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RESUMO

Foi construida uma nova versão de um sistema para

medidas de correntes termo-estimuladas em circuito aberto (DTE).

Mostrou-se que no Teflon FEP, carregado com corona negativa, os

ruidos que aparecem nas curvas de DTE, que são devidos a micro

rupturas elétricas na amostra, causam uma variação de potencial

consideràvel na mesma. Verificou-se também que a corrente

•

"anômala" originada pelo deslocamento de cargas na camada de ar

entre a amostra e a placa sensora pode pertubar as medidas de DTE

com amostras virgens carregadas positivamente. A inversão de

polaridade da corrente nas medidas de DTE na região pr6xima a

temperatura ambiente, foi explicado como sendo devido a variação

da capacitância da amostra em função da temperatura.

Medidas de DTE, realizadas com o polimero PETP (Mylar),

mostraram que o processo de transporte que dà origem ao pico de
o

corrente acima de 100 C é devido a uma condutividade intrinseca

originària da geração de portadores em centros neutros de

ionização. Essa geração possui uma dependência com o campo

elétrico do tipo Poole-Frenkel e a mobilidade dos portadores

livres, depende do volume livre o qual tem valor maior que o de

equilibrio abaixo da temperatura da transição vitrea.



controlada.

2

Aquecendo o eletreto, ocorre um movimento de

portadores de carga no mesmo, e consequentemente uma oorr~nt~ é

medida no oirouito externo poio ha varia9ão da oarsa induzida na

placa P. Procura-se aquecer a amostra linearmente com o tempo

para facilitar os calculos teoricos. Colocando a placa P em

contato com a amostra e adicionando uma fonte DC ao circuito,

tem-se a condi9ão de circuito fechado. Neste trabalho também fez-

se algumas medidas com o sistema nesse modo, a quais serão

apresentadas no capitulo VI.

Para melhor visualiza9ão, neste trabalho todas as

curvas de oorrentes foram apresentadas em modulo,

preocupando com o seu sinal real.

1.2- Polyethylene Terephthalate (PETP)

não se

Nesta disserta9ão trabalhou-se basicamente com o

polimero PETP, fabricado pela DU Pont S.A, comercialmente chamado

de Mylar. Constituido de carbono, hidrogênio e oxigênio, sua

estrutura molecular se dispõe como mostrada na figura 1.2. Sa

vàrios tipos de Mylar, cada um deles possuindo propriedades

diferentes, atendendo as necessidades industriais. O usado neste

trabalho foi o Mylar tipo A (Mylar-A), biaxialmente estirado e

semi-cristalino. Ele foi escolhido entre os demais por ser o

melhor isolante, e consequentemente um bom candidato a eletreto.

Nesse sentido, o objetivo principal deste trabalho é investigar

suas propriedades de armazenamento e transporte de carga. O

entendimento desses fenômenos torna-se indispensàvel para o

H H O O
I I" /I-O-C-C-O-C-O-C-
I I
H H

FIGURA 1.2 - Estrutura molecular do Mylar
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desenvolvimento de melhores eletretos. O nosso interesse por este

material, vem pela sua grande utilizaoão industrial como por

exemplo capacitores. Suas notàveis propriedades mecânicas, 6ticas

e eletricas,

tecnol6gico.

justificam sua grande importância no cenàrio

1.3- Comentàrios gerais

No capitulo 11, ê feita uma descrioão detalhada do

sistema de medidas e tambêm da preparaoão das amostras que

compreende desde a sua metalizaoão até o processo de carga.

No capitulo 111 são apresentadas definioões bàsicas

para as medidas de descarga termo-estimuladas, a calibração do

sistema, um estudo sobre os ruidos que aparecem nas medidas de..

oorrente termo-estimuladas obtidas com amostras de Teflon FEP.

Também estudou-se a influência da corrente causada pelo

deslocamento de oargas na oamada de ar oriunda da amostra de

Teflon FEP (corrente anômala). Analisa-se tambêm neste oapitulo o

comportamento das amostras de Teflon FEP na região de

temperaturas pr6ximas a ambiente.

No oapitulo IV é feita a apresentaoão do comportamento

geral do polimero PETP e a influência da absorção de àgua nas

curvas de DTE.

No oapitulo V é feito um estudo detalhado do

comportamento elétrico do PETP, onde se prooura discernir qual o

prooesso de transporte de carga no mesmo e no clapitulo VI são

apre~antados os modelos te6rioos oom o ~uais for_m explioados os

resultados experimentais obtidos. Por fim, no oapitulo VII é

feita uma conclusão geral.
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CAPITULO II

MONTAGEM EXPERIMENTAL

2.1 - Introdu9ão

Como primeiro passo desse trabalho, foram feitas vàrias

adapta9ões no sistema de medida em oirouito aberto, oonstruido
[4]

por Mariz para sua tese de mestrado. Essas adapta9ões visaram

introduzir melhorias principalmente no que diz respeito a:

aumento da taxa de aqueoimento, diminui9ão do gradiente de

temperatura sobre a amostra e redu9ão dos ruidos nas medidas de

corrente. Entretanto, essas ..adaptações não apresentaram

resultados desejados, levando-se assim à oonstru9ão de outro

sistema oom o qual fosse possivel aloan9ar taxas de aqueoimento

desejadas, que pudesse ser usado tanto para fazer medidas em

oirouito aberto oomo em oirouito fechado e também que permitisse

medir simultaneamente a corrente elétrica no oircuito e a oarga

correspondente. A importância destas opções serà vista durante o

transoorrer desta disserta9ão.

A seguir serà apresentada a desori9ão completa do novo

sistema de DTE.

2.2 - Desori~ã~ do novo sistema de DTE

Na figura 2.1, é apresentado o diagrama de bloco do

sistema de DTE. Cada bloco serà apresentado oomo se segue:
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ES
13VII EL - eletrOmetrós-----'

R
- registr~dor

p I I
~cHlJ-.-I

c- controlador'

-

,, , IA
~ -=de temperatura

PO - programador .ch - chave

,.
V - fonte d~

tensão DCP
- placa sensora

(I' -
/TI---L-L

I
A

- amostra
f

ES - estufa
ti -

T- termopartlC

FIGURA 2.1 - Diagrama do sistema de DTE

2.2.1 - Estufa

Na figura 2.2 tem-se o desenho técnico do sistema de

medida de DTE. A camâra interna {CI)I tem a base com o formato

octavado de 16.5cm de altural e suas dimensões laterais podem ser

vistas na figura 2.3. Esse formato foi escolhido por motivo

técnico .de construcão. As resistências de aquecimento usadas

foram as de ferro de soldal tipo machadinhal 220V - 250W. Ao todo

elas são 121 distribuidas de maneira que oito estão fixas nos 4

lados do octavado e as restantes se encontram presas na parte

inferior (assoalho) e na tampa do sistema. Elas foram assim

distribuidas para minimizar o gradiente de temperatura dentro da

estufa. A potência total do conjunto é de 625W. Fixou-se 4 aletas

(AL) de cobre na câmara interna para melhorar a difusão do calor

e portanto melhorar a homogeneidade de temperatura dentro da

mesma. As hastes (HI) para sustentacão da placa sensora e suporte

da amostra, possuem um comprimento de 25.5cm e foram feitas de

aco in6x. A câmara interna està fixa na câmara externa (CE)I que

também possui a base com o formato octavado de 26cm de altural

por três hastes de sustentacão (HL). O isolamento térmioo entre

as câmaras CI e CE foi feito oom uma camada de amianto de
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aproximadamente 7em de espessura.

f·

~I

~ Aço Inóx

o Cobre

Em Latão

Ei Alumínio

FIGURA 2.2- Desenho do sistema de medidas (corte lateral)

L

S = 6.0 em
L = 7.5 em

FIGURA 2.3- Desenho do formato das oâmaras do sistema
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2.2.2 - Suportes de medida

Na figura 2.4, tem-se o desenho do suporte, feito de

aoo in6x, onde e colocada a amostra para a realizaoão das

medidas. O suporte é um eletrodo cujo anel(AN) tem 3.8 cm de

diâmetro externo e o pino (P) fica em contato com a face

metalizada da amostra. Esse suporte é usado tanto para medidas em

circuito aberto como em circuito fechado.

FIGURA 2.4 - Suporte da amostra

Para as medidas em circuito aberto é usada uma placa

sensora desenhada na figura 2.5. A placa - que é toda furada para

aumentar á convec9ão do ar - possui 5 cm de diâmetro. Sua altura

em rela9ão a amostra pol~ ser variada por meio de duas porcas (C)

como pode ser visto na figura 2.2.

Para as medidas em circuito fechado, simplesmente

troca-se a placa sensora por um outro eletrodo, mostrado na

figura 2.6. A mola (M) é usada para pressionar levemente o pino

(PI) sobre a amostra para se obter um bom contato elétrico.
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PI

FIGURA 2.5 - Placa sensora

2.3- Instrumentos de medida

FIGURA 2.6- Eletrodo usado para
as medidas em cir
cuito fechado

Para medir carga e/ou a corrente foram usados

eletrOmetros fabricados pela Keithley Instruments modelo 610C,
-15

com os quais é possivel medir correntes elétricas de 10A a 10 A
-5 -13

e oarga de 10 C a 10 C. Os eletrômetros são conectados nas

saida UHF dos eletrodos por oabos ooaxiais de 100pF/m, oom 200m

de oomprimento. A carga e/ou oorrente e a voltagem do termopar de

medida da temperatura foram registradas com um registrador de

três penas fabricado pela Equipamentos Cientificos do Brasil

Industria e Comércio (ECB).

~.4 - Controle de temperatura

Para obter-se varia9ão de temperatura a uma razão

constante dentro da estufa, usou-se um controlador de temperatura

aclopado a um programador de voltagem, ambos construidos no

IFQSC. Para a medida da temperatura, usou-se um termopar de
o

chromel-alumel com ponta de referênoia a O C(àgua + gelo}. Esse
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termopar foi escolhido entre os demais tipos por apresentar a

melhor linearidade da temperatura em fun9ão da voltagem.

2.5 - Curvas de temperatura versus tempo

Nas figuras 2.7a e b, estão apresentadas algumas curvas

da temperatura em fun9ão do tempo, obtidas com o novo sistema de

DTE. Como pode ser visto, podem ser alcan9adas taxas acima de
o

4.0 C/min, o que não era possivel no sistema antigo (taxa màxima
o

de 1.5 C/min). Observa-se que no inicio a curva não é linear,

fato este devido a inércia do sistema. Para taxas acima de
o

4.0 C/min, as curvas jà não são bem lineares, limita9ão esta

imposta pelo controlador de temperatura. Atualmente o controle de

temperatura da estufa jà vem sendo feito por um microcomputador
o

Apple, conseguindo-se taxas de aproximadamente 6 C/min..

2.~ - Prepara9ão das amostras

Para as medidas em circuito aberto os filmes- foram

cortados em forma circular com 5cm de diâmetro e metalizados numa
o

das faces com uma oamada de aluminio de aproximadamente 1000 A,

numa evaporadora fabricada pela Metal-Lux, modelo ML-468 - 78UF.

Algumas amostras foram metalizadas com outros tipos de metais

fato este serà citado no momento adequado. Depois de metalizados,

os filmes foram presos em bastidores feitos de aluminio com um

diâmetro de 4.5cm, como mostra a figura 2.8.

Para as medidas em circuito fechado as amostras foram

metalizadas em ambas as faces. Nessas medidas, dependendo da

amostra, poderà ocorrer o movimento de cargas em sua superficie,

originando assim uma corrente superficial indesejàvel. Para
[5]

eliminà-Ia, usa-se um anel de guarda , o qual faz com que a

corrente de fuga escoe para o terra, não sendo portanto

t IfSC
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FIGURA 2.7- Curvas de aquecimento obtidas com o novo sistema de
DTE

registrada pelo amperimetro. Outra maneira de evitar a corrente

superfioial é metalizar uma pequena região de cada face da
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amostra. Nesse caso o caminho que a oarga deve percorrer sobre o

material isolantel até chegar na outra face e alcancar a região

metalizada é muito grandel tornando-se um processo muito pouco

provAvel. Para as medidas feitas em circuito fechado apresentadas
2

nessa disserta9ãol as amostras cuja a àrea é de 14.5 cm I foram
2

metalizadas apenas 7.0cm de cada face como mostra a figura 2.9.

A~

A - amostra
5 - superficie

não meta
lizada

SM - superficie
metalizada

B - bastidor

FIGURA 2.8 - Suporte com
a amostra metalizada numa
das faces

FIGURA 2.9 - Suporte
com a amostra metali
zada em ambas as fa
ces

2.7 - Prooesso de deposipão de oargas na amostra

Para medidas em circuito abertol a face não metalizada

das amostras foi carregada com ions positivos ou negativos1

gerados por uma descarga corona no ar. Para tall usou-se um

triodo que estA esquematizado na figura 2.10.

Aplicando uma alta tensão (cêrca de- 7KV) I entre a

ponta (P) e o eletrodo (E), obtem-se a ionizapão do ar perto da

subsequentemente as cargas são depositadas sobre a

amostral que é oolocada sobre o eletrodo (E) ligado ao terra. A

grade (G) ê usada para controlar o potencial de superficie da

amostra e também a uniformidade de carga sobre a mesma. Um estudo

mais aprofundado sobre o método de corona, pode ser encontrado na
[6] [7]

tese de doutoramento de Moreno ,Giacometti e também na

1I1110TECA DO lX:>Tl1UTO D[ F1S1CA E QUIMICA DE sAo (AS:1~."
F J S I (A
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P - ponta de oorona
E - eletrodo
G - grade de oontrole
A - amostra
Va,Vb - fontes de al

ta tensão

FIGURA 2.10 - Esquema do triodo de oorona

dissertapão de mestrado de Oliveira
[8]

Junior O tempo de

desoarga sobre as amostras variou entre 1 a 3 minutos, e a grade

foi mantida aproximadamente a 0.50m da amostra. Para oertifioar-

se que as amostras estavam oarregadas aos valores desejados,

mediu-se também seus potenoiais através de um voltimetro

eletrostàtioo modelo 1445-4, fabrioado pela Monroe Eleotronios

Ino ..

2.8 - Comentàrios

Um dos motivos que também levou à oonstrupão desse novo

sistema de DTE, foi que no antigo presenoiava-se uma oorrente

espôria que oresoia oom a temperatura (amplitude màxima da ordem
-13

de 0.5*10. A), não se podendo assim fazer medidas refinadas.

Verifioou-se que essa oorrente espôria, era devido a gradiente de

temperatura sobre arruelas de Teflon existente dentro dos oabos

ooaxiais, que se encontravam em sua maior parte dentro da estufa.

Muito foi o esforpo desenvolvido para eliminar tal problema, mas

não se obteve suoesso. Com essas informapões em mãos, o novo

sistema de DTE foi projetado de tal modo a usar o minimo de

material isolante. Como pode ser visto pela figura 2.2, o Teflon

é usado apenas nos dois ooneotores de crHr e as hastes que estão
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ooneotadas oom os mesmos foram feitas de in6x para minimizar o

gradiente de temperatura sobre o Teflon.

Para verificar se havia alguma corrente espuria usou-se

oomo amootra um pedaQo de papel aluminio preco em um bactidor.

Colocou-se os dois eletrOmetros no modo corrente na escala de 10
15

A. Num ciclo usual de aquecimento, uma corrente menor que
-14

0.5*10 A foi observada, a qual pode ser tranquilamente

desprezada perante as correntes que são obtidas nas medidas de

DTE (da ordem de pA).

Em outra medida foi verifioado também, se havia fuga de

oarga do suporte da amostra ou da placa sensora para o terra.

Para isto foram usados os dois eletrOmetros (veja figura 2.1) no

modo carga e aqueceu-se a estufa oontendo uma amostra de Mylar

oarregada. O resultado não foi satisfatorio, pois as cargas lidas

nos eletrOmetros, em m6dulo, foram ligeiramente diferentes, sendo

a oarga fornecida pelo eletrômetro oonectado na placa sensora de

menor amplitude do que o conectado no suporte da amostra. Como

não se encontrou nenhum ponto de fuga de corrente, concluiu-se

que havia algumas linhas do oampo elétrioo, originàrias na

amostra carregada, que terminavam na parede do sistema. Assim as

varia9ões de cargas induzidas nas paredes, não eram registradas

pelo eletrOmetro. Para resolver este problema foi aumentado o

diâmetro da plaoa (P), para 5.0om, que até então tinha o mesmo

diâmetro da amostra (4.3cm).

Na oonstru9ão do novo sistema, preocupou-se também em

minimizar o gradiente de temperatura sobre amostra, porque além

de causar

possiveis

sistema,
o

0.5 C/mm,

incerteza na temperatura, o mesmo pode ocasionar
[9]

picos de oorrente nas curvas de DTE. Nesse novo
o

para taxas de 3.5 C/min o gradiente medido foi de

diminuindo para taxas menores. Esse gradiente pode

muito bem ser desprezado, pois as espessuras das amostras usadas

nas medidas são geralmente menores que 25um de espessura.
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CAPITULO 111

OTIMIZACAO DO SISTEMA

I- Introducão

[4]
No trabalho de Mariz , observou-se que uma grande

quantidade de ruidos apareoem nas ourvas de DTE, obtidas oom

amostras de Teflon FEP oarregadas negativamente oom desoarga

oorona. Geralmente esses ruidos possuem o mesmo sentido da

oorrente assooiada ao deoaimento do potenoial da amostra, mas

para algumas amostras também apareoem ruidos em sentido

oontràrio. Segundo Mariz os ruidos são oausados por efeitos de

prê-ruptura dielêtrioa ou por emissão de oarga da superfioie da
..

amostra para fora do dielêtrioo. O primeiro prooesso explioaria

os ruidos oujo sentido é o mesmo da oorrente medida, e o segundo

prooesso explioaria aqueles em que os ruidos possuem o sentido

oontràrio da oorrente medida. Mariz verifioou que para oertas

amostras de Teflon FEP, a perda de voltagem devido ao ruido

ohegava por volta de -30V, oontribuindo oonsideravelmente para o

deoaimento de potencial da amostra. Deve-se salientar aqui que

esses ruidos não são reprodutiveis de amostra para amostra e que

para as amostras oarregadas positivamente eles não apareoem. Uma

medida direta da quantidade de oarga assooiada a estes ruidos não

era possivel de ser feita no sistema de DTE oonstruido por Mariz.

Usando o novo sistema de DTE oom o qual é possivel medir

simultaneamente a corrente e a oorrespondente oarga, o problema

foi reoonsiderado e estudado.

Outra oaraoteristioa que apresentam algumas amostras de

Teflon FEP, que também foi observada por Mariz, é que em oertas

condicões, oargas elétrioas podem mover no espacamento de ar

entre a amostra e a plaoa sensora, oorrespondendo a uma liberacão

de oargas positivas da superfioie da amostra; oontribuindo para a



E:. E (t) - é.E(L, t) = f(t)
o 2

p
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(3.2)

s

FIGURA 3.1 - Esquema da montagem do sistema de DTE com o eletreto

A lei de Poisson é escrita como

~~~.:.~) = ~(x, t)---
Sx

[ 10]
A SOlU9ão p~ra E (t), usando as equa9css acima

é
2

E (t) = (-V

+ LG'{t)/t.>/{d + L f: I€..)
2

o o

onde

(3.3)

(3.4)

(3.5)

L

ij'(tl =C'(tl + (lILlJXr(X' tldx
O

é denominada de densidade superficial equivalente de carga, que

produz o mesmo campo elétrico externo que a distribui9ão de

cargas reais no eletreto. Se todas as cargas do eletreto forem

substituidas pela densidade superficial equivalente de carga~ ,

pode-se introduzir um campo uniforme efetivo E (t) para o
1

interior do dielétrico, que produz o mesmo potencial em L que a

distribui9ão original. Então a equacao 3.2 ~ode ser reesorita

como

toE (t) - t.E (t) = b(t)
2 1

Portanto;

(3.6)

E (t) =
1 (V + (t)d/~ )/(L + ~d/f )o o o

(3.7)
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E (t) tende para o valor
1

enquanto E (t) tende para zero. Para d~~define
2

superficial em circuito aberto equivalente apotencialo

màximo

se

Observa-se que os campos E e E tem direcões opostas e á medida
1 2

que a placa P se afasta do dielétrico,

densidade superficial equivalente de carga ~(t) como,

V(t) = L f(t)/E. (3.8)

Na pràtica o potencial V(t) pode ser determinado usando uma

fonte de tensão que deve ser ajustada de tal maneira a cancelar o

campo E (t) no espaco de ar (método de .Kelvin). Quando isto
2

ocorrer, a equacão 3.4 pode ser escrita como

E = ( L r;( t )/é - V) / (d + L ~/ ê) = O
2

V = Li(t)/é.

ou

(3.9)

que é igual a expressão 3.8.

Volta-se agora a discutir a técnica de DTE.

3.3- Cãloulo da oorrente de DTE

Considerando que o eletreto esteja carregado com cargas

positivas, então a densidade de carga r (t) na placa superior é
p

dada por;

c;- (t) = - €.E (t)
p o 2

(3.10)

A corrente que c:Lrcula no circuito externo é então,

I(t} = -AdG' (t}/dt = A €dE (t}/dt
p o 2

(3.l1)

Usando as equacões (3. ll) , (3,4) e (3.8) tem-se que a

corrente é dada por,

I(t} = C dV(t}/dtt ( 3. 12)

onde l/C = l/C + l/C = d/(A€.} + L/(A~}. Observa-se que V nãot g a o o
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corrente medida. Considerando que a varia9ão de temperatura na

amostra seja da forma, T = T + Bt, onde B é a taxa de
o

aquecimento, e que C »C , a equa9ão 3.12 pode ser escrita como,
a g

I(T) = C BdV(T)/dT
g

Integrando a equacão 3.13 resulta;

(3.13)

Q (T)
m

onde

= C (V(T) - V(T »

g o1
Q = l/Bjí(T)dT

m To

(3.14)

(3.15)

ê a oarga total medida no oircuito externo, V(T) o potencial
o

inicial o qual a amostra foi carregada e V(T) ê o potencial a

temperatura T. Através da equacão 3.14, pode-se determinar a

capacitância C do sistema de medida. Uma vez determinado C ~
g g

medido o valor da carga para cada temperatura, é possivel obter a

varia9ão do potencial de superficie da amostra através da equa9ão

3.14, a qual pode ser reescrita como;

V(T) = V(T ) + Q (T)/C
o m g

(3.16)

A figura 3.2, mostra uma curva tipica de oorrente

(curva I), em fun9ão da temperatura para uma amostra de Mylar com

tratamento térmico, carregada negativamente com descarga corona.

A curva 11 mostra a carga que circula no circuito e a curva III,

a variacão do potencial de superficie da amostra obtida a partir

da equacão 3.16

3.4- Calibra9ão do sistema.

Para fazer a calibracão do sistema usou-se como amostra

o Mylar de 25um de espessura. Esse polimero foi escolhido, porque

a sua curva de DTE não apresenta ruidoso Para a realiza9ão das

medidas, as amostras foram carregadas negativamente a diferentes

IIILIOTiCA oo~'iHiiíTOiôÕE FtSIC,. E QutMICA DE sAO CAnIl·_
"SICA
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potenciais e aquecida em circuito "aberto". Para cada. medida a

corrente e a carga foram registradas simultâneamente, e no

término de oada medida, a ourva de oorrente foi integrada e

300 -I- ~
- «> ~- -> •...•

200 • 1.5

100

0.5

60 100 T(OC) 140
FIGURA 3.2 - Medida simultânea da corrente e da carga e também o
decaimento de potencial da amostra em fun9ão da temperatura.
Amostra de Mylar - A, V = -300V

o

comparada com a carga medida d.i~etamentepelo eletrômetro. Em

todas, o erro relativo foi sempre menor que 3.0% e a oapaoitânoia

do sistema encontrada foi de aproximadamente

Também se verificou que

C =3.1pF. Salienta
g

foi sempre independente dose que o valor encontrado para C
g

potencial inicial e polaridade da carga.

a presen9a de uma fonte de polariza9ão no sistema não altera os

resultados. Portanto, isto levou-se a assumir que com o Mylar os

resultados obedeoem as equa9ões deduzidas, o que não ocorre com o

Teflon FEP oomo ser! visto.

Com o sistema calibrado, passou-se então a averiguar os

ruidos que aparecem nas curvas de DTE obtidas oom o Teflon FEP.

3.5- Ruidos nas medidas de DTE

Como j! foi mencionado na introdu9ão deste capitulo, as

curvas de DTE obtidas com Teflon FEP carregado negativamente por

descarga corona no ar, exibe uma grande quantidade de ruidoso

Neste trabalho preocupou-se com o efeito macroscopico que pode

causar esses ruidos nas medidas de DTE.
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o mesmo procedimento adotado acima, isto e, diversas amostras

foram carregadas negativamente a diferentes potenciais e a

corrente e a carga foram medidas simultaneamente. Uma medida

caracteristica mostrando os ruidos é apresentada na figura 3.3.

No fim de cada medida, o potencial residual, o qual passarà a ser

chamado de V , foi medido. A curva de corrente foi integrada parar
obter a carga e esta comparada com a carga medida no

eletrômetro. Os resultados estão mostrados na tabela 3.4.

2.0

r.5

0.5

o

FIGURA 3.3 - Termograma de uma medida de DTE com amostra de Teflon
FEP virgem carregada negativamente po~ descarga corona.
V = -600V e V = -150V
o r

TABELA 3.4

potencial

potencialcargacargaQme-Qo
inicial

residualmedidaintegrada-------
(V)

(V)(nC)(nc)Qme

300

400,830,803,6
470

120.1,101,063,6
600

1501,401,335,0
700

1601,651,556,0
930

1852,302,204,4
1500

2204,103,924,4--- -------------------------------

Resultados das medidas de DTE com amostras
de Teflon FEP carregado negativamente
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Como pode ser visto, a carga total obtida integrando a

curva da corrente e sempre menor que a carga medida no

eletrômetro. A causa dessa diferença pode ser atribuida á

conta a carga associada aos ruidoso Para a curva mostrada na

figura 3.3, aproximadamente 80 picos foram observados e da tabela

3.4, tem-se que o valor da carga associada ao ruido é

aproximadamente 70pC. Usando a equa9ão 3.16, obtem-se que essa

carga corresponde a uma queda de aproximadamente 23V do

potencial da amostra, que não e levado em oonta quando se analisa

a curva de corrente.

Para amostras de Teflon FEP carregadas positivamente as

curvas de DTE, não apresentam ruidos, mas podem sofrer a

influência de um outro efeito, da corrente anômala, como serà

visto no item 3.6. A seguir serà analisado o comportamento da

curva de DTE, para o Teflon FEPJ no intervalo de temperatura

próximo ao ambiente.

3.6- Comportamento da corrente próxima a temperatura ambiente.

Como mostra a figura 3.3, para o Teflon, no inicio da

curva a corrente tem o sinal oposto á corrente devido ao

decaimento de carga. Tentando dar uma explica9ão a tal

fenômemo, serão incluido na equa9ão (3.13) os termos que levam em

cCuta a varia9ão da espessura da amostra e de sua permissividade

dieletrica com a temperatura. A varia9ão da àrea e suposta muito

pequena e portanto desprezada.

Partindo da equa9ão 3.11 e com auxilio da equa9ão 3.4

chega-se a seguinte expressão,

I{t) =d[{{-Vo + L{t)S{t)/~{t»/{l/Cg{t) + l/Ca{t»]
dt

(3.17)



(3.18)
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usando a condi9ão experimental que a capaoitância da amostra C e
a

muito maior que a oapacitância do espa9amento de ar e que

C (T ) ~ C (T) tem-se:
g o g

I(T) = B~[C (T)Q(T)/C (T) - V )]
d.,. g a o

onde Q é a carga superficial equivalente da amostra (Q(T)=A~ ).

Derivando a equa9ão 3.18, I(T) pode ser escrito como

I(T) = B(C /C )(dQ(T)/dT) - BC /C )Q(T)(
g a g a

)
L

(3.19)

ondeo(~= (l/é)d~/dT e ~ = (l/L)dL/dT são respectivamete osL
coeficientes de temperatura da permissividade da amostra e da

expansão térmica.

Com auxilio da equa9ão 3.19 é possivel mostrar que a

corrente troca de sinal no intervalo de temperatura próxima a da

ambiente. Como mostra a figura 3.5 obtida da referência [11]1 a

constante dielétrica para o Teflon FEP diminui com o aumento da

temperatura, isto é, possui uma varia9ão negativa. Como« é
L

maior que zero consequentemente tem-se o valor negativo para o

termo (o(f. - o( ). Da eqUa9ão 3.19 vê-se que este fato éL
responsàvel pela mudan9a do sinal da corrente, jà que para

temperaturas próximas a da ambiente o decaimento de carga é

desprezivel, não dando portanto contribui9ão para I(t).

Para o Mylar esse fenômeno aparece em algumas amostras

e usualmente é bem menos expressivo do que Teflon. Como a
[12]

permissividade dielétrica do Mylar aumenta com a temperatura

isto é, o<~ é positivo, então para que a corrente inverta, ~ L

deve ser menor que C(S' Conclui-se portanto, que a varia9ão de

potencial devido a dilata9ão da amostra é compensada pelo aumento

da constante dielétrica.
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FIGURA 3.5 - Varia9ão da constante dielétrica do Teflon em fun9ão
da temperatura. Referência [11]

3.7 - Corrente anômalas

3.7,1 - Introdu9ão

Em algumas amostras virgens de Teflon FEP

descarregadas, quando aquecidas em circuito aberto com tensão

aplicada externamente ao circuito (sistema polarizado

positivamente, ver figura 3.6 com a chave na POSi9ão 1), uma

corrente é registrada pelo eletrômetro colocado no circuito

externo. Essa corrente foi observada por Mariz em seu trabalho de
[4]

mestrado , a qual ele denominou de "corrente anômala", A

corrente anôm~la s6 aparece quando o campo elétrico no espa90 de

ar estiver orientado para cima, sendo sua reprodutibilidade

p

I
P - placa sensora
A - amostra
I - eletrômetro no modo

c__rrente
V - fonte de alta tensão
C - chave

FIGURA 3.6 - Esquema do sistema ae DTE para
com o sistema polarizado

realizar medidas

muito pobre de amostra para amostra. Para o sistema polarizado
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devida ao movimento de cargas no espa~amento de ar; cargas

positivas saem da amostra e vão para a placa de medida. Esta

afirmativa ser! comentada no pr6ximo item, onde serão

apresentadas algumas medidas relacionadas a esta corrente

anômala. Neste trabalho, preocupou-se apenas em ver a perturba9ão

que esta corrente causa nas medidas de DTE para as amostras de

Teflon FEP e não sobre sua origem microscópica.

3.7.1- Influência da corrente anômala nas medidas de DTE

Na figura 3.7 mostra-se algumas curvas de corrente

anômala obtidas com amostras de Teflon FEP virgens e

descarregadas. Para as três curvas o sistema foi polarizado com;..

curva I:+400V, curva II: +800V e curva III: +1200V. Como mostra a

figura, a temperatura onde ocorre o pico de corrente situa-se
o

entre 210 a 240 C, sendo a corrente proporcional ao campo

elétrico na camada de ar. Da curva III, pode se estimar uma carga

de aproximadamente 0.45nC, a qual corresponderia a uma varia9ão

de potencial de 145V na amostra, se a equa9ão 3.16 fosse

aplicàvel. Entretanto no transcorrer das medidas apresentadas na

figura 3.7, verificou-se que ap6s a realiza9ão das mesmas as

amostras continuavam descarregadas. Esse resultado sugere que a

oorrente anômala seja devida ao deslooamento de oarga na oamada
[4]

de ar como mostrado por Mariz , pois quando o sistema està

polarizado negat;ivamente (ver figura 3.6, com a chave na poSi9ão

2), te-.lcorreõ..tenão aparece, indicando assim que a corrente

anômala não deve ser causada pelo deslocamento de cargas dentro

do material. Desta maneira deve-se adicionar na equacão 3.13 ou

3.19 uma corrente devida ao movimento de oargas no espaoamento de

ar acima da amostra.
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b

FIGURA 3.7 - Curva tipica de DTE mostrando a corrente
obtida com amostra de Teflon FEP virgem com o sistema de
polarizado
curva I - polarizada externamen~e.com Vb
curva 11 - polarizada externamente com
curva 111 - polarizada externamente c~m

anômala
medida

A participacão da corrente anômala numa medida usual

de DTE, pode ser observada através da figura 3.8, a qual oontém

três curvas obtidas com amostras de Teflon FEP virgem, carregadas

a +1500V com descarga corona positiva no ar. A curva I

corresponde ao caso em que fez-se a DTE sem polarizacão externa.

Na curva 11 e na 111, o sistema foi respectivamente polarizado

com -600V e +600V. Observa-se que o final da curva 111 cai mais

acentuadamente do que a curva 11. Isso ocorre porque a corrente

medida (curva 111) é a soma de duas contribuicões; a corrente

negativa causada pela variacão do potencial, e a corrente anômala

qUd é po~itiva (movimento de cargas para cima). A melhor

comparacão fica entre a curva 11 (caso ideal) e a curva I (tipica

para o Teflon FEP), mostrando claramente a perturbacão da

oorrente anômala no espectro de DTE.

Como foi visto, deve-se tomar cuidado quanto a anàlise

das curvas de DTE obtidas com amostras de Teflon FEP carregadas
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poaitivamente, poia adioionada a oorr~nt~ d~vida ao d~oaim~nto d@

oarga depositada por descarga corona, tem-se a corrente anômala.

FIGURA 3.8 - Curvas obtidas com 3 amostras de Teflon FEP
carregada3 a +1500Y por descarga corona.
curva I - sem polariza~ao externa
curva II - polarizada externamente a -600Y
curva 111 - polarizada externamente a +600Y

Um aquecimento prévio das amostras elimina tal corrente, mas em

Portanto, para se evitar a perturbação da corrente

contrapartida,
[13]

alterado

o comportamento elétrico do material é

anÔmala nas medidas de DTE, basta polarizar negativamente o

sistema, ou seja, ôplicar um campo no espaçamento de ar,

orientado da placa sensora para a amostra.
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CAPITULO IV

COMPORTAMENTO GERAL DO POLIMERO PETP

4.1- IntrQdu9ão

Neste capitulo sera feito uma analise sobre a

influência da umidade no comportamento do polimero PETP e também

averiguada a reprodutibi 1idade das curvas de DTE. Todas as

medidas realizadas foram feitas em circuito aberto, usando

amostras de Mylar A com 25um de espessura e carregadas com

descarga corona no ar. Os resultados encontrados serviram para

delinear alguns procedimentos experimentais que foram usados para

as medidas apresentadas no próximo capitulo. Mas antes de

descrever tais medidas, serão !e~tos alguns comentArios gerais a

respeito do primeiro pico de corrente. Salienta-se que não se

preocupou em dar interpreta9ões microscópicas sobre os resultados

encontrados.

4.2-Alguns aspectos gerais sobre o PETP

A curva de corrente termo estimulada em circuito

aberto obtida com amostras virgens de Mylar - A, carregada com

descarga corona negativa ou positiva, apresenta dois picos como

pode ser visto pela curva I da figura 4.1. O primeiro aparece por
o volta

de76 C,que corresponde a transi9ão vitrea Tdafase
[15,16]

go
amorfa do PETP

,e o outro a temperatura acima de 100 C.Se

a amostra for aquecida acima da temperatura de transi9ão T e
g

recarregada o primeiro pico não aparece na descarga subsequente

(ver curva II da figura 4.1).

Num trabalho feito por D. Broemme e
[15]

co1.

observaram que após armazenarem amostras de PETP por diversas

semanas à temperatura ambiente, o primeiro pico reaparece e que

sua recupera9ão depende da temperatura na qual as amostras
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e T. A figura 4.2, retirada da referênoia [15],
g

observa9ão.

ilustra tal

_ 100

Vo= -.300V

I- Wrgem

l!- Tratada Termicamente-•
i'
O
)(
H 50

o
40 60 80 100

FIGURA 4.l-Medidas de DTE oom uma amostra de Mylar oarregada
-300V
ourva I - amostra virgem
ourva II - amostra tratada térmioamente por lh a 130 C

No trabalho de D. Broemme e 001. a presen9a e o

desapareoimento do primeiro pioo do polimero PETP, foi

justifioado como sendo devido á orienta9ão de dipolos no campo

das cargas espaciais depositadas pela descarga corona. A medida

que a temperatura aumenta os dipolos tornam-se m6veis em fun9ão

do aumento do volume livre dentro do material (é definido como

volume livre o espa90 livre entre as oadeias moleculares). Uma

vez aumentado o volume livre, este permanece ainda dilatado mesmo

quando a amostra é esfriada. Assim quando a amostra é novamente

carregada, os dipolos se orientam á temperatura ambiente e

consequentemente o pico não aparece na curva de DTE. A influência
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FIGURA 4.2 - Influência do envelheoimento térmioo sobre a DTE
Referência [15]

do tempo e da temperatura sobr.e.o "envelhecimento" da amostra ê

aoelerar a relay.a9ão do volume livre. Consequentemente o

primeiro pico reaparece novamente.

Outra caracteristica encontrada no PETP é que o

potenoial residual é sempre zero independente da polaridade e do

potencial inicial ao qual a amostra foi carregada. Esse resultado

mostra que nenhuma carga é retida pelo material. Em algun~

polimeros isso não aoontece, como exemplo pode ser citado o

Teflon FEP, (veja tabela 3.4 do capitulo III), sempre no final

das medidas de DTE mede-se um potencial residual, que geralmente

aumenta á medida que o potencial inicial aumenta.

4.3 - Efeito da umidade nas curvas de DTE

foi estudado a influência da umidade

do meio

trabalhoNo

que absorvem águapolimeros

e entre eles está o polimero PETP.
[17]

feito por Faria e colo

Muitos são os
[18,14]

ambiente

nas curvas de absorção dielétrica do PETP, realizando-se medidas

no vácuo e no ar. Faria verificou-se que se o vácuo é
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corrente e observada.

Foi verificado que a umidade altera os termogramas de
o

DTE em circuito aberto. Para tal, deixou-se uma amostra a 150 C

por uma hora e em seguida a amostra foi carregada á temperatura

ambiente a -300Y e a curva de DTE foi registrada. Ap6s a medida a

amostra foi deixada em um recipiente saturado com vapor de àgua

por 12 horas e então carregada a -300Y e a curva de DTE novamente

obtida. Terminada a medida a amostra foi outra vez carregada a

-300Y e a curva de DTE registrada. Na figura 4.3, tem-se o

termograma das medidas de DTE com a amostra "seca", curva I e com

a amostra ómida, curva lI.

<t
Vo=-300V-

~ 100 L

I -Seco

n-Úmido
H

50

o
40

FIGURA 4.3 - Influência da umidade no termograma da medida de DTE

Comparando a curva II com a I, observa-se que a

presen9a de àgua no polimero PETP reflete-se principalmente na

subida inicial do pico de corren"t;e;tornando-o mais largo e de

menor amplitude. Yeriflca-se ta.lnbemque o pico se desloca para

uma temperatura mais baixa. A curva obtida após a medida com a

amostra àmida, não apresentada na figura 4.3, mostrou ser

idêntica a curva I, mostrando assim que um ràpido aqueoimento

elimina praticamente toda a àsua absorvida pelo polimero.

Em outra medida, carregou-se uma amostra previamente
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aquecida a -700V, e obteve-se a curva de DTE. Terminada a medida,

a amostra foi deixada exposta ao meio ambiente do laboratorio

onde a umidade oscilou entre 60 a 80% por 12 horas. Apoa esse

p~riodo ~ amo~tra foi novament@ oarregada e a ourva da DTE

obtida. O resultado mostrou que o polimero absorveu grande

quantidade de àgua do meio ambiente pois a curva de DTE obtida

apresentou o mesmo comportamneto da curva 11, mostrado na

figura 4.3.

Esses resultados vem mostrar que se deve ter cuidado

oom as amostras, no que diz respeito a umidade, para não se obter

resultados errôneos. Como foi mostrado aqui, grande e a

perturba9ão causada nas curvas de DTE devido a absor9ão de àgua

pelo polimero. Para minimizar tal problema, deve-se sempre

guardar as amostras em lugares com baixa umidade ou então aquecê-

Ias antes de qualquer medida.

Depois de ter analisado a participa9ão da absor9ão de

àgua nas medidas, passou-se a estudar a reprodutibilidade das

curvas de DTE em circuito aberto. Para tal carregou-se uma

amostra previamente aquecida a -300Y e a curva de DTE foi obtida.

Em seguida a mesma amostra foi novamente carregada a -300Y e o

processo de medida repetido. Usando esse procedimento foram

obtidas quatro curvas de DTE com a mesma amostra. O resultado

mostrou que as curvas são bem reprodutiveis. O mesmo resultado

foi encontrado para amostras de PETP tiradas da mesma folha e de

folhas diferentes. Conclui-se portanto, que os resultados são

reprodutiveis. Esse comportamento não é comumente encontrado com
[5, 14, 19]

outros polimeros. Como exemplo pode-se citar o PVDF . o

qual fornece resultados bem diferentes entre amostras obtidas do

mesmo lote. Portanto para o Mylar com uma ànica amostra é

possivel realizar diversas medidas, facilitando assim a

caracteriza9ão da amostra em fun9ão de vàrios parâmetros.



32

4.4 = Resumo d09 reoultado~ obtidoD

Como foi visto neste capitulo, a curva de DTE obtida em

amostras de Mylar carregada com

corona no ar apresentam dois picos;
o

e o segundo acima de 100 C. ofazendoque

descarga
o

o primeiro em torno de 76 C

Verificou-se

comaberto,circuito

tratamento térmico o primeiro pico é eliminado.

Observou-se que as curvas de DTE são muito bem

reprodutiveis para diferentes amostras e também quando as

medidas são repetidas com a mesma amostra, podendo-se portanto

fazer vàrias medidas com uma unica amostra. Outro aspecto

abordado neste capitulo foi a influência da umidade no espectro

de DTE. Verificou-se que grande cuidado deve ser tomado no que

diz respeito a absorcão de .àgua pelo polimero PETP, pois

oonstatou-se que tal f~nOmeno altera oonsideravelmente os

termogramas da medida de DTE.
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CAPITULO V

COMPORTAMENTO ELETRICO DO PETP

5.1- Introdu9ão

Como foi mostrado no capitulo anterior, o Mylar

apresenta dois picos nas curvas de DTE. Um dos objetivos deste

trabalho é de averiguar o processo de transporte, o qual é

responsàvel pelo aparecimento do segundo pico neste material. Não

houve preocupa9ão em analisar a origem do primeiro pico, pois o

processo que dà origem ao mesmo jà se encontra descrito na

1iteratura [15].

As medidas apresentadas aqui foram feitas em circuito

aberto e também foi usada a tecnica de pulso termico. Todas as

amostras foram submetidas a um tratamento térmico prévio antes de

qualquer medida. O objetivo foi o de eliminar o primeiro pico e,

também possiveis tra90S de àgua que a amostra tenha absorvido, jà

que est'asinterferem nas curvas de DTE, como visto no capitulo

anterior.

Todas as amostras usadas foram de Mylar tipo A, de 25um

de espessura e a taxa de aquecimento nas medidas de DTE foi de
o

2 C/mino

5.2- Medidas

negativamente

com amostras carregadas positivamente e

O polimero PETF, apresenta o mesmo comportamento

eletrioo tanto para amostras oarregadas oom oargas positivas oomo

com cargas negativas. Uma perfeita independência do termograma

com a polaridade utilizada foi constatada entre +100Y a +900Y.

Para medir a poSi9ão do centr6ide das cargas no

polimero, usou-se a técnica de Pulso Térmico a qual encontra-se
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5.3- Medidas com Pulso Termico

Para as medidas de pulso térmico adotou-se o seguinte

procedimento: primeiro carregou-se uma amostra previamente

aquecida, a um potencial de -300Y e fez-se a medida com o pulso

térmico. Depois
o

2.4 C/mino até

a mesma amostra foi aquecida com uma taxa de
o

a temperatura de 101 C e em seguida deixada

esfriar até a temperatura ambiente, e novamente foi feita a

medida do centróide de carga. Logo após essa medida a amostra foi
o

novamente aquecida até a temperatura 109 C onde ocorre o màximo

do segundo pico, e deixada esfriar até a temperatura ambiente, e

então repetiu-se a medida. O mesmo procedimento foi usado para a

mesma amostra carregada a -100Y, -500Y e -700Y.

Na figura 5.2, estão mostradas as medidas de pulso

térmico, obtidas com uma amostra carregada a -700Y. Observa-se,

que durante todo o processo de descarga, o centróide de carga

sempre permanece na superficie e que isto ocorre

independentemente da temperatura. Esse mesmo resultado foi obtido

para a amostra carregada a outras voltagens, como citadas acima.->
e->

100

50

(\
o

I
2
3

curva 1
curva 2
curva 3

T = 22°C
T = 98 "C
T = 109 ~
Y =-700V

o

FIGUEA 5.2 - Curvas obtidas usandv a técnica de Pulso
feitas com uma ànica amostra mostrando que o centr6ide
permanece na superficie durante o processo de descarga

Térmico
sempre

Como não foi detectada carga no interior da amostra

pensou-se nos seguintes processos que poderiam explicar o

decaimento da carga da amostra. O primeiro deles seria uma
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oondutividade. Ne~ae caso, portadores intrinsecos do material,

ativados térmicamente, movem-se sob a9ão do campo elétrico

produzido pela carga espacial que foi depositada por descarga

oarona, O oeaundo prooe~~o poderia ser inje9ão d~ oargao d~

superficie para o eletrodo, com mobilidade muito alta e sem

captura. Assim o tempo de trânsito (definido como sendo o tempo

que uma carga leva para atravessar a amostra), seria muito

pequeno e consequentemente uma quantidade insignificante

permaneceria no volume. O terceiro processo seria similar ao

segundo, sendo que as cargas seriam emitidas do eletrodo

traseiro. O quarto processo seria o de condu9ão superficial.

Neste caso, as cargas migrariam através da superficie da amostra

até atingirem o eletrodo traseiro. Medidas experimentais foram

feitas procurando-se uma evidência que pudesse identificar, dos

processo acima, quais deles seriam os reponsàveis pelo decaimento

de potenoial do polimero. Estas medidas serão apresentadas e

discutidas nos próximos itens.

5.4- Inje9ão de oarga do eletrodo traseiro da amostra

Uma das maneiras pela qual é possivel verificar se hA

ou não inje9ão de oargas nas amostras através do seu eletrodo

traseiro, é comparando medidas de DTE usando eletrodos bloqueante
[23]

e não bloqueante. Sabe-se da literatura que o aluminio não

injeta cargas no Teflon FEP. Com essa informação, tentou-se

conseguir um eletrodo bloqueante para o Mylar, colocando-o sobre

uma amostra de Teflon tendo esta uma daIJfaces InQtalizada.A face

não metalizada ficou em contato com a amostra de Mylar. Essa

tentativa não foi bem sucedida pois surgiram diversos problemas,

tais oomo: bolhas de ar na interface entre os dois polimeros, e

enrugamento do Teflon. Partiu-se então para outro oaminho, onde

procurou-se explorar o fato que materiais diferentes possuem

.--,~.~
<iI'>.,:
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[24]
funções trabalho diferentes . Nesse. sentido, usou-se

diferentes metais para os contatos elétricos, tais como, estanho,

indio e cromo. As amostras foram carregadas ao potencial de -300V

e as curvas de DTE obtidas. As curvas obtidas mostraram-se

semelhantes, fato este indica que os eletrodos parecem não

participar no processo de descarga. Para voltagem acima de -600Y

este comportamento não é mais observado. Dos resultados aqui

obtidos fica descartada a posssibilidade das cargas sairem do

eletrodo traseiro da amostra e caminharem rapidamente até a

superficie para cancelar as cargas ali existentes.

Dando continuidade nas medidas, a seguir

investigada a segunda hipótese mencionada no item 5.3.

serA.

5.5- Inje9ão de oarga da superfioie para o eletrodo e oondu9ão

superficial

Como fora mencionado no item 5.3, as outras maneiras

pela qual o Mylar poderia descarregar seria através de injecão de

carga da superficie, ou por conducão superficial. Com o intuito

de verificar tais hipóteses fez-se as seguintes medidas:

Primeiro carregou-se uma amostra a -400Y e o espectro

da corrente termo ostimulada foi obtida. Após a medida a mesma

amostra foi metalizada na outra face (onde foram depositados os

ions) com aluminio numa àrea correspondente ao diâmetro de 3cm,

ficando assim com ambas as faces metal.~adas. Dbpois foi

carregada a -400Y usando uma fonte DC (como se carrega um

capacitor) e a DTE foi realizada. Como mostra a figura 5.3, as

curvas são praticamente iguais.

Como mencionado no item anterior, para voltagens de até

-600Y não hà injecão dos eletrodos no processo de descarga do

Mylar. No item 5.2 mostrou-se que esse polimero possue o mesmo

comportamento tanto para cargas negativas como positivas. Com
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FIGURA 5.3 - Curvas de DTE feitas em circuito abertol com a
amostra metalizadas em (c)uma e em (+)ambas as faces.

essas informa9õesl mais as obtidas na figura 5.41 conclui-se que

o Mylar não se descarreSa por um processo de inje9ão de cargas

da superficie. Se isto ocorressel certamente as curvas da figura

5.3 não seriam semelhantes. Esse resultado tambem elimina a

hipótese de um possivel transporte por condu9ão superficiall pois

o fato da amostra ficar com ambas as faces metalizadas

facilitaria a condu9ão superficial (a distância percorrida pelas

cargas foi encurtada consideravelmente).

A partir das medidas apresentadas e discutidas até

então conclue-seI por elimina9ão dos outros processos I que o

decaimento de carga no polimero PETP ocorre por um processo de

condutividade intrinse.:)a.

5.6- Medidas de DTE variando o potencial inicial da amostra

Durante as medidas de DTE feitas em circuito abertol

observou-se que a temperatura do segundo pico de corrente

dependia do potencial inicial da amostra. Para averiguar este

comportamento foi feito uma série de medidasl onde manteve-se a
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o
taxa de aquecimento constante de 2.0 C/mino e variou-se o

potencial. Na figura 5.4, tem-se algumas curvas obtidas.

Observa-se que à medida que o potencial aumenta, o pico

desloca-se para temperaturas menores. Este comportamento, pode

ser melhor visualizado na figura 5.5, onde tem-se a temperatura

240 t- I- Voa -IOOV
~-Vo --.'OOV

1l[ -Vo--600V
l]Z'-Vo·-700V

_ 180
'O(-
~Io

IC

••• 120

60

o
40 60 80 100 120

FIGURA 5.4 - Curvas de DTE obtidas para diferentes potenciais
iniciais .
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FIGURA 5.5 - Varia9ão da temperatura do pioo em fun9ão do
potencial inicial
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do pioo em fun9ãQ do potanoial inioial. Observa-se que para

potenciais acima de -600Y, a temperatura do pico parece tender a

um valor minimo. Para voltagem acima de -1000Y, os pioos de DTE,

oome9am a fioar aohatndoo, torn~\dO=DA muito improoisa a

determinação da temperatura do pico. Para amostras carregadas

positivamente, o mesmo comportamento foi observado.

5.7 - Resumo dos resultados

Como foi visto neste capitulo, para as amostras de

MYlar oonstatou-se, usando a téonica de pulso térmioo, que o

oentroide de oarga sempre permaneoe na superfioie, independente

da temperatura e do potenoial inicial. Verificou-se também que a

forma do pico de oorrente essenoialmente é independente da

polaridade, da natureza do eletrodo e, se a amostra é ou não

metalizada nas duas faces. Outro resultado importante é que a

temperatura do pico varia com o potencial inicial. Esses

resultados indicam que o decaimento de potencial ocorre devido a

mobilidade de portadores intrinsecos na amostra, ou seja um

processo de condutividade.
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CA~ITfJLO VI

MODELOS TEeRICOS

6.1- Introdu9ão

Diversos estudos têm sido feitos sobre a condução

elétrica nos polimeros, mas os mecanismos associados aos

processos são ainda obscuros. Muitos trabalhos são encontrados na

literatura, os quais especulam a respeito da condução iônica

pode-se.citar oComo exemplo,

o qual sugeriu que a corrente no PETP,
o

a alta temperatura (acima de 120 C), é devido a ativa9ão térmica

e/ou eletrônica no polimero PETP.
[25]

trabalho de Amborski

de ions que movem entre sitios.~eparados por uma distância que

varia linearmente oom a temperatura. Jà num trabalho feito por
[26]

Lensyel ele propõe que à condução no PETP, é devido a

injeção de elétrons do eletrodo, obedecendo uma lei parecida oom
[27]

a de Richardson- Schottky . Yasushi Hoshimo e
[28]

colaboradores sugeriram que o decaimento do potencial no PETP

carregado por descarga corona, é devido à injeção de cargas

negativas da superficie (acentuada pelo efeito Poole-Frenkel),
[16]

com um tempo de trânsito muito pequeno. Seggern também propôs

que as curvas de DTE podiam ser explicadas qualitativamente por

um modelo de condutividade e polariza9ão.

No capitulo anterior conclui-se que o decaimento de

carga no polimero PETP ocorre por um processo de condutividade

intrinseca, pelo mencs na reg~ão de baixo campo. Neste trabalho

propôem-se interpretar os resultados obtidos com amostras

tratadas termicamente na região de baixo campo. Serão

apre.sentadose discutidos neste capitulo alguns modelos teóricos,

bem como a comparação com os resultados experimentais.

onde n é o nómero de portadores por unidade de volume.

A densidade de corrente é dada por J = gE. Por outro

lado J=-dú/dt onde ué a densidade superficial de carga da
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6.2 - Modelo A - Transporte por" saltos

o modelo de transporte por saltos foi originalmente

outros materiais. Nelel supõe-se que o material é representado

por uma série de P090S de potenciais de profundidade U e

separa9ão ªcomo mostra a figura 6.1al sendo a probabilidade por

pordadaum portador saltar doparatempo

onde \I é o fator de frequêncial K a constante de
o

e T a temperatura absoluta. Na presen9a de um campo

unidade de
-U/KT

'V= \J e
o

Boltzmann

elétrico E, a barreira de potencial é abaixada de eaE/2 na

dire9ão do campol como mostra a figura 6.1b, e aumentada do mesmo

valor na dire9ão oposta. Consequentementel a probalidade do

portador saltar na dire9ão do campo é aumentada e na dire9ão

contrària é diminuida. A probabilidade liquida é então a

diferen9a de tais probabilidades, dada por;

AP = V [exp (U/KT - eaE/2KT) - exp (-U/KT + eaE/2KT)]
o

ou seja,

A P = 2 \)exp( -U/KT) senh( eaE/2kT)
o

[27]
A mobilidade é então dada por

(6.1)

}L=taPa/E = 2 V a[exp( -U/KT) senh( eaE/2KT]) /Eo
(6.2)

onde E é o campo elétrico na amostra e ~ a carga elementar. A

condutividade g é dada por;

g = n}(.e (6.3)

Então I

g(E, T) = 2ne V a[exp( -U/KT) senh( eEa/2KT)] /E
o

(6.4)

onde n é o nàmero de portadores por unidade de volume.

A densidade de corrente é dada por J = gE. Por outro

lado J=-dr/dt onde bé a densidade superficial de carga da
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v o potencial e L a espessura da amostra) e, considerando que a

amostra é aquecida linearmente no tempo (T = T + Bt), tem-se
o

--- - - - ---}eEa-----

(a) (b)

FIGURA 6.1 - Mecanismo de condu9ão. (a) arranjo da barreira de
potencial antes da aplica9ão do campo, (b) arranjo da barreira de
potencial na presen9a do campo elétrico

dV/dT =-( L/éB)J = -( gEL)/( E. B) ou

.L -1
dV/dT = -t2ne VaLB [exp(-U/KT)senh(eVa/2LKT)]

o
(6.5)

Da equa9ão 6.5, pode-se obter o decaimento do potencial da

amostra em fun9ão da temperatura. Usando a equa9ão 3.13 do

capitulo III tem-se a corrente de DTE

-1
I = C B(dV/dT) = -t.2C ne Va[exp(-U/KT)senh(eaV/L2KT)].e (6.6)

g g o

A equa9ão 6.5, foi resolvid~ numéricamente pelo método

de "Runge Kutta", obtendo-se o potencial V para cada temperatura

T, os quais eram lan9ados na equa9ão 6.6 para o càlculo da

corrente.

Nas figuras 6.2a e b, tem-se duas curvas teóricas

obtidas usando a expressão 6.6, junto com as respectivas curvas

experimentais. Observa-se que o modelo não é satisfat6rio, pois

além do mau ajuste das curvas, verifica-se que o pico não se

desloca da maneira esperada quando o potencial é aumentado. Para

que o deslocamento seja compativel com o observado

experiment~lmente, o parâmetro ª deva ser grande, da ordem de



43

o

170A. Além desta inconveniente, o fator senh(eEa/2kT}, torna-se

grande alargando as curvas de DTE, mesmo aquelas de baixa

voltagem. ,.

50I ~=-IOOV
40 ~

+Experimental
•

-
~

I- Tedrlco! 30 IO-~ 20

10
O

120 T(OC}40 6080100

( a)

Vo =-300V
110~ + Experimentol- 90 I-Teórico

c::t ~IC 60-
JiCI...j

30

O

40
60ao100120 Tc°e)

(b)

FIGURA 6.2
saltos. Os
Vo=10 Hz, U

- Ajuste obtido usando o modelo de t~~nsporte por
parâmetros usados foram: n = 1.27*10/~ para
= 1.5eV , a = 56~ e C =3.4pF.

g
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8.3- Modelo B - TranDPorte por aaltoD, inoluindo a teoria de

volume livre

Nesse segundo modelo, também de transporte por saltos,

foi considerado que a mobilidade dos portadores livres depende do
[29]

volume livre J o qual é maior que o valor de equilibrio,

abaixo da temperatl.lra de trans i9ão vitrea.

A frequênoia de Pl..llo,incluindo a dependênoia do volume
[30]

livre é dada por

*
V=\J[exp{-xU/KT)]exp[-{l-x)U/KT]

o
(6.7)

onde U é a energia de ativa9ão, x é um parâmetro que depende do*
material e T é dado por,

v - Vao

T* = T + ---i~---

sendo o subscrito ~ referente ao estado de equilibrio T.

(6.S)

Para maior compreensão do que venha a ser v, ~, ~~ ,

tem-se o auxilio da figura 6.3a e b, (da referência [31]), onde

são mostrados o volume especifico (v) e o coeficiente de

dilata9ão «= dv/dT, ambos em fun9ão da temperatura. O gràfico do

volume especifico em função da temperatura é obtido seªundo o

seguinte ciclo isobàrico. Inicialmente o material, jà em

é esfriado até Tequilibrio térmico a temperatura T ,
o

tempêratura de transi9ão vitrea, a uma taxa

, além da
1
constante.

Posteriormente ap6s um periodo de tempo (nessa temperatura) ou

imediatamente, o material é aquecido com a mesma taxa. Tal ciclo

apresenta um efeito de histerese de volume, como é mostrado na

figura 6.3a. Define-se a temperatura T , como sendo a intersec9ão
g

da linha estacionària extrapolada (v~) no resfriamento com a

linha vitrea (V ) também extrapolada no resfriamento. Para umi
dado estado na região vitrea, especificado pela coordenada (v,T),
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*
atribui-se uma temperatura ficticia T definida como sendo a

temperat\.tra a qual a linha de equilibrio vOt/(T) intercepta a linha

é

derazão

~ I Outra
g
passa por

Verifica-se

material.do

da razão de esfriamento

inolina9ão

aquecimento.

oom

no

so depende

(v,T)

que é a temperatura em que

6. 3b),

ponto

que T
g
depende não somente sobre ae T

m
também da história térmica

do

T »T

o g
como

atraves

que

aquecimento

desde

pal'JFJando

grandeza definida é a T ,
m

um màximo (ver figura
[32]

experimentalmente

igual a - c;(, sendo ~ o coeficiente de dilatação acima de
g L

coeficiente de dilatacão abaixo de Te' A partir da

e com as definições dos parâmetros rw, A~,v ,v~

~L
e õ< o

g
6,3a,

T

g
fig\.lra

mencionados acima verifica-se a expressão 6.8 apresentada no

inicio desse item.

'·OOS

I· 003

::-"00'
~
eu
;; 0·999

0'997

ACh 4 • 10" • 1\ 'x. o·,

,
,, ,

,~ '..' ,
.......•.---.

.-'0'0'"
'"

"'e 6,0u
I~
•• 2'0

Ô
o

.• fita.-20--~16---12 -8 -4 o 4 a 12 ·'6
T - Tr I li)

FIGURA 6.3 - a) curva tipica de histerese para o volume e
b) variação do volume em função da temperatura. Referência [34J.
Tr é urnaconstante arbitrAria.

Cornose està interessado em ver o efeito da variação do

volume livre no comportamento das curvas de corrente, serà

desprezado aqui o efeito da histerese do volume, isto é, para os

càlculos serão usados apenas as retas de equilibrio, ou seja, a
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r~ta v~ para T>T ~ a ret~ vitr~A (v ) pªra T<T (v~r tigur~
g i g

6.3a). Nesse caso pode-se escrever:

Vo;:, = v
+ ~ T

o

L

v = v

+ «Tabaixo de T
o

g g

v = v

+ C{ Tacima de T
o

L g (6.9)

(6.10)

(6.11)

definindo v{T ) =
g

v , então
g

v = v +;< T

g o L g
= v + ~ T

o g g
(6.12)

substituindo 6.12 em 6.9 e em 6.12 em 6.11, tem-se

_1

vt:o=v (1 + c{AT) (6.13)
g L

send o liT = T - T ,
g

v = v (1
S

v = v (1
g

\
+ Õ< ~T)

g

+ ót' ÔT)
L

para T<T
g

para T>T
g

-1
c{ = o( Iv

g g g

..,
e '1 = o( Iv

L L g

(6.14)

(6. 15)

Substituindo 6.13, 6.14 em 6.8, tem-se

*
T

= T para T < T
g

g* T
= T para T > T

g
Como

nomodeloanterior,
(6.16)

(6.17)

a presen9a de um campo

elétrico E abaixa a barreira de potencial de eaE/2 na direção do

campo e aumenta do mesmo valor na dire9ão ~vntrària. Considerando

a frequência de pulo dada pela expressão 6.7 encontra-se qlJe a

mobilidade é dada por;

*
(E,T)=(V a/E)[eÀ~(-(x/KT)(U-eaE/2)-«1-x)/KT )(U-eaE/2).

o
*

-exp«-x/KT)(U+eaE/2)-«1-x)/KT )(u+eaE/2)]

A condutividade g é então,

(6.18)
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*
g{E,T) = {bevE)[exp{-{x/KT){U-eaE/2)-{{1-x)/KT )(U-eaE/2»

*
-exp«-x/KT)(U+eaE/2)-«1-x)/KT )(U+eaE/2»]

onde b = ne lJ a/é"
o

(6. 19)

Nas figuras 6.4 a e b, mostra-se os ajustes obtidos

usando a corrente obtida a partir da expressão (6.19). Como pode

ser visto, o modelo descreve muito bem a subida inicial do pico,

mostrando assim que a corrente nessa região depende do volume

livre. Esse modelo deixa a desejar em dois aspectos: ao numero de

portadores livres e em rela9ão a distância de pulo. No que diz

respeito a distância de pulo, o valor encontrado é muito grande

quando comparado com os parâmetros de rede, que são geralmente

menores que 10 A. Com os parâmetros mostrados nas figuras 6.4a e
38 3

b, o produto n encontrado foi aproximadamente de 10 /s.cm.
o 14 24 3

Para uma frequência de 10 Hz, n é da ordem de 10 Icm. Note-se

que para uma densidade de portadores estimada acima é de se

esperar que a distância de pulo fosse bem menor que a encontrada,

mostrando a incongruência do modelo.

6.4- Modelo C- Dissooia9ão iOnioa

o outro modelo usado, foi proposto por V. Adamec e J.H.
[33]

Calderwood . Nele é suposto que a condu9ão é causada pela

gera9ão tdrmica de portadores de carga em centros neutros de

ioniza9ão, o qual pode ser modificado, na presen9a do campo

elétrico. Uma vez dissociados, os portadores são presos em P090S

de potenciais neutros e ocasionalmente pulam por ativa9ão térmica

de uma posi9ão de equilibrio para outra. Para calcular a

condutividade ê levado em conta a densidade de portadores livres

e a sua mobilidade. A densidade é determinada considerando que a

probabilidade dos portadores escaparem dos centros de ioniza9ão é
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descrita pelo mecanismo de Poole-Frenkel tridimensional. Portanto

a corrente é devida aos portadores que pulam sobre a barreira de

Vo=-IOOV
48 - q: I+Experlmenfol- ". 36 I--Tetirlco

'o -)('"-t 24

12O

40
6080100120 T(OC)

( a)

150

~12+
Vo=-300V+ Experimentalt" 90 r -Tetirlcoo -)( I I+'

'"-t 60

30O

40
6080100120T(OC)

(b)

obtido usando a teoria do volume livre para o

salt~~. Os parâmetros usados foram
a = 8*10 m, x = 0.6, U = 1.8eV, Tg =370K e

FIGURA 6.4 - Ajuste
transporte~8 por
:b= 2.8*10 V/m.s
Cg = 3.4pF.

potencial na direção do campo elétrico, ou na direção oposta.

Segundo V.Adamec e J.H.Calderwood[33], a concentração
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de portadores pre~entes e d~da por:

Os

(6.20)

é o parâmetro de Poole-Frenkel.

(4N/6)[exp(-U /2KT)] + N/6[exp(-U + B E )/2KT)]
1 1 f

+ N/6[exp(-U - B E)/2KT»]
1 f

3 1/2
= (e /~€t) , N é a concentração de centros ionizàveis,

o
ionização e Bf

àltimos têrmos correspodem a geração de portadores na

onde B
f

energia deU
1

dois

n =

direção do campo elétrico e o primeiro a geração nas outras

direções.
[29,34]

A condutividade encontrada é dada pori

(6.22)

2
g(E)=(PRé/(A T»[exp(-(Ul+2U2)/2KT)][(1+Asenh(A)-cosh{A»] (6.21)

1/2
onde A = 49.17(V) /T e

2 2
. PR = (Ne voa )/(3K E.).

Para determinar a corrente usou-se o mesmo procedimento

de integração numérica mencionado no item 6.2.

Nas figuras 6.5a e b, estão mostradas duas curvas

obtidas com esse modelo. Embora o pico desloque adequadamente em

função do potencial inicial, o inicio das curvas experimentais

não pode ser ajustado adequadamente. Como visto no modelo

anterior, usando o conceito de volume livre é possivel ajustar

muito bem o inicio das curvas. Tendo esse resultado em mente,

adicionou-se no modelo de V. Adamec e J.H.Calderwood a

contribuição da corrente devido a vaLiação do volume livre. Para

tal substituiu-se a equação 6.7 na 6.22 obtendo-se a seguinte

expressão para a condutividade;

2
g{E,T) = [(PR E/{A T)]exp{-U /2KT).

1
*

exp«-U x/KT)-U {l-x)/KT )](l+Asenh{A)-cosh(A» (6.23)
2 2

*
onde T obedece as condições citadas no item 2, ou seja, equações
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6.16 ~ 6.17.
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(b)

FIGURA 6.5
iônica. Os
U = O. 3eV,

1

- Ajuste obtido a partir do modelo de d\~socia9ãoparâmetros usados foram; PR= 1.5*1~ KV/cm.s,
U = 1.7eV e C = 3.4pF.
2 g

Os resultados do ajustes estão mostrados nas figuras

6.6a,b,c,d,e e f, junto com os parâmetros U ,U e x. Como pode
1 2

ser visto, o modelo levando em conta as duas contribui9ões

ajusta muito bem as curvas, principalmente para baixas voltagens.

Apesar do bom ajuste das curvas observa-se que o modelo leva a um
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fator de frequência relativamente alto. Para uma distância de
o 22-3

pulo de 10 A e de N=10 cm , encontra-se a partir da equação
22 -1

6.22 e com os dados obtidos dos ajustes, \J 10 s . Para altas
o

voltagens o modelo não é satisfatorio pois experimentalmente

(a figura 5.7 do capitulo V ) observa-se que acima de -600V a

temperatura do pico praticamente permanece constante. Medidas

preliminares indicaram que nessa região, começa a haver injeção

de portadores de carga., o que não é considerado no modelo aqui

proposto. As medidas não foram apresentadas por terem pouco grau

de confiabilidade. A compreensão dos fenômenos envolvidos na

região de campos maiores que os aqui analisados, fica proposto

como um trabalho futuro.

Nesse modelo ajustou-se. as curvas para a mesma taxa de

aquecimento Para outras taxas,certamente a temperaturaT
gdeverà

sermudada,pois como foi mencionado noitem6.3,T
gdepende

dataxadeaquecimentoedahistóriatérmicado

material.

Aanàlisedomodeloparadiferentestaxasde

aquecimento fica também proposto como um trabalho futuro.

Os parâmetros encontrados para os ajustes apresentados

neste item não são os unicos. Esse modelo fornece um conjunto de

valores para U, U e x, que fornece o mesmo ajuste. Para que
1 2

isto ocorra é necessàrio que a expressão (23) satisfaça a

11.

e-U.J./2KT e-U~ x/KT e-U (l-x) /KT=
•

-A1/KT -A~Y/KT -A (l-y)/KT
e e e (6.24)

Para que a igualdade seja satisfeita, os dois primeiros termos do

lado esquerdo da expressão que contém a temperatura T, devem ser

iguais aos dois primeiros termos do lado direito contendo também*
a temperatura T. Os termos contendo T também devem ser iguais

para que a igualdade seja estabelecida. Usando os valores dos

parâmetros que ajustaram as curvas em circuito aberto e



-O,4/2KT -l,8.0,6/KT -Al/KT -A<y/KTe e = e e (6.25)

«1-0,6)l,8)/KT~
e «l-Y)A~)/KT~= e (6.26)
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FIGURA 6.6 - Ajuste obtido usando o modelo de dissocia9ão iOnica
levando em conta o congelamento do volume livre para temperatura

abaixo de Tg. Os parâmetros~8sados foram: Ul=0.4eV, U2=1.8eV,
Tg=370K, x=0.6 e PR=1.5*10 KVjcm.s. Para (a) Cg=3.2pF e para
(b), (c), (d),(e) e (f) C =3. 4pF.

g

Das expressões 6.25 e 6.26 obtem-se

1. 28 = A
1

+ A y
2

(6.27)

0,72 = A (1 - y)
2

de onde

(6.28)

A + A = 2.0 (6.29)
1 2

Substituindo 6.29 em 6.27 encontra-se 0.72 = A (l-y), que é igual
2

a expressão 6.28. Portanto restam as expressões 6.29 e 6.28, que

fornecem um conjunto de valores para o mesmo ajuste. Para saber

qual seria o conjunto de parâmetros correto seria necessàrio um

estudo mais detalhado.

Para se obter mais uma evidência na consistencia do

modelo, ajustou-se também as medidas de correntes isotermas

feitas em circuito fechado, como serà visto a seguir.



6.5- Ajustes das ourvas de oorrente obtidas a

oonstante variando a voltagem.

55

temperatura

Foram f~ita~ algumn~ mêdidn~ ~m oirouito f~ohado ond~

variou-se a tensão aplicada na amostra mantendo a temperatura

constante. O circuito de medida està mostrado na figura 6.7.

Para realizar as medidas, uma amostra de Mylar de 25 um

de espessura, foi metalizada em ambas as faces, como descrito no

item 2.6 do capitulo II, submetida a um tratamento térmico

vI- eletrômetro

E........-1 /

III A- amostra

I

-y E- eletrodo
A V- fonte de alta

tensão De

FIGURA 6.7 - Esquema do sistema de medida em circuito fechado.

o
(durante 2:45h a 137 C). Depois a amostra foi deixada esfriar

até a temperatura ambiente, repetindo assim o procedimento

adotado nas medidas de DTE. Posteriormente a temperatura foi
o

elevada para 81 C e uma tensão de 10V foi aplicada e a corrente

no circuito externo monitorada. A leitura da corrente foi feita

após treze minutos, quando esta jà tinha praticamente atingido um

valor cons~~nte. Para a mesma amostra e temperatura, a tensão

foi variada até 1000V e a leitura da corrente feita sempre aos

treze minutos. Esse procedimento foi adotado para as temperaturas
o

de 81, 90, 113, 117 C sempre usando a mesma amostra. Os

resultados estão mostrados nas figuras 6.8a,b,c e d juntamente

com as curvas teóricas obtidas através do modelo e. Salienta-se

que usou-se os mesmos parâmetros que foram usados para ajustar

as curvas em circuito aberto.
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FIGURA 6.8 - Ajustes obtidos a partir do modelo de dissocia9ão
iOnica usando a teoria de volume livre para medidas isotérmicas

realizadas em circuito fechado. Os~~arâmetros usados foram:x=0.6, U1=0.4eV, U2=1.8eV e PR~1.5*1~ KV/cm s. Para (a) e (b)
Tg=370K, para as demai~~Tg é igual a respectivas temperatura de
polariza9ãc. C =8*10 F.

g

Observa-se que o modelo ajusta razoavelmente bem as

curvas para baixas voltagens. A medida que a tensão aumenta as

curvas te6ricas se afastam das experimentais. Como jà foi

mencionado anteriormente, acredita-se que para alta voltagem,

além da condutividade intrinsica, come9a a haver inje9ão de

portadores.
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CAPITULO VII

CONCLUSAO GERAL

Como foi visto nesta dissertação, grande foi o sucesso

conseguido com o novo sistema de DTE. Com ele é possivel realizar

medidas em circuito aberto, em circuito fechado, com o sistema

polarizado e também medir simultaneamente a carga e a corrente,
o

que circula no circuito externo. Taxas acima de 4.0 Cjmin, com

um gradiente de temperatura desprezivel, podem ser conseguidas.

Verificou-se que a presença dos ruidos nas curvas de

correntes obtidas em circuito aberto com amostras de Teflon FEP

virgem, podem levar a interpretações errôneas das mesmas. Por

exemplo, como visto no capitulo III, para a amostra carregada com

um potencial inicial de -600V, verificou-se que a perda da

voltagem associada aos ruidos foi de aproximadamente de -23V, o

que, em geral, não é levado em conta quando se analisa as curvas

de DTE. Para as amostras carregadas positivamente não foi

observado a presença dos ruidos nas curvas de DTE.

Verificou-se também que nas medidas de DTE feitas com

amostras de Teflon FEP, virgens e carregadas positivamente com

descarga corona, aparece uma corrente anômala (corrente na

camada de ar entre a amostra e a placa sensora), que causa gCtlnde

perturbação nas curvas de DTE. Ela pode ser evitada aplicando um

campo na camada de ar no sentido da placa sensora para a amostra.

Para amostra carregada negativamente a corrente anômala não

aparece.

A corrente em sentido oposto á corrente obtida devido

ao decaimento de cargas próxima a temperatura ambiente, nas

amostras de Teflon FEP, foi explicado como sendo devida a
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v~riª9ão da oonsta.ntedieletrica (nes~tivª)e a varia9ão da

espessura com a temperatura.

o

docomportamento geral das curvas de DTE

que apenas um tratamento térmico éverificou-seMylar,

No que consiste ao efeito de absorção de àgua pelo

p!')lim~ro Plt'l'P, vl'}rifiol')u==fJ~ q\J~ ~l~ Q/'lUtJll srªnd~ p~rturbf.49ão t'UM:J

curvas de DTE. Concluiu-se que antes de cada medida deve-se

aquecer o polimero para eliminar as moléculas de àg'ua. Uma

maneira de evitar que o polimero absorva agua e guarda-lo em um

recipiente contendo ar "seco", como por exemplo, um recipiente

contendo silica gelo

Quanto ao

suficiente para eliminar o primeiro pico que é causado pela

orientação dipolar. Quanto ao segundo pico, concluiu-se que este
..

é oausado devido a uma condutividade intrinsica originada pela

geração de portadores em centros neutros de ionização. Esta

geração possui uma dependênoia oom o campo elétrioo do tipo

Poole-Frenkel. Este modelo foi proposto por V.Adamec e

J.H.Calderwood [35]. No nosso trabalho o modelo foi extendido

levando em conta que a mobilidade dos portadores depende do

volume livre, o qual permanece congelado abaixo da transição

vitrea. Com este modelo ajustou-se as curvas obtidas em circuito

aberto bem como as obtidas em circuito fechado. Os parâm~tros

usados em ambos os casos foram os mesmos e salienta-se que o

modelo é aplicàvel para campos elétricos menores que

aproximadamente 200KV/cm.

Como trabalho futuro, propõe-se a anàlise do modelo

proposto neste trabalho, para diferentes taxas de aquecimento.

Propõe-se também um e~tudo do oomportamento elétrioo do Mylar na

região de alto campo. Nessa região acredita-se que além da

condutividade intrinseca hà também injeção de portadores.

Certamente o modelo a ser proposto deverà conter esses dois

"ingredientes", Alem disto a interpreta9ão dos resultados obtidos
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polimero.

Para finalizar, salienta-se que parte deste trabalho,
o

basicamente o capitulo III, foi apresentado no 5- Simp6sio

Internacional de Eletretos (ISE 5) sendo posteriormente publicado

na revista IEEE - Transactions on Dielectric Insulation. A parte

que consiste no transporte de cargas no material, ser!
o

apresentado no 6- Simp6sio Internacional de Eletretos (ISE 6)a

ser realizado este ano.

IlILIOTiCA'oo u~;l!i;roDÊffs.~E-óuIMtCA-lisÚi-'/'G~' ;'.
FIIICA
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APENDICE A

Técnica de Pulso Térmico

A técnica de pulso térmico traz informacões sobre a

posicão do centroide de carga e da quantidade de carga na

amost.ra.. Como essa técnica estA descrita em detalhes na

referência[20], descreve-se aqui apenas uma idéia geral da mesma.

o arranjo experimental do pulso térmico està mostrado na figura I

M

Vo..::=-

p

!11 !1·
. E

o

P - pulso de luz
M - metalização

da amostra
E - eletreto
G - camada de ar
S - eletrodo

sensor
R - anel de

guarda
O - saida para

oscilosc6pio
Vo- fonte de

tensão
F - amplificador

FEP

FIGURA I - Arranjo experimental do pulso térmico

Uma tensão V é aplicada no eletrodo da amostra
o

polarizada de maneira a cancelar o campo elétrico existente na

camada de ar localizada entre a amostra e o eletrodo sensor. O

campo elétrico é cancelado pelo principio de Kelvin (citado no

capitulo III e~lação 3.9), e o valor da voltagem V é a mesma da
o

amostra, com polaridade contrària. Um pulso de luz, incide sobre

a parte metalizada da amostra e o calor passa a ser difundido

para seu interior. Devido ao aumento de temperatura, ocorre uma
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potencial é deteotad~ pelo ~letrodo ~~n~or. Com o Ruxilio d~ um

osciloscopio com memoria é registrada a variação da voltagem

induzida no eletrodo sensor. o formato deste sinal traz

informações sobre a posição do centr6ide. O centr6ide de carga

para uma distribuição constante no tempo, é definido como
[21]

sendo

l.

Jx P(x)dx
X = -~------

j'f(X)dX
O

(A. 1)

onde f(x) é a densidade de carga espacial e L a espessura da
[22]

amostra. Encontra-se que, em relação a face metalizada do
[20]

eletreto, o centr6ide é dado por

X = L
A V(t~T)

t>V(t=o)
(A.2)

sendo ÓV(t ~ T) o sinal obtido apos o tempo de relaxação T da

amostra, que é o tempo necessàrio para o pulso de calor se

espalhar por toda a amostra, e V(t=o) é o sinal inicial. No caso

de uma distribuição superficial X=L, tem-se da equação 5.2!.V(tt'T)

= ~v(t=O), ou seja, o sinal visto no oscilosc6pio é uma reta de

amplitude ])V(t=O).




