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ABSTRACT

A time dependent evanescent condutivity has

been detected in Bemberg Foliem PVDF films. After many

polarization-depolarization cycles, the absorption current

became strongly reduced, to the same leveI as the depolari

zation one. It is easily seen at higher fields by a bump

appearing in the polarization current Recovering is

observed in samples left in humid atmosphere. We have

interpreteà these observations as an electric field ion

cleaning of an electric field enhanced dissociation of bulk

absorbed water molecules.
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RESUMO

Uma condutividade evanescente, dependente do

tempo, tem sido detectada nos filmes de PVDF da Bemberg

Folien. Após muitos ciclos de polarização e despolarização,

a corrente de absorção torna-se fortemente reduzida, para o

mesmo nivel das correntes de despolarização. Esta condutiv!

dade é facilmente observada, aparecendo na corrente de pol~

rização pela aplicação de altos campos. É observada recupe

ração em amo$tras deixadas em atmosfera úmida. Nós interpr~

tamos estas observações como sendo uma limpeza, pelo campo

elétrico, dos íons gerados por uma acentuação da dissocia 

ção de moléculas de água apsorvida no volume, pela ação des

te campo.
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I. INTRODUÇÃO

A extensa aplicação dos pOlimeros
,.

organicos

sintéticos comodielétricos justifica o grande número de tra

balhos publicados sobre ,estudos de suas propriedades. (1) Co-

mo exemplos de algumas aplicações de alguns pOlimeros isolan

tes, temos: dosimetros de eletreto ,transdutores eletroacús-

ticos, xerografia (gravação eletrostática), filtros de

detetores piroelétricos, motores e etc.(2),(3) Embora

,
gas,

seja

tão difundida a literatura e a aplicação de tais materiais,

muitos problemas ainda permanecem sem solução e sempre estão

sendo descobertos novos efeitos pertinentes a estes mate-

riais. Consequentemente novos estudos se fazem
,

necessarios,

mais aplicações tecnológicas tornam-se possiveis e novos fe-

nômenos são descobertos. Dentro deste contexto, um dos itens

de maior importância é o armazenamento e o transporte de car

gas elétricas. Entretanto, o estudo dos processos de armaze-

namento e transporte em filmes de pollmeros dielétricos apr~

senta uma considerável dificuldade, o que se justifica levag

do em consideração: sua condutividade muito baixa, sua mi-

cro e macro estrutura amorfa complexa e além disto, contém

" d ' 'f ,- d f 't (1)uma ser1e e 1mpurezas,lmper e1çoes e e elOS.

Esta tese estuda detalhadamente um excesso de

corrente elétrica que aparecem nas medidas de correntes de

- 1 -



absorção dielétricas, em circuito fechado, no polifluoreto

de Vinilideno (PVDF). Este efeito que é completamente novo,

é possivelmente proveniente da dissociação de moléculas de

água contidas em seu volume, que foram absorvidas da atmosfe

ra. À medida que as exp~ri~ncias desenrolavam-se,éste efeito

foi se mostrando cada vez mais intrigante e surpreendente,mo

tivando-nos cada vez mais. Consideramos este fenômeno como

uma anomalia que se superpõe à corrente de absorção dielétri

ca. Para obt~-lo, medimos inicialmente a corrente provenien-

te de uma amostra virgem, devido a uma tensão aplicada tipo

degrau de tal modo que gerasse um campo elétri-

co da ordem de 105 V/em. Depois de manter o campo por cer-

ca de 1h, e de realizada a despolarização, repetimos a medi

da. A diferença entre a primeira e a segunda polarizações nos

dá o efeito a ser estudado.

1.1. Polifluoreto de Vinilideno (PVDF)

o polifluoreto de Vinilideno é formado pela po-

limerização do monômero - CF2 - CH2 - em quatro fases es-

truturais distintas; a, f3 , y e <5 que podem ser inter -

convertidas pela aplicação de energia mecânica, térmica ou

elétrica; ou ainda obtidas cada uma delas diretamente por

- 2 -



- - (4) -
processos de fusao ou soluçao. Todas essas fases sao semi

cristalinas, sendo que a fase a , a mais comum, apesar de

possuir momento de dipolopermanente nas unidades de CF -CH2 2

não apresenta polarização residual, pois os dipolos se cance

Iam em sua célula unitária devido às orientações opostas. A

fase a , polar, pode ser obtida a partir da fase por

estiramento uniaxial. Esta fase é a mais importante do ponto

de vista tecnológico pois pode se tornar piezoelétrica, se

tratada convenientemente. (5) A F}gura 1 mostra a projeção no

plano normal ao eixo molecular das formas cristalinas a e

B do PVDF. As fases y e ô são também polares e de ob-

tenção mais dificil, embora não apresentem nenhuma propried~

de relevante conhecida.

Formo ~

ch FormQ~

Figura 1. Circulos grandes representam átom?s de flúor, cir

culos pequenos, representam átomos de carbono e

átomos de hidrogênio foram omitidos.

- 3 -



Estrutural e morfologicamente, o PVDF exibe mui

( . -
tas caracterlstlcas que sao raras ou ausentes entre outros

pOlimeros. Além das propriedades de eletretos, o mais extra-

ordinário é seu comportamento ferroelétrico que se manifesta

após o alinhamento de dipolos cristalinos, provocados pela

aplicação de um campo elétrico em condições adequadas. O

PVDF é um material versátil para aplicações piezoelétricas

e piroelétricas, e devido às suas propriedades mecânicas of~

rece para dados fins, grandes va~tagens em relação aos mate-

,.,
riais ceramicos.

1.2. Comentários

No capitUlO seguinte, fazemos uma descrição de-

talhada dos sistemas de medidas. Os resultados experimentais

(medidas de corrente em função do tempo em diversas condições)

são apresentadas no CapitUlO 111. No CapitUlO IV,

um breve comentário sobre os aspectos teóricos dos

teremos

, .
varl0S

processos responsáveis pela absorção. No CapitUlO v, discuti

mos os resultados obtidos e os processos fisicos que prova -

velmente possam explicá-Ias, e com base nestes resultados

desenvolvemos um modelo teórico que procura explicar o efei-

to anômalo citado no parágrafO anterior.

- 4 -



Faz-se necessário um comentário a respeito da

nomenclatura utilizada: por facilidade de expressão usamos

os termos carga e descarga como sinônimos de polarização e

despolarização, embora eles não signifiquem exatamente ames

ma coisa.
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11. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

2.1. Diriculdades experimentais

Os valores de correntes apresentadas pelo

PVDF nas condições em que trabalhamos,
-

sao pequenos

-6 -11
geralmente compreendidos no intervalo entre 10 a 10 A.

Por isso, é necessário o maior cuidado ao efetuar

as medidas de corrente, evi tando-se ao máximo qualquer espécie

de perdas que pudesse mascarar as correntes reais. Nesta ten-

tativa colocamos a amostra em um recipiente blindado eletri-

camente e usamos em todas as ligações cabos coaxiais, com a

blindagem aterrada para evitar a indução de correntes no

circuito por radiações eletromagnéticas espúrias. Também to-

mamos a cada medida o máximo cuidado com a limpeza do circui

to, e da amostra, pois qualquer sujeira presente pode even -

tualmente ocasionar fugas de correntes e/ou ruídos nas medi

das.

o efeito ora observado no PVDF é de difícil re

produtibilidade ,o que nos dificul ta estudá-lo variando contro

ladamente importantes parâmetros, tais como: campo elétrico,

temperatura, espessura da amostra e etc. Isto se torna mais

sério quando a amostra é perturbada pela medida a ponto de

destruir o efeito que observamos, não sendo possível assim

verificá - 10 uma segunda vez, da mesma forma, em uma mes-

ma amostra. Como o efeito é ainda observado mesmo com amos-

- 6 -



tra no vácuo, então optamos por realizar todas as medidas no

vácuo, eliminando assim a influência da umidade que é um pa-

râmetro de dificil contrôle.

2.2. Sistema de medidas

As medidas de absorção foram efetuadas em um

circuito modo corrente esquematizado na Figura 2. O sistema

de medida é constituido pelos seguintes instrumentos e comp~

nentes:

1. Fonte de tensão

2. Eletrômetro - medida de corrente

3. Registrador

4. Criostato - Recipiente onde se possa fazer

vácuo, apropriado para colocar a amostra

5. Sistema de vácuo

6. Sistema de aquecimento para medidas isotermas

7. Sistema para controle de temperatura em ambi

ente saturado de vapor de água.

A seguir, passamos a descrever cada uma das

partes do sistema citado acima, com todos os seus detalhes.

- 7 -



Fonte I--
Eletrometro

Figura 2. Circuito modo corrente.

2.2.1. Fonte de Tensão

Amostra

Registrador

Utilizamos uma fonte fabricada pela Keithley

Instruments (High Voltage Supply) modelo 246, com as seguin-

tes especificações: saida de até 3100 Volts e corrente máxi-

ma de 10 mA.

2.2.2. Medidor de corrente - Eletrômetro

Usamos como amperimetro um eletrômetro fabrica-

do pela Keithley Instruments Modelo 610C que pode medir cor-



· -15 ,
rente desde a ordem de 10 A ate cerca de 10 A. Este ele

trômetro tem um alcance de sensibilidade que atinge até 10-3

2.2.3. Registrador

Usamos para registrar a variação de corrente

com o tempo um dos canais de um ~egistrador de dois canais

fabricado pela Equipamentos Científicos do Brasil (ECB) - mo

delo RB-102, que apresenta vinte velocidades, indo de 1 cm/s

até 1cm/hora.

2.2.4. Criostato - Recipiente para a amostra

Para instalar a amostra durante as medidas cons

truimos um criostato bastante simples, no qual podemos alca~

, , -6 > , ,

çar um vacuo de ate 10 Torr. Sua estrutura e cilindrica e

foi manufaturada com metal (latão). A Figura 3 mostra seu

corte vertical; a amostra (A) se encontra sobre um supor-

te de tef10n (1) isolando-a da carcaça metálica, os

nais dos eletrodos (B,C) são envoltos por fitas de

termi-

teflon

(E) para evitar faiscamento. Sobre a amostra, encontra - se

- 9 -



uma placa de vidro (E) que tem a função de assentá-la contra

o disco de teflon e garantir um bom contato elétrico. Um pi-

no móvel (M) que mantém-se levemente pressionado pela
-

açao

de uma pequena mola (N) efetua o contato da amostra com o

eletrodo superior (e). o orifício (G) é responsável pela co-

municação entre os dois compartimentos do sistema garantindo

a existência de um bom vácuo nas duas partes, evitando que o

sistema de vácuo sugue a amostra. As ligações com o cirouito

externo são efetuadas através de.conectores de UHF (F).

L - Abertura para encaixe
na bomba de vicuo

I - O'Rings

J - Disco de ~eflon para 5U
porte da amostra -

J( - Tampa móvel

G - Furo para saída de ar da
parte superior

H - Alumínio metalizado na
amostra

n

i\

N - Mola

M - Pino móvel

A - Amostra PVDF

B - Eletrodo inferiorC - Eletrodo superiorD - Peso de vidroE - F!ta de Teflon para isola

çao
F - Conector UHF

~ t:1 Lataa

• Vidro-~ PVDF12 Alumlnlo

li!I T.tI. /
e

L

Figura 3. Corte vertical do c~iostato (sem esc~

Ia) para medida de corrente de absor-
- ,

çao no vacuo.
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Figura 4. Corte horizontal do criostato.

2.2.5. Sistema de vácuo

o sistema de vácuo, esquematizado na Figura 5 ,

é constituído basicamente por uma bomba mecânica rotativa, e

uma bomba difusora. Com o criostato que utilizamos, o
,

vacuo

alcançado pela bomba mecânica fica em torno' de
-4

10 Torr e

, f ' -6fazendo uso da bomba difusora e poss~vel alcançar ate 10

Torr.
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Figura 5. Esquema de sistema de vácuo.

2.2.6. Sistema de Aquecimento para medidas isoter-

mas

A Figura 6 mostra as adaptações que fizemos

no criostato para que pUdéssemos fazer medidas de correntes

de absorção em isotérmicas a altas temperaturas. Uma resis -

tência elétrica de ferro de soldar tipo machadinha (o), que

fornece uma potência de 250 Watts quando ligada à rede de

- 12 -



220V, é colocada sobre a amostra. Entre esta e a resistência,

para efeito de isolamento, colocamos apenas um folha de

Mylar de 90 ~m (O). Instalamos também um termopar de

chromel-alumel entre a resistência e a amostra (P). Para

manter a temperatura co~stante usamos um controlador de tem

peratura fabricado pelo próprio grupo de eletreto. Na Figura

7, temos um diagrama mostrando o circuito utilizado para es

tas medidas.

Reslstinela (o )

/220V

.1~.\J..~.i·

~ ~ Latão

~ ~FolIloMyIar(q)O Mylar

Termopar (p)

~ PVOF ~ Alumlnlo~ Teflon

Figura 6. Criostado adaptado para medidas iso

termas.
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220V

1- Amoltro
2- Rellltenelo
3- Controlodor
4-Termopor
5- Eletrometro
e-Reglltrodor
7-Fonte de Tenaao

®

2

--
~ Alumlnio

Figura 7. Diagrama do circuito para medidas iso

termas.

2.2.7. Sistema de controle de temperatura em ambien-

te saturado de vapor de água.

Algumas medidas foram feitas após a amostra peE

manecer um certo tempo (uma semana) em ambiente com umidade

relativa fixada em 100 %UR.. Para obtermos esta umidade, toma-

mos um recipiente (becker), colocamos em seu interior uma pe

quena quantidade de água e a amostra sobre um suporte,de ma

neira que não entrasse em contato direto com a água e tapa

mos a boca do recipiente com uma folha de polietileno. Quan-

do nos interessamos em manter a amostra descansando com
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100% UR e a uma temperatura constante,(300),colocamos o sistema

descrito acima em uma estufa, como esquematizado na Figura

8. A estufa utilizada é de fabricação da Fanem e tem como es

pecificações os seguintes dados: potência de 900W, quando li

gada à rede de 220V, fornece uma temperatura máxima de

o
300 C em um volume de 35 cm x 30 cm x 40 cm . O controle de

temperatura à qual a amostra deveria permanecer, também foi

feito por um Termopar chromel-alumel e um controlador de tem

veratura construIdo pelo próprio laboratório de eletreto.

I - Estufa
2- Becker (Fechado)
3- Amostra PVOF
4- Agua
5- Suporte p/Amostra
6- Termopar
7 - Controlador

7 220V

Figura 8. Esquema do sistema para controle de

temperatura em um ambiente com 100% UR.
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2.3. Amostra

A amostra de a -PVDF fabricado pela Bemberg-

Folien consistiu de um disco de 6 cm de diâmetro com espes-

suras de 15 ~m ou 25 ~~. Neste disco depositamos por eva-

- , -4 ,
poraçao sob um vacuo de 10 Torr os eletrodos metalicos

de forma circular com diâmetro de 4 cm , que foram evapora -

dos em ambos os lados das amostras, tendo portanto, uma área

. 2
de contato de aproximadamente 12,6 cm . Para fazer esta dep~

sição dos eletrocos metálicos usamos uma evaporadora da

Metal-Lux modelo MV-468-78 UF.

Algumas amostras na fase também foram usa-

das para efeito de comparação. Obtivemos os filmes na fase

a partir de um filme na fase por estiramento de

aproximadamente quatro vezes à uma temperatura em torno de

Salvo especificações em contrário, não fizemos

nenhum tratamento prévio na amostra, a não ser os usuais tra

tamentos de limpeza com álcool etllico ou álcool isoproplli-

co, mas este processo não introduziu nenhuma alteração per -

ceptlvel em nossas medidas.
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111. RESULTADOS EXPERIMENTAIS

3.1. Transiente de corrente de absorção dielétrica em

filmes de PVDF fase a

A obtenção dos resultados experimentais, visando

sempre reproduzir as mesmas condiç3es, seguiu regularmente o

seguinte procediment~:

a) colocamlos a amostra 'no sistema;

b) realizamos vácuo de
-4

10 Torr, por aproxima-

damente trinta minutos;

c) aplicamos o campo elétrico e registramos a cor-

rente de polarização.

Para valores de campos em torno de
5

10 V/cm, o

gráfico de corrente ~m função do tempo numa amostra

apresenta visivelmente uma corrente anômala que se

virgem

-
superpoe

à corrente de polarização. Em algumas medidas, esta superpo-

sição provoca um pic~, nos primeiros segundos da corrente de

polarização. Inicialmente suspeitamos que este pico era devi

do à injeção de carg~s elétricas através dos eletrodos para

a amostra. Esta suspeita começou a ser desfeita quando

numa segunda medida realizada após uma longa despola-

-
rizaçao obtivemos ~ma corrente bastante inferior à pri-

meira. Para uma terceira polarização já não observamos dife-
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rença significativa em relação à segunda, e entre a

e a terceira, a diferença é menor ainda. Aumentado o

quarta

,
numero

de polarizações , este excesso de corrente vai desaparecendo

até que as curvas tornam-se coincidentes.

Entre medidas de despolarização não se observa ne-

nhum pico anômalo e se existir alguma diferença entre a pri-

meira e a segunda medida, esta é infima se comparada

com aquela existente para polarizações correspondentes.

Após cada repetição das medidas, observamos

que a curva de corrente em função do tempo para a

polarização

-
zaçao.

aproxima-se cada vez mais da despolari-

A Figura 9 mostra o gráfico de corrente em função

do tempo obtido para uma amostra do PVDF na fase a com es-

pessura de 15 ~m sob um campo aplicado de 100 KV/cm. Pode-

mos observar que para a primeira polarização o referido pico

anômalo aparece logo no inicio da medida (tp = 7,2 s). Já a

segunda e a terceira curvas se aproximam bastante uma da ou-

tra, e são menores que a primeira. A esta diferença, entre

as curvas de corrente, associamos uma retirada de cargas da

amostra pela ação do campo elétrico, que chamamos de varia -

ção de carga (~Q).Sendo que neste caso, 6Q é igual a

5 x 10-5 C para a polarização total, isto é, de O a 4300 s.
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A Figura apresentada ilustra o efeito por 300 segundos, in -

tervalo em que é mais acentuado. Para esta amostra especifi-

camente a variação de carga no trecho mostrado é de

-5
2,3 x 10 C representando portanto praticamente 50% da

variação total.

A Figura 10 apresenta as despolarizações respecti-

vas à primeira e última polarização mostrada na Figura 9. Na

maioria das medidas as curvas de despolarização são coinci -

dentes. Algumas vezes, como neste caso, encontramos uma pe-

quena diferença entre elas, mas pelo menos dez vezes menor

que aquela encontrada na polarização.

Por se tratar de um fenômeno que é destruido pelo

fato de medi-lo,o estudo do pico anômalo observado se torna

bastante dificil, pois às vezes, mesmo para duas amostras

preparadas e observadas em idênticas condições,ele pode apa-

recer somente em uma, ou então aparecer com formato e grande

za muito diferente. Mas apesar disto, um fato presente em to

das as medidas é a diferença marcante entre a primeira e se

gunda polarização. Devido a estas dificuldades, passamos en-

tão a investigar não apenas o pico anômalo, mas o porque des

ta diferença entre duas medidas subsequentes. A Figura 11 a-

presenta a diferença entre a primeira e a última polarização

mostrada na Figura 9. Esta é a curva que ressalta o efeito

anômalo real, aquele associado ao excesso de cargas existen-



-
•.4
'0---

2

PVDF - a - 15 ~m - 100KV/cm

4 polarizações:

l~ com 79005, as demais com 43005

a 1 . I - 1- po arlzaçao

11 - 2~ polarização
a .-

111- 3- po1arlzaçao

IV - 4~ polarização

o 60 120 180 240
T(.)

Figura 9. Corrente em função do tempo para quatro polariza -

ções consecutivas, em uma amostra de PVDF- a.

_ 7
.4
'0=6-

4

o 60 120

I - 1~ despo1arização

11 - 4~ despo1arização

180 240 11.)

rr'~gura10. Corrente em função do tempo para as despolariza 

ções relativas à primeira e quarta polarização mos

tradas na Figura anterior.
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3
- 4••••Ig- I/TP· 10s -s-

llQ = 2,30 x 10<]

2

o 60 120 180 240
T(S)

300

Figura 11. Diferença entre a primeira e quarta polarização

apresentadas na Figura 9.

te no interior do material.

Na Figura 12 mostramos a primeira polarização pa

ra medidas realizadas com quatro amostras de um mesmo lote e-

fetuadas nas mesmas condições (dentro de nossos padrões de con

trole). Nesta Figura, observamos a grande variação que

- 21 -
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te, de amostra para amostra, isto traz como consequência a

impossibilidade de fazermos um estudo de como varia a corren

te de polarização com o campo, com a espessura e etc. Esta

não reprodutibilidade impede

va do fenômeno.

uma análise mais quantitati-

15 ]JID - lOOKV/cm

80 120 180

PVDF - a

A

240 300
T(S)

Figura 12. Primeira polarização para quatro amostras efetua

das nas mesmas condições.
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3.2. Transiente de corrente de absorção dielétrica no

PVDF- S

Na Figura 13 apresentamos medidas realizadas com

uma amostra PVDF- S de 13 ~m com potencial aplicado de

130 V (100 kV/cm). Neste caso, podemos observar que não só a

diferença entre as correntes é proporcionalmente muito menor

como também os valores das correntes observadas são muito in

feriores aqueles obtidos para a amostra a nas mesmas con-

diç~es (ver gr~fico Figura 9). Na Figura 14 temos o gr~fico

da diferença das correntes, onde a variação de carga associa

, -6
do a estas diferenças e de 2,1 x 10 C, portanto muito me-

nor que no caso da amostra a

2.8

PVDF - 13

13Um - lOOKVjcm

3 polarizações de 4300s

T - l~ nolarizaçio

11 - 2~ polarização

o 60 120 180
TIS)

2410

Figura 13. Correntes em função do tempo para polarizaç~es

de uma amostra PVDF- a

- 23 -



-c
lJ\

-(16Q = 2,1 x 10 C

(de O a 3005)

o 60 120 180
T(S)

240

Figura 14. Diferença das correntes de polarização da Figura

anterior.

3.3. Medidas da variação do tempo de máximo e corrente

do pico para o transiente de absorção dielétrica

do PVDF-a

Como já citamos no item 3.1, inicialmente pensáva-

mos que o pico observado sugeria injeção de cargas por um

dos eletrodos provocando uma corrente que atravessa a amos -

tra, estando o pico ligado ao tempo de trânsito. Por isso

realizamos uma série de medidas

- 24 -
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o objetivo de verificar a dependência deste pico com o tempo

para diferentes campos elétricos aplicados. Na Figura 15 ,

apresentamos medidas realizadas desta maneira em uma amostra

de 15 ~m de espessura. Notamos que o tempo de pico
,
e menor

para campos mais altos.'Este resultado está, em principio, de

acordo com o tpansporte de cargas de um eletrodo ao outro

sob o efeito do campo elétrico. Mas como sabemos que uma me-

dida altera o resultado de uma outra subsequente, repetimos

o experimento aplicando sempre o 'mesmo campo elétrico

ra 16). Deste último resultado, podemos ver que nesta

(Figu-

,
serie

de medidas o tempo de pico também diminue para medidas subse-

quentes. Concluimos então que mesmo sendo muito curto o tem-

po de aplicação da voltagem, já existe uma modificação per-

ceptivel nas suas condições iniciais alterando o resultado

para uma segunda medida. Este resultado coloca por terra a

interpretação do resultado como devido ao vôo de portadores

injetados. Na Figura 17 apresentamos um gráfico que mostra o

tempo do pico de corrente em função da ordem das medidas mos-

tradas nas Figuras 15 e 16. Comparando as duas curvas, verifi

camos que são aproximadamente paralelas, o que significa que

não é o campo elétrico o responsável pela alteração no tempo

do pico de corrente. Na Figura 18, mostramos gráfico semelhan

te para o valor do pico de corrente; as co~rentes de máximo

também diminue ligeiramente para aplicações sucessivas de um

campo constante sobre a amostra.
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9

7

6

4

2

3.6.

6.0.

10.0

PVOF - O( - 15)1m

300V - 51 Med.

250V - 49 Med.

200V- 39 Med.

150V - 2!! Mecl.

12.0'
100V - 12Med.

T(S)

Figura 15. Medidas rápidas com aplicação de potêncié4s cres

centes em uma mesma amostra.

_2.1
C

••••

'0--
1.8

1,8

o 12

PVOF- oC -15pm - 100 V

I1 Med. - ti - 15,0.
251Med. ~- 12.0.

3!! Med. f3- 9,,6e
4!!Med. ,,- 8,4.

ta- e,o.>

24 T(S)

Figura 16. Medidas rápidas, com o mesmo potencial.
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cn 18--
f
•••

•

• •

• - Campo Constante

• - Campo Varldve'

10-I •
••

•
I 5- I •

•
•I
IIII

11
29394151

(Ordem de Medida

Figura 17.

Tempo do pico de corrente em função da ordem das

medidas mostradas nas Figuras 16 e 17.

•

• - Campo Constante

• -Campo Vor16ve'

5.0

2.5 ••
•
• •

•

• •

31 41 69.
(Ordem de Medida)

Figura 18. Corrente de pico em função da ordem das medidas

apresentadas nas Figuras 16 e 17.
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3.4. Efeito do campo elétrico

Nas medidas apresentadas a seguir, o campo elétri

co parece não participar somente como mobilizador dos port~

dores presentes no interior da amostra, mas também como um

fator importante na geração destes portadores. Tanto isso

, 4
e verdade, que para campos pequenos, inferiores a 10 V/em,

o efeito em discussão é quase imperceptivel.

Apresentamos na Figura 19 medidas realizadas com

uma amostra de 25 flm , que sofreu um tratamento térmico de

1300C durante cerca de cinco horas, e descansou durante do-

ze horas à temperatura ambiente antes de se realizar a medi-

da. Primeiramente aplicamos um potencial negativo de 250 V

(E = 105 V/em) durante dez minutos e registramos a corrente

de carga. Após a respectiva descarga, o potencial é inverti-

do, e repete-se a medida. Realiza-se esta sequência por dez

vezes. Observa-se que, independente da polaridade da tensão

aplicada, os valores de corrente vão sendo cada vez menores,

coincidindo com as medidas realizadas com só um sinal de

polaridade de tensão. Estes resultados indicam a inexistência

de efeitos de polarizações junto a eletrodos, devido pos-

siveis acúmulos de cargas.
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PVDF - a

25 ~m - lOOKV/cm

21 Med.

t' Med.

60

10! Mede

ai Med.

41 Med..

-I

Figura 19. Corrente em função do tempo para polarizações sub

sequentes com alternância de polaridade.

3.5. Evidências Experimentais da inexistência de injeção

Com o intuito de esclarecer definitivamente a au -

sência de injeção de portadores dos eletrodos para o inte-

rior da amostra, realizamos as seguintes experiências relata
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das a seguir.

3.5.1. Medidas com diferentes eletrodos

A. Eletrodos bloqueantes

Tomamos uma amostra a -PVDF de 25 /lm de es -

pessura metalizada em um único lado e uma amostra de Mylar

de 1,8 /lm, também metalizada em apenas um lado. Colocamos as

duas faces não metalizadas em contato, e sobre as duas amos-

tras aplicamos um potencial de tal forma que apesar da asso-

ciação capacitiva o campo sobre o PVDF seja aproxima -

damente 100 kV/cm. Duas séries de medidas foram realizadas ;

primeiro aplicamos o potencial positivo no Mylar e numa ou-

tra amostra, aplicamos o potencial positivo no PVDF. A Figu-

ra 20 mostra os circuitos de medidas.

Na Figura 21 apresentamos os resultados obtidos pa

ra estas medidas, onde observamos a presença do excesso de

corrente na primeira medida de absorção dielétrica. Como se

pode observar, o efeito estudado apareceu em ambas as medi -

das, independente do sinal de polarização. Esta experiência

vem corroborar a hipótese de que o excesso de corrente é de-

vido a portadores contidos na amostra.
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310 V

--

80V . M,lar

2!SOVI PVDF

--
310V

--
2150VI PVDF

80V . M,lar

--
Figura 20. Correntes em função do tempo para amostras com

eletrodo bloqueante de Mylar.

-
C In \\

- 25 J.Im+MYLAR - l, 8 llm• PVDF.
'2 12 -- - - - --

3 polarizações de 900$ em cada amostr

I
-l~ pol.c/ bloqueio de porto

posoI I -
3~ pol.c/ bloqueio de nort.poSoI II-
l~ pol.c/ bloqueio de nort.nego

8-1
\\'\\. IV -3~ nol.c/ bloqueio de portonego

4

o 60 120
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B. Eletrodo de ouro

Em uma amostra de a -PVDF, ao invés de metalizar

o eletrodo com alumínio, como nas demais medidas, metaliza-

mos com ouro, na tentativa de verificar se existe ou não aI

guma relação entre o efeito estudado e o material do eletro

do. O resultado apresentado na Figura 22, mostra que o efei

to independe se o eletrodo é de ouro ou de alumínio.

4 polarizações de 1800s

I -p1' irnc i 1';\ nolari zação

II-(1uarta polarização

-
c(
~g--

10

PVDF- a

25 11m

Eletrodo

200kV/Cm

de ouro

o 60 120 180
T(S)

240

Figura 22. Corrente em função do tempo para uma amostra de

PVDF com eletrodo de ouro.
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3.5.2. Relação entre corrente e tensão

Interessados ainda em verificar se existe ou não

a injeção, procuramos traçar um gráfico log I x log V, to -

mando o valor da corrente estacionária para cada potencial

desejado. As medidas foram realizadas a 1000C para facilitar

a possível injeção. O vácuo para estas medidas foi inferior

a 10-3 Torr. Inicialmente, aplicamos sobre uma amostra de

15 ~m um potencial de 450 V , gerando um campo elétrico i-
gual a 300 kV/cm. Em seguida, registramos a corrente de car-

ga por vinte horas, tempo que foi necessário para que a cor-

rente alcançasse o valor estacionário. A partir dai, diminui. -
mos a tensão para 300 V, e novamente esperamos o valor esta-

cionário. Repetimos o procedimento para vários valores de

tensão. Estes resultados estão apresentados na Figura 23,

onde observamos que a tangente no gráfico log I x log V es-

tá próxima de 1. Se houvesse injeção, conforme a teoria de

corrente limitada por carga espacial (6) , o coeficiente de-

veria ser próximo de 2.

3.6. Efeito da Temperatura

As medidas de polarização apresentadas na Figura
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-8

-8.5

-c-
PVDF - C4

Tg fl] = 0,7

Tg fl2 = 1,2

-9 1.0 21J 31J
LOQ V (Volt,)

Figura 23. log I x log V para correntes estacionárias a
o

100 C no PVDF- a •

19 foram efetuadas após a amostra sofrer um tratamento térmi

co como já descrito no item 3.4. Este tratamento não alte -

rou em absoluto os resultados. Para certificarmos que real -

mente o aquecimento não destrói o excesso de corrente, fize-

mos, em outra amostra, medidas da corrente de absorção dielé

trica nas seguintes condições: Deixamos a amostra imersa num

, -6 o
vacuo de 10 Torr a uma temperatura de 100 C desde 1,5h an-

tes de iniciarmos a aplicação do campo elétrico (Figura 24).

Observamos que,mesmo nestas condições, o efeito continua e -

xistindo.
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PVDF - a

240
T(S)

18012.0

15~rn - lOOKV/cm

looar - lO-6Torr

4 polarizaç6cs de 2500s

Ia l' [- - po arlzacao

11- 4ª polariza~~o

60

10

-
•.•4. 20
'0--

e
Figura 24. Correntes de absorção em função do tempo, para

-6
10 Torr.

3.7. Efeito da Umidade

Todo o estudo tornou-se mais trabalhoso por acre-

ditarmos inicialmente que a umidade não exercia qualquer in

fluência, já que todas as medidas e~am realizadas quando a

amostra já estava num vácuo em torno de
-3 ,

10 Torr, no minimo

por um período de vinte minutos, que deveria ser o tempo su-

ficiente para eliminar todo o vapor de água absorvido pela

amostra. (7)
Por outro lado, sabíamos que· após algum tempo

de descanso, pelo menos de quarenta e oito horas, o excesso de

corrente de absorção era parcialmente recuperado. Contudo
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não sabiamos a que se devia esta recuperação, bem como a

origem do próprio efeito.

Apresentamos neste item, três séries de

(A, B e C), que começaram a desvendar a origem do

estudado.

SÉRIE A. Três medidas com preparações

medidas

fenômeno

diferentes

foram feitas nesta etapa. Todas elas usaram a mesma amostr~

de conformação e 15 ~m de espessura. Também foram rea

, -6
lizadas sob um vacuo de 10 Torr e um campo de 300 kV/cm.

Na primeira medida, instalamos a amostra no siste-

ma, e ali deixamos permanecer por quarenta e três horas com

um vácuo de
-6 N

10 Torr. Realizamos entao, a medida de corren..•

te de carga da absorção dielétrica, como mostra a Figura 25.

Nesta mesma Figura, colocamos a medida de carga realizada 10

go após a medida de descarga relativa ~ primeira. Observamos

que mesmo a amostra permanecendo por um longo tempo no vácuo

o efeito existe.

Na segunda medida desta etapa, a experiência ante-

rior foi repetida com a mesma amostra, porém esta permaneceu

no vácuo durante dez dias. Como vemos na Figura 26, o exces-

so de carga se recuperou muito pouco.
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'o-
- 15

10

PVDF- a

SERIE A - 1~ ETAPA
-6

25~m - 300KV/cm- 10 Torr

6 po1arizaç6es: 1~ com 7200s e

c as demais com 1400s

a .-
I - 1- polarlzaçao

11 - 6~ "

o 60 120
T(S)

2'

Figura 25. Correntes em função do tempo para uma amostra de

PVDF-a após permanecer quarenta e três horas
, -6

num vacuo de 10 Torr.

C(
ao

'2-
5

PVDF- a

SERIE A - 2~ ETAPA

·3 polarizações de 1800s

I Ia l' -- - po arlzaçao

I I - 3~ "

o 60 o o

Figura 26. Correntes em função do tempo após a amostra des 

cansar dez dias no vácuo.
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A terceira e última medida desta etapa consistiu

de uma repetição das anteriores, com a amostra previamente

descansada por oito dias em contato com o ar ambiente. O re-

sultado mostrado na Figura 27 mostra uma intensa recupera -

ção do efeito.

Finalmente, na Figura 28, apresentamos as três

curvas das figuras anteriores num só gráfico, para melhor com

-
paraçao.

Concluimos desta série de medidas que o ambiente

está fortemente ligado ao efeito do excesso de corrente.

SÉRIE B. Nesta série utilizamos uma outra amostra,

mas as condições de medidas permaneceram inalteradas.

Antes de realizar a primeira medida, a amostra foi

mantida num ambiente de umidade relativa 100%, 250C por doze

horas. O resul tado da medida é apresentado na F.i..gura29.

Para a segunda medida, a amostra permaneceu duran

te oito dias em condições semelhantes à primeira medida. A

Figura 30 apresenta o resultado.

Na terceira medida, preparamos a amostraconservan

do-a durante oito dias em ambiente de 100% de umidade rela-

t· tO,~va mas a uma emperatura de 30 C. O resultado e mostrado
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PVDF - a

::: 10

5

SERIE A - 3~ ETAPA

-6
25 ~rn - 300KV/crn - 10 Torr

3 polarizações de 18005

I - l~ polarização

11 - 3~ polarização

o 60 120 180
T(S)

240

Figura 27. Correntes em função do tempo para uma amostra de

PVDF- a após permanecer oito dias no ar ambiente.

-« I\ SERIEA
CD 'o- 15 .

. aI· - d IaI -1- po arlzaçao a - etapa

I I

4<1 1 . - 1a- - noarlzaçao (a1- etapa

liI

Ia 1 . - I 2a- - no arlzaçao ea - etapa

IV

a . - 1 3a- 1- rOlarlzaçao (a - etapa

1\\
\.

10

o 60 120 180 T(S)

Figura 28. Correntes em função do tempo para as primeiras po

larizações de cada etapa da série A.
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C

.-.'0--
8

Série B - II Etapa

PVOF - a - 1!5llm
200 KV/cm

4 Polarlzaçõe. de leoO •

I - 19 PoI.

11 - 2g Pol.

4

o 60 120 180 240
T(S)

Figura 29. Corrente em função do tempo para amostra virgem

após permanecer doze horas em um recipiente a

temperatura ambiente com 100% UR ..20 -
.

Serle B - 2Q Etapa
PVOF- a - 15 II m- I

I 200 KV/cm
C 16 ~g I , 3 Polarlzaçae. de 2200.

I - Ig ~I.11 - 39 PoI.
I

I
12

8

4

o 60 120 180 240
T(S)

Figura 30. Corrente em função do tempo para polarizações

após a amostra permanecer oito dias num recipieg

te com 100% UR à temperatura ambiente.



240
T(S)

180120 .60
o-

O

8

4

20- PVDF - a
ct

. SERIEB- 3! BTAPA•••• 'g- lS}.1m-200KV/crn

16~ 3 polarizações de 17005I
a

polarizacão- 1-
11 - 3~

"I \
12

Figura 31. Corrente em função do tempo para polarizações após.
a amostra permanecer uma semana em um recipiente

o
a 30 C com 100% UR.

20-
c(

••••

'O-
:=: 16

12

4

SERIEB

I

a a- 1- po 1.da 1- etapa
a

a
11 - 4- paI. da 1- et"apa

a

a
III- 1- pol. da 2- etana

a

a
IV - 1- paI. da 3- etapa

12060O
180 T(S) 240

Figura 32. Corrente em função do tempo para as primeiras po-

larizações da série B.
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na Figura 31.

Observamos nesta série de medidas que pelo fato

de deixarmos a amostra durante uma semana em um recipiente

com 100% UR a recuperação do efeito foi mais que total,pois

apresentou valores de correntes superiores à primeira medi -

da. O interessante nestas medidas foi o resultado mostrado

quando a amostra descansa em temperatura mais alta, os valo-

res de correntes sobem ainda mais. A Figura 32 coloca os

três resultados num só gráfico.

Estes resultados fortalecem a idéia de que a amos-

tra absorve moléculas de água do ambiente, mantendo-as pre -

sas em sua estrutura. E, de acordo com medidas anteriores

estas moléculas não são retiradas da amostra com a simples

realização de vácuo, ou com a elevação da temperatura duran-

te a medida.

SÉRIE C. Novamente as condições das medidas

se repetir.

..•
vao

Para a primeira medida desta série, a amostra foi

deixada durante oito dias em um ambiente de 100% UR a 300C •

O resultado é mostrado na Figura 33.

Para a segunda, a amostra foi mantida também por

oito dias a 300C, com umidade relativa de 100%. A Figura 34
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\

PVDF
-a

c(
•••

SERIE
a

12
C- 1- BTAPA

-5
I
I

15 llm
-200KVjcm

4 polarizações de l600sI
1a 1 . -

- - po arlzaçao4"'1
\

11 - 4~ polarização

3

2

o 60 120
180 T(5) 240

Figura 33. Corrente em função do tempo para polarizações de

uma amostra virgem após permanecer oito dias num

recipiente a 300C com 100% UR.

mostra as correntes registradas.

Ligeira modificação de tratamento houve para a

terceira medida, ficando a amostra por oito dias a 60% UR a

o '
30 C. O resultado esta na Figura 35.

Para a quarta, a umidade foi de 100%, mas sob tem-
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6-
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.-.
'0
::--~

PvnF - a

4 SERIE C 2~ ETAPA

:5

2

15 pm - 200KV/crn

4 polarizações de 1800s

I - l~ polarização

11 - 4~ polarização

o 180 ~
TIsr

Figura 34. Corrente em função do tempo,para pOlarizaçào,após

a amostra descansar oito dias, de?ois das medidas

anteriores, nas mesmas condições.
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'2-
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PVDF - a

SERIE C 3~ ETAPA

4

3

2

lS~rn - 200KVjcrn

3 polarizações de l600s

I - l~ polarização

11 - 3ê polarização

o 60 120
180T(S) 240

Figura 35. Corrente em função do tempo para polarizações

após a amostra já permanecer oito dias em des

canso a 300C mas no a~ ambiente.
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peratura ambiente, também por oito dias. A Figura 36 mostra

o resultado.

Finalmente, para a quinta medida, repetiu-se as

condições de tratamento das primeiras e segunda medidas. A

corrente resultante é apresentada na Figura 37.

6-
c(

Il
'2- PVDF a

5..f I SERIE C - 4~ ETAPA

15 ~ ~ 200KV!crn

3 polarizações de 17005

4-1 1 I - 1~ polarização
a . -'

11 - 3- po1arlzaçao

2

o
180 T(S) 240

Figura 36. Corrente em função do tempo para polarização após

a amostra permanecer oito dias em descanso com

100% UR mas a uma temperatura ambiente.
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PVDF - a

SERIE C s~ ETAPA

4

3

2

15}.lJ1l- 2 O OKV / em

3 polarizações de 1800s

I - 1~ polarização

11 - 3~ polarização

60 120
180 T(S) - 240

Figura 37. Corrente em função do tempo após a amostra des 

cansar oito dias nas mesmas condições que a pri

meira e segunda etapas.
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Na Figura 38, colocamos todas as cinco medidas an-

teriores num só gráfico, para melhor compará-Ias.

6- II I 11 SERIECc(
~ '2

:: 5-1 , \ \\\

a aI - 1- pol. da 1- etapa

II - 4~ pol. da l~ etapa
a a

III- 1- pol. da 2- etapaa aIV - 1- pol. da 3- etapa4-1 , , "
a aV - 1- paI. da 4- etapa

a aVI - 1- pol. da 5- etapa

3

2

o 60

Figura 38. Correntes em função do tempo para as primeiras p~

larizações de cada etapa.
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.Observamosnesta série de medidas que a recupera -

ção do excesso de corrente na carga de absorção dielétrica é

fortemente controlada pela umidade relativa e também pela

temperatura à qual a amostra é exposta. A série anterior mos

trou que o tempo de contato com a umidade também é importan-

te.

Outra conclusão importante desta série é que ape -

sar deste efeito ser destruido durante a medida, ele pode

ser recuperado quantitativamente, dependendo para isto de

um cuidadoso controle dos parâmetros envolvidos no descanso

das amostras. As Figuras 30, 31 e 34 confirmam esta conclu

-
Sao.

3.8. Medidas com amostras sem eletrodos

Apresentamos neste item evidências experimentais

de que os eletrodos evaporados dificultam a ~bsorção de

água da atmosfera ambiente pela amostra. A Fig~ra 39 mostra

que a recuperação em amostras medidas sem eletrodos evapora-

dos é muito mais rápida e intensa, a tal ponto que em doze

horas a 250C e 100% de umidade relativa, a recuperação foi

mais de 100%. Ao passo que em uma amostra com eletrodos eva-

porados no mesmo periodo e nas mesmas condições a recupera -

ção é muito menor (Figura 40).
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-1-----PVDF :: a. - lS 11m - lOOKV/em

C a• I - lã paI.10 9 II - 3- poL- a -== 8 111- 1- paI. apos reeuperaçaoa - -IV - 2- paI. apos recuperaçao
11I

."

11

o 60 . 120 180
T(S)

240

Figura 39. Correntes em função do tempo para polarização de

uma amostra sem eletrodos evaporados. Para a amos

tra virgem e após recuperar 12h em

com 100% UR à temperatura ambiente.

recipiente

- 10
C•
12--

- a. aI - 1- paI.a -II - 3- paI.a III- 1- paI.a .
IV - 2- DOI.

em

aP9s recuperaç~o
apos reeuperaçao

o 80 120 180
T(S)

240

Figura 40. Correntes em função do tempo para polarização de

uma amostra com eletrodos, de alumínio, evapora -

dos. Para a amostra virgem e após recuperar doze

horas em recipiente com 100% UR à tempo ambiente.
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IV. ASPECTOS TEORICOS

4.1. Absorção dielétrica

Quando um campo elétrico é aplicado sobre um mate

rial dielétrico inserido entre dois eletrodos planos e para-

lelos, inúmeros processos de polarização acontecem, gerando

uma corrente elétrica no circuito externo. Esta corrente de-

nominada corrente de carga da absorção dielétrica, decai com

o tempo, e em geral permanece por tempos muito superiores aos

tempos normais de medida. Os processos de polarização respon-

, i - t . d (1,8,9)save s sao mui o varla os. Podem ser polarizações

devido a unidades polares com diferentes ..tempos de relaxa-

ção. Podem ser também devido a movimentos microscópi-

cos de cargas reais no interior do material; o ac~mu~

lo de cargas próximo às superfícies do material, ou

ainda injetados pelos eletrodos.

Em geral as correntes de absorção aielétrica de-

caem com o tempo, segundo a relação

I(t) = A(T) t-n

onde n é um fator sempre menor que 1, e A(T)

deza dependente da temperatura.

(1)

,
e uma grag

O Principio da superposição está ligado com estes
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processos de polarização, e fornece a seguinte relação entre

••. ' . (1)
as correntes de descargas e de carga da absorçao dleletrlca,

Quer dizer a corrente de descarga calculada num

tempo t relativa a uma medida de carga durante o tempo tp ,

é obtida da diferença entre os valores das correntes de car-

ga no instante t e o que valeria no instante t + tp.

Das expressões (1) e (2), obtém-se:

.• -(n+1)
I (t) = -ntp At p/t » tpd

4.2. Injeção de Cargas

As propriedades de condução de um isolante

(3)

( 4)

(5)

..
sao

fortemente influenciadas pelos contatos e pelas cargas espa-

ciais, livres ou presas em armadilhas existentes no interior
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, (10)
do material. As armadilhas existentes nos isolantes

•..•

sao

geralmente oriunda de impurezas e imperfeições, tanto de vo-

lume como de superf1cies.

Os contatos elétricos podem se comportar como in-

jeto~es ou bloqueantes. A definição provém das relações ener

géticas entre as bandas de energia na função metal - isolan

te, (11) conforme ilustra a Figura 41. Contatos ohmicos ou

injetores são aqueles que podem fornecer mais portadores do

que o isolante pode transportar, e contatos bloqueantes apr~

sentam o caso oposto, podendo o isolante transportar mais

(12) ,
portadores'doque o contato pode fornecer. Isto e deter-

minado geralmente pela diferença entre a.função trabalho do

metal (~m)i e a função trabalho do isolante (~ ).

A injeção de um único portador estabelece uma car

ga especial de uma dada polaridade dentro do isolante não

podendo esta ultrapassar o valor dado pela carga geométrica,

Q = CV • Isto leva a uma corrente lim~tada por car-

gas espaciais, que para um isolante livre de armadilhas é da

da por: (10)(6)

J .... (6)

onde EE é a permissividade,o
~ é a mobilidade e V a

voltagem aplicada.
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tivel

Antes

E,

E"

Bloqueonte

Após o Contato

b) Contato Bloqueonfe poro BlI'ocos

Figura 41. Bandas de energia para um metal e isolantes antes

e após o contato

a) contato bloqueante para elétrons.

b) contato bloqueante para buracos •

4.3. Correntes geradas por dissociação iônica

A presença de cargas espaciais em um dielétrico po

de ser proveniente da dissociação iônica da água ou de impu -

rezas,
(13)

pela ação do campo elétrico e/ou agitação térmi-

ca. De uma maneira geral, liquidos polares se auto-dissociam,
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e auto-recombinam mantendo-se em equilibrio cinético.

AB ~ A + + B - ( 7)

Este equilíbrio pode ser deslocado em um sentido

se sofrer a ação de um agente externo. No caso o campo elé -

trico e/ou energia térmica fará a reação se deslocar para a

direita,

AB (8)

aparecendo então uma constante de dissociação (KD) que é de-

finda por:

dn
+

dt

=
dn

dt
= K \l

D
(9)

onde , n e n+ são as concentrações de moléculas não

dissociadas, íons positivos e negativos respectivamente.

A reação de recombinação ocorre no sentido inver-

SOe

onde a constante de recombinação

AB

K é definida por:R

(10)

dn
+

dt

=
dn

dt
(11)



A dissociação iônica sendo provocada ou acentuada

, pela ação do campo elétrico, ficam os seus produtos sujeitos

à ação de uma forç~ . que poderá fazê-los migrar, gera~

do assim uma corrente elétrica.

Grandes evidências de que estes processos, espe -

cialmente a dissociação de moléculas de água, tomam lugar c~

mo mecanismos dominantes de geração de portadores de cargas

em vários dielétricos sólidos, tem sido apresentado pela li-

teratura. (13)(14)

4.4. Efeito Poole-Frenkel

o efeito Poole-Frenkel está associado com a acen-

térmica

Isto é,

tuação, pela ação do campo elétrico, de excitação

que libera os portadores das armadilhas. (11) o

campo elétrico abaixa a barreira a ser vencida pelo portadorf

(Figura 43). A probabilidade por unidade de tempo para que

um portador localizado em um poço salte, é dado segundo a

estatlstica de Boltzman por:
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P = \I exp(-~H I KT) (12)

onde' \I é a frequência de escape e KT a energia térmica.

Esta probabilidade é aumentada quando o material é

submetido a um campo elétrico, para saltos no sentido do cam-

po e diminui do em sentido contrário. Para campos altos, pode-

mos considera~ apenas os saltos no sentido do campo.

Assumindo uma interação Columbiana entre as armadi

lhas e os portadores liberados, estes terão uma energia pote~

. 1 d (3)Cl.a ada por:

.:

w =

2e

41T e:e: X
o

- e Ex (13)

onde
x é medido a partir do centro da armadilqa, tendo um

valor máximo de:

X
max

( eJ1/2= 4 1T e:' e: E )o .
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e a altura da barreira torna-se (Figura 43)

âH = W - âW ( 15)

(e3EY/2

âH = W -

( 16)
'Ir e:' e:

o

-

W -a E1/2
( 17)PF

onde

8pF =( e3 Y/2 (18)'Ir e:' e;.
o o

é o chamado coeficiente de Poole-Frenkel.;

x

Figura 42. Abaixamento da barreira pelo método

de Poole-Frenkel

Portanto, a probabilidade por unidade de tempo

de um portador ser liberado, com a aplicação do campo elétri
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co será então dado por:

a 1/2
PF e

kT

(19)

sendo que W é a profundidade do poço sem campo • Portanto

podemos escrever finalmente que:

* (_ a 1/2 JP = P exp " PF:T )

(20)

onde P representa -a probabilidade por unidade de tempo

de um portador saltar, sem aplicação do campo.

o modelo de Poole-Frenkel ora apresentado será

- . (
aplicado na elaboraçao de um modelo teorico no 1tem 5.3.
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v. DISCUSSÃO

Os resultados por nós obtidos neste trabalho, es-

tão apresentados no Capitulo III. No Capitulo IV discutimos

ligeiramente os aspectos teóricos das correntes de absorção

dielétrica em pOlimeros.

Pelos resultados, conseguimos identificar que a

água absorvida pelo Q-PVDF do meio ambiente é responsá -

vel pelo excesso de corrente nas medidas de absorção dielé -

trica. Esta corrente é o objeto principal desta tese e
,

sera

detalhadamen~e discutida neste Capitulo. Propomos, baseados

na teoria da dissociação de moléculas polares sob efeito de

campo elétrico, um modelo para explicar esses resultados.

A partir do resultado do modelo teórico concebi-

do para o fenômeno estudado, podemos ajustar os resultados

experimentais e obter valores de alguns parâmetros importan-

tes para o material. Dentre eles a mobilidade dos portadores

iônicos.

5.1. Relação entre a umidade e o excesso de cargas encon-

tradas no PVDF

Na secção 3.7 apresentamos provas indubitáveis
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de que o excesso de carga verificado no PVDF-a tem como ori

gem a absorção de água da atmosfera, pelo material. Pois uma

vez eliminado o excesso, este pode ser recuperado se a amos

tra permanecer por um tempo suficiente em contato com o ar.

Parâmetros importantes para esta recombinação são a porcent~

gem de umidade relativa no ar, a temperatura do ambiente da

amostra, e o tempo de exposição a este ambiente. Vimos tam

bém que os eletrodos retardam a recuperação sendo obstáculo

para a penetração do vapor de água. A recuperação praticame~

te não aconteceu no vácuo. No ar ela foi determinada pelas

condições da atmosfera, sendo maior quanto mais úmida a at -

mosfera. Isto nos indica que estas cargas são provenientes

da água absorvida pela amostra. Mas por sua vez é aparente 

mente contraditório com o fato de que todas as medidas foram

realizadas no vácuo. Reforçando esta contradição, temos aqu~

Ia medida em que a amostra permanece quarenta e três horas

no vácuo antes da primeira absorção, e o excesso de cargas

não desaparece (Figura 25). Também outra medida que foi rea-

, -6 o
lizada num vacuo de 10 Torr com 100 C estabelecidas por

1,5h antes do seu inicio (Figura 24) mostra que a amostra

não perdeu a água contida no seu interior. Portanto, se esta

água não é extraida a não ser com a aplicação do campo, ela

deve estar ligada de alguma forma na estrutura do material •

Isto parece razoável uma vez que o efeito, já no

inicio da medida, aparece com mais intensidade para campos a
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partir de 50 KV/cm. Na referência (14) encontramos que

te uma saturação para a dissociação das moléculas de

em determinadas soluções, para campos de 82.4 KV/cm.

5.2. Modelo Teórico

exis

,
agua

Considerando que o excesso de cargas observadas

no PVDF seja proveniente apenas da dissociação iônica de mo

léculas de água, dada pela reação

(21)

onde
KD é-a constante de dissociação que depende do campo

elétrico, sendo portanto esta dissociação determinada princi

palmente pela ação do campo. E também que os íons produzidos

são arrastados pela força elétrica, em direção aos eletrodos,

e que neste caminho podem recombinar-se. Descrevemos este fe

nômeno pelo conjunto de equações cinéticas abaixo

N
= - - K Nt

dt 't'

( 22)

d N

dt

'l.I N E
(23)
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onde temos:'

,'N
' , ..

t

--. numero de moleculas nao dissociadas

N

--.número de moléculas dissociadas

't

--.tempo de vida dos ions

K

~ constante de dissociação

,
( )\.I

~ mobilidade dos ions li = li + li+
R,

~ espessura do material

Nestas equações assumimos, por facilidade de cál-

culo, que a recombinação é linear, ao passo que seria mais

adequada uma re~ombinação bimolecular, própria dos fenômenos

de dissociação - recombinação em fluídos.

Resolvendo o sistema e levando em consideração que

a corrente de condução é dada por:

J=A \.IeNE

onde: A---- é a áres dos elétrodos

e -...carga eletrônica.

(24)

obtemos que a corrente proveniente da dissociação iônica

dada por:

,
e

[ -K t -K t]
(25)

J = A IJ.e E ql e 1 ....q2 e 2

onde:

ql
e
q2são fatores adimensionais que dão às ampl!
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tudes dos exponenciais, e

1 C · E) 1 [e- · ~2 m EJ 1/2

K = - --- --- + K + --- + --- + K + --- -
1 -21 R, 21 R, R,

...........................

(26)

K = - -=- f- + K + ~) - -=-~1 + K + ~)2 _ 4K. ~J1/2

2 2 1 R, 2 1 R, R,
...........................

(27)

Esta equação ajustada aos dados experimentais

permite-nos determinar os valores dos parâmetros nela envol-

vidos. Mas este ajuste apresenta uma certa dificuldade por

termos nesta equação, cinco parâmetros (\.I .., K, '{,q1 e q2)

desconhecidos. E para efeito de cálculo, o computador conse-

gue distinguir apenas quatro: as bases e os expoentes das

exponenciais. isto é, no computador, conseguimos ajustar ap~

nas uma equação da forma

-bte (28)

Precisamos então buscar as relações entre os parâ

metros ajustados; a,b,
c1e c2

eos parâmetros

reais.

Assim,temos que:

1

\.I E
a+b=---+K+ 1

R, físicos

(29)

- 64 -



a • b =

K Jl E
(30)

(31)

(32)

onde temos quatro equações, e para obter cinco parâmetrQs, é

preciso buscarmos mais uma relação entre eles. Com este obj~

tivo analisamos as condições de contorno das equações (22),

e (23), e temos

d N(t)

dt

logo:

=
N(t)

t

~ N(t) E

(33)

d N(t)

dt t=o

=
N (t)

t + K(E) Nt(t)
t=O It=o

l.l E

N( t) I' (34)J/, t=O

mas no equilibrio (sem aplicação de campo)

N(t)

t=o t=o

(35)

Obs: devemos lembrar que Nt(t) e N(t) são continuos em t=O.
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N(t)
=

t=o t .K(O) t=o
(36)

logo

d N (t) I N( t)
=- ---- + K(E) •

,dt t=O'" t It=O

N(t)

t. K(O)

Fazendo
K(E)

K(O)

llE

- -- N(t)
R, It=O

= M temos,

(37)

(38)

d N(t) I (M-l) II E

+ = N(t) - -- N(t) I (39)dt It=o t t=o R, t=o

Sabendo que

J(t) I + = A II E e N(t) It=O t=O

e d J(t)

I d N(t)
= A II E edt

It=O+ dtIt=o

chegamos a

dJ(t) l
dt

[M - 1 ]II E
= J (t) =0+

tR,

(40)

(41)

(42)
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Por outro lado, temos

J(t) = c -at1 e _ c -bt
2 e (43)

logo

d J(t)

dt

-at -bt
= - ac e + b c e

·12 (44)

J(t) (45)

d J(t)

dt t=o
(46)

comparando a razão entre as equaçeos (45) e (46) com a equ~

ção (42), finalmente temos

[r~ - 1
\l E bC2 - aC1

= (47)

5.3. Efeito Poole-Frenkel na dissociação

o fator M é a razão entre a dissociação sob

efeito de campo, e a dissociação sob campo nulo.
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Poole-FrenRel, agirá no sentido de aumentar o valor de M.

A partir do tópico 4.4, podemos escrever a seguinte rela-

...

çao:

r·1 =
K(E)

K(O)

(48)

Finalmente, temos um sistema de equações que rela

cionam os parâmetros físicos com aqueles obtidos pelo ajuste

da curva experimental ao modelo:

a +' b =

1

T

+ K +
Jl E

(49)

a • b = K
Jl E

(50)

= ( 51)
T

(53)

Na Figura 4~ ilustramos um ajuste obtido da equ~

ção (28) aos dados experimentais obtidos da diferença entre

a primeira e última curva da corrente de absorção dielétrica

para uma amostra de PVDF-a , com 15 ~m de espessura e

sob um campo de 100 KV/cm. Onde obtemos os seguintes vaIo -

res para:

_lOlt<A DOlHS1funo 1i'~õ:,.tOOTMi(fi'Éi~o(AnM.'" -,
F1SICA



mobilidade -10 -2 -1 -1 -11 -2 -1 -1
"Jl =5,9 x10 cm v s e \lI = 1,55 x10 cm v s

tempo de vida dos tons t = 4,01 s " e ti = 4,08 s

, constante de dissociação
-1 -1 -2 -1

K = 1,11 x 10 s e k' = 4 , 23 x 1O s

+••

+ ~Kp,r; ..••.•, ••.•t•.l.
0,0 Tlfo·"c.c.o

.jt.

. '.,.,I
"t,

':.
',,:

•..
"

•......•.'.~,
...,

.t:'.,
~~~

~..•

,.•....'-...:..•.
+ +.-------...--~----

•

5.0

20,0

<t
CXl

I
~1I5.0
)(

300

Figura 43. Ajuste da curva de corrente em função do t~mpo p~

ra uma amostra de PVDF- a de 15 ~m com 100KV/cm

ao módelo teórico.

Em geral, com esta equação conseguimos resultados

satisfatórios até tempos por voltas de 250 s • O sistema de,

equações que relaciona os parâmetros fisicos com aqueles ob-
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tidos pelo computador, fornecem sempre dois valores. para

IL ,K e L • E devido a exigência de tal sistema, pode a -

contecer de apenas um ou nenhum destes valores serem aceitos

fisicamente.

Apesar desta dificuldade encontrada, que atribui

mos uma parte à coleta dos dados experimentais, já que é im-

portante para um bom ajuste, bastante pontos nos primeiros

segundos, havendo portanto, pouca resolução na extração des

tes pontos, visto que eles são obtidos da diferença de duas

curvas. E em parte a-este ser um modelo simplificado. Conse-

guimos uma série de bons ajustes com amostras de PVDF- a de

15 j.Lm de espessura em que aplicamos 100KV/cm, cujos parâme-

tros obtidos estão compreendidos nos intervalos apresentados

na tabela abaixo.

Jl 7.llxlO-lOc2s-ly-l_l.29xlO-9an2y-ls-l JlI
-11 2 -1-1 -10 2 -1-1

9.6x10 an s y -1.25x10 an y 8

K

4s

-3 -1
1.65xlO s -

187s TI

KI

4.08

5.2x10-2-1s· -

559.7

Tabela I. Intervalo em que estão compreendidos os valores dos

parâmetros obtidos por nossos ajustes.

Os valores que foram encontrados para a mobilida-

de apresentam
A (15)

concordancia com a literatura.
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VI. COBCLUslo

Esta tese apresenta o estudo de uma anomalia que

sobrepõe a corrente de absorção dielétrica no PVDF, provoca-

da pelas moléculas de água absorvida pela amostra do ar at -

,
mosferico. O enfoque principal deste estudo foi detectar

qual a causa do fenômeno observado. E isto foi atingido com

tal êxito a ponto de podermos analisar os seus mecanismos e

construirmos um modelo teórico simplificado para explicá-los.

O excesso de corrente detectado e produzido pela

condução de lons é gerado pela dissociação iônica de mOlécu-

,
las de agua no volume do material. Para dominar completameg

te estes fenômenos faz-se necessário investigações mais bem

aprimoradas com montagens experimentais mais sofisticadas

Principalmente no que diz respeito a um estudo quantitativo

dos processos d~ recuperação do excesso de corrente, contro-

lando sistematicamente todos os parâmetros envolvidos. Tam-

bém seria interessante um estudo mais elaborado da dificulda

de imposta pelos eletrodos à absorção de umidade pela amos -

tra. E finalmente, o modelo teprico carece de um aperfeiçoa-

mento, incluindo principalmente a recombinação bimolecular

ao invés de linear como fizemos. Estes aprimoramentos fica

colocado como sugestão de assuntos para futuros trabalhos.

Como principal êxito, temos o fato de que este e~
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,
feito e completamente novo no PVDF, e de que com o modelo e-

laborado, embora simplificado, conseguimos bons ajustes.Prig,
cipalmente para tempos iniciais onde por sinal o efeito

,
e

mais intenso. E com ele determinamos um parâmetro de grande

importância e de difícil averiguação, que é a mobilidade dos

portadores, neste caso, mobilidade dos portadores iônicos

(/..I. = (/..I. + /..I. ). Estando os valores obtidos de acordo com a+ -

literatura.
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