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As ativldades piezo e plroeletricas do PolHfluoreto de vinilideno) PVDF tern

sido bastantes estudadas e usadas em aplicacoes praticas nos ultimos anos. Mais

recentemente, alem de flcu provada a ferroeletricidade em uma das fases do PVDF,

foi tambem detectada uma temperatura de Curie em urn dos seus copolimeros, 0

PoWflureto de viOlhdeno - co - triflueor - etileno) P(VDF/TrFE). Com 0 objctivo de

estudar algumas caractertsticas pecullares das transl<;oes sofndas por este matenal,

diversos expenmentos eslimulados termlcamente foram efetuados em amostres de

composlcao molar 60/40 e 70/30.

Tern sido mostrado que 0 P(VDF/TrFE) 60/40 sofre ume transicao ferro-para

com fortes indlclos de pnmelra ordem, porem com queda da polarizac80 remanente

nao tao abrupta como e previsto por teorias fenomenologicas. Urn modele composto

de uma lenta relaxacao tipo Debye e urn para metro que controla s velocidade de

transic80 foi proposto e ajustado aos dados experimentais com excelente precis80.

E conhecido tambem, que 0 P(VDF/TrFE) 70/30 alem de sofrer uma transic80

muito parecida com aquela he pouco discutida para 0 copoltmero 60/40, sofre urns

outra, a qual foi por nos assumida como sendo do tipo ferro-ferro. Ussndo uma

dinamica pareclda com a que foi usada para 0 copoltmero 60/40, acrescida da

transicao por ultimo citada, urn modelo foi usado para ajustar 0 que e previsto com

os dados experimentais. Aqui, os resultados foram apenas razo8veis se comparados

com aqueles obtidos para 0 copoltmero 60/40.

Analizando-se os dados experimentais, verificou-se que 0 campo eletrico de

polarizacao exerce fortes influencias, nao somente nos fenomenos de transicao, mas

tambem sobre cargas de espaco detectsdas no material, provavelmente oriundas do

meio ambiente. l:m modelo teorico simplificado foi proposto como ponto de partida

para 0 estudo destes efeitos.



PiezoelectriC and pyroelectric activities of the polyvtnylidene fluonde have

been intensively studied in the last years, and many practical applications have al~o

been su~ested. More recently, besides the detection of its ferroelectric activity, It

'l"8S venfied that the copolymer VDF /TrFE presents a CUrie temperature. In the

present work we have studied phase transitions on P(VDF/TrFE) with 60:40 and

-0:30 molar composition, UStn~ thermally stImulated processes.

It is alraedy well-known that the copolymer 60:40 undergoes a ferro-to-

paraelectrlc first-order phase transition, thou~h the decay of the remanent

polarizatIOn with the temperature is not as abrupt as the predicted by the

phenomenologlc theories. So, we developed a model based on a very slow Debye

relaxation combined with a parameter which controls the speed of the phase

transition. The calculated values of the polarization fitted, With a high accuracy,

the experlemental values.

The 70:30 copolymer undergoes, beSide the F-P transition, another phase

transition probably between two ferroelectric phases. A model, similar to tha t

developed for the 60:40 copolymer, was also adjusted to the experimental results.

From the experimental results we have observed that the electric field used

to polarize the samples exerts some influence upon the phase transitions and also

upon the space charges absorbed from the envlroment. For the latter case a

Simplified model was developed in attempttng to explain isothermal current

discharge measurements.
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Sua estrutura cristalina foi determinada antes que as demais, devido 8 repetitividade

do eixo c - 2.56 .A., caracteristica da conforma~io planar TT. Calculos posteriores

demonstrarurl que 0 raio de Van der Walls dos atomos de fluor (-2.70 A) e superior
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fase a. Durante este processo induziu-se urna transforma~io de rase por campo

I't' 117,181 AI' - I" d . - t d d' 1e e rico. po anza~ao e etnca pro uz urna Inversao no mornen 0 e IPO 0



copolimeros de (PVDF) foram pesquisados com objetivo de melhorar 0 fator de

copolimeros sao em principio obtidos em qualquer razao molar devido a similaridade

entre os tamanhos dos atomos de hidrogenio e fluor e formam cadeias linea res

constituidos de segmentos monomericos - CH:;-CF:r e - CHF-CF2• alternando

aleatoriamente ao lonio da macromolecula. A exemplo do (PVDF), nesse copolimero as
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Quanto ao chaveamento dipolar, tem sido sugerido que este ocorre an810&0aos

ferroeletricos it conhecidos, atraves de um mecanismo de nuclea~io e crescimento'''OJ.

As formas dos transientes de chaveamento observadas tem sido consistente com esta

predi~io.



· .
Urn ferroeletrico pode ser definido como urn material no qual a rela~80 entre 0 e E



propiedades fisicas do material. Estas varia~oes tem side comumente observadas em
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temperaturas. E visto que em altas temperaturas (Fig 2.2 e) existe somente um
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existem dois minimos abaixo de To, mas ao nos aproximarmos desta temperatura um

terceiro minimo correspondente a P - 03 aparece. 0 novo minimo e menos profundo

fase ferroeletrica meta-estavel (Fig 2.2 c). Se a temperatura e aumentada acima de

uma certa temperatura Tu os dois minimos diferentes de P - 0 V80 desaparecendo e

,
E nesta faixa de temperatura que a teoria preve uma dupla histerese, a qual tem

sido frequentemente observada experimentalmente . Na fiiura 2.3 mostramos uma

dupla histerese tipica. A partir de T 2. nem sob ay80 de campo eletrico a rase



E visto desta figura que abaixo de To a polariza~8o tern urn dos valores +P. ou -PI'

enquanto que acirna de To a polariza~8o espontinea e zero, donde concluirnos que To
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Fig.2.4 - Função energia livre para um ferroelétrico com

com transicão de segunda ordem.

Ao contráno da transição de primeira ordem, no caso de segunda ordem, podemos

obter uma equação bastante simples para a polarização espontânea em função da

temperatura,

PlI - [ fJ ..,-1 (T -To) )112 (2.7)

podemos ver que a polarização decresce gradualmente, atingindo valor zero em T -

To. Desde que não há variação descontinua em Ps, não há calor latente associado com

a transição de fase. Se graficarmos Ps da equação (2.7) em função de T, obteremos

uma curva com tangente vertical em T - To.

Da mesma maneira que para a polarização espontânea, obtemos também uma

equação mUIto simples para a susceptibilidade,

1
X - - 2 fJ (T -To)

(2.8)

a qual tem a forma da lei de Curie - Weiss. Em T - T Q a constante dielétrica se
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torna infinita. Embora esta quantidade atinja valores muito altos na maioria dos

ferroelétricos, na prática ela permanece finita.

2.3 - MODELO PARA O PVDF

Muito outros modelos têm sido propostos para o tratamento de ferroelétrícos.

Mais recentemente, com o aparecimento dos poli meros ferrroelétricos, pesquisadores

da área têm procurado modelos que se ajustem a estes materiais. Broadhurst e

Davislll desenvolveram um modelo de dois si tios, cada um deles tendo N1 e N: dipolos

com momento u. Quando um campo elétrico é aplicado na direção do sitio I, a energia

livre é dada por

G - - p. E L N, coa s, - p. C1 L N.2+ K T In(N/N) (2.9)

o primeiro termo representa a energia de interação entre os dipolos e o campo

elétrico. O segundo a energia de cooperação, a qual é assumida ser proporcional ao

campo, e o terceiro expressa a entropia para uma mistura ideal. Minimizando G sob

as condiçoes

(2.10)

(2.11)



N~+P- 2 ~ (E + a P) + K T Inl N ~ _ pJ - 0

p - N ~ t&b [ ~ F J
KT

conforrna~80 f3 do PVDF Broadhurst e Davis(3
) tarnbern propuserarn urn rnodelo de seis

shios. Este modele pode ser tratado sirni1arrnente ao rnodelo de dois shios atraves da

8 _ 0-1) ~
I 6'

2 To I [1 + (n-1) P J-- p- n -----T 1 - p

A equa~80 (2.14) tarnbern pode ser usada para dois (n - 2) e quatro (n - 4) sttios. Na



solu~io p - O. As solu~oes assim obtidas sio mostradas na figura 2.5b em funcio da

temperatura reduzida TIT o. E visto entio que os modelos de seis e quatro sitios dio

transi~oes de primeira ordem, enquanto que 0 modelo de dois sitios preve uma

lA-II IA-21
6 1.0

In Hln-llp
t - p P

3 0.5

0·8 .0

Ill) - C dU + R!!
dt



Iltl - C dU + U + 1'ltl
R-

dt
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ao que vinha se desenvolvendo como se nada a este último tivesse ocorrido.

Portanto, se aplicarmos uma tensão Uo (processo de caraa) no instante t - O e após

um tempo ti colocarmos a amostra em curto (processo de descaraa) , teremos a

seaulnte expressão para a corrente anômala

(2.21 )

e portanto, teremos que a corrente total será

(2.22)

Assim, extrapolando a medida de carga podemos obter matematicamente a

corrente de descarga, isto logicamente se o dielétrico obedecer ao principio da

superposição linear.



termos, nota~oes e defini~oes para que neo seja necessario repeti-Ios ao longo dOB

da companhia francesa Atochem. Para obten~io das amostras usamos uma prensa

hidraulica a qual fornecia um peso de ate 20 T • Foram construidas duas placas

controlador eletronico fabricado em nossa oficina. Estas placas foram fixadas nas

extremidades superior e inferior da prensa. A temperatura usada foi de 200oC. Para

diimetro e suas espessuras de aproximadamente 100 ~m. Eletrodos foram feitos em

ambas as faces das amostras por deposi~io de aluminio sob alto vacuo; eles tinham
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aquecimento usadas foram de ferro de solda, tipo machadinha, 220 V e 250 W. Ao

todo elas sao 12, distribuidas de maneira que oito estio fixas nos quatro lados do

octavado e as restantes se encontram presas na parte inferior (assoalho) e na tampa

do sistema. Elaa foram assim distribuidas para minimizar 0 &radiente de temperatura

(AU de cobre na camara interna para melhorar a difusao do calor e portanto

------~- }..O - IFQSC
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inoxidavel. A camara interna esta fixa na camara externa (CE), que tambem p08sui a

amianto de aproximadamente 7 em de espessura. Para maiores informa~oes sobre este

sistema de medidas ver tese de mestrado de Malmongel",d.

(3 Aco In6x

D Cotlte

CJ Latao

o Aluminio



s = 6.0 em
L = 7.5 em



Este ultimo capacitor tem como fun~i.o medir indiretamente a carga no capacitor

formado pela amostra e os eletrodios via um voltimetro de precisao V'. A





- ,
TRANSI~ES FERRO-PARA NOS COPOLIMEROS P(VDF ITrFE)

piezoeletricas e piroeletricas similares aquelas apresentadas pela rase f3 do

(PVDF)123,361.Alem disto, eles apresentam, dependendo das razoes molares de (VDF) e

(TrFE), transi~8o estrutural ferro-paral371. Sua temperatura de fUS80 fica em torno

de 150°CI32l. Resultados recentes mostram que a cristaliza~801381 a partir da fUS80 dos

copolimeros com raz80 molar 65/35 se de quase inteiramente na conforma~8o (TT),

cristaliza~io se da inteiramente na conforma~io (TT). Com isto, conclui-se que 0

material por nos utilizado, ou Beje, 0 copolimero (VDF/TrFE) nas concentra~oes

,
Com base nestes resultados tem-se concluldo que a fase paraeletrica do copolimero

Portanto, temos urn processo de transi~8o ferro-para associado .; mudan~as de

conforma~8o, ou mais ainda, uma transi~8o do tipo ordem-desordem. Neste capitulo

em amostras de raZ80 molar 60/40. No capitulo seguinte faremos 0 mesmo estudo

para amostras de raz80 molar 70/30. E tambem discutido 0 efeito de carias espadais



de 80°C. Na amostra (B), veri-ficamos 0 mesmo pico em torno de 60°C, 0 mesmo

minimo em torno de 80°C e um crescimento da corrente semelhante ao cresci mento



X(nA) 0.0
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da arnostra de sirnetria plana ( capacitor de placas paralelas ), pode-se considerar que

he urn desequilibrio entre as quantidades de cargas que atravessarn cada urn dos

eletrodos, gerando a corrente nso nulal~31.

o segundo efeito, e urn efeito rnuito curioso. Poderia ser urn efeito de carga

de espa~o existente na regiao paraeletrica, visto que, esta corrente inicia-se em

torno da temperatura de transi~ao de fase ferro-paraeletrica. Entretanto, e urn efeito

persistente por varios ciclos de rnedidas, nso sendo portanto cornpativel com urna

corrente evanescente caracteristica de corrente devido a cargas de espa~o.

Urna hipotese que pode explicar este efeito reside em considerar que a

condutividade da rase paraeletrica seja rnuito rnaior que a da ferroeletrica, e que

durante as rnetahza~oes dos eletrodos, urna pequena diferen~a de potencial e

estabelecida entre eles, fato ja constatado em rnetahza~oes Por evapora~ao no PVDF

e no PET. Portanto, ao ter sua condutividade aumentada devido a transi~ao ferro-

para, a arnostra sob a pequena diferen~a de potencial criada nas rnetahza~oes passe a

apresenter urna corrente eletrica. Esta hipotese efortalecida pelo fato de que, pera

a amostra mantida a 110°C, a corrente se rnantem praticamente inalterada durante

horas de med Ida.



Tendo como objetivo verificar como se processa uma descBrga estimulada

termtcamente (TSD) neste material, mostramos na figura 4.4 um resultado tipico

deste tipo de medida para 0 copolimero (VDF /TrFE) de raz80 molar 60/40. Para esta

medida, os parametros de polariza~80 Que usamos foram Ep-350J-:V fcm, Tp-70'''C,

tp-20min e ,s-O,8°C/min. E bom frizar, que epesar do material ser um polimero semi-

cnstalino, com aproximadamente 50% de regt80 amorfa, estas medidas S80 eltamente

reprodutiveis. Como vemos na figure a medida apresenta uma lente subida de

corrente do inicio ate aproximadamente 80:'C, seguide de uma subida rapida ate

alcan~Br urn pico em 90°C e a partir dat ume queda abrupta que chega a atingir

valores ligeiremente negativos, concordantes com 0 que e observado na medida com

amostre virgem em curto-circuito. Este pico observado es'ta ligado 8 transi~80 de

rase ferro-para119J• Esta medida mostra que processos eletricos termicamente

estimulados detectam transi~oes ferro-para, que sio mudan~as de fase estrutural.

Nesta medida, a carga calculada por integra~o da corrente e de aproximadamente

O,9~Cfcm2. Os resultados desta medida serio detalhadamente discutidos mais adiante,

com a apresenta~io de um modelo emptrico.



120 140

T (·e)

Numa amostra 60/40 virgem foi inicialmente feito urn tratamento termico a

120°C durante 20 min. A partir da temperatura ambiente iniciou-se a medida

aplicando-se uma voltagem de +200V (20KV Icm) medindo-se a corrente durante 0

aquecimento e resfriamento, sempre a uma taxa de O,4°C/min. Ao voltarmos .;

temperatura ambiente, sempre mantendo a amostra sob campo eletrico, repetimos a

medida (segundo cicIo). 0 ciclo foi realizado pela terceira vez, nas mesmas condi~oes.

Numa quarta medida (quarto cicIo), as condi~oes se mantiveram, com exce~ao do

campo eletrico que foi invertido (-200V). A figura 4.5 mostra as curvas de

aquecimento e a figura 4.6 as curvas de resfriamento.



100

T (·e)

Fig. 4.5 - TSC, curvas de aquecimento.(1) com +200V, (2) com +200V

(3) com +200V e (4) com -200V.

o
55

Fig. 4.6 - TSC, curvas de resfriamento. (1) com +200V, (2) com +200V

(3) com +200V e (4) com -200V.

Podemos observar que no primeiro aquecimento medimos correntes bem

maiores que as apresentadas nos dois ciclos subsequentes, quando medimos correntes
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praticamente iguais entre si. Já no quarto ciclo, durante o aquecimento (campo

invertido), a corrente medida foi maior que as duas últimas. Observa-se também que

durante os aquecimentos, todas as medidas mostram picos em torno de aooc. Para

termos uma idéia quantitativa, calculamos as cargas liberadas em cada pico nos

aquecimentos por integração da corrente. Os resultados estão na tabela 4.1.

CICLO Q(pC)

1 (200 V)

20

2 (200 V)

2

3 (200 V)

2

4 (-200 V)

10

Tabela 4.1 - Cargas medidas nos picos de aquecimento.

Já as medidas durante os resfriamentos, mostram ombros em torno de 60°C, e muita

semelhança entre o se~undo e terceiro ciclo. Nestes dois ciclos, as cargas liberadas

nos ombros é de aproximadamente 2 x 10.7 C. Voltaremos a discutir estas medidas um

pouco mais adiante.

4.2.4 - MEDIDAS DE CONSTANTE E PERDA DIELÉTRICA

Ainda para o estudo da transição de fase ferro-para no copo1Ímero

P(VDF/TrFE) 60/40 realizamos também medidas de constante e de perda dielétrica.

Na figura (4.7) mostramos dois ciclos (aquecimento e resfriamento) de medidas de

constante dielétrica.
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Fig. 4.7 - Constante dielétrlca com (_) e sem (_u) polarização

prévia. P(VDF/TrFE) 60/40.

Numa delas, a amostra foi polarizada previamente com os mesmos parâmetros da

medida de TSD apresentada na figura 4.4. Observe-se que esta medida apresenta um

pico durante o aquecimento em torno de 90°C, coincidindo com o pico detectado na

medida de TSD. Já em outra medida, para amostra não polarizada previamente, o pico

durante o aquecimento fica em torno de 80°C, coincidindo com os picos observados

nas medidas de TSC figura 4.5. Um dado importante é que num segundo ciclo de

medida, numa amostra pré-polarizada, o resultado obtido é o mesmo daquele numa

amostra não polarizada previamente. Isto Significa que a temperatura anula o efeito

da polarização em medidas dielétricas. Nos resfriamentos, são observados picos em

torno de 60°C para ambas as medidas, portanto este piCO independe da polarização e

os respectivos resfriamentos tendem a ser iguais. Vale a pena lembrar que os ombros

apresentados nos resfriamentos das medidas de TSC ocorrem também em torno de

60°C. Já a figura 4.8 mostra medidas de constantes dielétricas em função da

temperatura medidas a diferentes frequências na mesma amostra e sem polarização

prévia. Aqui, variamos a frequência de 0,5 a 50Kz e vemos que a constante dielétrica

não depende da frequência neste intervalo. Esta medida teve como objetivo verificar

se este copolimero poderia ser classificado como um relaxor, que tem como

caracteristica curvas diferentes para diferentes frequências. A conclusão, óbvia, é

que o P(VDF/TrFE ) não é um relaxor.
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Fig. 4.8 - Constante dielétrica em funcão da temperatuda

8 diferentes frequencJas.

Na figura 4.9 mostramos como varia a perda dielétrica em função da

temperatura para amostras com e sem polarização prévia. Como podemos observar, as

curvas sao coincindentes até aproximadamente 70°C. Acima desta temperatura,

enquanto a curva 2 (amostra não polarizada) continua caindo suavemente,

apresentando um vale cujo minimo é registrado em torno de 110°C, e curve 1

(amostra pré-polarizada) mostra um pico em torno de 80°C e em seguida um vale

semelhante ao da amostra anterior também com um mtnimo em torno de 110°C.

,'-. /',-~~/', /'-'"

2

3

-2
t06 x 10

o

Fig. 4.9 - Perda dielétrica com (---) e sem (-) pré-polarização.
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4.3 - DISCUSSAO

Analisando os resultados experimentais aquI apresentados, uma primeira

informação que obtemos é que as transições ferro-para e para-ferro se dão em

temperaturas diferentes, apresentando uma histerese na temperatura, com um

intervalo de aproximadamente 30°C. Isto é mostrado pelos picos nos aquecimentos e

resfriamentos observados tanto nas medidas de constante dielétrica como nas medidas

de TSC. De acordo com a teoria apresentada no capÍtulo (2), esta
.
e uma

caracteristica da transição de primeira ordem. Ainda nesta direção apontam medidas

de calorimetria diferencial132\ onde um calor latente de 170°Cal/mol foi medido

durante a transicão. Porém, observando a curva de polarização remanente com a

temperatura, obtida das medidas de TSD, que será apresentada mais adiante figura

(4.14), vemos que esta apresenta caracteristica de segunda ordem, devido a sua queda

suave em torno da temperatura de transição, em contra posição à queda abrupta

prevista numa transição de primeira ordem. Este resultado enfraquece a hipótese de

que a transição no copolimero em estudo seja de primeira ordem. Baseados nestes

resultados, desenvolvemos um modelo empirico para justificar esta contradição. Este

modelo será apresentado um pouco mais adiante.

Outro aspecto interessante que vem das curvas de constante dielétrica, é o

fato de que a posição do pico, ou seja, a temperatura em torno da qual se dá a

transição ferro-para, depende da condição prévia de polarização da amostra. Vale

lembrar aqui que isto não é previsto pela teoria fenomenológica apresentada. Medidas

de difração de raios X(291 sugere que a aplicação de campos altos provocam um

melhor empacotamento da fase cristalina do material, acarretando melhores

'dd' 'l't' 130,311propne a es plezo e plroe e ricas . Isto, supostamente, poderia melhorar a

estabilidade da fase ferroelétrica do material, aumentando a sua temperatura de

transição.

Ainda com respeito às medidas de constante dielétrica, vemos da figura 4.7,

que durante o aquecimento o ciclo sem polarização prévia apresenta valores maiores

da constante dielétrica que o ciclo com amostra pré-polarizada, o que indica que



,
quanto extrinsecas no interior do material, rota~oes dipolares, efeitos de corrente

tratamento termico previo, espera-se que esta esteja praticamente despolarizada e

que as cargas espacias estejam tambem praticamente uniformemente distributdas no



corrente total medlda. RepetJndo-sc a medida (segundo CIcio), estes efeitos se

repetem, a menos do movlmento de car~as espaclas e, portanto medimos uma corrente

menor, 0 que mostra que a contnbuicao da corrente devldo 8 carga espaclal e mUlto

maJOr que a corrente que surge da soma da plroeletrica mals a da translcao. Isto sc

deve pnnclpalmente ao fato de 0 campo de polarizacao, nesta medlda, ser fraco. Por

esta mesma razao, 0 tercelro CIcio de medlda e Identlco ao se~undo. 1\0 quarto CIcio

de medlda, com 0 campo eletrico invertldo, a corrente medlde (em sentido contrarJo)

volta a crescer. Is to pode ser explicadc! conslderando-sc que na pnmelra medlde, Ii

carge responsave! pela corrente nao foi extra Ida da amostra. mas, de prefcrencle,

ficou retlde proximo a urn dos eletrodos. Sob 0 campo Invertldo, elas voltarJam a

mlgrar em dlrecao ao outro eletrodo. Este efeito foi estudado em filmes de (P\"DF),

com resultados que conflrmam este hipotesei
:: •

Para reforear nossa discussao em torno do movlmento de cargas no interior do

material sob efeito de campo eletrico e temperatura, mostramos na figura 4.10

medidas de pulso termico obtidas por Davis e colaboradores'3o . Na figura 4.10a estao

as curvas obtidas de urn lado e outro de uma amostra que fOI submetida a campos

altos a uma temperatura de 25°C. Na figure 4.l0b a mesma medida a 70"C. Como

podemos observar, ne amostra polarizada a baixa temperatura os sinals obtidos do

pulso termico sao bastante parecidos. Ja ne amostra que fOI polarJzada em alta

temperatura os Sln81S sao bastante diferentes, mostrando que a polanzacao no

interior do material e bem diferente nas duas faces.

E conhecido tambem que 0 aumento de temperatura provoca uma distoreso

muito grande nos ciclos de histerese D-E. Isto tudo e indicac80 de fenomeno de

cargas espaclals. Para el1minar a posslbilidade de geracao de ~ons na reacao dos

eletrodos com grupos HF que possam vir do copolimero, os expenmentos foram

repetidos com eletrodos de ouro. Os mesmos resultados foram obtidos. As

experiencias tambem Coram feitas usando laminas finas de mica entre os eletrodos e 0

copol1mero. Aqui tambem os resultados foram os mesmos. Estas experiencias

confirmam que 8S cargas espaciais sao provenientes do intenor do material e nso

InJetadas pelos eletrodos, ou deies orJundas. Medldas isotcrmas em amostras de

PVDF, em amblentes atmosfericos a diferentes umldades relatlvas'~~', mostram que



correntes lOnICaS devidas Ii dissociacao de moleculas de agua sob campo eletrico.

acorreram no intenor das amostres, e posslvelmente estes portadores nao saem da

amostra. mas podem flcar presos em armadtlhas proximas 8 superficie.

Utilizando 0 sistema discutido no item 3.6 do capitulo 3 realtzamos

experimentos com 0 proposito de obtermos curves de histerese da polariza~80 com 0

campo eletrico no copoltmero (VDF /TrFE) 60/40. Em medidas realtzadas a

temperatura ambiente. os pontos de polarizac;ao experimentais registrados, para

dlferentes campos, nao chegaram a se establltzar, porque 0 que observamos foi urn

contInuo aumento da polariza~ao no tempo. Mesmo aSSlm, obtivemos curvas de

hlsterese (PxE), esperando urn tempo suficiente para que a polariza~80 praticamentc

se estabilizasse (figura 4.11). Estas diferenciam daquelas realizadas por outros

autores que usaram uma varredura periodica no tempo, que portanto desconsideram.

quase que total mente, 0 efeito de cargas espaciais.

Podemos observar que nossas medidas, obtidas ponto a ponto, portanto

bastante lentas, apesar de nao fornecerem cicio de histerese regular, evidenciam com

mals intensidade 0 efeito de cargas de espa~o, que torna aparentemente 0 campo

coercivo e a polariza~ao remanente num sentido diferente daquele observado no

sentido oposto.

Tern sido verificadol
••••

J que existe urn tempo para que a polarizac;:ao remanente

se estabilize no (PVDF). Isto foi atribuido a cargas espaciais que estariam presas nas

interfaces cristalitos-meio amorfo que iriam se rearranjando depois do processo de

polarizac;:ao. Entretanto, como observamos uma assimetria nas curvas de histerese P

x E , isto tambem pode ser atribuido a movimento de cargas espaciais do volume em

dlrec;ao as superficies onde seriam presas em armadilhas profundas no primeiro meio

CIcio de medida. A partir de entao, continuando 0 cicio de medida, parte destas

cargas nao mais andariam sob 0 efeito do campo, 0 que logicamente resultaria numa

deformac;ao da curva de histerese.
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tempo com T - T. + 8t onde A e 8 area dos eletrodos, f3 a taxa de aqueclmcnto e T.

a tempera tura inlclal. [sta funcao fOI calculada por integraceo numerlca da equacao

(4.~), usando 0 metodo Range-Kutta de sexta ordem com Incremento varllive~.

Como podemos vcr da flgura 4.1 ~ , 0 resultado reproduz com mUlta preclsao

os dados experimentais. E validc> ressaltar que se perde totalmente 0 aJuste quando

provocamos pequenas var1acoes nos parametros.

Portanto, como J8 propomo~, do Inlele' da medlda ate T" os cnstalttos

previa mente polarlzados e onentaJos durante 0 proccsso de polar1ZaC80 c:Jmccam a

relaxar devldo ao efelto da temperatura. Isto soma do 80 pequeno cfeito da corrente

plroeletrica da a lenta relaxa~ao do inlclo da medlda, que e expl1cadll em nossa

modelo por uma cinetlca de prlmeira ordem. Em torno de T· se da a translceo

(controlada par oj de fase e a partir dai 0 matenal se torna paraeletrico.

Como Vlmos, 0 pariimetro 0' e de fundamental importancia, pois e este quem

governa a velocidade da transicao, ou seJa, ele faz com que a transl~eo se de num

tempo finito e nao instantaneamente como a teona preve para uma tranSI~80 de

pnmelra ordem. Podemos propor duas interpretacoes fisicas para este para metro;

a) Haveria urn gradiente de temperatura no Intenor do material fazendo com

que os cristalitos sofram transicoes em lempos diferentes

b) Como ja foi discutido, nossas medldas mostraram-se bastante influencll:ldas

pelo estado previa de polarizacao da amostra. Portanlo, pode ocorre, que os

cnstalllos sofram dentro do matenal, dependendo de sua posicao, diferentes efeitos

de campo eletrico. Islo enlao levana a diferentes temperaturas de translceo para

diferentes cnstalitos.
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deslocamento elétnco da fase amorfa durante o aquecimento será c.,cE, onde ( e a

constante dlelétnca da fase amarra à temperatura ambiente. {. a permlsslvldade do

vacuo c E o campo elétrico aplIcado. Como supomos em nosso modelo. ao

aumentarmos a temperatura a partir da ambiente, os cnstal1tos como um todo

começam 8 relaxar. Portanto mais um termo passa 8 contnbulr para o deslocamento

elétnco. (P-P,), onde P é 8 polarização remancnte Inicial e p. a polarização

remanente. Assim a partir da temperatura ambiente até 8 temperatura onde comecam

a relaxar os dlpolos da fase crlstaltna temos que

D •. HoE - ( P - Pr ) + E.oE.,E

ou

( P-P-0 + E.,
(. - E.oE

(4.3)

(4.4)

onde (. é a constante dlelétrica do material. A partIr do momento em que comeca a

entrar em cena a despolarlzacão da fase cristalina, o sistema passa então a uma fase

de desequiltbrio, onde loglcamente não deve mais valer esta equação.

Para verificarmos esta idéia, partImos da equação (4.4) e chegamos a

onde

(4.5)

Pr
p

E.

(.,
e k'"'~

(.oE.,E

~a figura 4.13 mostramos as curvas de (~ contra T obtida a partir da

equacao 4.5 e das medidas de constante dlelétnca. Vemos então, que como era de se

esperar, há uma boa c::lncordancla do iniCIO até proxlmo

transição. Aqui, o fator de ajuste k tomou o valor 10,4.

da temperatura de

-~--...--~.,_.••..
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copoltmero P(VDF ITrFE) de composi99.0 molar 70/30 para em seguida discutt-Ios
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Fig. 5.1 - Curvas tipicas de TSD a diferentes taxas

de aquecimento. 70/30.

As medldas foram efetuadas a dihrentes taxas de aquecimento com 0 objetivo de

veriflcar se he alguma influencia nas medidas devido a este parimetro. Alem de

influenciar as correntes reversas que eventualmente aparecem, como vimos acime, 0

aumento da taxa tambem desloca urn pouco para temperaturas mais altas os picos

observados nas medidas. Porem isto foi devido a problemas de inercia termica em

nossa sistema de medidas. Verificamos tambem que a taxa de aquecimento nao altera

os valores das cargas liberadas durante os process os de TSD, pois em todos eles

medlmos cargas praticamente iguais a aproximadamente O,6~C/cmz.

A figura 5.2 mostra as constantes dieletricas em fun~io da temperatura em

amostras 70/30 com e sem polariza~ao previa e a figura 5.3 as respectivas medidas

de perda dieletrica. Como se observa, as medidas de constante dieletricas apresentam

urn plCO durante 0 aquecimento em torno de 115°C para amostras nao polarizadas
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TENsAa PICa 1 PIca 2
(Volt!!) (10-7 C) (10-7 C)

400 6 8

200 2.3 3.1

100 0.9 1.4

!B.(u.a.l
dt

t

90 110
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que devido 8. sua aparencia, tambem 0 segundo pico observado nas medidas de TSD

no copolimero 70/30 ests hgado a uma transi~80 ferro-para. Porem, a causa do outro

Algumas interprete~oes tem sido sugerides pera exphcar estes fatos que

ocorrem no copolimero 70/30. Entre elas, ume seria que 0 material fosse composto

temperaturas, ou seja, teriamos duas transi~oes ferro-para. De fato, espectros de

infre-vermelho 8. temperature ambientel32lmostram bandas caracteristices de

conforma¥80 T ~GT'3G'(fase "'1)do (PVDF). Contudo, estes ebsorcyoes tambem tern sido

atribuidas e defeitos da conrorme~80 (TT). Uma outre proposi~80 e que poderia



,
em TrFE. que tambem transicionariam em temperatures diferentes. Tal reclocinio

7"(t) - 7"0 {[ 2- tanh. a.l (T-Tc1)] x [1 - tanh. a.2 (T-Tc2)]} e
E/H (5.0

1
2.~ 2.7 2.9+ [10-3 K]-'



Aplica-se aqui uma dinamica parecide com a proposta pere 0 copolimero 60/40,

ou seje, uma subida lenta da corrente de despolarize~80 no inicio da medida devldo Ii

relaxa~80 dos cristalitos no meio amorfo e colapso de cada uma das rases nas

respectivas temperatures de transi~80, ou seja, teriamos uma trensi~80 ferro-ferro

seguida de outra ferro-para. Uma evidencia experimental a favor desta hipotese foi

obtida por Faria e colaboradoresl191
• Numa medida de TSD, durante a qual a amostre

e submetida a uma vibra~80 mecenica, verificou-se que urn ruido devldC' a

piezoeletricidade do material e observado desde 0 inicio da medida ate 0 segundo

pico de corrente, onde desaparece totalmente. Como durante 0 primeiro plCO de

corrente 0 ruido ainda e observado conclui-se que durente este pico 0 material alnda

e ferroeletrico.

Na equa~80 4.6 'To1 seria uma frequencia media de escape, 0.1 e a.: os

para metros que determinam as abruptlcidades das transi~oes de f3 para "y e "y para a.

respectivamente, Tel e T c2 as temperaturas em torno das quais se dao as translcoes

referidas acima e E a energia media de ativacao do processo, que e determinada pelo

metodo da subida inicial.

o mesmo metodo numerico do ajuste dos copolimeros 60/40 foi usado e

procuramos ajustar 0 que e previsto pelo modelo teorico com nossos resultados

experimentais. A figura 5.10 mostra 0 resultado obtido. Como podemos observar, 0

ejuste e apenas rezoevel se comparado aquele obtido para 0 copolimero 60/40. E
feci! observar que a falta de ajuste e mais acentuada em torno da primeira suposta

transi9ao. Isto poderia ser atribuido a uma superposi9ao de transi90es, talvez

geradas por defeitos.
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Como j8 frisamOB, as correntes de despolariza~Oes Rio bem reprodutiveis,



as correntes de polartzacao, efetuamos a seguinte expertencla (figura 6.12); Tomamos

uma amostra vlrgem e fizemos urn tratamento termlco a 120cC durante 20min. Apos 0

resfriamento, aquecemos a amostra ate 110°C onde a temperatura foi estabilizada.

Aplicamos entao uma voltagem de +50\" e medimos a corrente de polarizacao durante

12h (curva 1). Em seguida a amostra foi esfriada com 0 campo aplicado ate a

temperatura amblente quando retiramos 0 campo. A seguir subimos nova mente a

temperatura ate 110cC onde novamente esta foi estabilizads. Desta vez, aplicamos

urns voltagem de -SO\" e medimos nova mente a corrente durante 12h (curva 2). Urn

tercelro clclo foi repetido com volta gem de -50 V e finslmemte urn quarto Cicio com

+50\' (curvas 3 e 4). Como podemos observar, no segundo e quarto cicio, em que

houve inversao de campo, obtivemos dois picos bem nitidos em poslcoes bem

diferentes. Ja 0 primelro e 0 terceiro cielo nao apresentaram picos, mas somente

figura 6.13 mostramos 0 mesmo conjunto de medidas a 40°C. Aqui podemos notar que

as diferenCas de cicio a ciclo nao sao tao acentuadas.
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£2 , conduz OS portadores em dire~80 ao outro eletrodo, com ume cinetlca que

respeite a expreSS80 ~i- I.J. E, onde 5\1 e a frente de densidade volumetrice de carge

(uniforme) Pill que 5e forma. Alem desse densldede volumetrica, se estabelece 0
.

campo E~ . A medida que 0 tempo passa a taxa de decrescimo de dlstnbuI980
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Fig. 6.16 - 11ustra~io do modelo teorico.
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tipo 8 do (PVDF), provavelmente para outra, tipo "( , tambem do (PVDF). Lembramos

que esta transiC80 tambem foi detectada em outros tipos de medida. Usando uma

dinamlca parecida com e que foi usada para 0 copolimero P(VDF/TrFE) 60/40,

ecrescide de transi~8o ecima citede, urn modelo empirico foi usado para ejustar 0 que

e prevlsto com os dados experimenteis. Os resultados obtidos foram apenas

razoaveis, se comparados com aqueles obtidos para 0 P(VDF/TrFE) 60/40. Aqui, os

parametros de aJuste foram; E - 0,567 eV, 'e-- - 12>;10·( S, a I - 0,6 , 0.:: - 0,34 k-l,

Tel - 102 e To: -ll4oC.

3 - DIFERENTES TEMPERATURAS DE TRANSI<";AO PARA AMOSTRAS COM

E SEM POLARIZA<";AO PREVIA

Tanto as medidas de constante dieletrica com e sem polarizac80 previa como

as med\das de TSD (campo alto) e TSC (campo baixo), mostraram que a temperatura

de translC80 deste material depende do seu estado previo de polariza~ao. Este

fenomeno, que nao e previsto pela teoria apresentada no capitulo 2 , foi atribuido a

urn melhor empacotamento da fase cristalina do material sob campo, argumento que ja

foi usado por outros autores para explicar melhores atividades piezo e piro-

eletncas em amostras submetidas a campos altos.

4 - DIFERENTES VALORES DA CONSTANTE DIELETRICA PARA AMOSTRAS

COM E SEM POLARIZA<";AO PREVIA

Este fenomeno poderia ser entendido assumindo que menos dipolos sao

excitados durante a medida em amostras pre - polarlzadas. A explicaciio que

encontramos para este efeito vem do fato de que 0 campo eletrico que polarizou a

amostra tende a ordenar urn maior numero de dipolos, que S80 provavelmente

oriundos de regiao que se situa proxima 8S regioes cristelinas. Teriamos, portanto,
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realiza este mesmo experimento com varredura periodica de campo no tempo. A

asslmetria nas curvas de histerese foi entao atribuida a movimento de cargas

espaciais do volume em dire~ao as superficies onde seriam presas em armadilhas

profundas no primelro meio ciclo de medida. A partir de entao, parte destas carias

nao mais andariam sob efeito do campo, 0 que 10iicamente resultaria nume

deformacao de curve de histerese.
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