

figura 3.24, nas quais a irradiação foi logo após a carga.
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Figura 3.21 - Medidas comparativas

Curva 1 - Amostra irradiada a 40cm
Curva 2 - Amostra irradiada a 25cm
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Figura3.22-Sinaldo PT para amostra Figura3.23-Sinaldo PT para amostra
irradiadaa 40cm irradiadaa 250m
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Figura 3.24 - Medidas comparativas

Curva 1 - Amostra irradiada a 40cm
CUl""Va2 - Amostra irradiada a 25cm
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Figura 325-Sinal do PT para amostra Figura 326-Sinal do PT para amostra
irradiada a 40cm irradiada a 250m

Pelos resultados apresentados na figura 3.17 e na tabela

13, podemos conclui •.• Que aumentando a intensidade ria radiação

ultravioleta o de injeção pelo contato continua

ocorrendo, pois as curvas da DTE das amostras irradiadas tambem

se deslocaram para a esquerda e os potenciais residuais ficaram

bastante reduzidos Quando comparados ao potencial residual de -

190 volts Que a amostra não irradiada apresentou. Quando os

sinais do pulso t.érmico foram tirados para a determinação do

centróide das cargas nas amostras irradiadas com luz UV

(figuras 3.19 e 3.20>, a forma Que eles apresentaram foi
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bastante diferente das curvas normais (fig. 3.18), ela começa

do zero e aumenta lentamente até atingir um valor constante.

~I
I

Estes sinais apresentados pelas amostras irradiadas
A

veem

confirmar a hipótese sugerida de injeção de cargas positivas

pelo contato metálico e também indica Que estas cargas não

sofrem um processo de neutralização com as cargas negativas da

carona, pois a forma apresentada por eles indica a presen9a de

cargas positivas e negativas, separadas, dentro da amostra.

Estes sinais serão analisados com mais detalhes no capitUlO 4.É
.

bom sal ientar que não fica descartada a hipótese de ocorrer
t

algumas recombinações das cargas positivas com as negativas.

Surpreendente é o fato de que ao compararmos as curvas da

DTE com amostras irradiadas a 40cm e 25cm apresentadas nas

figuras 3.21 e 3.24, notamos Que o pico de corrente se localiza

à direi ta nas amostras irradiadas a 25cm. mostrando Que ao

invés do aumento da intensidade da radiação provocar um maior

efeito da luz UV, ele causa na verdade uma diminuição relativa

na geração da corrente elétrica. Estas medidas foram repetidas

algumas vezes e todos os resultados foram semelhantes. É lógico

Que tanto os resultados para Vr como o deslocamento dos picos de

corrente para a esQUef"'da e o reTorgo dos sinais do pu1so t érmi co, i ndi cam

claramente Que o efeito ocorre mas, difícil é imaginar, no

momento, algum mecanismo Que explique o movimento do pico de

corrente para a direita nas amostras irradiadas a 25cm (figuras

3.21 e 3.24) pois, a principio, um aumento na intensidade da

radiação deveria provocar um aumento no processo de injeção de

cargas positivas e portanto a corrente deveria ocorrer antes,

Quando comparadas com as amostras irradiadas a 40cm. Curioso

também é a diferença na intensidade dos sinais do pulso térmico

p.ara as amostras i rradi adas a 25cm de di stânci a _ Nas etapas

seguintes, t.odas as amostras foram irradiadas a 40cm de

distância da fonte de luz UV.
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3.4 - ESTJDANDO A PERSISTENCIA DO EFEITO DA Lu'Z W - CCRONA NEC~TIVA

No decorrer das
, :\ .

experlenClas, algumas indagagões surgiram

a respei toa da permanênci a do efeito Que a 1uz UV gera no

contato metaI-i solante. Esperávamos Que uma vez irradiada J a

amostra se descarregasse todas as vezes Que fosse carregada e

submetida a um processo de OTE e Que a posição dos picos de

corrente não sofressem alterações. Um outro ponto relevante era

estudar o efeito de várias irradiações em uma mesma amostra.

Para tal fim, várias medidas foram realizadas a repetidas para

confirmação, sendo este o propósito desta Quarta etapa de

experiências. Em todas as medidas realizadas nesta fase do

trabalho, o Teflon-Fep usado é de mesma procedência Que o

mat.erial usado nas medidas do item 3.3.2 da et.apa ant.erior e

todos os cont.at.osmetálicos foram feit.os com alumínio. As

medidas com seus respectivos resultados seram apresent.adas e as

respostas analisadas posteriormente. A t.itulode comparação, a

figura 3.27 mostra tr~s sucessivos processos de carga corona e

DTE em uma mesma amostra de Teflon-Fep não irradiada.
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Figura 3.27 - Amostra não irradiada
Curva 1 - 1a Cargae 1.1DTE
Curva2 - 2.1 Cargae 2.1 DTE
Curva3 - 3.1 Cargae 3.1 DTE

(verresultadosna tabela14 )



Na curva 1 a amostra foi carregada a -600 vol ts e logo

após sofreu uma primeira DTE. Na curva dois a mesma amostra toi

carregada novamente até completar -600 volts e submetida a uma

segunda DTE e na curva 3 ela sofreu uma t.erceira carga até

at.ingir novament.e -600 volts e logo após uma terceira DTE. Os

resultados para os potenciais residuais e o valor dos

cent.róides calculados estão na t.abela 14, com os sinais obtidos

pela técnica do pulse térmico apresent.ados na figura 3.28,

abaixo da tabela.

Curvas

1

2

3

Vi

M

-600

-600

aj

44,5

44,5

44,5

Vr

M

-190

-331

-330

10,5

12,.1

12,5

33,5

50.7

48.9

Tabela 14 - Resultadosda amostranão irradiada
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Figura328 - Sinaisdo pulsotérmicoda amostranão irradiada
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Na figura 3.29 a amostra foi i rradi ada uma
, .
unlca vez e

depois carregada algumas vezes com intercaladas medidas de DTE.
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Figura 3.29 - Amostra irradiada uma única vez

Curva 1 - Irradia1ão I la carga e la DTE
Curva 2 -T Carga e 2 OTE
CtZ'Va3 - aaCargae3a OTE

( ver resultadosna tabela15 )

Na curva 1 a amostra Toi irradiada. carregada a um

potencial de -600 volt.s e submet.ida a uma primeira OTE. Na

curva dois a mesma amostra Toi carregada novamente até at.ingir

-600 volts e sOTreu uma nova OTE e na curva 3 ela recebeu uma

nova carga até -600 volts e uma nova OTE. Os resultados para os

potenciais residuais estão na tabela 15 e os sinais do pulso

térmico são apresentados na Tigura 3.30.

Curvas Vi ai Vr

M M

1 -600 44,5 -25

2 -600 44,5 -100

3 -600 44,5 -133

Tabela 15 - Resultadosda amostrairradiadauma únicavez
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Figura 3.30 - Sinais do pulso térmico para amostra irrad. uma única vez

Na Tigura 3.31 uma mesma amostra sOTreu várias

irradiaç:ões. Após cada irradiaç:ão a amostra era carregada e

depois submetida ao processo de aquecimento.
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Figura 3.31 - Amostra com sucessivas irradiações

Curva 1 - 1.1Irradiaç:ão, 1.1Carga e 1.1 DTE

Curva 2 - 2.1 Irradiaç:ão, Za Carga e 2.1 DTE

Curva 3 - 3.1Irradiaç:ão, 3.1Carga e 3.1DTE

( ver M!SUl.tadosna tabela 16 )



Na curva a amostra foi
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irradiada pela primeira vez]

carregada a -600 volts na carona e depois sofreu uma primeira

DTE. Na curva 2 a mesma amostra foi irradiada novamente,

recebeu uma segunda carga até atingir -600 volts e uma segunda

DTE e na curva 3 I depois da terceira irradiação e terceira

carga até -600 volts} a amostra sofreu outra DTE. Os potenciais

residuais medidos depois de cada DTE estão na tabela 16 e os

sinais do pulso térmico depois de cada DTE são apresentados na

figura 3.32.

Curvas I
v·Ia· !Vr IXr Iar

iI

I I

I

<ncJCII~I I ifTlC/CII~(V) M<um> IIji
I -600I44,5
I-25 I I

II
-I-

Ii1I
2

i -600144,5I-6S I-I-I

I
jIIi3 I -600I44,5

I-90 i i i
I --I

iIj

Tabela 16 - Resultados da amostra comsucessivas .irradiações

2 20 ~V/c~
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3
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Figura 3.32 - Sinais do pulso térmico da amostra com sucessivas irradiações



- ANÁLISE DOS RESUL TAnOS

PaI a figura 3.27 e os resuI tados da tabel a 141 notamos

grande diferença nas respostas das amostras representadas pelas

curvas 2 e 3 em relagão à amostra da curva 1. A primeira

diferença é o fato das curvas 2 e 3 afasterem-se para a direita

quando a amostra é carregada uma segunda e terçeira vez e outra

diferenca está no aumento substancial que o potencial residual,
aoreser.ta Quando a amostra é carregada uma segunda vez, mesmo

os valores dos centróides indicando uma boa uniformidade nas

cargas residuais. Ao analisar a figura 3.29 e os resultados da,
tabela 15, notamos Que as mesmas características listadas para

as amostras da figura 3.27 são válidas para as amostras

representadas pelas curvas 1, 2 e 3, mudando apenas o fato dos

sinais do pulso t.érmico serem diferent.es, como pode ser visto

ao compararmos as figuras 3.28 e 3.30. Isto indica Que mesmo

irradiando a amostra de Teflon-Fep (fig. 3.29), um segundo

processo de aquecimento aniquila o efeito Que a luz UV causa na

interface metal-isolant.e, pois se houvesse uma perSistência no

efeito, o pico de corrente t.enderia a permanecer no mesmo lugar

e a amostra cont.inuaria ficando limpa de cargas, ou sejai com

um Vr muito baixo. É bom resaltar Que mesmo a irradiação

ocorrendo depois da primeira carga, um segundo aquecimento leva

o pico de corrente para a direita e o potencial residual fica

elevado, mostrando o mesmo comportamento Que as medidas da

figura 3.29 apresentaram.

Na tentativa de entender tais resultados, imaginamos Que a

temperatura possa estar afetando a estrutura interna do

material, fazendo com Que haja maior dificuldade para as cargas

negativas se locomoverem, sendo necessário maior energia de

ativação (maior temperatura) para Que elas consigam se mover.

Os sinais do pulso térmico apresentados na figura 3.30, indicam

Que as cargas posi tivas injet.adas pelo contato começam a se
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restringir na região mais próxima da superfície com contato

metálico, com as cargas negativas tomando maior espaço dentro

do volume do material. Como dito anteriormente, malS

. .j: •.••ln.ormaçoes sobre esses si nai s serão apresentadas no capl tul o

4.

Com o objetivo de analisar a influência da temperatura nas

amostras irradiadas, tomamos uma amostra irradiada nas mesmas

condições anteriores
CI- aquecemos até

con~an~ de 2oC/~n. Depois de esfriada, a amostra foi carregada a

-600 vaI ts e logo após Toi realizada uma DTE. A., Tigura 3.33

compara as curvas de DTE para uma amostra irradiada sem

annealing com uma outra irradiada com annealing.

180 180 200 Z20 MO TtOC)1«J120

" .
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1, .a ', ,, ,

" ,
~~" " ....••--

100

C\IflA 1 ••••=- 25V

CUIIVA Z vr-aoov

o-
.a

••
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Figura 3.33 - Hedidas comparativas

Curva 1 - Amostra irradiada sem annealing
Curva 2 - Amostra irradiada com annealing

o potencial residual para a amostra pré-aQuecida Ticou em

-200 volt.s (-25 sem annealing) e o centróide em 12,9~m. Os

sinais do pulso térmico após a DTE são apresentados nas figuras

3.34 e 3.35 para as amostras' i rradiadas com e sem anneal ing I

respect.ivamente.
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Figura3.34-Sinaldo PT para a amostra FigU"'a3.35-Sinaldo PT para a amostra
irrad.com annealing irrad.sem annealing

Podemos concluir que a temperatura destrói o efeito

produzido pela radiação UV, já que o sinal do pulso térmico é

normal em amostras irradiadas com annealing.

Continuando a estudar o efeito da temperatura nas amostras

irradiadas com UV, uma outra amostra foi irradiada nas mesmas

condições anteriores, carregada a -600 volts e submetida a uma

DTE até 200°C com taxa de Z°c/min.Na figura 3.36 comparamos as

curvas de corrente para uma amostra irradiada com DTE até Z500C

cem a amostracujaDTE foiapenas até ZOOoC.
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Figura 3.36 - Medidas comparativas a diferentes DTEs.

Curva 1 - DTEaté ZSOoC

Curva 2 - DTEaté 200°C

o potencial residual para a amostra com DTE até 200°C Foi de

-96 '101 ts e -25 '101 ts para a medida com DTE até 250°C. Os sinais do

pulso térmico destas medidas são apresentados nas -Figuras 3.35 e 3.37,

respectivamente.
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Figura 3.37 - Sinal do pulso térmico para medida com DTEatá 200°C

Com base nestes resultados, podemos ver Que um aquecimento

até 200°C nas medidas de DTE já evidencia o efei to da luz UVI

pois a essa temperatura o potencial residual já é menor que -
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iDO 'v' a 1ts e a sinal do Dulso térmico já indica a in.jeçãa de

cargas positivas.

Cemo mencionado acima, a temperatura destrói o efei to da

luz UV. Este fato tanto está presente nas amostras irradiadas

uma única vez Quando aquecidas novamente (fig. 3.29 e tab. 15),

como nas amostras Que receberam um pré-aquecimento (fig. 3.33

). Na figura 3.31 mostramos medidas consecultivas de DTE em uma

mesma amostra mas com irradiação prévia a cada medida. Notamos

que nestes resultados não ocorrEm altEracões consideráveis na,
posição dos picos de corrente e os pot.enciais residuais não

f

sofrem aumentos bruscos de uma medida para outra. Como a única

diferença dessas medidas para as anteriores é o fato de Que

houve três irradiações numa mesma amostra, podemos concluir

então Que mesmo havendo alterações na estrutura interna do

material causada pela temperatura, a segunda e t.erceira

irradiação continua reforçando o efeito causado pela primeira.

Esse reforço pode ser devido a uma maior injeção de cargas

positivas causada pelas sucessivas irradiações. A curva 3 da

figura 3.32 pode estar indicando esse fato, pois ela apresenta

uma inversão na polaridade do sinal AV próximo a t=O. Essa

inversão pode indicar uma maior concentração de cargas

positivas próximo à superfície metalizada.

3.5 - MEDIDAS DE CORRENTE EM CIRCUITO ABERTO COM

TEFLON-FEP METALIZADO NAS DUAS FACES

Para confirmar diretamente se havia injeção de cargas

pelos contatos metálicos para o interior dos eletretos em

estudo e se havendo tal injeção, Que portadores de cargas

(positiva ou negativa) era injetado com maior facilidade sob o

efeito da luz UV, foram realizadas algumas medidas de DTE em



circuito aberto, metalizando o Teilon-Fep em ambas as faces. A

procedência do material usado é da DUPONT, mas do lote 2 para

haver uma
,

nitida distinção com os materiais usados nas

primeiras medidas.

o processo de carga utilizado nessas medidas foi diferente

do processo carona Que usamos nas medidas anteriores pois ali,

o Teflon-Fep era metalizado apenas de um lado, ficando o outro

em aberto para a deposição das cargas pela corona. A~ui,

.utilizamos uma fonte de tensão De na aplicação'de uma diferença

de pot.enciaI de 600 volt.s entre os dois cont.atos metálicos.,
Devemos lembrar Que as medidas apresentadas a seguir foram

repetidas e t.odos os resultados foram semelhantes. Dois

diferentes contatos metálicos foram usados nas experiências com

dupla face metalizada.

3.5.1 - HEDIDAS COM CONTATOS DE ALUMÍNIO

A fi9ura 3.38 mostra duas curvas de corrente em circui to

aberto cuias amostras foram irradiadas com luz UV como

mencionado no capitulo Z.
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Figura3.38- Amostrasirradiadas

Curva 1 - Polaridadepositivano contatoirradiado
Curva 2 - Polaridadenegativano contatoirradiado



Na curva i a amostra roi metalizada primeiro no lado i
(ver eSQuema 3, abaixo), irradiada neste contato através da

superf lei e 1i 'Ire e logo depoi s metal i zada na out ra f aee que

estava livre. Aplicamos uma diferença de potencial de 600

volts, deixando o lado em aberto com polaridade negativa. Na

curva 2 o processo experimental foi o mesmo da curva 1, mudando

apenas a polaridade da face em aberto para positivo (ver

eSQuema 4. abaixo).

2I 2,
--t r/I •• -72Y

I~

IIH f;:1 : ~II

/1 \ka221Y

II~

liA
I

+

EsQUema 3 - Amostra irradiadano
ladopositivo

EsQuema 4 - Amostra irradiadano
ladonegativo

A rigura 3.39 compara a amostra com polaridade positiva no

lado irradiado com uma outra amostra não irradiada.
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Figura 3.39 - Medidas comparativas
Curva 1 - Amostra não irradiada
Curva 2 - Polaridade positiva no contato irrad.
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ESQuema 5 - Amostra não irradiada

Na curva i a amostra foi metalizada nas duas faces,

carregada com uma diferença de potencial ,de 600 volts e

submetida a uma DTE em circuito aberto (esQuema :5, acima). A

segunda medida é a mesma representada pela curva 1 da figura

3.38 e eSQuema 3.

3.5.2 - MEDIDAS COM CONTATOS DE OURO

A figura 3.40 compara as curvas de DTE para duas amostras

irradiadas, cuja diferença nas medidas está na inversão da

polaridade ao ser aplicada a diferença de potencial.
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Figura3.40- Amostrasirradiadas

Curva 1 - Polaridadepositivano contatoirradiado
Curva 2 - Polaridadenegativar,ocontatoirradiado



Os processos experimentais
'"

sao os mesmos Q"Q.u_

..,,\i ..i..

foram

descritos para os contatos de aluminio representados pela

figura 3.38 e eSQuemas 3 e 4. Na figura 3.41 apresentamos

também uma comparação da amostra com polaridade posi tiva no

lado irradiado com uma outra amostra não irradiada, cujos

eSQuemas de medida são t.ambém os de
,

mumero 3 e 5,

respectivamente.
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Figura3.41- Hedidascomparativas

Ct..rva1 - Amostranão irradiada
Curva Z - Polaridadepositivano contatoirradiado

- ANÁLISE DOS RESULTADOS

Depois Que essas medidas foram realizadas, ficou evidente

que o contato metálico ao ser -irradiado injeta cargas positivas

para o interior do isolante, como pode ser notado nas figuras

3.38 e 3.40 e nos valores dos potenciais residuais apresentados

pelas amostras Que foram polarizadas posi t.ivamente no contato

irradiado. Um outro ponto favorável é o fato das amostras

polarizadas negativamente no lado irradiado apresentarem

potenciais residuais muito elevados, chegando a ser compatíveis

com os valores apresentados pelas amostras não irradiadas.



Um ponto discordante nas medidas com Teflon-Fep metalizado

nas duas faces é a localizacão dos picos de corrente que essas)

medidas apresentam. A principio, a localização desses picos

deveriam ocorrer próximos a i 70DC, pois é nessa região que a

maioria dos picos de corrente das amostras irradiadas estão

localizados. Ocorre então uma discrepância no posicionamento

dos picos de corrente ao tentarmos analisar as figuras de DTE

com Teflon-Fep metalizado nas duas faces e em uma só face.

adevidoéeGiacomettisegundo

A inversão no sinal da corrente Que ocorre a baixas

fi 6]Halmonge~ . ,
f

t.emperat.uras,

variação na espessura da amostra e na permissividade dielétrica

causadas pela temperatura. Tal efeito não está relacionado com

a corrente gerada pelo movimento das cargas no interior do

isolant.e.

Devemos mencionar Que experiências com DTE at.é 250°C para

amostras virgens (sem ddp ) não geram corrente elétrica, o que

mostra uma participação direta das cargas depositadas pela ddp

nos contatos metálicos na geração da corrente.

Observando as figuras 3.38 e 3.41 notamos Que a corrente

elétrica tem seu inicio em t.ornode 150°C, quer a amostra esteja

irradiada ou não. Para averiguar até Que ponto a temperatura

influenciava na corrente medida e no potencial residual,

fizemos duas medidas de DTE em amostras de Teflon-Fep

metalizadas nas duas faces com temperaturas finais diferentes.

A primeira medida foi até 60°C e a segundaaté 1SOoC. Os resul tados

não indicaram geração de corrente de condução até a essas

temperaturas e os potenciais residuais ficaram praticamente

inalterados. Isto também vem mostrar que a inversão no sinal da

corrente à baixas temperaturas não está mesmo relacionado ao

movimento. de cargas reais dentro do Teflon-Fep. No caso do

ouro, é de se considerar Que exista um pequeno aumento também



na injeção de cargas negativas! porém não tão eficiente como as

positivas.

3.6 - EFEITO DA LUZ UV - CaRONA POSITIVA

Em todas as medidas realizadas nas etapas anteriores,

mesmo com contatos diferentes, o processo de carga carona

depositou sempre cargas negativas na superficie livre 09

amostra. Tendo apresentado e analisado os efeitos Que a luz UV

causa na interface metal-isolante e como isto influencia no

movimento das cargas negativas depositadas na amostra,

passaremos a apresentar e discutir algumas medidas com amostras

de Teflon-Fep nas Quais foram depositadas cargas positivas. As

amostras são da DUPONT, sendo do mesmo lote utilizado nas

medidas da etapa 3.2. Antes de Qualquer análise, devemos

resal tar Que os resultados aqui apresentados tem sua maior

importância pelo fato de terem sido obtidos, nos dando um

panorama completo da fenomenologia envolvida, já Que uma

análise completa de tais resultados, até o momento J não foi

possível.

3.6.1 - ESTUDANDO O EFEITO EM CONTATOS DE AI, Zn e Au.

Apresentaremos, a seguir, resultados experimentais com

amostras de Teflon-Fep metalizadas com alumínio, zinco e ouro.

Tais metais são de mesma procedência Que os utilizados na etapa

3.2 em cuias amostras foram depositadas cargas negativas. Nas

-----~"~_. -
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amostras foram metalizadas com AI, Zn e Au, respectivamente. Os

processos experimentais utilizados na obtenção dos resultados

são os mesmos para os três contatos.
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Figura 3.42 - Amostras com contatos de alumínio

Curva 1 - Amostra não irradiada
Curva 2 - Amostra irradiada

( ver resultados na tabela 17 )

••

150 175

/,-,, \
,," \// \II,,

100 1257510
o
25

r,
I ,
I , 1I ,

I '
I ,, '

I \
I L' \. ,

I

.1

.S

.2

••

Figura 3.43 - Amostras com contato de zinco

Curva 1 - Amostra não irradiada
Curva 2 - Amostra irradiada

( ver resultados na tabela 17 )
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Figura 3.44 - Amostras com contatos de ou~o
Curva 1 - Amostra não irradiada
Curva 2 - Amostra irradiada
( ver resultados na tabela 17 )

Nas curvas de número 1 as amostras foram metal izadas com

seus respectivos metais, carregadas a +600 volts pela carona e

-f!oram submetidas a uma DTE até 250°C. Nas curvas de número ?-,
após serem metalizadas, as amostras foram irradiadas, logo após

carregadas e depois receberam a DTE. Na tabela 17, abaixo,

estão os resultados dessas medidas.

Hateriall Amostrasl Vi I (Ti I v,. I X,. I u,. I

I I i I I I !
I I _ I

c/ccn~to I I M I ("c,co2) I M I Wml I ÚClCO<) I

Aluminio i S/irrad. I +600 I' 44,5 +5 I ;I I ifC/irrad. I +600 44,5 i +65 I 16.7 I 7,2

Zinco I S/irrad.i I +600 I "44.5 I -1 I :I I :I

C1irrad. I +600 I 44.5 I .00 I 17.5' B.5Ouro i S/irrad. +600 I 44,5 I +1 I • i ;I

C1irrad. I +600 I 44,5 I +86 I 13,7 I 11,7
I
I

Tabela 17 - Resultados para amostras carregadas comcorona pOSitiva
e metalizadas comAl.Zn e Au.



·
- COMENTARIOS

Dois importantes resultados foram observados de imediato

quando realizadas essas medidas. Ao contrário do Que ocorre com

as amostras carregadas negativamente, ao irradiarmos o Teflon-

Fep com luz UV, observamos Que os picos de corrente dessas

amostras se deslocaram para a direita, Quando comparadas às

amostras
",

nao irradiadas. Além desse deslocament.o, há uma

diminuição na intensidade do máximo de corrente nos dois picos

das curvas de número 2. Nas medidas com cargas negativas as
/

amostras irradiadas apresentaram um baixo potencial residual e

as não irradiadas ficaram com um Vrbem elevado. Nas medidas com

corona positiva ocorre o contrário, quando a amostra não é

irradiada ela se descarrega e ao irradiarmos seu Vr fica

elevado. Um outro ponto a considerar é o fato das amostras

irradiadas apresentarem X,. > 12.5,Um, indicando Que as cargas

positivas depositadas pela carona ficam retidas, em média, mais

próximas da superflcie livre de metalizaço. Devemos lembrar Que

tais efeitos ocorrem para todos os metais aqui utilizados.

a fato das curvas de DTE apresentadas nas figuras acima

possuírem nitidamente dois picos de corrente, é característica

do próprio Teflon-Fep. Alguns autores~~já encontraram mais de

dois picos, o Que pode ser devido aos diferentes processos de

fabricação desse material.

Pela hipótese de trabalho estabelecida, ao irradiarmos

amostras de Teflon-Fep com contatos de alumínio, esse metal

injeta uma certa Quantidade de cargas positivas dentro do

isolante. Ao carregarmos o Teflon-Fep com corona positiva,

surge um campo elétrico agora com sentido contrário ao

apresentado no esquema 2 e ao iniciar o processo de

aquecimento, esse campo favorece o rápido movimento das cargas



injetadas de volta ao metal, como pode ser visto no eSQuema 6 .

.J:
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EsQuema 6 - Amostra irradiada e -carregada com ocrOJ"l.a oositiva

Baseado nesse raciocinio, podemos dizer que apenas as

cargas posi tivas que a corona deposi tou são as responsávei s

pelo surgimento da corrente elétrica apresentadas pelas curvas

de DTE. Com base no fato experimental de que há um deslocamento

para a direita nas curvas de DTE com as amostras irradiadas e

no fato de tais amostras reterem cargas posi tivas depois de

aquecidas até 250°, leva-nos a crer que além da perturbação

causada no contato, a luz UV está alterando também a estrutura

interna do Tef 1on-F ep , fazendo com Que as cargas pos i tivas ao

penetrarem no material sejam aprisionadas em regiões de

armadi lhas proFundas. Essas cargas capturadas nas armadi lhas

profundas necessitam de maior energia (temperatura) para serem

1i beradas. É bom resal tar que essas aI terações na estrutura

interna do isolante tem seu efeito no movimento das cargas

positivas que a corona depositou, não sendo constatado para as

cargas negativas. Para averiguar se o efeito da luz UV era

somente no volume do material, irradiamos uma amostra sem

contato e comparamos seus resultados com uma amostra não

irradiada (fig. 3.45 ).
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Figura 3.45 - Medidas comparativas

Curva 1
Curva 2

Amostra não irradiada

Amostra irradiada sem metalização

Na curva 1 a amostra depois de metalizada ;oi carregada a

+600 volts e recebeu uma DTE. Na curva 2 a amostra ;oi primeiro

irradiada. depois metalizada e carregada ao mesmo potencial e

logo após ;oi submetida a uma DTE. A amostra não irradiada

ficou com um potencial residual de +5 volts e a amostra

irradiada com +23 volts. Esperavamos Que os dois picos de

corrente da amostra irradiada também se deslocassem para a

direita I mas o Que observamos Toi Que só o segundo pico se

deslocou. O ;ato do primeiro pico não se deslocar. até o

momento. é inesplicável já Que.
I

a principio. ele estaria

relacionado com o movimento das cargas positivas próximo à

superficir livre. Podemos supor então Que a alteração causada

pela luz UV na estrutura do material esteja relacionada somente

com o segundo pico de corrente.



3.7 - ESTliDO DA PERSrS j t.t-,lCIA DO EFi::J! O DA LUZ UV - COROr-~ POSITIVA

Dando continuidade às experiências com corona positiva no

Teflon-Fep, realizamos aIgumas medi das sobre a
J\ •

permanenca a do

efei to da 1uz UV e o efei to Que poder iam causar sucessi vas

irradiações em uma mesma amostra positivamente carregada. Nesta

etapa foram realizadas medidas com contatos de alurnlnio e ouro.

3.7.1 - MEDIDAS COM CONTATO DE ALUMÍNIO

Na ;igura 3.46 uma mesma amostra ;oi carregada três vezes

e so;reu três aQuecimentos.

I(,A)
1.2 ~

", \I ,,1.0 t- I,,I..~ ,II i
••

.4

.2

o
30 !IO 7'0 SIO no 130 150 170 1S1O 210 230 T(OC)

Figura 3.46 - Amost~a não irradiada

Curva 1 - 1.1 carga e 1.1 DTE
Curva Z - Za carga e 2.1 DTE
Cl..rva3 - 3a carga e 3a DTE
(ver resultadosna tabela18 )

Na curva 1 a amost.ra foi met.ali zada, carregada a +600

volts e recebeu uma primeira DTE. Na curva Z est.a mesma amostra

;oi carregada novamente at.é completar +600 volts e recebeu nova

DTE e na curva 3! após a carga ser compl etada novamente atê



+600 volts, a amostra sofreu uma nova DTE. Os resultados para

estas medidas estão na tabela 18/ abaixo.

Curvas O'j Vr

(\1) M (nC/cm~

1 44,5 +15 1i,7 2,4

2\+600I44,5
I+74 !18,0
I

7,6!
!! Ii

, • I
. 3 J+600I44,5I+156!17,0I..17,0! I

•

Tabela 18 - Respostas para a amostra não irradiada

AFigura 3.47 mostra as curvas de DTE para uma amostra

irradiada uma única vez.
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Figura 3.47 - Amos~ra irradiada uma única vez

Curva 1 - Irradiação, 1a carga ela OTE
Curva Z - Za carga e ZaOTE
Curva 3 - 3a carga e 3a OTE
( ver resultados na t.a.bel.a19 )

Na curva 1 a amostra foi metaIizada, irradiada, carregada

a +600 voI ts e foi submetida a uma primeira OTEo Na curva 2

esta mesma amostra irradiada foi recarregada ati atingir +600

volts e depois recebeu uma segunda OTE e na curva 3, depois de



carregada novamente até +600 volts) a amostra recebeu uma

terceira DTE. Os resultados estão na tabela 19.)

Curvas

1

2

3

M

+600

+600

+600

cr·I

44,5

44,5

44,5

+94

+187

+208

13,4

14,4

14,3

(nC/cm~

13,0

24,1

.27,0

Tabela19 - Respostaspara a amostrairradiadat..maúnicavez.

Na figura 3.48 uma única amostra sofreu várias irradiações

com sucessivas cargas e DTE.
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Figura 3.48 - Amostra com várias irradiações

Curva 1 - 1.1 irradiação,1.1 carga e 1.1 DTE
Clrva 2 - 2.1 irradiação,2.1 carga e 2.1 DTE
Curva 3 - 3.1 irradiaÇão,3.1 carga e 3.1 DTE

(ver resultadosna tabela20 )

Na curva 1 a amostra foi metalizada, irradiada, carragada

a +600 volts e submeteu-se a uma primeira DTE. Na curva 2 essa

mesma amostra Toi irradiada novamente, carregada até completar
__ ~"-1_'~:"""". .' ~...••... ~ ~~..A ~

Sc.RvIÇO DE BIBLIOTECA E INfORt.'tAÇAO - IFQSe
FlslCA
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+600 vaI t.s e recebeu nova DTE e na curva 3 e1 a foi i rradi ada

peI a tercei ra vez 1 recarregada novamente ao mesmo potenci aI e

so;reu uma terceira DTE. Os resultados estão na tabela 20.

Curvas ,v· (T.Vr
I

Xr \
fjrI I

<nc/m~

i

(nc/cm~
N) MI<Um> !

I 1
1

I
+600

,
44,5

!
+87

I

15,4
I10,5J

I iI
II
!_ .•.~ i,j2

+60044~+147114 19,5

3 +187 12,5 27,8

Tabela 20 - Respostas para a amostra comvárias irradiações.

3.72 - MEDIDAS COM CONTATO DE OURO

Na ;igura 3.49 uma única amostra com contato de ouro

recebeu três processos de carga e três DTE.

o
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Figura 3.49 - Amostra não irradiada
Curva 1 - la carga e la DTE
Curva 2 - za carga e 2<1 DTE
Curva 3 - 3a carga e 3a DTE

( ver resultados na tabela 21 )



Na curva i a amostra foi metalizada J carregada a +600

vaIts e recebeu uma primeira DTE. Na curva 2 a mesma amostra

foi carregada novamente até atingir +600 volts e recebeu nova

DTE e na curva 3, depois de ser recarregada até +600 volts, ela

sofreu uma terçeira DTE. Os resultados destas medidas são

apresentados na tabela 21, abaixo.

Curvas

1

2

3

V·I

M

(T.I

44,5

44,5

44,5

Vr

M

-1

+132

i,.

<um>

11,4

12,1

6,2

20,2

Tabela 21 - Respostas para a amostra não irradiada

Na figura 3.50 a amost.a depois de irrariiaua, recebeu três

cargas e t.rês DTE. Os processos experimentais usados nessas

medi das são os mesmos que apresentamos para a Ti gura 3.47 e

seus resultados estão na tabela 22.
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Figura 3.50 - Amostra irradiada uma única vez

Curva 1 - Irradiação, 1a carga e 1a DTE
Curva 2 - za carga e 2a DTE
Curva 3 - 3a carga e 3a DTE
(ver resultadosna tabela22 )

Clrvas

1

2

3

Vi

M

+600

+600

ai

44,5

44,5

Vr

M

+92

+174

13,7

15,1

14,6

ar

11,6

11,3

22,1

Tabela22 - Respostaspa!"'aê& amostrairradiadauna l.rri.ca vez

-COHENTÁRIOS

Os resultados obtidos mostram que a radiação UV contribui

na Tormação de armadilhas proTundas para buracos ou

alternativamente poderia está aumentando a seção de captura das

armadilhas proTundas já existentes que são evidenciadas pelos

resultados obtidos com as sucessivas DTE em amostras não
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irradiadas.

Como ~á foi mencionado! para o deslocamento dos picos de

DTE não temos uma explicação Qualitativa. Provavelmente se faça

necessário termos uma hipótese de trabalho inicial mais

elaborada. Entretanto, este trabalho o deixaremos para o

futuro.



CAPÍTULO IV

,
SINAIS DO PULSO TERMlCO

A forma da ClrVa âVo<t)obtida pela técnica do pulso térmico é

muito influenciada pela forma da distribuição de cargas dentro

do eletreto. Como mencionado no capitulo 2, o aperfeiçoamento

dessa técnica nos levou à forma da curva AVo<t>para as amostras

irradiadas com luz UV, mesmo Quando essas amostras apresentaram.
potenciais residuais baixos. O objetivo desse capitulo é tentar

dar uma expl icação plausivel
!

às formas das curvas âV~~ obtidas

com a técnica do pulso térmico para as amostras irradiadas, já

apresentadas no capítulo anterior.

4.1 - ESTUDO DOS SINAIS DO PULSO TÉRMICO

Faremos aqui alguns comentários sobre as formas das curvas

4V~U Que algumas medidas podem apresentar em determinadas

situações práticas. Comentaremos também sobre alguns erros de

medidas Que a técnica possa apresentar.

A figura 4.1.a, abaixo, é considerada como curva padrão em

amost ras de Tef1on-F ep de 25u.m de espessura na condi ção de

circuito aberto, onde a carga depositada se encontra

uniformimente distribuída na superfície não metalizada.

4\ol1t(tl

(UNO. AHITRÁIIIAS)

o

1 z

(a)

• 5 . .,

(b)

I!IO

Figura 4.1 - Respost.as 4Vo<t> em diferentesescalasde tempo
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o padrão é devido ao tato de iá termos conhecimento prévio

da distribuição de cargas e teoricamente (cap. 2) iá se conhece

qual deve ser a sua forma. Portanto, Qualquer dúvida a respeito

do bom tuncionament.o do sist.ema experiment.al, pode ser

esclarecida pela curva padrão. Segundo Collins , t.eoricament.e..

o tempo gasto para Que a temperatura se torne uniforme por todo

a eletreto é de aproximadamente 10 ms. A partir daI, começa a

perda gradativa de calor pela amostra, refletindo no decaimento

de 4Vo(tLExperimentalmente,a perda de calor pela amostra .já é obssNlada em

t.ornode 6 ms pois, após esse instante, a curva' da -Figura 4.1.a

começa a decair. Para X. Cardoso(<4]esse decaiment.o prévio pode

ser devido à perda de calor para o ar <meio) e t.ambém, em menor

Quantidade, ao suport.e de lucit.e met.alizado Que sust.ent.a a

amost.ra. O decaiment.o de 4Vo<t)para t.empos longos é bem n1tido

na -Figura 4.1 .b Podemos observar que 100 ms após o pulso de

calor, a amost.ra perdeu prat.icamente t.odo o calor -Fornecido a

ela.

Normalmente, Quando carregamos uma amostra de Te-Flon-Fep e

real izamos uma DTE nessa amostra em torno de 200°C, as cargas

-Ficam uni-Formimente distribuidas por todo o volume do material

e o sinal do pulso termico possui a -Forma apresentada na -Figura

4.2, abaixo.

o , a I 4 I • t(•• )

Figura 4.2 - Respost.a AVo(t)para amostracom di.st.ribuição
volumétricauni-Forme



Com o auxilio da eQuação 2.14 e da curva na figura acima,

o valor do centróide facilmente
,e determinado, Que

necessitamos somente de dois pontos da curva, em t=o e em t=T.

Podemos aIcançar si tuações em Que a carga deposi tada se

encontra uniforme numa pequena região bem próxima à superfície

metalizada. Nestas condições, a curva a ser obtida com a

técni ca do pulso térmi co tem a forma apresentada pel a figura

4.3 .

~Tl

o •

Figura 4.3 - Resposta âVo<t>Para amostracom distribuição
volumétricapróximaa x=O.

Observa-se Que à medida Que as cargas se afastam da

~ ~. 1· - AVo<t.~ T) L_~ ••••:-:-.:- de '
superT 1C1e 1vre, a razao 4Vo(t ""m 1.C:I1Ut: a 1••UUu.lJU,U-, o QUe correspon a

aproximação do centróide da distribuição de cargas à superfície

metálica de onde ele é medido.

Muitas vezes as cargas não se apresentam uniformimente

distribuldas no material, o Que provoca alterações

consideráveis na forma do sinal do pulso térmico. As figuras

4.4. a e 4.4. b apresent.am t.ais rui dos para amost.ras com cargas

não uniformes na superflcie e no volume, respectivamente.
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Figura 4.4 - Respostas 4Vo<t)para (a)amostracom distribuição

de carga superficial nãorrforme e (b)distribuiçãovolL.métricanão uniformeL •

A anomalia nessas curvas é divido ao fato da distribuição

não uni forme de cargas não permi tir o cançel amento total do

campo elétrico na região entre a superf lcie não metal izada da

amostra e o eletrodo sensor. Desta forma, Qualquer pequeno

movimento na folha de eletreto, gerará um sinal elétrico Que

será somado ao sinal devido à variação de 4V~U.

Conforme visto no capitulo 2. a espessura da metalização é

um outro fator muito importante na obtenção do sinal verdadeiro

que a técni~a deve apresentar. Se ela for muito grossa, pode

haver perdas na resolução da m~dida. pois o calor ficará retido

por mui to tempo na metal ização e ao começar a difusão para

dentro da amostra, uma parte do calor ainda se encontrará na

metalização. prejudicando a não uniformidade na distribuição de

calor num intervalo de tempo muito curto. Por outro lado. se a

metalização for muito fina ao ponto de ser transparente,

permitirá que parte da luz seja transmitida e parte dela



absorvida diretamente pela amostra, prejudicando a condição de
J

não uniformidade do calor, além de prejudicar o contato.

4.2 - MODELO TEÓRICO SI~PLIFICADO PARA SINAIS

DO PULSO TÉRMICO NA CONDIÇÃO E(O,T) = O

Após termos apresentado no item anterior as posslveis

respostas que a técnica do pulso térmico POS5~ apresentar em

medi das normai s na determi nação do centrói de de cargas, -r i cou
evidente que as amostras irradiadas com luz UV ap6s serem

t

aquecidas, tinham um comportamento diferente das amostras não

irradiadas, haja visto que as curvas 4Vo<t.>que essas amostras

apresentavam, eram totalmente diferentes daquelas até então

conhecidas. Essa nít.ida diferença pode ser observada já no

capitulo 3, ao compararmos as figuras obtidas para as amostras

não irradiadas com as figuras 3.19, 3.20, 3.30, 3.32, 3.37 em

cuias medidas as amostras foram irradiadas (as Tiguras 3.22,

3.23, 3.25, 3.26 e 3.35 são repetições das Tiguras ci tadas

acima> .

A característica de maior destaque que as amostras

irradiadas apresentaram nos sinais do pulso térmico, é o fato

das curvas 4V~U t.erem origem em zero para t.=O, o Que nos leva a

crer que em x=O (superT lei e metal i zada da amostra>, o campo

elétrico seja nulo, ou seja; E(O> = O. Para analisarmos a

equação (2.9) é necessário que t.enhamos conhecimento de como o

calor é conduzido dentro da amostra, o que já Toi mostrado

graTicamente na Tigura 2.11 do capitulo 2.

Assumindo Que a quant.idade de calor fornecida inicialmente

ao sistema permaneça na amostra durant.e o processo de

uniformização da t.emperatura, a equação da condução do calor
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pode ter como soluçao· -;

com os coef i c i en tes ao e an dados por:

(4.1>

L

ao = E J ATC X,O ) dx
O

e
L

an = t J ATCX~ ) cos ( n: x ) dx
O

(4.2)

e T pela equação 2.10 no capitulo 2, sendo este o

tempo de equalização da temperatura por toda a amostra.

Os valores de ao e an podem ser determinados considerando

Que em t=O o calor se concentre a uma profundidade Xo ondeXo « L,

sendo L a espessura da amostra. Assumindo um valor constante

para 4T ( x, O ) nesse pequeno i nt.erval o, podemos obter Que,

nessas condições,

(4.3>

Resolvendo a equação (2.9)

pela equação4.1 acima,obtemos:

para âVo(t.> com4T( x,t ) sendo dado

4Vo(t> = 4Vo( t ~T) + (~x - ~f..) ~ . -{nm2~1:. ..L- {).. e
n=.1

com âVo(t. ~ T ) dado pela equação 2.13 e

L

Pn = L an J JJ<x>sen ( n.z:L ) dx
. ~ L

O

(4.5>



onde p(x} é a densidade volumétrica de carga e

espessura do material.

L
,
e a

Como os coeficientes ~ e ~~ não são conhecidos é

conveni ente I para Tins de cál cul o I normal izar-mos a eQuação

(4.4) em função de 4VO< t. ~ T ). Desta forma obtemos:

4Vo ( t )
4Vrj ( t ~ T )

(4.6)

onde Vo é o potencial equivalente dado pela equagão (2.5).

Sabendo Que o inicio das curvas AVo<t.) para as amostras

irradiadas nos sugeria a condigão E ( O,t ) = O, além de sua

forma nos levar a crer Que estava ocorrendo uma superposição de

sinais devido a cargas positivas próximas ao contato metálico e

negativas no restante da amostra, optamos por uma distribuição

de cargas da forma apresentada na -Figura 4.5, abaixo, para o

desenvolvimento de nosso modelo teórico.

{ IJ+ para 0< x= IJ _ para a< x < L

o
•-

P-

L

Fi~a 4.5 - Distribuiçãode cargas para E (O,t)= O



A segui r, seram apresentadas aI gumas curvas obt i das com

esse modelo, lembrando Que para termos E ) o,
,
e

necessário que P+ a - p- ( l-a ). Isto é 1 a carga total

dentro da amostra é zero. Usando esta distribuigão de cargas

juntament.e com a condigão acima, t.emos como respost.a para a

equação (4.6) a expressão:

AVo ( t ) = 1 + __ 4
AVo (t ~ 'T ) ( i _a }ox2

com S -

acima.

a[ estando e L representados na figura 4.5,

~v. (tI,..)
f1v.(!>&),.

1.4

1.2

1.0

o.•

O.e

o ..•

0-2

I-P =0,1

2-17 =0,3
3-P =0,5
4-f3 =0,7

'5-~ =0:;3

o

0.08 0./ 0.15 0.2 0.25 03 0.35 0.. t.IT

Figura 4.6 - Curvas padronizadas para distribuição "dup!a-caixa"



4.3 - COMPARAÇÃO TEORIA EXPERIMENTO

Nest.a seção. faremos uma comparação ent.re os resul tados

experimentais obtidos em amostras irradiadas com luz UV e os

resultados Que o modelo teórico, para simulação do pulso

térmico. apresentou. Todas as curvas experimentais ?oram

normalizadas, afim de Que pudessemos confrontar seus rEsultados

com os do modelo t.eórico propost.o. Part.indo da eQuação 2.10 do

capit.ulo ?-. podemos calcular o valor de T conhecendo os

valores de U = 2150 Kg/m3• K = 0.195 W/m K e c = 1172 J/Kg

K fornecidos pela DUPONT para o Teflon-Fep com espessura de

25Um. Com esses valores obt.emos, T ~ ams.

Apresent.aremos. a seguir. o ajust.e das curvas t.eóricas aos

resul tados experimentai s, Iembrando Que usamos

t.odas as curvas teóricas.

T = ams em

1 - Ajuste para as curvas 1, 2, 3 da figura 3.30 em cujas

medidas a amostra foi irradiada apenas uma vez.

.a

-TIÓM:o~•.•)
-D~1fTAL

o 1 a s ••

Figura 4.7 - Ajust.e para a curva 1
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Figura 4.8 - Ajuste para a curva 2

1.0

••

••

••

.a

o 1 a

Figura 4.9 - Ajuste para a curva 3
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2 - Ajuste cara as curvas 1 e 2 da figura 3.32 em cujas

medidas a amostra sofreu várias irradiações

••

.1

.4

o

...-.-- nóRICO<,JI=.I)
-- IXPUIMENTAl.

I 4

Figura 4.10 - Ajuste para a curva 1
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Figura 4.11 - Ajuste para a curva 2



3 - Ajuste para a curva da figura 3.20, na Qual a amostra

foi irradiada a 25cm de dist.ancia da fonte de luz, depois de

carreagada .

••

.8

.4

.2

____ o TlÓRtCOSl =.7'
EXPERIMENTAL

o 1 z I ••

Figura 4.12 - Ajuste para a amostra irradiada deSJoisde carregada

4 - Ajuste para a curva da figura 3.19, em cuja medida a

amostra foi irradiada a 25cm de dist~ncia da fonte de luz,

antes de ser carregada .
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Figura 4.13 - Ajuste para a amostra irrdiada antes de ser carregada



5 - Ajuste para a curva da figura 3.37, na Qual a amostra

recebeu uma DTE até 200°C.

\0
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EXPERIMENTAL

o 1 2 I •

Figlra 4.14 - Ajuste para a amostra com DTE até 200°C

- COJoENTÁRIOS

o modelo téorico proposto talvez não seja o ideal, pois

apresenta algumas falhas ao tentarmos ajustar as curvas das

figuras 3.19, 3.20 e 3.37 mas, por out.ro lado, seu

comportamento é mui to bom nos ajustes das curvas apresentadas

n"ls figuras 3.30 e 3.32. I sto vem mostrar Que um est.udo bem

ma~s det.alhado deva ser realizado afim de Que todas as curvas

sejam igualmente ajustadas para um único valor de '1'. Devemos

resal tar Que um valor de 'r maior Que 8 ms ajusta melhor as

últimas curvas, resultados estes não apresentados devido ao

fato de t.ermos fixado o valor de 'r = 8 ms obtido teoricamente

pela eQuação 4.3.

Quanto ao conteúdo informativo Que o modelo propiciou,
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ficou claro Que existe uma densidade de cargas positivas do

lado da superfície metalizada que provavelmente seja oriunda da

interface metal-isolante perturbada pela luz UV. Observando as

figuras 4.7, 4.8 e 4.9 nas Quais suas curvas ficaram

perfeitamente ajustadas, notamos Que a irradiayão trás as

cargas positivas injetadas para aproximadamente aOy. do volume

do material. À medida Que aquecemos a amostra, fazendo novas

DTE, estas cargas começam a se concentrar próximo à superfície

de orig~m, como pode ser observado nas figuras 4.8 e 4.9 onde

os valores de ~ foram reduzidos. Supõem-se ent~o que depois de

um certo número de aquecimentos a amostra venha a ficar com uma

distribuição uniforme de cargas negativas por todo o volume do

material, com o sinal do pulso térmico vaItando a ter a sua

forma normal (figura 3.28). Torna-se difícil chegar a este

ponto devido ao fato das amostras romperem com sucessivos

aquecimentos, além de perderem suas características próprias.

Quanto aos ajustas do item 2, referentes às curvas da

figura 3.32, vale reforçar a idéia de que uma segunda e

terceira irradiação numa mesma amostra, aumenta a quantidade de

cargas. Com isso, o valor de B tende a aumentar para amostras

com sucessivas irradiações. Se a curva 3 da figura 3.32 pudesse

ser ajustada pelo modelo de dupla-caixa proposto, o valor de B

seria bem maior que o valor da curva 2, haja visto que essa

curva é bem mais aber'ta que as demais. Pelo fato de haver uma

inversão na polaridade do sinal obtido, o modelo proposto não

pôde ser aplicado.

Como mencionado inicialmente, as curvas apresentadas nos

itens 3, 4 e 5 não foram bem ajustadas provavelmente devido ao

fato de termos fixado o valor de T em 8 ms.
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Resumi ndo! podemos ver que mui t.as intarmações podem ser

consegui das com o auxilio da t.écnica do pulso térmico, uma vez

Que a forma da curva obt.ida pode nos dar respost.as sobre a

distribuição de cargas dent.ro do eletreto.
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CAPÍTULO V

CONCLUSÕES GERAIS

De um modo geral, algumas concl usões podem ser t·i radas

pelos resul tados apresentados tantos nas medidas de DTE como

nos valores de Vre lr obt.idos pela técnica do pulso térmi"o em
-

amostras de Teflon-Fep irradiadas com ultravioleta.

1 - Irradiando com UV amostras de Teflon-Fep metalizadas,

ocorre uma injeção de cargas posit.ivas que se localizam nas

adiacências do contato. Este fat.o tanto é observado nas curvas

de DTE Que se iniciam bem antes, quando comparadas às curvas

das amostras normais, como no valor de Vr Que vai Quase a zero

em amos tras carregadas nega t.i vamen t.e. Irradi ando amos t.ras de

Teflon-Fep não met.alizadas, foi const.at.ado que nada ocorria,

evidenciando que o efeito se dá na int.erface met.al-isolante.

2 - Ut.ilizando diferentes contat.os metálicos em amostras

de Teflon-Fep, ficou constat.ado que ao irradiarmos essas

amost.ras, resultados diferentes eram encont.rados para cada

met.al, havendo uma certa conccrd&ncia nas respostas dadas pelo

AI, Zn e In, como também nos çontatos de eu, Cr e Au. O lnuio

diferenciando do AI e Zn na forma da corrente medida pela DTE e

o ouro, no segundo grupo, diferenci ando no valor do Vr para a

amostra não irradiada. Segundo aIguns
r1-4,J51

aut.ores· ~,a diferença

observada está ligada aos diferentes valores das funções

trabalho de cada metal.
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o efeito de injeção de cargas positivas pelo contato

metálico também ficou evidente em amostras carregadas a

elevados potenciais. Amostras carregadas a -1200 volts e -2000

volts ficaram praticamente limpas de cargas ao serem irradiadas

com UV e depois aQuecidas, e seus picos de corrente também se

deslocaram para temperaturas menores. PeIas curvas de DTE, um

aumento no campo elétrico já inicia o processo de injeção de

cargas positivas, pois surge ~.m pico de corrente em 160°C ~

amostrasnão irradiadas.

4 Um aumento substanci aI na intensi dade da radi ação

não aI tara o eTei to de injeção de buracos pelo contato e nem

tão pouco acelera o processo pois, apesar dos potenciais

residuais serem bem baixos, as curvas de DTE se deslocam para

temperaturas maiores Quando aumentamos a intensidade da luz Que

incide na amostra.

5 Ficou evidente Que a temperatura destrói o eTei to

Que o uI travi 01eta causa na i nterT ace metal-i sol ante. Ist.o é

observado em um segundo aQuecimento I estando ou não a amostra

carregada no ato da irradiação inicial. Constatamos também Que

um pré-aQuecimento(annealing) posterior à irradiação, já

destrói o eTeito no contato e Que uma DTE até 200°C em amostras

irradiadas já evidencia o eTeito.

6 Apesar da temperatura destruir o eTeito da luz UV

nos contatos, uma segunda e/ou terçeira irradiação reTorça o

eTeito da primeira, reduzindo o potencial residual e Tixando a

posição dos picos de correnta nas medidas de DTE.



7 A confirmação da injecão de buracos pelos contatos
• 3

metálicos veio com a realização de medidas de DTE em amostras

de Teflon-Fep metalizadas nas duas faces. Nessas medidas, todas

as amostras Que foram irradiadas no contato com polaridade

positiva ficaram descarregadas, gerando uma corrente de

condução maior, o Que não ocorre para as amostras
'"

nao

irradiadas e nem para as amostras irradiadas no negativo.

8 Medidas com amostras carregadas positivamente
,

mostraram um efeito contrário do ultravioleta no Teflon-Fep.

Além dos picos de corrente se deslocarem para a região de maior

t.emperatura, os potenciais residuais ficaram maiores Que nas

amostras não irradiadas. Este comportamento pode ser causado

pela presença de armadilhas profundas para buracos no volume do

Tef 1on-Fep. Isto foi observado em amostras met.alizadas com AI,

Zn e Au.

9 - O modelo proposto para simulação do pulso térmico em

amostras despolarizadas, apesar de simplificado, confirma a

existência de cargas positivas em amostras irradiadas e

carregadas negativamente pela corona.

Finalizando, alsuns tópicos aqui abordados merecem d~

mai or clareza para serem bem entendi dos, como é o caso das

amostras irradiadas e carregadas com corona posit.iva. Um estudo

Qualitativo e Quantitativo mais especifico com esses result.ados

talvez se f.aça necessário, bem como com os sinais do pulso

térmico Que as amostras irradiadas apresentaram. Ficam, pois,

estas sugestões para futuros trabalhos.
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