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RESUMO

Descreve-se a construc:ão de um triodo corona que permite
carregar eletricamente filmes dielétricos com corrente constante e

simultaneamente medir a evolução temporal do potencial de superfi cie. A

corrente de carga é mantida constante por controlar o potencial de

grade, do qual o potencial de superfície da amostra é determinado. Com

o sistema pode-se obter correntes de carga desde 1 nA até 1 •.•.A e

carregar amostras até potenciais da ordem de ±6 kU. Descrevem-se

também as caracterí sticas elétricas do sistema, seu princípio de
funcionamento e seu desempenho para o estudo das propriedades

elétricas de polimeros.
o sistema foi utilizado no estudo da ferroeletricidade e na

condução elétrica do polimero PUDF (polifluoreto de vinilideno). Os

resul tados mostram que o processo de conduc:ão, é dominado pelo

transporte de um excesso de cargas (corrente limitada por carga

espacial>. A formação de uma polarização permanente, durante o

carregamento, pode ser deduzida da curva de subida do potencial de

superfí cie e confirmada pelas medidas do coeficiente piezoelétrico d::n.

Discutem-se as transições estruturais provoca das pelo campo elétrico,
~ostrando que podem ocorrer transições reversíveis e irreversíveis no

material e além da polarização ferroelétrica, infere-se dos resultados

que também ocorre uma polarização reversível. No final do trabalho,

elabora-se um modelo fi sico que descreve a subida do potencial de

superfície, incluindo o chaveamento da polarização ferroelétrica.
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ABSTRACT

This work describes a coro na triode setup which allows

charging thin dielectric films with a constant current and the

simultaneous measurement of the sample surface potential. The charge

current is kept constant b'Y controlling the gride voltage, from which

the sample potential is also derived. With the experimental setup we

were able t.o obtain charging currents from 1 nA to 1 f.lA and get ting

potential UP to ±6 kU. The electric characteristics of the s'Ystem and

its perf ormance is also shown and discussed.

The corona triode was used to stud'Y the electric conduction

and the ferroelectricit'Y of the PUDF (pol'Yvin'Ylidene fluoride) polymer.

lhe results show that the conduction is dominated b'Y the transport of

an excess of charge. Formation of a permanent polarization during

charging ma'Y be deduced from the potential build up curve and

confirmed b'Y piezoelectric measurements. We also discuss the structural

transitions due to the electric field showing that both reversible and

irreversible transitions ma'Y occur. Together with a ferroelectric

components we infer that a reversible polarization is also occurring in

the material. Finally we present a theoretical model describing the

sample potential build up including in it the ferroelectric switching.
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CAPíTULOI - JHTRODUCAO

Na história dos poli meros, um dos que mais vem recebendo

atenção é o polifluoreto de vinilideno (·polyvinylidene fluoride");

comumente abreviado por PUDF ou PUF2. Tal fato pode ser comprovado

pelos inúmeros trabalhos publicados e mais de uma centena de patentes

requeridas com as aplicações deste material.

O interesse pelo PUDF aumentou em 1969 quando Kawai(1)

descobriu sua alta atividade piezoelétrica e posteriormente Bergman et

ale 2), Hakamura e ••.•ada(:J), descobriram sua piroeletricidade. Por ist.o o

número de aplicações do PUDF cresceu, como mostra o trabalho

publicado por Sessler(4) em 1981. A atração do ponto de vista comercial

é proveniente do seu uso em transdu tores, o qual vem paulat.inamente

subst.ituindo os materiais cerâmicos, pois o polí mero é menos

quebradiço, moldável, leve e de baixo custo de produção.

~ conhecido que após submet.er o PUDF-p a um campo elét.rico

alto. ele passa a apresentar uma alta atividade elétrica (piezo. e

piroelétrica). As t.écnicas para aplicação dest.e ai to campo são várias e

dent.re elas destacam-se três: (a) convencional - aplica-se uma tensão

elétrica sob t.emperaturas altas e após resfriar a amostra retira-se a

tensão; (b) descarqa corona - em temperatura ambient.e, deposita-se

uma densidade alt.a de carga na superfície do material gerando assim o

campo elétrico para a polarização; (c) chaveamento - em temperatura

ambiente, aplica-se uma ai ta tensão elétrica na amostra durante um

curto período de tempo. O método de polarização com corona,

mostra-se vantajoso sobre os demais, pois consegue-se atingir aI tos

valores para o campo elétrico de polarização, minimizar as rupturas

elétricas e segundo pesquisadores(S) obter uma distribuição. de

polarização mais uniforme no volume do material.

O tema deste trabalho de tese (estudar a polarização

elétrica do PUDF com corona) se originou do fato que tradicionalmente

o Grupo de Eletret.os "Prof. Bernhard Gross· utiliza a técnica corona
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no estudo de vários polí meros, dentre eles o PUDF.Assim, o objetivo

deste trabalho é dar continuidade nesta linha de pesquisa e contribuir

para o entendimento da física básica envolvida nos processos de

polarizac;ão do PUDF por descarga corona; ainda praticamente

desconhecido. Salienta-se que apesar dessa f ai ta de conhecimento, o

método corona é empregado por indústrias na produção de filmes em

grande quantidade( ~'.

Inicialmente tentou-se utilizar a técnica de descarga corona

com corrente constante desenvolvida por Giacometti(7', para estudar e

polarizar o PUDF. Porém, constatou-se que a corrente de carga era

insu ficiente, pois não se conseguia obter uma polarizac;ão permanente

no material. Foi então que surgiu a necessidade de montar um novo

sistema, com características adequadas para estudar o comportamento

elétrico e os mecanismos envolvidos na polarizac;ão do PUDF. A idéia

deste novo sistema é fundamentada nos estudos realizados por

Giacometti(8) em seu trabalho de pós doutorado na França. A partir

deste, implementou-se a m'vel de laboratório um sistema, o qual foi

denominado de Novo Triodo Corona (HTC), com características especiais

relacionadas à uniformidade na deposição superficial das cargas, amplo

intervalo para a corrente de carga e facilidade de operac;ão.

Os resultados iniciais para o PUDF - evoluc;ão temporal do

potencial de superfície durante o processo de carga - foram

apresentados( 9. no congresso sobre dielétricos na Alemanha em 1987 e

despertaram interesse pelos resultados e pelo próprio sistema de

corona. Tanto que pesquisadores(S 5) do Instituto de Física e Engenharia

de Moscou e do Instituto Tecnológico de Odessa, ambos da Russia,

estão trabalhando com a nossa técnica. Os primeiros resultados para o

PlJDF, eram a primeira vista complicados. Porém, com o decorrer das

medidas, mostrou-se que os resultados são compatíveis com as

características ferroelétricas conhecidas para o material. Mais ainda,

no presente trabalho detetou-se com a técnica de difrac;ão dos raios X

mudanc;as estruturais (reversíveis e irreversíveis) no PUDF, causadas

pelo campo elétrico. Também se inferiram as mudanc;as no

comportamento da constante dielétrica causadas pelo campo e este

efeito também é considerado no modelo fi sico, usado para· explicar os

resultados experimentais do potencial de superfície. Com os resultados
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obtidos~ conseguiu-se avançar e entender parte dos mecanismos

envolvidos na polarização do PVDF. Como será visto no transcorrer

deste trabalho~ o material possui muitas particularidades que acabam

dif'icul t.ando seu estudo.

Descreve--se no capí t.ulo li o poli mero PUDF~ mostrando-se

suas principais f'ormas cristalinas .• os espectros de raios X ut.ilizados

para sua caracterização morfo]ógica e f'inalment.e as suas propriedades

f'erroelét.ricas. No capít.ulo 111.• apresent.am-se os principais sist.emas de

descarga corona de interesse para o presente t.rabalho~ most.rando a

evolução na t.écnica de carregar e medir o pot.encial de superf'í cie dos

mat.eriais isolant.es. No capítulo lU~ descreve-se a implementação da

nova t.écnica desenvolvida para o est.udo das propriedades elétricas de

transporte e polarização de isolant.es~ explicando seu princípio de

f'uncionament.o~ sua t.écnica para a medida do potencial de superfí cie~

seus recursos e limites de operação. Mostram-se no caPI't.ulo U os

resul t.ados experimentais obt.idos para a evolução t.emporal do potencial

de superf'í cie das amost.ras de PUDF.• quando submetidos a descarga

coro na neste sistema (Novo lriodo de Corona) nas condições de

t.emperat.ura e pressão ambient.es. No capí t.ulo VI.• mostram ..•.se as

mudanças estrut.urais e elét.ricas <reversíveis e irreversíveis) que

f'oram observadas nas amostras de PUDF. A part.ir dos resultados .•

propõe-se no capít.ulo VII.• um modelo f'isico para explicar a evolução

t.emporal do potencial de superf'í cie e o mecanismo de polarização do

mat.erial. Apresentam-se no capít.ulo UIII as conclusões dos resultados

obtidos .• como também sugestões para trabalhos futuros.

O apêndice A, ref'ere-se ao protótipo mont.ado para estudar as

caracterí sticas elétricas e com isto projetar o novo sistema de

descarga corona (capítulo 111).
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CAPíTULO11 - POLIFLUORETODE UIHILIDEHO(PUDF).

2.1 Introduc;ão

Apresenta-se neste capítulo o polí mero polifluoreto de

vinilideno .• abreviado por PUDF ou PUF2.• enfocando as diversas formas

cristalinas e suas propriedades elétricas. Para leitura complementar

sugere-se LovingerUO), Wang et al.uu. No item 2.2 .• descreve-se a

estrutura molecular e cristalina do PUDF, destacando as quatro fases

cristalinas, conhecidas por fases a:.• , .• r e d, com suas respectivas

propriedades. No item 2.3, apresentam-se as possibilidades de conversão

entre as fases cristalinas; em 2.4 a caracterizac;ão morfológica das

f ases a: e p pela técnica de difrac;ão dos raios X; no item 2.5 .• as

caracterí sticas f erroelétricas do polí mero PUDF e em 2.6 suas

propriedades piezoelétricas e piroelétricas.

2.2 Estrutura Molecular e Cristalina.

o PUDF pode ser produzido pela polimerizac;ão do radical livre

de 1,1-difluoroetenoCll), um monômero sintetizado do acetileno ou

cloreto de vinila via 1-cloro-l .•1-difluoroetàno. Geralmente o PUDF é

obtido em forma de grãos e posteriormente processado na forma de

filmes finos e em diversas espessuras (desde alguns até centenas de

micra). Além do PUDF, vários copolí meros do vinilideno de fluor (UDF)

tem sido sintetizados. Os mais comuns são os copolí meros com fluoreto

de vinila, trifluoroetileno .• tetrafluoroetileno .• hexafluoropropileno e

hexafluoroisobu tileno.
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o PUDF tem como unidade básica o monômero -(CH2-CF2)- que

se repe~e. dando origem as cadeias macromoleculares com ligações

químicas do ~ipocabeça-cabec;á (·head-~o-head·). as quais são da ~orma

Ele é um poli mero semicris~anno .• ou seja. 58? cristalino e 59?

amorfo(20) e geralmen~e se cris~aliza com es~rutura es~erulí~ica. Os

es~erulitos são compostos por lamelas. que durante a cristalizac;ão

crescem radialmen~e a par~ir de um cen~ro comum. A ~ig.2.1 most.ra a

es~rutura es~eruli~ica e no dest.aque duas lamelas. As lamelas

(espessura de 18-28 nm) são compos~as por macromoléculas -(CH2-CF2)-

com comprimentos da ordem de 188 vezes o da espessura das Iamelas.

Lamela

Zona
Cristalina

Figura 2.1 : Est.ru~ura es~eru1ít.ica e a direção do crescimento

radial das lamelas. No dest.aque .• duas camadas de lamela most.rando as

zonas cristalinas e entre estas as zonas amorf as.

As moléculas do PUDF podem apresent.ar diferentes

conformações. Estas, se referem ao arranjo espacial dos át.omos de

carbono na cadeia .• os quais podem ser mudados por rotações das

ligações químicas. As possíveis conformações das ligações carbono-

SERViÇO DE BIBLIOTECA E INFOKMAÇAO _ IFaSe
FISICA
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carbono são : a conformação trans (T), a conformação gauche (6) e a

conformação gauche- (6-), as quais são representadas na fig.2.2.a. E as

conformações estáveis para as cadeias de PUDFestão na fig.2.2.b.

(n.\

I : Conto Tran. (T)

2: Conto Gauche (G)

3 : Conto Gauche- (6)

( b\

ContormaçBo T T
(Planar Zig-Zag)

ContormaçBo TGTG
(NBo Plana)

ConformaçBo T3G T3~
(Não Plana)

Figura 2.2 (a) Possíveis conformações est.áveis para as

ligações carbono-carbono e em (b) as conformações estáveis das
cadeias de PVDF.

Como visto~ pode-se produzir um· variedade de formas de PVDF~

e a partir da década de 78 houve a corrida para ident.ificar suas
diversas est.ru t.uras. Apresentam-se a seguir as formas mais

importantes encont.radas para o PVDF, bem como as t.écnicas utilizadas

em suas caract.erizações.
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2.2.1 Fase CE (ou forma 11>.

Est.a é a fase mais comum para o PVDF, sendo normalment.e
obt.ida pela cristalização após a fusão e j resfriamento do material. A

est.rutura dest.a fase foi det.erminada por Bachman e Lando(2), e é

most.rada na fig.2.3. Sua célula unitária é ort.orrômbica e classificada

no grupo espacial P2cm, com os parâmet.ros dados por:

a= 4.96 li

b= 9.64 li

c= 4.62 li

A célula unitária é composta por duas cadeias cuJos moment.os

de dipolos normais a c são antiparalelos, fazendo com que a fase CE

seja não polar. A densidade média crist.alina da célula unit.ária(3) é

1.92 g/cm3 e a t.emperat.ura de fusão é de 1700 C.

H I H

Cl (11)

F

r'
F

H I H

H 1 H

~;rrcF'/fiT'H
F : F

b • 964 A

FF

eC(
N
<D

.".
...

(a) (b>

Figura 2.3 : Célula unitária do PVDF forma lI, (a) estrutura

det.erminada por Bachman e Lando( 12) e (b) projeção no plano ab e as

set.as indicam os moment.os de dipolos perpendiculares ao eixo da cadeia.
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2.2.2 Fase , (ou forma 1>.

Est.a é a fase mais import.ant.e do PVDF, por ser altament.e

polar, apresent.a caract.eríst.icas piezoelétricas e piroelét.ricas, o que a

torna extensivament.e· usada nas aplicações comerciais. Sua estrut.ura ~

menos complicada que a da fase a: e foi det.erminada por 6alperin et

al.(14). A célula unit.árial1:U da fase " representada na fig.2.4, contém

duas cadeias em simet.ria ort.orrômbica com constantes de rêde:

a= 8.58 A

b= 4.91 A

c= 2.56 A

e pertence ao grupo espacial Cm2m. Nesta fase " a cadeia do polímero

tem conformação planar zig-zag, resultando em moment.os de dipolos

com valores elevados (7x10-28 C.cm) e essencialmente normais a cadeia.

A densidade para a fase ,u:n é de 1.97 g/cm:J e a t.emperat.ura de
fusão é de t780C.

Figura 2.4 : PVDFfase , em (a) célula unitária e (b) projeção

no plano ab, com as set.as indicando a orient.ação dos dipolos na cadeia.
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2.2.3 Fase r ( ou forma IID.

Esta fase do PUDF~ por ser muito semelhante -.a uma mistura

das fases CIt e p, causou de certa maneira confusão nos pesquisadores

da área. Em 1988, Takahashi e TadokoroU§) mostraram que esta fase

tem uma conformação classificada como T3G+T3G-. Na estrutura da fase

r as cadeias são orientadas de maneira que os momentos de dipolos se

somam e a célula unitária é polar ~ monoclinica, com dimensões:

a= 4.96 A

b= 9.58 A

c= 9.23 A

p= 92.9°

e pertence ao grupo espacial Cc. A fig.2.5 mostra a estrutura da fase

r. Sua densidade cristalina é 1.95 g/cm:J e sua temperatura de fusão é

de 1980C.

0<1
rtlN
ai.u

b: 9.58Ã

(a)

w
Y (111)

(b)

Figura 2.5 : Fase r do PUDF em (a) célula unitária segundo

Takahashi e Tadokoro(]§) e (b) projeção no plano ab com as setas

indicando a direção dos dipolos na célula unitária.
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2.2.4 Fase cS (ou forma lU>

A fase cS é também conhecida como a versão polar da fase CIt.

Ela pode ser obtidaU4õ-17) após a· aplicação de um alto campo elétrico,

maior que 1 MU/cm, na fase Clt. Resultando numa célula unitária com as

mesmas dimensões e conformações da fase Clt, porém as cadeias se

arranjam de maneira diferente. Dentro da célula unitária os dipolos CF2

não são mais opostos dois a dois, ocorre uma rotação de 1890 em uma

cadeia. Bachmann et al.U.), determinaram que a célula unitária da fase

d é ortorrômbica e suas dimensões são:

a= 4.96 A

b= 9.64 A

c= 4.62 A

e pertence ao grupo P21cn. A projeção nos planos ab e bc da célula

unitária é mostrada na fig.2.6.

• e:(

ID
Ol<i•

~

o
r '- __ ft~ --",,_r.... I'

•.•. - ..I." •

. . . .. b & 9.64 A
~TÀ

~
- - - - - -

--- - - - - - ---
.e:(

N

I

--
~

ID

IIIroil '-F'f'~ li ~",>_J"

"U F'" ,..•.L __ -

_I.

"

..

Q'p (IV)• b· 9.64 A

(a)

(b)

Figura 2.6 Célula unitária da fase ó do PU DF em (a)

projeções nos planos ab e bc segundo Bachmann et al.(8) e (b)

prOjeção no plano ab com as setas indicando a direção dos momentos de
dipolos perpendiculares ao eixo da cadeia
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2.3 Interconversão das 1"ormas do PUDF.

De acordo com o que 1"oi visto .• o PUDF pode ser obtido em

várias 1"ormas cristalinas. No entanto. é possivel a partir de uma dada

forma obter-se outra .• utilizando-se determinados processos. Por

exemplo .• a 1"ase , pode ser obtida a partir da a: por estiramento

uniilxial ou biaxial dos 1"ilmes.• ou também pela aplicação de campo

elétrico aI to. Apresenta-se na fig.2.7 a variedade de processos para a

cristalização e interconversão das principais 1"ormas cristalinas do PUDF.

MCB/OMF
CYCLOHEXANbNE

~W
:rcn
Cl4-x:rlL
~~
Cl'""

ziil
:Jiij4cn'""o
ZQ.z4

HIGH T

HIGH P
(POSSIBLY AT HIGH T 71
------------.

HIGH P I !IIIIII
II

ANNEALlNG AT HIGH T

CYCLOHEXANONE

Figura 2.7 Resumo dos processos de cristalização e

interconversão das 1"ases do PUDF. (T = temperatura. P = pressão .• E =

campo elétrico. DMF = dimetilf"ormamida .• DMA= dimetilacetil~no .• DMSO=

dimetilsul1"oxido. MCB=monoclorobenzeno)( 10).
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2.4 Caracterização Morfo]ógica do PUDF nas Fases a: e ,.

As formas estruturais do PUDF.• podem ser determinadas pelas

técnicas de difração dos raios xn:n e de espectros copia no infr.a

vermelhou9-2:u. Com a técnica da difração de raios X (monocromático) .• a

identificação das fases cristalinas do PUDF são feitas pela posição dos

picos que aparecem nos difr-.togramas (intensidade difratada em função

do ângulo de incidência dos raios X). As distintas fases cristalinas

terão picos em posições distintas.

As caracterizações morfológicas apresentadas a seguir .•

referem-se as amostras de PUDF nas fases a: e ,.

2.4.1 Difratogramas de Raios X para PUDF nas Fases a: e ,.

Os difratogramas para o PUDF.• obtidos com a técnica de raio~

X.• divulgados na literaturau::n mostram que para a fase a: ocorrem

picos em 29 iguais a 17.90, 18.40.• 20.10. E para a fase , ocorre um pico
em 29 igual a 29.85°.

Os difratogramas apresentados a seguir .• foram obtidos com a

técnica dos raios X (monoenergéticos .• CuKa:, ~= 1.542 li) no laboratório

de Cristalografia do IFQSC-USP-São Carlos. As figuras 2.8.(a) e (b) se

referem às amostras de PVDF ("Bemberg Folien") de origem Alemã. Na

fig.2.8.(a) mostra-se o difratograma de amostra do filme de PUDF na

forma recebida e na fig.2.8.(b) após estirar uniaxialmente· (cerca de 4

vezes em 790C) o f"ilme recebido. De acordo com os dados fornecidos

pelo raio X.• na fig.2.8.<a) os picos ocorrem em 29 iguais a 17.940.• 18.540

e 20.1°. Na fig.2.8.<b) um pico intenso em 29 igual a 20.580. Comparando

estes dados com os da literaturau:n .• a amostra referente. a f"ig.2.8.<a)

é constituida da fase a: e da fig.2.8.(b) da fase ,.
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(a)

15 K

(CPS)

l1J
C
c:tc
Cf)

Z
1&1.
Z

ÂNGULO DE BRAGG

IS 16 18 20 22

(29)

24 2S

30K
(CPS)

l1J
C
<[
C

(b) Cf)Z
l1J.
Z

15 16 18 20 22 24 25

ÂNGULO DE BRAGG (29)

Figura 2.8 : Int.ensidade de difração em função do ângulo de

incidência dos raios X, para amost.ras de PVDF ("Bemberg Foli,en") em (a)

fase ClC e em (b) fase '1 obt.ida após estirar uniaxialmente a fase ClC.
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o difrat.ograma da fig.2.9 é de amost.ra de PUDF biaxialment.e

est.irada e doada pelo Prof. Murphy <Suíc;a>. Para est.e tipo de amost.ra

os picos se manisfest.aram em 29 iguais a 17.960.• 18.60.• 28.220 e 28.9°.

Comparando com as posições 29 dos difrat.ogramas anteriores .• infere-se

que a amost.ra t.em na sua forma crist.alina uma mist.ura de fase a:: e

fase ,.

25K
(CPS)

I&J

O4
O
(/)
Z
IIJ
~
Z

15 16 18 20 22 24 25

ÂNGULO DE BRAGG (29)

Figura 2.9 : Difrat.ograma em raios X para amost.ra de PUDF

biaxialment.e est.irada e doada pelo Prof. Murphy (Suíça).

2.5 Ferroelet.ricidade em PUDF

f erroelet.ricidade é caract.erizada pelo chaveament.o

(inversão de 1880) da polarização permanent.e do mat.erial .• quando lhe é
aplicado um potencial elét.rico adequado. A f erroelet.ricidade ocorre no

PUDF e seus copoH meros .• sendo a est.ru tura polar uma condição

essencial para tal fat.o.
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As primeiras indicações da ferroeletricidade do PUDF-, 1'oram

feitas por Bergman et al.(Z), Hakamura e WadaCJJ. No entanto 1'oi

BuchmaneZ4) quem primeiro observou o 1'enômeno de reorientação dipolar

em PVDF, medindo a corrente piroelétrica em função do campo elétrico

aplicado. A confirmação que o PUDF é 1'erroelétrico, foi 1'eita por

Furukawa( Z5) mostrando a histerese do deslocamento elétrico (D) em

função do campo elétrico (E). A fig.2.10 mostra a curva de histerese do

deslocamento elétrico em 1'unção do campo elétrico, -obtido em PVDF-,

por Wang et aLUI).

-2.0 -1.0 1.0 2.0

Figura 2.1B : Curva do deslocamento elétrico D em 'função do

campo elétrico E, para amostra de PUDF l'ase fie11).

Como

(chaveamento)

mostra

quando

a

o

1'ig.2.1B, o sentido

campo elétrico

da . polarização

atinge o valor

é invertido

do campo

coercivo (Ec)· Furukawa et al.(26) mostraram que Ec aumenta

rapidamente com a diminuição da temperatura, sendo de B.i MV/cm em

lBBoC e 1.8 MU/cm em -lB90C. O tempo ('r) de chaveamento dos dipolos é
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também dependente do campo elétrico E~ podendo ser descrito pore 28):

(2.1)

onde B e n são constantes. As experiências( %8) sobre chaveamento de

dipolos .• mostram que o tempo T é da ordem de '"'s para campos

elét.ricos da ordem de 1 MU/cm.

Out.ro det.alhe importante~ refere-se ao valor da polarização

permanent.e (Pp) que o PVDF adquiri .• após ser submet.ido a um processo

de polarização. Na literat.ura encont.ram-se valores para Pp que variam

ent.re 2 •.•C/cm% e 28 •.•C/cm% (2.,-31>.

2.6 Piezoelet.ricidade e Piroeletricidade

Piezoelet.ricidade e piroeletricidade são propriedades elét.ricas

apresent.adas por cert.os mat.eriais, nos quais o element.o comum para

ter est.as propriedades é a falt.a de um cent.ro de simet.ria na sua

est.rutura molecular. Geralment.e os mat.eriais ferroelét.ricos possuem

est.as propriedades.

Piezoelet.ricidade ou eletricidade por pressão~ é definidae 32)

nos materiais como a variação na polarização (P) causada pela aplicação

de uma t.ensão mecânica (X). A piroeletricidade é definida como a

variação na polarização elétrica (P)~ resultante de uma mudança na

temperatura (T) do mat.erial.

As grandezas que frequent.emente medem estas propriedades

elét.ricas, são denominadas de coeficiente piezoelétrico (d) e coeficiente

piroelét.rico (p) .• definidos respectivament.e por(33):

dij = ( d Pi/~X j)E, T (2.2) .

(2.3)
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onde E refere-se ao campo elétrico que o material está submetido.
Os subscritos e J na eq.(2.2) são necessários por que a

tensão mecânica (X) é um tensor, conseguentemente o coeficiente d

também será um tensor. Para o caso do PUDF-p, devido a simetria da

célula unitária, os componentes da matriz do coeficiente piezoelétrico d

que resultam diferentes de zero são d31, d:J2, d:J:J,d24 e d15. O primeiro

subscrito define a direção de medida da polarização (P) e o segundo, a

direção da tensão mecânica aplicada. A fig.2.U mostra a convenção

adotada para os subscritos i,J = t, 2 e 3. Para se ter uma idéia

comparativa, apresentam-se na tabela I os valores dos principais
coeficientes do PUDF(:J4-:J5) e de outros materiais.

3 (direção do campo E)

1 (direção de estiramento)

2 (transversal ao estiramento)

Figura 2.11 : Convenção adotada para os subscritos i e j que
aparecem nos coeficientes piezoelétricos dos materiais.

Tabela I

---------------------------------------------------------------------
Material p(g/cm:J) K d(pC/N)

---------------------------------------------------------------------
PZT 7.51308289 (d:J:J)28934

BaTiO:J
5.71708190 (d:J:J)28821

Quartz
2.664.52.3 (dll) --9

PUDF-p
1.971229-39 (d:Jl) 3916

2-3 (d:J2) -39 (d:J:J)

---------------------------------------------------------------------

p= densidade, K= constante dielétrica, d= coef. piezoelétrico de t.ensão,
p= coeficient.e piroelétrico, f?= fator de conversão de energia
eletro-mecânica.

---------------------------------------------------------------------

Constantes piezoelétricas (d) e piroelétricas (p) de vários mat.eriais.
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CAPiTULOlU - TECHICASPARA DEPOSICão DE IONS EM ISOLANTES

USANDODESCARGACORONA.

3.1 Introdução

A descarga corona é produzida em um gás quando um alt.o

potencial elétrico é aplicado entre dois eletrodos, por exemplo, entre

uma ponta e um plano. Próximo à ponta (região de campo elétrico alto)

ocorre a ionização do gás produzindo além dos íons, moléculas

excitadas e vento corona (oriundo do choque mecânico entre as

moléculas, íons). Os íons, percorrendo as linhas do campo elétrico

entre os eletrodos, podem ser depositados sobre a superfície de

isolant.es, carregando-os elétricamente.

As t.écnicas para a deposição dos íons em superfícies

isolant.es, at.ravés da descarga corona, vem sendo desenvolvidas e

usadas na produção de eletretos e nas máquinas fotocopiadoras(::J6)

(xerografia). Mais recentement.e, elas vem sendo aperfeiçoadas para

pesquisa básica; no est.udo das propriedades elétricas de t.ransport.e e

armazenament.o de cargas em isolantes.

Enfoca-se nest.e capít.ulo, no item 3.2 as definições das

principais grandezas envolvidas nas medidas elétricas e no it.em 3_3 a

evolução dos principais sistemas de medidas destinados ao carregamento

dos isolantes.

3.2 Definição das Grandezas Medidas.

As grandezas medidas nos métodos de carregamento por

corona, para o estudo dos isolant.es, são a corrente de carga e o
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potencial de superfície da amostra. A corrente de carga é definida

como o fluxo das cargas (íons) que chegam a superfície da amostra e

será representada por )<t). As cargas depositadas, produzem ao longo

da espessura do isolante (amostra) uma diferenc;a de potencial, que

será denominado por potencial de superfície e definido por:

(3.1>

onde E(x.•t> é o campo elétrico na amostra, como mostrado na fig.3.1.,
Nos sistemas de corona .• procura-se depositar as cargas de

maneira uniforme sobre a amostra .• ou seja .• o potencial de superfície

deve ser independente da posic;ão na superfície. Esta condic;ão é

necessária pois .• como veremos a seguir .• assume-se nos modelos

teóricos a condic;ão de geometria planar e ainda pelo fato de. que a

medida do potencial de superfície é feita sobre toda a área da

amostra. A não unif ormidade das cargas .• certamente levaria a

resultados não compreensíveis facilmente.

Para escrever a equac;ão da corrente .• vamos supor uma

amostra circular com área A e espessura L.• que satisf ac;a a condic;ão

de geometria planar (A»L), como representado na fig.3.1. Seja € a

permissividade elétrica .• E(x.•t) o campo elétrico e P(x.•t) a polarizac;ão

elétrica no interior da amostra .

.-

j r~SJ!- - - - •. -.
E j E(x;\:) j P(x,-l) I ___J L

!Ilt)

L

Figura 3.1 : Amostra circular de isolante com espessura L e

área A; carregada por um 8feixe8 de íons.
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A corren~e total através da amos~ra é representada por:

(3.2)

onde Ic(x,t) é a corren~e de condução e o ou ~ro termo é a corrente

de deslocamento. O deslocamento elétrico é dado por

D(x,~> = E • E(x,t> + PCx,~) (3.3)

P(x,t) representa as polarizações lentas da amostra e o termo E .E(x,~>

engloba as demais polarizações (eletrônica, induzidas, iônica), que são

supostas instantâneas.

Substituindo-se a eq.(3.3) na eq.(3.2) e in~egrando-se em x

~em-se

(3.4)

L

nesta equação Ic = (l/L) JO Ic(x,t).dx é a corren~e de condução média

e C = (E .A)/L é a capacitância da amostra.

Para os casos em que o isolante não é polar; P(X,t)=0i a

equação (3.4) torna-se

(3.5)

Um caso ainda mais simples, é aquele em que não ocorre

injeção das cargas' da -s'uper~" cie para o volume do material, ou seja, a

corrente de condução média é igual a zero, logo

I(~) = C.~ Vs(t> (3.6)
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3.3 Principais Sistemas Corona.

3.3.1 Ponta-Plano.

Como representado na fig.3.2.• o sistema ponta-plano é
composto por uma ponta corona (P), uma placa plana (PP).• uma fonte

de ai ta tensão (DC) ajustável e medidores da corrente de corona <Ic) e
de carga (I(t».

p

PP.

I (t)

Figura 3.2 : Sistema ponta-plano .• (P) é a ponta coro na, (PP) é

a placa plana onde a amostra é colocada para o carregamento; Uc a

f"onte de tensão, Ic e ](t) são os medidores das correntes de corona e
de carga, respectivamente.

A fonte Uc polariza a ponta (P) produzindo a descarga corona.

Os íons gerados seguem em direção a placa PP, e se uma amostra de

isolante f"oi colocada sobre PP, os íons serão depositados sobre sua

superfície. Apesar deste sistema carregar a superfície de isolantes

com altas densidades de cargas, não se consegue controlar nem a

corrente de carga I<t>, nem o potencial de superfície Us(t), como
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também não se tem uniformidade na deposição das cargas sobre o

isolante. Outra dificuldade é que .• após o carregamento, para medir o

decaimento do potencial de superf{ cie Us(t> no tempo, geralmente .•

leva-se a amostra para outro sistema .• perdendo-se informações entre

o final da carga e início do decaimento de Us(t>. Esta dificuldade se

agrava para os isolantes que exibem um rápido decaimento do potencial

Us<t). Para exemplificar, apresenta-se na fig.3.3 a uniformidade na

deposição das cargas obtidas(:J7) no sistema ponta plano .• em função da

posição radial .• para vários tempos de carregamento.

Q

(nC)

6
5
4
3
2

o
O 10 15

R (mm)

20

Figura 3.3 : Uniformidade na deposição das cargas obtidas(37)

com o sistema ponta plano, para vários tempos de carga.

3.3.2 Triodo de Corona.

Algumas deficiências do sistema anterior foram sanadas,

inserindo-se uma grade metálica <de construção especial> entre a ponta

coro na e a placa plana(38-39). Com este sistema, conhecido por triodo
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corona (fig.3.4>, conseguiu-se melhorias na uniformidade da deposição

superficial dos íons e pode-se medir simultaneamente, o potencial Us(t>

e a corrente de carga ICt> do isolante, durante todo o processo de

carga e descarga. A técnica de medida do potencial é a do capacitor

vibranteCJ'). Usando-se um oscilador vibra-se o suporte (SA> com a

amostra, resultando um sinal alternado (AC>.Além do sinal AC, existe a

componente (DC) devido a corrente de carga. Estas componentes da

corrente são desacopladas pelo capacitor C. Sobre R2 o -lock-in- mede

um sinal (AC> que é proporcional ao potencial Us(t> e através do

eletrômetro (Ae) mede-se a corrente de carga )(t> da amost.ra.

_Ic

M 'P

gr~ _-- ---
5A-..

~
G

Figura 3.4 Esquema do Triodo de Corona, represent.ando a

pont.a carona (P); grade (6); suporte de amost.ra (SA) com anel de

guarda e eletrodo cent.ral (ED; câmara cilindrica (M) e aIto falante .(L).

A part.e elet.rônica compost.a por fontes de tensão UC e Vg, para

polarização da ponta corona e amost.ra, respectivamente; elet.rômetro

(Ae); (T) t.ransdutor eletro-ótico; amplificador -lock-in-;, oscilador;

registrador; C=1.6x19-a F; Rl=2xUP Q; R2=5x195 Q.
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Neste triodo corona .• a corrente de carga I<t> que chega na

amostra é dependente do tempo .• ou seja, inicialmente ela tem um valor

máximo e a medida que O' potencial de superfície Us(t> cresce .• a

corrente I(t> tende a diminuir. Ainda mais.• experimentalmente se observa

que a corrente I<t> depende dos parâmetros geométricos do sistema

(distância grade-superfície da amostra>.

Como a corrente I(t> e o potencial Us<t> dependem do tempo .•

tem-se uma dificuldade muito grande para a determinação das

propriedades do isolant.e. Na resolução dos modelos, procura-se

determinar a dependência de Us<t> e comparar com a curva obtida

experiment.almente. Portanto .• no triodo sem controle de corrente .•

'1ecessita-se encontrar uma função que represent.e o comportamento
experimental da corrente I<t>.• para depois resolver o modelo (por

exemplo eq.3.6>, o que é muit.o t.rabalhoso e dependente de cada medida.

3.3.3 Triodo de Corona com Corrent.e Constant.e.

o triodo corona com corrent.e constant.e, é muito semelhante

ao descrit.o no item anterior. 6iacomet.ti(7) mudou a configuração

elétrica do sistema e conseguiu mant.er a corrente de carga I<t)

constante e medir simultaneamente o potencial de superfície Us(t>.

Um diagrama completo deste aparelho é mostrado na fig.3.5,

onde a fonte de tensão Uc com características especiais (Monroe

Electronics-Coronatrol-mod. 152> mantém a corren.te de carga constante

no tempo, usando a realimentação do sinal correspondente a corrente

(circuito F>. Por exemplo, quando a corrente de carga diminui o valor

da tensão de corona Uc é aumentada, elevando a taxa de geração dos

íons e consequentement.e ·forçando· o aumento da corrente.
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Figura 3.5 : Triodo de corona com corrent.e const.ant.e : pont.a

corona (P), grade (6), protec;ão t.oroidal <T>, isoladores (H), suporte de

amost.ra (S>.•. alt.o falante (L>.•. font.es polarizadoras da grade (Ug) e

pont.a corona (Uc>.•.amplificador -lock-in- <LA>.•. oscilador (OSC>.•.circuit.o

seguidor de volt.agem (F), eletrômet.ro <K>e regist.radores (RJ> e (R2).

Ao cont.rário do t.riodo simples (sub-it.em anterior>, com o

t.riodo corona com corrent.e de carga const.ant.e, a partir da curva do

potencial de superfície Vs(t) é poss"vel inferir sobre as propriedades

elét.ricas de isolant.es. A eq.(3.6> (onde Ic=8) det.ermina a máxima t.axa

de subida do Vs(t>. Se houver injec;ão de cargas a subida do pot.encial

deverá ser mais lent.a, o que é facilmente observado nas curvas

experiment.ais.

Com relac;ão a uniformidade .•.most.ra-se na fig.3.6 a distribuic;ão

do pot.encial de superf'''cie para amost.ra de Teflon FEP, carregada com
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corrent.e const.ant.e Io=-1nA e um pot.encial de grade de -1kU. Est.a

medida é feit.a durant.e o carregament.o da amost.ra .• na qual

int.errrompe-se o processo' de carga e mapeia-se o pot.encial de

superfí cie com o vol t.imet.ro elet.rost.át.ico (Monroe Elect.ronics-Isoprobe

Electrost.atic Uoltmet.er .• model 144S-4>.• o qual possui uma pequena

sonda (resolução 19-2 cm2) montada em um suport.e deslizante. Uê-se da

fig.3.6 .• que a uniformidade do pot.encial de superfície é muito boa.• ao

at.ingir o valor do pot.encial de grade. Est.e resultado da uniformidade é

análogo ao encont.rado com o carregament.o no triodo simples (sub-item

anterior).

Vg=-lkV

0.6

0.4

0.2

r(crn)

~""""~"'i1c.-." ""'~""""""'.1~"""""~I

V~=-995V

VS=-750VM

V~=-275V

4 r(cm)

Figura 3.6 Uniformidade do potencial de superf{cie para

amost.ra de Teflon FEP.• mapeado em três direções com a sond~ da
"Monroe Electronics". Amostra carregada no triodo de corona

desenvolvido por Giacomett.iO). Ums refere-se ao potencial de superf{cie

medido no sistema corona.
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3.3.4 Corrente de Carga Const.ant.e com Cont.role pela Grade.

o sist.ema t.riodo de corona com corrent.e constante, descrito

no it.em ant.erior, é uma ferrament.a muit.o boa de t.rabalho, porém, com

limitações: a corrÊmt.e de carga 10 é limit.ada ent.re 9.1 nA e lB nA; a

unif ormidade é muito boa no final do carregament.o e razoável durant.e;

pelo fat.o do int.ervalo de 10 ent.re B.1 nA e 19 nA, rest.ringe sua

aplicação a det.erminados isolantes (Teflon, Mylar, Kapt.on), t.ipicament.e

mat.eriais com pequenas capacit.âncias (da orden de nF).

Giacomet.t.ic.) proJet.ou um novo sist.ema, o qual mantém a

corrent.e de carga const.ante por cont.rolar o pot.encial aplicado à

grade e conseguiu ampliar os limites da corrent.e de carga para o

int.ervalo de 1 nA a 1 •..•A. Também conseguiu obter uma uniformidade

excelente na deposição das cargas sobre a superfí de dos isolant.es,

apesar de ter utilizado uma grade simples ao invés da grade especial

utilizada no t.riodo corona (sub-it.ens 3.2 e 3.3). Ainda mais, observou

que a uniformidade é excelent.e durant.e todo o processo de carga, ao

cont.rário das mont.agens anteriores (a uniformidade era muit.o boa

soment.e no final do processo).

No próximo capít.ulo, descreve-se a implementação do novo

t.riodo corona com corrent.e constante e cont.role pela grade.
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CAPíTULOlU. IMPLEMEHTACAO DO SISTEMADE DESCARGACORONA.

4.1 Introdução

Fundamentado no sistema corona projetado por 6iacometti(8) .•

construiu-se um protótipo do triodo e determinou-se todas as

caracterí sticas elétricas (veja Apêndice A). Após o domínio das

características .• implementou-se um sistema denominado Novo lriodo

Corona (NTC).• para estudar o PUDF e com os recursos de se poder

obter correntes de carga constante num largo intervalo de operação

(desde nanoamperes até cerca de microamperes) .• como também uma boa

uniformidade na deposicão das cargas sobre a superfície dos polÍmeros.

Neste capítulo descreve-se o sistema NlC, seu princípio de

funcionamento e sua implementação a nível de laboratório.

4.2 Descrição do Sistema Novo lriodo Corona.

O novo triodo .• mostrado na f'igA.1.. é composto por um cilindro

(Ci) <149xB5xl mm) e axialmente a este cilindro uma ponta corona (P) em

forma de agulha, sustentada por uma haste <129x3 mm). Abaixo do

cilindro tem-se um suporte (SA) para amostra. Entre SA e o cilindro

tem-se uma grade metalica (6) com f'ios de espessura 59 J.lm- e--

espaçamento entre eles de 599 J.lm. A ponta corona .• a grade e o

suporte de amostra .• estão montados de f'orma a permitir ajustar as

distâncias entre ponta coro na-grade (di) e grade-suporte de amostra

(d2). O elemento placa (PP) circundando o suporte de amostra, tem por

'iÇO DE Bi8I-iüTi.:::",
fíSICA
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objetivo manter a condic;ão de geometria planar entre a grade e a

amostra. Ressalta-se que todos estes elementos são metálicos e

isolados elétricamente entre si.

t-~~~-I
Ic~ ".----....I

o.Il-J P
~I IVclI Idi I II •. 6I ~• I1__ d I

~

PP21--'
SAVg I --:;r 1--1

R

--
b:sI ISOLANTE (PMMA)

• METAL

Figura 4.1 Sistema Novo Triodo Corona~ mostrando-se as

fontes de tensão Vc· para polarizac;ão da ponta corona (P), Uci do

cilindro (Ci) e Vg da grade (G)~ os medidores das correntes de corona

Ic (Keithley - modo 692)~ de carga 10 (Keithley - modo 618 C)~ (R) o

registrador (ECB)~(SA) o suporte de amostra e (PP) a placa,
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A disposiC;ão elét.rica dos equipament.os é a seguint.e: as 'font.es
\

Uc e Uci, respect.ivamente acopladas a pont.a corona e ao cilindro, são

ligadas elet.ricament.e de t.al -maneira que 'flut.uam sobre o pot.encial da

'font.e Ug. Os medidores das correntes de corona Ic (Keit.hley-mod.682) e

de carga 10 (Keithley-mod.618-C) t.ambem são nu t.uant.es em relac;ão ao

t.erra, sendo Ic conect.ado ent.re Uc e a pont.a Pelo é ligado ao

circuito de realimentac;ão (-'feed back-) da 'font.e Ug. Ho regist.rador (R)

regist.ra-se o pot.encial elét.rico da fonte Ug ligada a grade (6).

As caract.erí st.icas elét.ricas das 'font.es Uc (Alpha 111-

Brandenburg) e Ug (Monroe Elect.ronics-Coronatrol-modelo 152) são t.ais

que podem operar no modo corrent.e constante. A 'font.e Uci <Fluke

mod.418 B) opera no modo t.ensão constante.

4.3 Princípio de Operac;ão.

Experimentalmente a corrent.e de carga 10 é mantida

const.ant.e devido a caract.erí st.ica de operac;ão de corrent.e const.ant.e

da 'font.e Ug, a qual através da corrent.e de realiment.ac;ão 'faz uma

compensac;ão no pot.encial aplicado na grade G. Para se compreender

melhor o princípio de 'funcionamento, analisa-se a conduc;ão dos íons na

região ent.re a grade e a super'fí cie da amost.ra ("gap_), como mostra a

'fig.4.2. E conhecido(42) que a densidade de corrente de condução no

"gap· é devido ao transport.e do excesso de carga Pg(x,t). Pode-se

escrever que a densidade de corrent.e t.ot.al at.ravessando o ·gap· é
conhecida e descrit.a por:

(4.1>

onde Jet.> é a densidade de corrent.e t.ot.al, o t.ermo v.Pg(x,t> é a
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densidade de corrente devido ao vento corona .• Eg<x,t> o campo elétrico

no "gap· .• f.4 e EO a mobilidade do íon e a permissividade elétrica do meio.

íons corona

! !I<t>1L,rGrade

Up I
------------------,

EO

Pg<x.•t)JEg<x.•t)
Id.

------

IUg
tLUs I

• &_--- --

--

Figura 4.2 : Região entre a grade e a superfície da amostra .•

mostrando as grandezas de interesse.

Integrando-se a equação (4.1> na região do ·gap· tem-se:

(4.2>

sendo que lJp(t) é a diferença de potencial que se estabelece no ·gap· .•

a qual é devida a carga espacial iônica.

(4.3>

Se esta diferença de potencial for mantida constante .• a

densidade de carga e o campo elétrico no ·gap" permanecem em estado
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estacionário. Sendo assim, a equação (4.2) mostra que a densidade de

corrente de carga J(t)=](t)/A será independente do tempo e igual ao

valor médio da corrente de- condução no ·gap·, o qual é o primeiro

têrmo do lado direito da equac;ão (4.2). Por outro lado, se a corrente

de carga no "gap· for mantida constante no tempo, também implica

numa densidade Pg e o campo Eg estacionários. Consequentemente· o

potencial Up torna-se independente do tempo.

Ressalta-se que, experimentalmente, a fonte Ug mantém a

corrente de carga 10 constante no tempo. Desta forma o potencial de

grade varia de acordo com as variac;ões do potencial de superfície

UsCt).

4.4 Técnica de Medida do Potencial de Superfície.

No sistema NTC, a amostra do polí mero a ser estudada é

colocada sobre o suporte (SA>.A corrente de carga 10 produz sobre a

amostra um potencial CUs), o qual evolue no tempo de acordo com suas

caracterí sticas dielétrica. O potencial UsCt> pode ser determinado a

partir do potencial da grade, medido pelo registrador R, pois, para

manter a corrente de carga ]0 constante no tempo .• as variações do

potencial Us(t), são acompanhadas pela fonte Ug. Como discutido no item

anterior, o potencial Up permanece constante; portanto, conhecendo-se

UP e recorrendo-se a eq.(4.J) o potencial Us(t> é dado por:

Us(t> = Ug<t) - Up

Como será visto a seguir .• Up depende da

sistema: corrente de carga 10; corrente de corona

aplicado ao cilindro e das distâncias dI e d2.

(4.4)

configuração do

Ic; potencial Uci
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4.5 Calibração do Sistema e Limit.es de Operação.

A det.erminação de Up é efetuada sem amost.ra sobre o

suport.e SA, o que equivale ao potencial de superfície Us(t.> ser zero.

Logo da equação (4.4) t.em-se para Us(t.>=B,

Ug(t.) = Up (4.5>

As curvas de 10 em função de Up, as quais serão denominadas

de curvas de calibração do sistema, são det.erminadas do seguint.e modo:

fixa-se uma configuração para o sistema (Ic, dI, d2 e Uci) e mede-se a

corrent.e de carga 10 em função do potencial Ug aplicado a grade.

Apesar de t.er sido realizado este tipo de caracterização elét.rica, para

uma variedade de configurações e em condições de corona posit.iva e

negat.iva, apresent.ar-se-ão apenas algumas curvas caract.erí st.icas.

Nest.as curvas e nas medidas com os poli meros, o pot.encial Uci é

mantido em 1 kU, pois com est.e valor para Uci, verificou-se uma

excelente uniformidade na deposição dos íons corona sobre a superfície

dos polí meros, como será most.rado no it.em 4.6.

Na fig.4.3 apresent.am-se os result.ados obtidos nas medidas de

10 versus Vg, para a sit.uação de dist.ância dl=6 cm, d2=3 mm e várias

corrent.es de carona Ic. Para ilust.rar, apresent.am-se dois result.ados

para o caso de corrent.e Ic posit.iva. Observa-se nest.a fig.4.3 que:

(1) a corrent.e de carga 10 aument.a com o aument.o do

potencial Vg;

(2) para o mesmo valor de Vg, quant.o maior for Ic, maior

será a corrent.e de carga 10;

(3) no regime de baixas vaIt.agens (Ug menor que lB0 volts) o

comportament.o de Ia x Vg é praticamente linear e aumentando-se a

tensão Vg, 10 t.ende para a saturação;
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(4) para as voltagéns Ug menor que 299 volts, os valores de

10 são prat.icamente independent.es da polaridade de Ic, porém, para Ug

maior que 2S9 volts, os valores de 10 vão se diferenciando e a curva

para Ic posit.iva vai acima da negat.iva.

200
-f +tO jJA

-tOpA!
í ~~-~
-8~

~ '00-1

~~ +.f. .)IA

~ ~
-I//~. I-1~d

o
o. 200 400

Potencial Vg (volts)

Figura 4.3 : Curva de calibração do sistema HTC,utilizando-se

da seguinte configuração : dist.âncias dI = 6 cm, d2 = 3 mm e módulo

da t.ensão de cilindro Uci=lkU, para várias corrent.es de corona Ic.

Para compreender melhor as características 10xUg, analisa-se

o comportament.o da corrente 10 em função de Ug. Supõe-se 'que a

corrent.e de condução iônica no ·gap· (grade-suporte de amostra) é

limitada pela carga espacial( 41> e é dada pela lei de Child :

(4.6)

onde I-l e E o são a mobilidade do portador de carga e a permissividade

elétrica do meio, V=Vgo potencial e d a altura do ·gap".
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Os valores para a mobilidade dos íons na corona são

conhecidos e dados por 14+= 1.6 cm2/U.s e fol_= 2.1 cm2/U.s, logo, para o

caso de mesma corrent.e 10 t.em-se :

Dest.e cálculo espera-se que o pot.encial Ug para o caso de

polaridade positiva deve ser maior que o da negativa. Result.ado est.e

que f'oi conf'irmado por Oliveira e Ferreira(42), para o caso de

corrent.es de coro na Ic menores que 1 folA. No ent.ant.o, observamos

experiment.alment.e o oposto para os casos em que a corrent.e Ic são

maiores que 1 I4A e na sit.uação em que os valores do potencial Ug são

maiores que 208 volt.s, veja f'ig.4.3. Est.e resultado, apesar de não ser

relevante para o t.rabalho, continua sem uma explicação concreta.

Na f'ig. 4.4 mostra-se o comport.amento de 10 em função de Ug,

para mesma corrent.e Ic e distância d2 dif'erent.es. Nesta f'igura, vê-se

claramente que para mesmo Ug, quant.o menor é a distância d2, maior é
a corrente 10.

200

d&.= :3 mm

-<c-
.R

t) 100c
~~
8

o
200 400
Potencial Vg (volts)

800

Figura 4.4 : Curva de calibração do sist.ema NTC; 10 em f'unção

da tensão Ug, para distâncias d2 dif'erent.es e mesma corrente de

corona Ic = -18 f-(A.
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Nas figuras sobre as curvas de calibração~ quando Ug é zero

a corrent.e 10 parece ser também zero. No entanto~ como most.ra a

fig.4.5~ isto não é verdade~ pois na descarga corona produz-se o vento

corona~ o qual pode arrastar cargas <íons) e alcançar o suport.e SA~

dando assim uma contribuição para corrent.e 10.

6

~ -10 pA!4~ ~ -8JJA

..2

• i //~ ~y.1:
~2a

o
-4 o

Potencial VQ (volts)

Figura 4.5 Corrent.e 10 versus o pot.encial Ug. EmUg=e~

tem-se a componente da corrente que chega ao suporte SA. arrastada

pelo vento corona.

4.6 Desempenho do Sistema.

4.6.1 Uniformidade do Pot.encial de Superf{cie.

Na caracterização do desempenho do sistema. ut.ilizou-se de

amostras de Teflon FEP. pois sabe-se que ao carregar o Teflon FEP

com corona negativa( 7). as cargas depositadas permanecem em sua

superfí cie por muit.o t.empo. o que permite realizar as medidas de

uniformidade do potencial de superfície com segurança.



37

Efetuou-se medidas da uniformidade de cargas com auxílio da

sonda eletrostática (-Monroe Electronics Isoprobe Electrostatic

Uoltmeter 1445-4").• a qual permite mapear a distribuição e medir o,
potencial de superfície de materiais eletrizados. Na det.erminação da

uniformidade das cargas depositadas sobre a amostra, procedeu-se do

seguinte modo: fixou-se uma configuração para o sistema NTC.•

colocou-se a amostra sobre o suporte SA e durant.e o carregament.o .•

interrompeu-se o processo de carga e faz-se o mapeamento do

potencial de superfície com a sonda "Monroe-.

Os resultados obtidos com o Teflon FEP de espessura 59 •.•.m

são mostrados na fig.4.6. utilizou-se de uma corrente de carga corona

10 = -5 nA.• distância d1 = 8 em.• distância d2 = 2 mm e corrent.e de

corona Ic = 5 I-tA.Mostra-se também nest.a figura .• a amostra com a

disposição dos contatos elétricos; o cent.ral e o anel de guarda. Uê-se

desta figura que se obtém uma excelente uniformidade na deposição

das cargas .• durant.e todo o processo de carregamento.

-1600

-1000

-600
IIIIIIII

boA: 1L..LU..LL..í I I I I I I I: lL..U..dI________ ---' I I ~ I
o 0.5 I 1.5 2 2.5

XlCAl).

Figura 4.6 Dist.ribuição do potencial de superfície para

amostra de Teflon FEP de 59 I-tm durante o carregamento no sistema

NTC.• para uma corrente de carga 10 = -5 nA, Ic = -5 •.•.A. dl = 8 cm e

d% = 2 mm. Ilustra-se também a amostra com os seus eletrodos.
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4.6.2 Precisão nas Medidas do Pot.encial de Superf'ície.

As medidas do pot.encial de superfície .• podem ser aproveit.adas

para se comparar os valores det.erminados no sistema NTe (eq.(4.4» .•

com os valores medidos pela sonda elet.rostát.ica da "Monroe-. Os

result.ados encont.rados são most.rados na tabela lI, onde Us são os

valores det.erminados no triodo pela equac::ão 4.4 e UM medidos pela

sonda.

Tabela 11

Us
(volt.s)

UM

(volt.s)

desvio

(?)

389 285 5.3

589

495 1

649

639 1.6

989

899 1.1

985

989 9.5

1218

1298 9.8

1595

1508 9.3

1897

1808 9.4

1950

1928 1.6

-------------------------------------------------------------------.. - .

Relação dos valores do pot.encial de superf'{ cie medidos no sistema Novo

Triodo Corona (Us) e na sonda eletrostática da "Monroe- (UM>.

-------------------------------------------------------------------
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Comparando-se os result.ados dest.a t.abela .• vê-se que os

valores medidos dos pot.enciais de superfície no sist.ema Novo Triodo

Corona (Us)' est.ão em boa .concordância com os respect.ivos valores

medidos com a sonda da -MonroeH•

4.6.3 Est.abilidade da Corrente de Carga.

Observou -se que a corrent.e de carga 10 t.em uma oscilação

nos inst.ant.es iniciais do processo de carga e depois t.orna-se muit.o

estável. Para most.rar este efeit.o e avaliar o t.empo necessário para a

corrent.e entrar em regime est.acionário .• most.ram-se na figA.? os

resul t.ados das medidas de corrent.es 10 <59.• 78.• 90, 158 e 290 nA) em

função do t.empo (para o caso em que não há amost.ra no suport.e SA).

Dest.as medidas.• observa-se que após 4 segundos a corrent.e de carga é
estável no t.empo. Est.e t.empo é comparável ao t.empo de 3 segundos

encontrado no sist.ema de 6iacomet.ti(7).

150 nA

50 nA

90 nA

70 nA

200 nA200

o
I)
c:
~ 100LoÜ

<-
c:-

oI
I

O
4812

tempo (s)
Figura

4.7:Flutuação temporaldacorrentedecarga10,

quando

inicia-se oprocesso decargade isolantes no sistema NTC.
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4.6.4 Medidas da Capacitância de Amostras de Teflon FEP.

o desempenho do sistema foi também avaliado, por determinar

a capacitância de amostras de TefIon FEP, a partir da curva

.experimental do potencial de superfr cie e comparar com o valor medido

na ponte de capacitância (-GenRad").

Nas figuras 4.8 e 4.9, mostram-se os resultados experimentais

do pot.encial de superfície Us(t> em função do t.empo, obtidos para

amost.ras de TefIon FEP de várias espessuras (fig.4.8.> e submetidas a

mesma corrente 10. A fi9.4.9 mostra os resultados para mesma

espessura (L=S0 I-tm>e correntes de carga 10 diferentes. Das figuras

vê-se que o pot.encial de superfr cie sobe linearmente no t.empo,

concordando com o comportamento previsto pela eq.(3.6>.

-5

- -4 ITEFLON FEP

> ~--••- -3
(I) >

..J
«- -2O zlLIt-OQ. -I

50 100 150
t (s)

200

Figura 4.8 : Potencial de superfrcie Us(t.> em função do tempo,

para amost.ras de Teflon FEP de várias espessuras e submetidas a

mesma corrente de carga constante 10 = -3.3 nA.
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A capacitância C das amostras é determinada a partir destas

curvas de Us<t>.• calculando-se a taxa de subida do potencial Vs <.:.Vs)

e utilizando-se a eq.(3.6). Os resultados são mostrados na tabela· lU .•

juntamente com os respectivos valores medidos na ponte de

capacitância <Cp). Como pode ser visto na tabela .• os valores para as

capacitâncias deteminados (C) e medidos <Cp).• são praticamente

Figura 4.9 : Potencial de super'f;cie Us(t) em função do tempo

de carga. para amostras de Te'flon FEP de espessura L= 50 I-lm.•

carregadas com diversas correntes de carga Ia.
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Tabela lU

-------------------------------------------------------------------

Capacitâncias de amost.ras de Tef"lon FEP: C determinados da curva do

potencial Us(t> e eq.(3.6), Cp medidos na pont.e de capacitância C6enRad).

h
I

,
I
I
I
I

espessura da amostra

(t-tm)

75

58

25

4.7 Conclusões

c

CnF>

136

288

352

Cp

(nF)

132

204

344

desvio

3
2

2

Comparando-se os result.ados obtidos da implant.ação do

sistema Novo Triodo Corona (HTC) com os ou t.ros triodos, para o

carregament.o de isolant.es (cap(tulo III>, conclue-se que:

(a) o sist.ema NTC fornece corrente de carga (íons) constante

dent.ro de um amplo intervalo que se estende de nA a t-tA. Int.ervalo

este muit.o maior do que aquele (1 a 19 nA) obtido com a versão

antiga(7);

(b) com o uso da grade simples, obteve-se uma excelent.e

uniformidade na deposição das cargas sobre a superf(cie de isolantes e

independent.e do valor do pot.encial de superfície UsCt.> das amost.ras.

Est.a caract.er( st.ica não se tinha nos ou t.ros sistemasC 7 ~ :)8) mesmo

usando uma grade especial;

(c) ao cont.rário dos ou t.ros sistemasC 7~ 38), o sistema HTC

permite carregar os isolantes com potenciais aI t.os (± 6 kU). De acordo

com medidas realizadas, os limites do potencial de superfície são

determinados pelas rupturas de Paschen no sistema, p~la isolação

elét.rica dos equipamentos e pelo poder de isolacão da própria amost.ra.
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CAPíTULOU - RESULTADOSEXPERIMENTAIS

5.1 Introdução

Os resultados experimentais que serão apresentados neste

capítulo se ~efere às medidas da evolução temporal do potencial de

superfície de amostras de PUDF- P~ submetidas ao carregamento com a

técnica corona descrita no capítulo anterior. O objetivo destas medidas

é investigar os processos envolvidos na polarização elétrica permanente

e os processos de condução de cargas elétricas no PUDF-P.

As amostras utilizadas nas medidas são de dois tipos~

uniaxialmente e biaxialmente estiradas. As uniaxiais são obtidas do

estiramento uniaxial (4 vezes o comprimento original em temperatura de

800 C) de amostras de PUDF -Bemberg Folien- (Alemanha) na fase Clt~ e

as biaxiais (estiradas biaxialmente) foram doadas pelo pesquisador Prof.

Preston U. Hurphy (Suíça) (dados de estiramento desconhecidos).

Descrevem-se no item 5.2 os detalhes experimentais e a

preparação das amostras de PUDF-p e no item 5.3 mostram-se os

resul tados gerais do potencial de superfície em função do tempo de

carga. Também discute-se o processo de condução elétrica e as medidas

do coeficiente piezoelétrico~ com o objetivo de mostrar o

estabelecimento de uma polarização permanente das amostras de

PUDF-,. No item 5.4 citam-se outros resultados observados

experimentalmente para o PUDF-,.

5.2 Detalhes Experimentais e Preparação das Amostras de PUDF.

as medidas.• sobre

superfí cie.• realizadas

temporal do

PUDF-,.• foram

em condições deCNTC)

comportamento

amostras de

Corona

o

com

Tl'iodoNovosistemaocom

Todas

depotencial

efetuadas
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t.emperat.ura UsoC-250C> e umidade ambient.e <da ordem de 69?->. Os

parâmetros do sist.ema foram fixados em: dist.ância pont.a corona-grade

dl= 6 cm, dist.ância grade-superfície da amostra d2= 3 mm, corrente de

corona Ic=:tlB J.lAe a tensão de polarização do cilindro Uci=:tS8Bvolts.

Tal configuração foi escolhida pois permit.e não só um grande intervalo

de corrente de carga, mas também uma boa uniformidade na deposição

dos íons sobre a superfície da amost.ra.

As amost.ras, que possuem espessura média de 19 J.lm, são

recortadas em formato circular e limpas com álcool e então

deposita-se, em uma de suas superfícies, o elet.rodo de alumínio por

evaporação em vácuo. Prende-se a amostra num bastidor, como most.ra

a fig.5.1.(a), para mantê-Ia suficientemente est.irada e facilitar o seu

manuseio. A part.e não metalizada da amost.ra é expost.a diretamente ao

feixe de íons da corrent.e de carga. A superfície contendo os eletrodos

cent.ral (eletrodo de medida, área A= 5 cm2) e o anel de guarda ficam

em contato diret.o com o suporte de amost.ra <SA) do sistema NTC,

conforme é most.rado em det.alhes na fig.5.1.(b>.

,
I' 4.a cm~,

11 am~st.ra
9.1 ..,.1--- 2.5 ~I

(a) bast.idor

anel de

(b> suporte

~íí""""7~m ••.
guarda I eletrodo

~ ,

~

11

central

<SA)

isolante

met.al

Figura 5.1 : (a) Amostra com seus contatos metálicos na sua

parte inferior e em <b) o suporte de amostra <SA) do sistema HTe. (O

eletrodo central (ou de medida) e o anel de guarda são de Alumínio).
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5.3 Resultados Gerais.

Os result.ados. descrit.os a seguir. t.em como objet.ivo most.rar

que o PUDF-, (uniaxial e biaxial> pode adquirir uma polarização elét.rica

(orient.ação de dipolos) permanente. após ser submet.ido a uma corrente

de carga com a técnica corona. Essa conclusão é obt.ida at.ravés da

análise da forma geral das curvas de subida do pot.encial de superfície

e das medidas do coeficient.e piezoelét.rico (d:n).

A met.odologia empregada nas medidas é a seguint.e:

(1) usa-se sempre amost.ra virgem na primeira carga;

(~) o potencial de superfície inicial da amost.ra. t.ant.o na primeira

carga quant.o nas subsequent.es é sempre zero (ent.re uma medida e

out.ra deixa-se a amostra descansar). pois espera-se que as cargas

espaciais se neut.ralizem ou escoem at.ravés da amostra. para evitar

efeit.os de campo elét.rico int.erno no início da próxima carga;

(3) a mesma amost.ra é submetida ao carregament.o várias vezes

(recargas);

(4) devido aos problemas frequentes de rupt.ura elétrica das amostras.

principalment.e na primeira carga. int.errompe-se o carregament.o quando

o potencial de superfície atinge valores altos (campo elétrico superior

a ~ MU/cm).

Comenta-se que apesar da reprodutibilidade dos result.ados

das medidas entre as amostras t.er sido "pobre- (por exemplo. potencial

de superfície est.acionário final diferent.es>. o comportament.o geral da

subida do potencial de superfície foram muito semelhantes.

Na sequência. descrevem-se os resultados obtidos da evolução

temporal do pot.encial de superfície (Us> com as amostras uniaxiais em

medidas com mesma corrente de carga. com inversão da polaridade da

corrente e em função de várias corrent.es de carga. São t.ambém

discutidos no item 5.3.~ os processos de condução elétrica e no item

5.3.3 são descrit.as as medidas do coeficiente piezoelétrico d31 em

função da polarização da amost.ra. No item 5.3.4 comparam-se os

resul tados obtidos com as amostras biaxiais com aqueles obt.idos para

as amostras uniaxiais.
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5.3.1 Resultados para Amostras Uniaxiais.

5.3.1.1 Medidas com Mesma Corrente de Carga.

Os resultados, mostrados na 'fig.5.2, re'ferem-se as medidas da

subida do potencial de super'fí cie em 'função do tempo. A curva (1)

representa a primeira carga e a curva (2) a recarga com a mesma

polaridade .• após a amostra descansar por um período de dois dias. Na

'figura observa-se claramente uma grande di'ferença entre as curvas .•

ou seja .• na curva (1) o pot.encial UsCt) ao subir passa por um -quase

patamar" (t.recho da curva entre as set.as .• que por simplicidade

chamaremos de patamar) e volta a subir tendendo para um ualor

estacionário. Na curva (2) o potencial Us(t) sobe de maneira mais rápida

e t.ende a entrar em regime estacionário. Também se observa que o

potencial Usct) da curva (2) no final do processo de carga, at.inge um

valor est.acionário in'ferior ao alcançado na primeira carga.

4000

,.....

~ 2000(j)>
õ
'õ
c:
(I)•...
o

o..

o

o 500

tempo (5)

1000 1500

Figura 5.2 : Potencial de superft cie Us(t) versus o t.empo de

carga, para PUDF-, uniaxial (L=10 I-lm).Densidade de corrente de carga

Jo=-16 nA/cm2. A curva (1) representa a primeira carga (J~) e a curva

(2) a segunda carga (Jo). (As setas indicam o início e final do patamar).
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Do comportamento do potencial de superfície, apresentado

pelas medidas (curvas (1) e (2) da fig.5.2), suspeitou-se que deveria

estar ocorrendo uma polarização (orientação de dipolos) no material,

uma vez que sabe-seUO) que o PUDF-, é um polímero altamente polar

e, ao aplicar um campo elétrico, ele torna-se polarizado de forma

permanente. Pelo formato das curvas de Us(t) raciocinou -se do

seguinte modo: no primeiro carregamento (curva (1», a medida que as

cargas vão sendo depositadas sobre a_ superfície do polí mero, o

potencial Us(t> sobe até que os dipolos começam a se orientar na

direção do campo elétrico, neutralizando as cargas depositadas. Este

fato causa a diminuição da taxa de subida do potencial, resul tando no

patamar mostrado na figura. A partir do instante em que os dipolos se

orientaram na direção do campo elétrico, o potencial Us(t) volta a

subir até uma saturação. No caso da recarga (curva (2», o potencial

Us(t) sobe rapidamente e não apresenta o patamar, pois os dipolos já

estavam orientados na direção do campo.

Acrescenta-se que, simultaneamente aos processos de

polarização, têm-se os processos de condução elétrica característicos

do polímero, pois após completar a polarização (patamar) o potencial

tende a um regime estacionário. Este assunto será tratado no item

5.3.2. Para confirmar a orientação dos dipolos elétricos, mostram-se no

item a seguir medidas com inversão da polaridade da corrente.

5.3.1.2 Medidas com Inversão da Polaridade da Corrente de

Carga.

Se houver orientação dipolar, espera-se que após a primeira

carga a inversão da polaridade da corrente de carga deve causar o

aparecimento do patamar na nova curva de subida do potenciaL Este

f ato deve ocorrer, uma vez que a inversão do campo elétrico sobre os

dipolos deve causar a sua reorientação(43) (chaveamento dipolar).

Apresentam-se na fi9.5.3, os resultados obtidos nas medidas do
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potencial Us(t.) em funcão do t.empo de carga. A curva (I) represent.a a

primeira carga (.10=-16 nA/cm2)~ a curva (2) a segunda carga (-.10) e a

curva (3) a terceira carga (.10). <Entre as medidas a amostra descansou

durant.e aproximadamente dois dias). Estes resultados realment.e

mostram que: nas recargas com inversão da polaridade da corrente de

carga .1o~ o patamar volta a ocorrer na subida do pot.encial Vs(t) e o

format.o das curvas são semelhantes ao da primeira carga, confirmando

a hipótese da orientacão dipolar. Ha figura t.ambém observa-se que o

compriment.o do patamar para as recargas são semelhantes (curvas (2)

e (3» ~ porém~ são maiores que o comprimento do pat.amar encontrado na

primeira carga (curva (1».

Novament.e observam-se que os valores do pot.encial Us<t.) no

final das recargas são inferiores ao valor obtido na primeira carga.

3000

,.....
U)~
Õ 2000>

"'-J

,.....-
-...J'
U)>
"õ
'õ 1000c
Q)-o

o..

o

o 1000

(1)

tempo (5)

(2),(3)

2000 3000

Figura 5.3 : Potencial de superf{ cie Us(t> em f"unção do tempo~

para PUDF-, uniaxial. Densidade de corrent.e de carga .10=16 nA/cm2• A

curva (1) ref"ere-se a primeira carga (-.1o)~ a curva (2) a segunda

carga (.10) e a curva (3) a t.erceira carga (-.10). (Entre as medidas a

amost.ra descansou por 2 dias).
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A explicac;ão referente ao comprimento do patamar observado

nestas curvas, com base na hipótese de orientac;ão dos dipolos, é a

seguinte: Seja P o número t.otal de dipolos orientados na primeira

carga. Na recarga, se a polaridade da corrente foi invertida, (o campo

elétrico inverte de sentido) os dipolos giram <1800) para se

reorient.arem no sentido do campo, o que equivale a orientar um tot.al

de 2P dipolos (que a partir daqui será chamado chaveament.o dipolar).

Sendo assim, espera-se que o comprimento do patamar da primeira

medida, seja aproximadament.e a met.ade do comprimento do patamar das

cargas subsequentes. Este resultado é observado na fig.5.3, ou seja, o

compriment.o do pat.amar no t.empo para a curva (1) é de

aproximadamente 440 segundos e para a curva (2) é de 969 segundos.

5.3.1.3 Medidas com Várias Corrent.es de Carga.

Para completar o raciocínio de se associar o comprimento do

patamar no t.empo com a polarizac;ão da amost.ra, apresent.am-se na

fig.5.4 os resultados obtidos nas medidas de Us(t.), quando nas recargas

das amost.ras invert.e-se o sinal da polaridade e muda-se o valor da

densidade de corrent.e de carga. Na fig.5.4, a curva (1) representa a

primeira recarga (J0=16 nA/cm2), a curva (2) represent.a a segunda

recarga (Jo=-8 nA/cm2) e (3) a terceira recarga (Jo=4 nA/cm2). Dos

resul t.ados vê-se claramente que diminuindo o valor da corrent.e de

carga, o comprimento do patamar no tempo aumenta.

Salient.a-se que quando a corrente de carga é pequena (menor

que 2 nA/cm2), o potencial lJs(t) sobe at.é um valor pequeno e

permanece est.acionário (curva (4) da 'fig.5.4), mesmo que a amostra

permaneça no carregamento durant.e horas. Por out.ro lado, se a

corrent.e é alta <100 nA/cm2) .• lJs(t.) sobe muito rapidamente atingindo

valores alt.os (ocorrendo at.é a rupt.ura elét.rica da amost.ra). Nest.e

caso é difícil observar o pat.amar de polarização na subida de lJs(t).
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o produto entre a densidade de corrente de carga e o tempo

(tp) de duração do respectivo patamar ~ deve ser aproximadamente

constante~ ou seja~ este produ to é relacionado com a polarização P

induzida na amostra. Portanto. pode ser representada por:

P = (.10 . tp)/2 (5.1>

o fator dois na expressão (5.1> aparece pelo fato de ocorrer inversão

do sentido dos dipolos~ isto é~ o chaveamento dos dipolos no sentido do

campo elétrico.

Convém ressaltar que a expressão (5.1> não leva em conta a

parte da corrente .]0 que circula na amostra por condução. A

expressão para a determinação de P~ que leva em conta este f ato~ e

apresentada no item seguinte. onde se discutem os processos de

condução.
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Figura

5.4:Potencial de superfi cie Us(t>em funçãodotempo~
para

PUDF-puniaxial.Acurva(1)refere-seaprimeirarecarga(.10=16

nA/cm2)~ a curva (2) a segunda recarga (.10=-8 nA/cm2)~ a curva (3) a

terceira recal"ga (Jo=4 nA/cm2) e a cUl"va (4) Jo=B.8nA/cm2.
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5.3.2 Condução Elétrica nas Amostras de PVDF-,.

No estudo do transporte de carga e polarização elétrica nos

isolantes por coronal o processo de condução das cargas influencia

fortemente o comportamento do potencial de superfície. O processo de

condução predominante nas amostras pode ser determinado das medidas

do potencial lJs(t) no estado estacionário, em função da corrente de

carga, pois, sabe-sec 41 44) que: se a dependência entre a corrente e o

potencial de superfície é linear, o processo característico é de

condutividade; se a corrente depende da raiz quadrada do potencial, o

processo é conhecido como efeito Poole-Frenkel e se a dependência e

quadrática, o processo é limitado por carga espaciaL

No caso do PUDF, usou-se este procedimento para se chegar

ao processo predominante de condução. Da corrente de carga que chega

a superfície da amostra, parte dela é neutralizada pela polarização do

material e a 'outra parte atravessa a amostra por condução. Como

estamos interessados na conduçãol a componente da polarização e

eliminada carregando-se a amostra pré-polarizada com a mesma

polaridade da corrente utilizada na carga anterior. Na fig.5.5

apresentam-se os resul tados obtidos, do potencial estacionário Uf em

função da corrente de carga Jo, para amostra de PlJDF-, (uniaxiais).

Deste resultado vê-se que ocorre uma dependência quadrática

entre a corrente de carga e o potencial de superfí ciel caracterizando

assiml um processo de condução de corrente limitada por carga

espaciaL A equação entre a corrente e o potencial é dada por:

(5.2)

Desta expressão pode-se estimar o valor da mobilidade (H,) dos

portadores de carga. Usando Jo e Uf da fig.5.5 e supondo o valor de

~=lS.e:o(45) para a permissividade elétrica do PlJDF-" Ü: o=B.85xlS-14 F/cm

a permissividade elétrica do vácuo), obtém-se para a mobilidade o

seguinte valor:

= B.3xlB-12
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o..,

1
10 I

Potencial Vf (volts)

Figura 5.5 : Densidade de corrente .10 em função do potencial

estacionário final Uf.• para amostra de PUDF-P uniaxial < L= 10 ""m).

Cabe ressaltar que .• valores diferentes para a mobilidade

foram determinados para outras amostras uniaxiais de PUDF. De acordo

com os cálculos .• encontrou-se que a mobilidade pode ter valores entre

18-10 a 10-12 cm2/U.s.

Os valores para a mobilidade foram obtidos usando sempre a

permissividade I: = 15 1:0. Entretanto .• Furukawa(44õ) mostrou que a

constante dielétrica (k = E/I:O) do PVDF é função do campo elétrico e

pode variar entre 10 e 30. Portanto .• as mobilidades calculadas acima

são valores estimativos ..

Conhecendo o valor estimado da mobilidade, pode-se agora

estimar o tempo de trânsito <tI"') dos portadores de carga, ou seja, o

tempo necessário para o portador atravessar a espessura da amostra.

Usando-se a expressão( 7):

(5.3)
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para e=IS.eo.• L=18 J.tm.• Jo=16 nA/cm2 e J.t= 8.3x18-12 cm2/V.s .• encontra-se

que tr= 141 segundos. Portant.o, para estes dados .• o tempo de trânsit.o

dos portadores é muito pequeno em comparação com os tempos de

carga do PUDF,que são da ordem de 2088 segundos. Ist.o signif"ica que a

carga espacial pode ser considerada no est.ado est.acionário no interior

da amostra. Est.e f"ato, f"acilit.a a interpretação dos resultados

experiment.ais e a resolução dos problemas envolvidos no transport.e

das cargas elét.ricas e polarização do mat.erial.

Vamos agora completar a expressão (5.1> para calcular a

polarização P, levando-se em cont.a a perda de cargas devido a

condução. A carga t.otal Q depositada sobre a amost.ra é dada por:

Qt= Qp + Qc

onde Qp é a carga neut.ralizada pela polarização, ou seja, Qp=2.P e Qc

é a carga escoada por condução. Como caracterizado, o processo de

condução predominant.e é o de corrent.e limitada por carga espacial e

representado pela expressão (5.2). logo a expressão completa para a

polarização t.orna-se:

P = [(Jo - Jc)/2J.t.p

Como o regime é de carga espacial e

equilíbrio <mobilidade alt.a), a densidade de corrente

patamar, em primeira aproximação, é dada por:

(5.4>

sempre está

de condução

(5.5>

em

no

onde Up represent.a o valor médio do potencial no patamar da curva de
subida de Us(t).

Para estimar P (expressão (5.4» precisamos determinar Jc e

tp da medida experimental de Us(t>. O tempo t.p (tempo de duração do

patamar) é obtido da curva de Us(t.), adotando-se o seguinte critério:

como mostra o diagrama a seguir, traçam-se as retas tangentes a

curva de Us<t> no inl'cio <reta 1) e no' f"inal do patamar (reta 2>, bem

como um terceira reta (reta 3) para o patamar. A distância entre os

pontos de intersecção da reta 3 com as outras duas, determinam o tp.
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(2)

(I)

tp

t

Para det.erminar Jc (eq. (5.5» necessit.a-se de I-l e E. No ent.ant.o.• em

vez de estimar em separado os valores de I-l e E .• calcula-se o produ to

t-lE usando o regime est.acionário do pot.encial (Uf) da curva de Us(t.).•

pois nest.e regime:

(5.6)

e com o valor de I-lE assim calculado .• obtém-se o valor da densidade de

corrent.e Jc com a expressão (5.5). (Em (5.5) usa-se Up como o valor

médio dos pot.enciais Ul e U2 do pat.amar .• veja o diagrama acima.• isto é.•

Up=(U1+U2)/2).

5.3.3 Relação Ent.re o Coeficiente Piezoelét.rico e a Polarização.

Das medidas anteriorment.e apresent.adas .• concluiu -se que

ocorre a orientação dós - dipolos. No ent.ant.o .• a prova definit.ivêl da

exist.ência da polarização permanent.e no PUDF-P.• foi obtida das medidas

do coeficiente piezoelétrico d::u de várias amostras (d:u est.á

diret.ament.e relacionado com a polarização do mat.erial .• eq.(2.2».
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Ha fig.S.6 mostram-se os resultados do coeficiente d:u obtidos

para diferentes amostras. O coeficiente piezoelétrico d:n foi medido com

o detetor síncrono(47) antes e após a amostra ser polarizada na

corona. Nas medidas anteriores a corona~ sempre se mediu pequenos

valores de d31 (menor que e.l pC/H) para as amostras. A polarização P

foi estimada utilizando-se o procedimento descrito no item 5.3.2. Na

fi9.5.6 observa-se a dependência linear ent.re o coeficiente piezoelétrico

e a polarização. A inclinação ki da reta é dada por:

<5.7)

20

-z
~--...,~ 10
Õ
N«lii:...:«loU

o
o 5 10 "

Polarização Pp (pC/em")

15

Figura S.6 : Coe'ficiente piezoelét.rico d31 versus polarização P~

para amostras de PUDF-, uniaxiais (L=lB I-lm)polarizadas com corona.

o comport.ament.o linear ent.re o coeficient.e d31 e a

polarização P, também foi encontrado em out.ros t.rabalhosos 48-4<)

Sessler et al.(SO), após polarizar amost.ras uniaxiais de PVDF com
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valor para o

coef"icient.e de inclinac;ão da ret.a igual a:

<S.8)

Comparando-se a inclinação dada em (5.7) com a (5.8)•. obt.ém-se um

f"ator de aproximadament.e um terço (1/3), ou seja, a inclinac;ão de (5.8)

é cerca de três vezes maior que a de <S.7).

Os valores medidos para o coef"icient.e d:n concordam com os

valores encont.rados na literatura(:Js ). No ent.ant.o, os valores

calculados para a polarização P•. são maiores que os calculados por

Sessler et. al.(SO). Acredita-se que t.ais dif"erenc;as estão relacionadas

com as dif"erent.es origens das amostras de PUDF.

5.3.4 Result.ados com as Amostras Biaxiais.

Os resultados obtidos nas medidas da subida do potencial

Us(t), para as amostras de PUDFbiaxiais, foram simila•...es aos daqueles

obtidos com as amost •...as uniaxiais. Na f"ig.5.7 comparam-se os resultados

da subida de Us<t) para as duas amost •...as. Na fig.5.7.(a) mostra-se a

primei•...a ca•...ga e a f"ig.S.7.(b) •...efe •...e-se a segunda carga com inve•...são

da pola•...idade da co•...rente. Nas f"iguras obse•...vam-se que: (a) o

compo•...tamento das curvas de subida do Us(t) são os mesmos para as

duas amost •...as; (b) o potencial Us(t> da amost •...a biaxial sobe menos do

que o potencial da amostra uniaxial; (c) obse•...va-se que o comprimento

do patamar no t.empo é maior para as amostras biaxiais.

A pola •...ização pe•...manente das -amost.•...as biaxiais, t.ambém. f"oi

conf"i•...mada com as medidas do coef"iciente piezoelét •...ico d::n. Os valo •...es

medidos do coeficiente d:n most •...aram-se inf"erio•...es aos medidos para as

amost •...as uniaxiais, o que concorda com os valo •...es conhecidos na

lite •...atu •...a(35).
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Figura 5.7 : Cu•....vas do potencial de superf{ cie em função do

t.empo.• para amost.ras de PVDFuniaxiais e biaxiais (L=19 J.\.m).Submet.idas

a mesma densidade de co•....rente de carga IJol=16 nA/cm2• A figura (a)

refere-se a primeira carga (Jo) e em (b) a segunda carga com inversão

da polaridade da co•....rente (-Jo). (Ent.re as cargas as amost.ras

descansaram cerca de 2 dias>.



58

Determinou-se das medidas do potencial de superf'ície, que o

processo predominante de condução elétrica nas amostras biaxiais é

também de corrente limitada _por carga espacial. O cálculo estimativo

para a mobilidade (I-l) dos portadores de carga das amostras biaxiais.•

f'oi ef'etuado seguindo-se o mesmo processo utilizado para as amostras

uniaxiais e encontrou-se que 1-l=9.3x19-10cm2/V.s. Porém .• outros valores

(desde 10-JO até 10-J2 cm2/V.s) f'oram estimados para a mobilidade em

outras amostras. Também encontra-se que o valor de tr é muito

pequeno comparado aos tempos de carga do PVDF biaxial, que é da

ordem de 2800 segundos. Observou-se nas medidas que a mobilidade dos

portadores nas amostras biaxiais.• é maior que a das uniaxiais.

Podemos agora explicar porque o comprimento do patamar das

amostras biaxiais é maior que das uniaxiais. Seja P a polarização de

cada amostra .• quando submetidas a mesma densidade de corrente de

carga Jo. Experimentalmente (f'ig.5.7.(b» observa-se que a densidade de

corrente de condução é maior para as amostras biaxiais (o potencial

sobe menos). Isto explica uma perda de carga maior por condução nas

amostras biaxiais causando, portanto .• um tempo de carga maior para

neutralizar os dipolos. Para ilustrar este resultado, mostra-se na

tabela abaixo, os dados (tp .• UP.• Vf) obtidos da f'ig.5.7.(b) e determinados

(1-'(:, Jc) para o cálculo da polarização P pela expressão (5.4).

Vê-se da tabela lU.• que apesar do patamar ser !l\aior.• a

polarização calculada é da mesma ordem das amostras uniaxiais.

TABELAIV
-------------------------------------------------------------------

Amostra

uniaxial

biaxial

tp

(s)

1890

1490

Up Uf'

(volts)

589 1789

439 920

•..tE

(cm.F/V.s)

5x19-24

1.7x18-2:J

Jc

(nA/cm2)

1.7

3.5

P

<I-lC/cm2)

7.1

8.7

-------------------------------------------------------------------

Polarização P calculada para amostras de PUDF uniaxial e biaxial, de

espessura L=10 J.l,m.
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5.4 Outros Resultados

(a) Curva de Us(t> para caraas d@lonqa duracão.

o potencial de superfície Us(t> durante a primeira carga, após

o patamar de polarização subia aparentando atingir _um valor máximo e

percebia-se que o mesmo tinha uma tendência a cair. Porém, para evitar

a perda da amostra por ruptura elétrica, interrompia-se o processo de

carga. Numa- das medidas (primeira carga) conseguiu -s~ deixar a amostra

por um tempo mais longo e observou-se que o potencial Us(t), após

passar por um máximo como mostra a curva (1) da fig.S.S, caiu,

estabilizando-se num valor inferior ao do máximo (e superior ao do

patamar de polarização). Na segunda carga (curva (2» com mesma

polaridade de corrente, o potencial subiu rapidamente, passou por um

novo máximo (menos pronunciado que o da curva (1» e caiu para um

valor estacionário, muito próximo do valor final da curva (1).

800


co..,!-

~400
~
Õ
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~

o
o 4000
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8000

Figura 5.8: Evolução t@mporal do potencial de superfície para

amostra de PUDF-, (biaxial>. A curva (1) repres@nta a primeira carga

(Jo=-36 nA/cm2) @ a curva (2) a segunda carga (Jo). (Entre as medidas

a amostra descansou cerca de 2 dias).
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Est.es result.ados, obt.idos para cargas prolongadas, explicaram

a discrepância que exist.ia entre os valores de Us(t> no final da

primeira carga e das cargas. subsequentes. Este efeito da queda do

potencial após o máximo, também foi observado para as amost.ras

uniaxiais, só que em menor intensidade.

Agora surge uma nova quest.ão. Como explicar est.e

comportament.o (queda no Us(t»? Em princípio suspeitou-se que poderia

estar ocorendo um grande aumento na polarização permanente do PUDF.

Porém, as medidas do coeficiente piezoelét.rico d:n em amost.ras biaxiais

mostraram praticamente os mesmos result.ados para amost.ras

polarizadas at.é ant.es e após o máximo da curva de Us(t>. Por outro

lado, sabe-se que o campo elétrico aplicado no PUDF pode causar

mudanças em sua est.rutura(l~). De acordo com esta indicação,

discute-se no capít.ulo seguinte os result.ados obtidos dos espectros

de raios X para as amostras de PUDF no decorrer do carregamento

corona, como t.ambém mudanças observadas no comport.amento elétrico

do material.

(b) Enru'Slam@ntodas amostras.

Algumas amostras, durant.e o processo de carga, quando o

potencial Us(t) at.inge o patamar, elas visivelmente passam a se

enrrugar. Após complet.ado o patamar, mesmo que o potencial Us(t>

aumente de valor, não se observa grandes diferenças no enrugamento.

Porém, após desligar a corrent.e de carga Jo, quando o pot.encial Us(t>

da amostra atinge valor zero, a amostra perde t.otalmente o

enrugamento. Acredita-se que, com a deposição das cargas na

superfície destas amostras, ocorre o efeito de eletrostrição causando

um aumento das dimensões laterais do material.
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CAPíTULOUI- MUDANCASREUERSíUEISE IRREUERSíUEISNO PUDF-p

6.1 Introdução

O objetivo deste capítulo é apresentar as mudanças

reversíveis e irreversíveis (elétricas e estruturais) que foram

observadas no PUDF-,. Procura-se também explicar a razão pela qual o

potencial Us(t> diminui no final do processo de polarização das

amostras de PUDF-" (veja curva (1) da fig.S.8).

Como discutido no capítulo anterior, o estabelecimento de uma

polarização permanente explica o comportamento de subida do potencial

Us(t>.; porém, não explica a queda do Us(t), após ter atingido o valor

máximo. A queda de Us(t) poderia estar associada ao estabelecimento de

uma polarização, mas medidas do coeficiente piezoelétrico d:n mostraram

praticamente os mesmos valores para as amostras polarizadas até o

ponto no qual ocorre o máximo de Us(t) e após a sua queda.

E conhecidoc 10 J que o campo elétrico causa mudanças

estruturais no PUDF (veja capítulo 11, item (~.J». Se uma amostra na

fase a: (não polar) é submetida a campos elétricos moderados (menor

que ~ MU/cm), ela muda para uma fase polar intermediária da fase a:: e

da fase ,. Se o campo elétrico aplicado é alto (maior que J MU/cm) a

fase a: muda para a ,. Descrevem-se no item 6.~ os difratogramas de

raios X, obtidos antes, durante e após a polarização das amostras de

PUDF com a técnica carona. Para maior clareza das discussões,

apresentam-se na tabela U os dados cristalográficos para o PUDF,

obtidos por Hasegawa et a1.u:J).

No item 6.3 discutem-se as mudanças observadas nos

parâmetros elétricos do PUDF durante os processos de carga e recarga
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das amost.ras e no item 6.4.• discutem-se os result.ados obtidos.

TABELAU

-------------------------------------------------------------------

Angulo de Bragg <29> Fase Crist.alinaPlano Crist.al.

17.9

«(109)

18.4

«<920>

20.1

«<110>

20.85

,(110)+(209)

-------------------------------------------------------------------

Dados crist.alográficos obt.idoSCl3) em difração de raios X para o PUDF.

6.2 Efeito do Campo Elétrico na Estrutura do PUDF-P

Os efeitos do campo elétrico na estrutura das amostras de

PUDF.• foram observados com auxílio da técnica de difração de raios X.

Tanto as amostras uniaxiais quanto as biaxiais est.iradas apresent.aram

modificações nos difratogramas de raios X (intensidade difratada em

função do ângulo de incidência dos raios X). Porém, as medidas

mostradas a seguir foram obt.idas com as amostras biaxiais, nas quais

as modificações causadas pelo campo campo elét.rico são mais visíveis.

Os difratogramas foram obt.idos. após interromper o processo de carga

corona .• nos pont.os indicados pelas set.as na curva de Us(t.> da fiQ.6.l.



63

800

-
.!!!-
~400
~

õ
g
~o
o..

o
o 4000

tempo (8)

8000

Figura 6.1: Curva de subida do potencial de superfí de Us(t> em

func;ão do tempo de carga, para amostra de PUDF biaxial. As setas

(enumeradas> indicam os pontos nos quais interrompeu-se o processo de

carga, para se efetuar as medidas de difrac;ão de raios X.

Os difratogramas obtidos são apresentados nas figuras 6.2 à

6.6. A fig.6.2 mostra o difratograma antes de iniciar a polarizac;ão na

corona (amostra virgem). Das medidas de difrac;ão de raios X obtidas

durante o carregamento observa-se que:

(a) o difratograma mostrado na fig.6.3, obtido no final do

patamar de polarizac;ão da curva de Us(t) (seta 1 na fig.6.1>, ocorre

uma diminuição na intensidade de todos os picos de difrac;ão, em

comparac;ão com a intensidade dos picos da amostra virgem (fig.6.2);

(b) o difratograma da fig.6.4 (obtida no ponto de máximo valor

de Us(t) .• seta 2 na fig.6.1>, mostra que os picos sofrem uma grande

modificação, ou seja, a intensidade dos picos (198) e (828) da fase a:

quase que desaparecem e a intensidade dos picos (118) da fase a: e

(110)+(209) da fase , também modificam de forma apreciável;
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(c> os picos '"'01t.am a aparecer no difratograma obt.ido após °
potencial Us(t.> ter passado pelo máximo (seta 3 na fig.6.1>.

Comparando-se com a fig.6.2, observa-se uma diminuição na int.ensidade

dos picos de difração dos planos (180) e (820) da fase a: e um aumento

na int.ensidade dos picos (110) da fase a: e (118)+(200) da fase ,. Ainda

mais, como most.ra a fig.6.4, obserua-se uma t.endência de aument.o na

intensidade dos picos (110) e (118)+(200), após a amostra descansar por

uma semana.

As medidas de difração de raios )( most.ram que ocorrem dois

efeit.os dist.intos, durant.e a polarização das amostras de PUDF,ist.o é:

(1) Efeit.o reuers{uel: à medida que o campo elét.rico aumenta,

diminui a intensidade dos picos de difração, como mostram as figuras

6.2 à 6.4. (Com tendência a desaparecer os picos (100) e (820) durante

o processo de carga). Porém, após a queda do Us(t) durante o

carregament.o, observa-se no espectro (fig.6.5 e 6.6) que a amostra

recupera (quase que t.otalmente) o aspecto original. Port.ant.o, a

-Cltt~ação no difratograma da fig.6.4, deue estar associada a um efeito

reuers{uel da est.rutura do mat.erial. Este efeito t.ambém é confirmado

nas amostras pré-polarizadas e submetidas a recarga com mesma

polaridade da corrente.

251
CPS

•
'I
..,•••c•.,
C
foi

15.00 16.00

fase o(.

18.00 20.00

fase (3
...-(110) + (200)

25.00

Anqulo de Braqq (2i)

Figura 6.2: Difratograma de raios X para amostra de PUDF

biaxiaL ant.es de ser submetida ao carregament.o coro na. São anotados

os picos de difração referent.e aos planos crist.alográficos e a

correspondente fase.
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(2) Efeito irreversível: após a polarização da amostra,

observa-se que diminui a intensidade dos picos (189) e (029) da fase CE

e aumenta a intensidade dos picos (119)+(289) da fase , (fig.6.6). O

aumento na intensidade destes picos, mostram um aumento na

quantidade das respectivas fases cristalinas, provenientes, talvez, da

transição Este comportamento mostra que há um efeito

irreversível no material, pois ele é observado mesmo quando a amostra

é deixada descansar por longos períodos de tempo.

Em relação ao comportamento elétrico, também se observa um

efeito irreversível, como é mostrado na fig.5.8 (no final do capítulo

anterior). Nas recargas (com mesma polaridade da corrente) o Vs(t>

nunca mais sobe ao valor do potencial Us(t> alcanc;ado na primeira

carga. Isto sugere que a queda do potencial Us(t), observada durante

o primeiro carregamento, deve estar relacionada com a mudança

irreversível do material.
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Angulo de Bragg (2e)
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Figura 6.3: Difrac;ão de raios X, para amostra de PUDFbiaxial,

obtida ao interromper o carregamento, no final do pat.amar de

polarizacão, (veja seta 1 na fig.6.1>.
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Figura 6.4: Difrac;ão de raios X, para amostra de PUDF biaxial,

obtida ao interromper o carregamento, .no ponto de máximo valor do

potencial UsCt), (veja seta 2 na fig.6.1>.
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Figura 6.5: Difração de raios X, para amostra de PUDF biaxial,

obtida ao interromper o carregamento, após o máximo valor do

potencial IJs(t), (veja seta 3 na fiQ.6.l>.
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Figura 6.6: Difração dos raios X para amostra de PUDFbiaxial.

O espectro (1) refere-se a amostra virgem e (2) ao espectro obtido

após a amostra descansar uma semana.

As modificações observadas nos difratogramas causadas pelo

campo elétrico, concordam com os resultados encontrados na

literatura. Das Gupta et àl.<Sl-S2) e Davis et al.UI;), observaram em

amostras de PUDF biaxiais, que a intensidade dos picos de difração dos

planos (190) e (029) diminuem de intensidade com o aumento do campo

elétrico, até o valor de 1.6 MU/cm e que após este valor, estes picos

tendem a desaparecer. Eles concluiram que a redução na intensidade

dos picos (189) e (820), pode ser explicada por uma transição da fase Clt

para uma fase a: polar (Cltp), a qual ocorre em campos elétricos

próximos de 1 MU/cm, sem modificar os parâmetros de rede da célula

unitária. Para o caso de campos elétricos superiores a 3 NU/cm,

observaram apenas um pico bastante intenso, referente ao plano

(119)+(208) da fase ,.



68

Para investigar melhor a transição da 'fase « para a C1Cp'

submeteu-se uma amostra « ao processo de polarização corona.

Constatou-se que ocorre a transição de 'fase, mas não se detetou

modi'ficações nos di'fratogramas de raios X, obtidos antes e após a

polarização da amostra. A transição de 'fase 'foi detetada com a técnica

corona, ou seja, carregou-se a amostra virgem e veri'ficou-se que. o

potencial Us(t> sobe até um valor máximo (veja 'fig.6.7 curva (1» e

depois decai, de 'forma similar ao comportamento das amostras biaxiais.

Após a carga, cancelou-se o potencial de super'fície e imediatamente

recarregou-se a amostra com inversão da polaridade ('fig.6.7 curva (2».
Observa-se na recarga (curva (2» o aparecimento do patamar de

polarização, o que não ocorre na curva (1). Constatou-se também que

deixando a amostra descansar por longo tempo (cerca de três dias), o

patamar de polarização não é mais observado. Isto indica que na

amostra ocorre um efeito reversível, o qual pode ser uma transição
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Figura 6.7: Potencial de superfície em função do tempo, ·para

amostra de PVDF-a: (l= 2B I-lm).A curva (1) refere-se a primeira carga

(Jo=-43 nA/cm2) e a curva (2) a recarga (Jo=+43 nA/cm2). (Entre as

cargas cancela-se o potencial e imediatamente r-ecarr-ega-se a amostra).
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Comparando-se os result.ados das amost.ras a: com os das

biaxiais, notam-se diferencas fundament.ais. O efeit.o do campo elét.rico

observado na amostra Clt é t.ot.alment.e reversível (uma possível

mas, não se observa nenhuma mudanca nos

difrat.ogramãs de raios X. Nas biaxiais, det.eta-se que o campo elét.rico

causa mudanças permanent.es no mat.erial, as quais são confirmadas

pelos difrat.ogramas. Tais diferenças não são bem compreendidas e,

provavelmente, devem estar associadas com a nat.ureza est.ru tural de

cada tipo de amost.ra.

Por out.ro lado, t.ambém foram observados efeit.os elét.ricos

revers(veis nas amost.ras biaxiais. Conforme é most.rado na fig.6.8, a

curva (1) refere-se a recarga de uma amostra com mesma polaridade

da corrente de carga, após t.er descansado por 17 dias e a curva (2)

refere-se a recarga, imediat.ament.e após cancelar o pot.encial Us(t.> da

carga anterior. Vê-se da figura, que o Us(t.> da curva (2) sobe mais

rapidament.e do que o Us(t.> da curva (1) e at.inge o est.ado estacionário.

Este resultado indica que ao deixar-se a amostra descan$ar por longo

t.empo, ela apresenta um comport.ament.o reversível. Tal recuperação

(efeito reversível> t.ambém é observada nas amost.ras de PVDF-a:,como
coment.ado anteriorment.e.
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Figura 6.8: Evolução t.emporal do potencial de superfície para

PUDF biaxial. A curva (1) refere-se a recarga (Jo=-54 nA/cm2) após a

amost.ra descansar 17 dias e a curva (2) é para a recarga (Jo)

imediat.ament.e após cancelament.o, do pot.encial Us(t.>.
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6.3 Mudanças nos Parâmetros Elétricos do PUDF-P.

Furukawa et aL(4~) obtiveram em suas medidas que a

permissividade elétrica do PUDF varia com o campo elétrico .• como

mostra a fig.6.9 e que seu maior valor é obtido durante o chaveamento

dipolar. Também vê-se da figura que invertendo o sinal do campo

elétrico. a variação na permissividade volta a se manifestar .• mostrando

assim um efeito reversível com o campo elétrico.

30

€/€O

20

10

-2 -I O

E (MV/cm)

2

Figura 6.9: Permissividade elétrica (€) em função do campo

elétrico E.• para amostra de PUDF biaxial. Obtido por Furukawa et al.(45)

Dos resultados de Furukawa .• é de se supor que tenhamos uma

dependência similar nas medidas da subida do potencial Us(t). Para

ilustrar a dependência esperada para E(E). durante uma polarização do

PUDF na corona. mostra-se esquematicamente na fig.6.1B a dinâmica da

variação de E em 'função do campo elétrico E. Na fig.6.1B.(a)

esquematiza-se o comportamento E (E) durante a primeira carga e na

fig.6.1B.(b) o' comportamento E(E) durante uma recarga, com mesma

polaridade de corrente de carga. Desde que não ocorra orientação

dipolar durante a aplicação do campo elétrico, é de se esperar que a

permissividade elétrica E diminua com o aumento do potencial.

A seguir investiga-se a dependência de E nas medidas do

potencial de superfí de Us(t), com a técnica carona.
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E

(o)

t

E

(b)

t

Figura 6.19: Dependência esperada para a permissividade

elét.rica (E) em função do campo elétrico E, com a correspondent.e

curva de subida do pot.encial Vs<t.>. O esquema (a) refere-se ao

comport.ament.o € (E) para a primeira carga e em (b) o comport.ament.o

€ (E) para a recarga, com mesma polaridade da corrente de carga.

podem

supondo

Tant.o a mobilidade ~, quanto a permissividade elét.rica E, não

ser determinadas de imediat.o com a t.écnica carona. Porém,

que a condução na amostra é limitada por carga espacial,
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pode-se, no est.ado est.acionário do pot.encial Us(t), calcular o produto

I.U pela lei de Child:

I-lE = (8/9).Jo.(L:J/UZ) (6.1>

onde Jo é a densidade de corrent.e de carga, L a espessura da amost.ra

e U o potencial est.acionário.

Nas medidas do Us(t.) (em regime est.acionário=U) em função da

corrent.e de carga (~ amostras ~polarizadas), onde se observa a

dependência quadrática, o produto I-lE (assim calculado> não depende do

valor do potencial U. Ent.ret.ant.o, durant.e .Q. processo .de. ~ga das

amost.ras surge uma out.ra questão a ser respondida: Porque o

potencial Us(t.) decai (para longo t.empo de carga)? Se admit.irmos o

modelo de condução por excesso de carga e que a mobilidade I-l é

const.ant.e; a permissividade elét.rica seria a responsável pela queda do

Us(t.). Assim, é necessário admit.ir t.ambém que ela dependa do t.empo.

Esta hipótese é coerent.e com os seguint.es fat.os:

(1) nas curuas de recarga sem descanso da amostra, o

pot.encial Us(t> sobe mais rapidamente do que para os casos com

descanso, como most.rado na fig.6.8. (não há t.empo para E relaxar para

um valor maior);

(2) nas curvas de recarga com descanso da amost.ra~

observa-se que o máximo em Us(t.) (como mostra a fig.6.11) ocorre num

t.empo menor para a corrente de carga maior (curva (1». Também se

observa que a amplit.ude do máximo de Vs(t.> aument.a com o aumento da

corrent.e de carga. Estes fatos podem ser explicados~ pois~ para

corrent.e de valor baixo o tempo de carga é longo (E est.aria em fase

com o campo) e para corrent.e de valor alt.o o t.empo de carga é curto

(a relaxação de E est.aria defasada do campo).

(3) medidas da permissividade elét.rica E foram realizadas em

uma pont.e de capacit.ância e observou-se que, após a polarização do

PUDF (curt.o circuit.a-se a amost.ra para cancelar o potencial Us), o

valor da capacit.ância (C= E .(A/L» diminui rapidament.e nos instantes

iniciais da medida e posteriorment.e decai mais suavemente. Este

comportamento foi obtido por Furukawa et aL(46), ou seja, logo após

polarizar o PUDF ~ quando o campo elétrico atingiu o ualorzero~ mediram
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a permissividade em função do t.empo. No início eles mediram (€ /EO)= 29

e observaram que este valor diminui gradualment.e no t.empo e após 39

minut.os at.inge o valor (E/€O)= 14. Eles atribuiram est.a queda no valor

de (E/E o> a uma relaxação do material.

3

~

~2
o

"CI

2
~
êoz
.Si! 1u
C
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Õ
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o
o 2000
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4000 6000

Figura 6.11: Potencial de superfície normalizado (Vs/Ua) em

função do t.empol para recargas de PUDF biaxial (L=19 I-tm) após longo

t.empo de descanso (cerca de 29 horas>. A curva (1) represent.a a

recarga com Jo=-54 nA/cm2 (pot.encial de normalização Va=360 vol t.s) e

a curva (2) a recarga com Jo=-27 nA/cm2 (Ua=428 volts).

(4) o produt.o I-tE calculadol das medidas do pot.encial Us no

estado estacionário em função da correntel most.rou ser independoent.e

do pot.encial V. Este resul t.ado pode ser explicadol se admitirmos que a

permissividade E sempre relaxa para um det.erminado valor I independente

do campo.
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6.4 Resumo dos Resultados Obtidos.

Dos resultados obtidos .• podemos afirmar que durante o

processo de polarização das amostras com a técnica corona .• ocorrem

mudanças reversíveis e irreversíveis .• tanto na parte estrutural

quanto na parte elétrica do PUDF-P.Até o momento a explicação para a

queda do potencial de superfície Us(t) .• parece estar associada a:

(1) durante a primeira carga com longos tempo de duração .•

observa-se que o potencial de superfície Us(t> sobe para valores aItos

e depois cai. Posteriormente, numa segunda carga o Us(t) não sobe mais

para aqueles valores .• mostrando um efeito irreversível. Este fenômeno

parece estar associado com uma possível transição «-+P.• det.etada nos

espectros de raios X;

(2) nas cargas subsequent.es .• com mesma polaridade .•

observa-se t.ambém a queda de Us(t>, mas de menor intensidade que na

primeira carga. Este efeito é reversível e não é detetável no espectro

de raios X.• indicando est.ar associado a uma transição da fase « -+ «p.

Tentou-se explicar a queda de Us(t), por um processo de

injeção de cargas pelo eletrodo traseiro (eletrodo oposto ao da

deposição das cargas). Est.a hipót.ese foi descartada .• pois medidas

realizadas com amostras met.alizadas com ouro e mesmo sem

metalização .• também apresentaram o decaimento do Us(t>. Suspeit.ou-se

t.ambém, que poderia estar ocorrendo mudanças nas propriedades de

injeção de cargas da superfície, por um possível tratamento(27)

causado pela descarga corona. Este fat.o não foi comprovado, pois

medidas realizadas com diferent.es correntes .de. corona (5 t-lAe 30 I-lA)

mostraram o mesmo comport.amento de queda do Us(t.). (O efeito do

t.rat.ament.o é proporcional a corrent.e de corona>.

Dentre todos os procediment.os realizados .• o argumento mais

razoável at.é o moment.o, para explicar a queda de Us(t.), é associado às

mudanças causadas pelo campo elétrico, as quais ..p_odem caus~r a

dependencia da permissividade elétrica E (E) do mat.erial.

Outra sugestão na t.ent.ativa de explicar a queda do Us(t.) é

invest.igar sobre uma possível polarização da àgua contida no volume do

material.
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Para compreender melhor o comportamento do PVDF, medidas

auxiliares serão necessárias. A medida da permissiuidade elétrica em

função do campo elétrico, deverá ser estudada com muito mais rigor

que os procedimentos adotados na literatura, ou seja, medir a dinâmica

da constante dielétrica durante o processo de polarização. Outro tipo

de medida que será necessária .• é a obtenção das distribuições da carga

espacial e da polarização no volume das amostras .• as quais podem ser

feitas pela técnica da propagação de um pulso de pressão.
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CAPíTULOUII - MODELOS

7.1 Introdução

O objetivo deste capítulo é apresentar o modelo físico, que

procura descrever o comportamento observado nas medidas de subida

do potencial de superfície Us(t). O modelo, apesar de simples,

consegue representar quantitat.ivamente a subida de Us(t.> para o

PUDF-, (durante o chaveament.o dipolar). Mas, ele não prevê a queda

do Us(t) observada durante os processos de longos t.empos de carga.

No capít.ulo ..ant.erior, mostrou-se que a queda do potencial pode

estar relacionada não só com a mudança irreversá vel (possí vel

transição a:~,) do PUDF (causada pelo campo elétrico), mas também

com um suposto processo de relaxação temporal da permissividade

elét.rica (possá vel transição ClC-+a:p).

Na elaboração do modelo, levaram-se em conta os seguintes

processos:

(a) a condução elétrica, ocorre pelo transporte de um

excesso de carga com uma mobilidade 1-4;

(b) uma dinâmica para a polarização, usando-se um tempo de

chaveamento dependente do campo elétrico;

(c) a permissividade elétrica E depende do campo elét.rico, de

acordo com os resultados encont.rados por Furukawa et al.(4C».

7.2 Modelo

Supõe-se no modelo que:

(i) a geometria é planar e unidimensional (dimensões laterais

muito maiores que a espessura da amostra>;

(ij) o campo elétrico E(x,t) na posição x=B é zero, .(E(B,t>=0);

(ij) a densidade de carga p(x,t> em x=0 é infinita ( p(B,t>-+co ).

r

t fC~·~'tQr;"-•.:;.'
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7.2.1 Corrent.e de Condução

Como foi visto no capítulo U (item 5.3.2>•. os result.ados das

medidas do pot.encial est.acionário em função da corrent.e •. most.raram

uma dependência quadrática, ou seja •. J'oa:U2. Est.e fat.o exclui os

processo de condução do tipo ohmico (J'oa:U> e do processo Poole

Frenkel (J'oa:Ul/2). Assim a corrent.e de condução at.ravés do mat.erial

é devido ao transport.e de excesso de cargas. A expressão que

descreve a densidade de corrente de condução é dada por

J'c(x,t>= J.t.p(x•.t).E(x •.t>

onde J4 é a mobilidade dos port.adores de carga.

7.2.2 Dinâmica da Polarização

<7.1>

Para represent.ar a dinâmica da polarização ferroelét.rica

P(x•.t) do mat.erial, utiliza-se a expressão encontrada por Furukawa

et. al.(43), a qual é dada por

~P= (P -P)/-rd1;. s <7.2)

onde Ps representa o valor da polarização de sat.uração e T o tempo

de chaveament.o da polarização (tempo gasto para completar a
polarização reversa), dado por:

-r = B.E-n

onde B e n são const.ant.es do mat.erial.

<7.3)

Estas expressões mostram que, quanto maior é o campo

elét.rico, menor:- é o t.empo de chaveamentoi em consequência, a taxa

de polarização é grande para campos de alto valor.
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7.~.3 Permissividade Elétrica Dependente do Campo.

Para inserir no modelo a dependência da permissividade

elétrica com o campo; E(E>i ajustou-se uma função para os dados

experimentais encon~rados por Furukawa et al.(4~), na região (como

esquematizado na f'ig.6.10.(a» entre o valor de campo elétrico zero e

o máximo valor de campo. Furukawa supõe que E=V/L e aqui supõe-se

que E será o campo na posição x da amostra. A f'unção encontrada no

ajuste, que descreve € durante o chaveamento, é dado por:

€(E)= €o.{Ko + a.EXP[-«E-b)/c)2::J - d.E} (7.4)

onde Eo=8.85x10-14 F/cm e os parâmetros do ajuste foram: Ko=2B ,

-1a=4 , b=B.6 HV/cm , c=B.3 HU/cm, d=l (HV/cm) .

No caso em que não há chaveamento dipolar (como mostrado

na f'ig.6.18.(b>, na recarga com mesma polaridade da corrente) a

equação aproximada que descreve € (E) é dada por:

E (E)= E o.(Ko- d.E) <7.5)

7.~.4 Equações para o Problema

As equações básicas que descrevem o problema são dadas por:

p(x,t)= a~D(x,t)

D(x,t)= E(E).E(x,t) + P(x,t)

L

V(t)= 10 E(x,t>.dx

<7.6)

<7.7)

<7.8)

<7.9)
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onde (7.6> é a equação da densidade de corrente total (.Jo=cte.>

através da amostra. A eq.(7.7> é a equação de Poisson; (7.8> o

deslocamento elétrico D (onde E(E) é dado pelas equações (7.4> e

(7.5». A eq.(7.9) define o potencial de superfície da amostra, na

condição de circuito aberto. Analiticamente não é possível resolver o

problema e encontrar U(t> (eq.(7.9» .• pois não se conhece

explicitamente as funções E(x,t>.• P(x.•t> e p(x.•t>. Mas.• ele pode ser

resolvido pelo método das diferenças finitasCS3), usando-se as

equações na seguinte forma:

<7.18)

<7.11)

onde substituiu-se .Jc pela expressão (7.1> e D pela expressão <7.8>

7.2.5 Método de Resolução

A resolução das equações do modelo foi efetuada pelo

método das diferenças finitas .• utilizando-se o processo de derivação

para trás. Para se ter uma idéia, de como as equações diferenciais

são escritas na forma de diferenças finitas, vamos supor uma função

F(x.•t>, a qual pode representar a polarização P<x.•t>.• o campo elétrico

E(x.•t) ou a densidade de carga p(x.•t). Ho lugar onde se tem a

diferencial

t.roca-se para diferenças finitas, escrevendo-se da seguint.e forma:

CF(x,t.> - F«x-âx) .•t.):J/âx

e no lugar de ;t;F(x.•t)

t.roca-se por CF(x,(t+L!.t»-F(x .•t)J/ tJ. t
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Conhecendo-se os valores de E(x.•t) e P(x.•t) num dado tempo

t .• resolve-se a eq.(7.19) e encontra-se a densidade p(x.•t). Com estes

valores. resolve-se a eq.(7.11) e encontra-se E(x.(t+At» e a seguir

integra-se o E no espaço encontrando-se Uet+At) e assim

sucessivamente. O calculo é iniciado a partir das condições iniciais do

problema. pex.9) e E(x.•9).

7.3 Resultados

A fig.7.1 mostra os r:-esultados do potencial de superf{cie em
função do tempo .• para uma amo!;t.ra ~ .f!lDf. biaxial (L=10 t-tm).•

recarreQada .s::..a.m inversão .da eolaridade .d.a corrent.e (Jo= 29 nA/cm2).

Nest.a figura .• represent.a-se em pont.ilhado a curva experiment.al e em

linha cheia a curva obtida pela resolução do modelo.• ut.ilizando-se as

condições de contorno E(x.•9)=0 e pex.9)=9 e os seguint.es valores:

Ps=12 I-tC/cm2 (est.imado da curva experiment.al de Us(t.»j n=1.5

(est.imado da curva experiment.al(54) onde ocorre o máximo de variação

do coeficiente piezoelétrico d:Jl em função do t.empo.• para um

determinado campo); para a permissividade elét.rica usou-se a eq.(7.4)

com seus respect.ivos parâmet.ros; os valores para B eB= 16x1010) e

mobilidade I-t (t-t=2.1x19-12 cm2/U.s) foram usados como parâmet.ros de

ajust.e.

Como pode ser vist.o da figura. a curva de subida do

potencial é muit.o bem descrita pelo modelo t.eórico. Uerificou-se que

mesmo mudando a expressão da corrent.e de condução para uE

(apesar de não prever a dependência JoxU2).• o ajust.e ainda cont.inua

bom. Conclue-se que o processo de polarização da amost.ra é f at.or

determinante do comport.amento de subida do pot.encial de superf{ cie;

concordando com o fat.o de que .• mudando-se a equação da dinâmica da

polarização, a curva de Us(t> é alterada. Além dist.o. vê-se que o

valor de Ps usado no ajust.e .• concorda muito bem com o valor

estimado da curva experimental de l)s(t). O parâmetro B da expressão
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que def"ine o tempo de chaveamento .• parece estar relacionado com o

campo coercivo .• pois no modelo ele tem inf"luência no valor da

voltagem do patamar da curva de Vs(t). Observou-se também que a

mobilidade I-t é um parâmetro que f"ortemente inf"luencia o valor do

potencial Vs(t> ao longo de toda a curva.
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Figura 7.1: Evolução temporal do potencial de superfície, para

amostra de PVDF-biaxial <L=19 I-tm). A curva em eont.ilhado ref"ere-se
ao resul tado experiment.al de uma recarga, com inversão da

polaridade da corrent.e (Jo= 213 nA/cm2) e a curva .em ~ cheia
refere-se ao resultado do a iuste teórico.

As figuras (7.2), (7.3) e (7.4), mostram as distribuições da

polarização, da carga espacial e do campo elétrico, calculadas pelo

modelo no f"inal do processo de carga. Vê-se que a polarização é

muito uniforme na região traseira da amostra, ao contrário da região
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próxima da superfície. Est.e resul t.ado mostra que as condic::ões iniciais

empregadas no calculo teórico, não são as corret.as (pois estamos

utilizando uma amostra pré-polarizada). Como estas condic::ões não são

bem conhecidas, procurou-se variá-Ias para estudar o seu efeito nas

curvas de subida de Us(t.). Como resultado, notou-se mais uma vez

que elas parecem não ser importantes.
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Figura 7.2: Distribuic::ão de polarizac::ão em função da posic::ão x,

no final do processo de carga, calculada pelo modelo.
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Figura 7.3: Distribuição de carga espacial em func::ão da

posição x, no final do processo de carga, calculada pelo modelo,
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Figura 7.4: Campo elétrico em função da posição x, no final do

processo de carga, calculado pelo modelo.

Para finalizar a discussão do modelo para as curvas de Vs(t>,

quando se tem o chaveamento dipolar # salienta-se que um melhor

ajuste entre as curvas experimental e teórica é conseguido quando

se considera a dependência da permissividade elétrica com o campo.

Para os casos· de recarga# sem inversão da polaridade da

corrente de carga (nas quais não ocorre o chaveamento dipolar) .•

observou-se que o modelo proposto não consegue representar o

comportamento de subida do Vs(t>, mesmo levando-se em conta a

dependência da permissividade E com o campo elétrico (eq.C7.5». As

caracterí sticas do modelo, estão longe de explicar os resultados de

VsCt> mostrados na fig.6.12. Por estas razões .• preferiu-se deixar a

análise destas curvas para um trabalho futuro .• quando se conseguir

descrever quantitativamente os processos reversíveis ohservados no

material# bem como conhecer de forma mais adequada as dependências

da permissividade E e da mobilidade ~ em função do campo elétrico e

do tempo.
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CAPíTULO UIII- CONCLUSõES E SUGESTõES

Dos resultados obtidos e das observações nas medidas

apresentadas neste tr.abalho, pode se concluir que:

(1) O sistema novo triodo corona pode ser empregado no

estudo do transporte de carga e polarização elétrica dos mais variados

poli meros, devido às seguintes características:

a) pode operar dentro de um amplo intervalo de corrente de carga

constante, o qual se estende desde t nA a 1 ~A;

b) produz uma uniformidade excelente na deposição das cargas

sobre a superfície de isolantes, independente do valor do potencial;

c) permite carregar os isolantes com potenciais altos (±6 kU);

d) grande con1"iabilidade e 1"acilidade de operação (manuseio).

(2) Apesar do poli mero PUDF ser um material b~stante

complexo, os resultados obtidos indicam que:

a) o material após o carregamento com a técnica corona, apresenta

o e1"eito piezoelétrico, comprovando que se estabeleceu uma polarização

f erroelétrica;

b) a polarização 1"erroelétrica explica o comportamento (·patamar")

observado na curva de subida do potencial de super1"í cie.• porém não

consegue explicar a queda de Us(t) para longos tempos de carga;

c) o campo elétrico causa mudanças reversíveis e irreversíveis no

material; as mudanças irreversiveis parecem estar associadas com a

transição a:-+p, enquanto que as mudanças reversíveis parecem estar

associadas com a transição a:-+a:p'

Para se compreender melhor os mecanismos envolvidos nos

processos de transporte e polarização elétrica do PUDF, necessita-se

conhecer o comp.ortamento da permissividade elétrica E em função do

campo elétrico e da estrutura .• a dinâmica da polarização e a

distribuição de cargas durante os processos de polarização do material.

Obtendo-se t.ais in1"ormações, o modelo aqui proposto, poderá ser

melhorado em vários aspectos.



85

Quant.o ao sist.ema novo triodo corona~ sugere-se

implement.ar a técnica do capacit.or vibrant.e para medir o

comportament.o do pot.encial de superfície após o carregamento coronai

o controle de t.emperat.ura e aperf eic;oar a montagem do sist.ema.

I
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APêNDICEA

PROTóTIPODO SISTEMANOUOTRIODOCORONA

A.l Introdução

Este apêndice tem como objetivo, descrever o comportamento

elétrico de um protótipo corona, semelhante ao sistema projetado por

GiacomettiU), o qual serviu de referência para a construção do

sistema Novo Triodo Corona (capítulo lU).

A caracterização elétrica do protótipo abrange as medidas das

correntes em função dos potenciais, a influência dos parâmetros

geométricos e a distribuição radial dos íons (gerados na descarga

corona), que podem ser aproveitados para o carregamento dos

isolantes. Assim, descreve-se no item A.2 um protótipo simples (tipo

ponta-plano) e seu princípio de funcionamento, em A.3 a sua

caracterização elétrica e no item A.4, insere-se no protótipo simples

uma grade metálica com a finalidade de tornar o sistema utilizável no

estudo das propriedades elétricas de polí meros. Finalizando o apêndice,

apresenta-se no item A.S um resumo de suas propriedades elétricas.

A.2 Protótipo Simples - Descrição e Princípio de Funcionament.o.

Como most.ra-se na fig.A.l, o protót.ipo é compost.o por uma

pont.a corona (P) colocada axialment.e ao cilindro (Ci). Sit.uado a uma

distância di da pont.a (P), uma placa (PP) circular, contendo em seu

cent.ro uma pequena sonda (5) (àrea=S.4xlB-3 cm2) de geomet.ria t.ambém

circular. O conjunto placa/sonda é montado sobre um suport.e

deslizante que permit.e a sonda mapear a dist.ribuição de cargas que

chega na placa (PP). Todos est.es elementos são metálicos e isolados

êlétricamente entre si.
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Figura A.l : Diagrama representat.ivo do protótipo simples para

o sistema de descarga corona. Most.rando-se a disPosição dos elementos

pont.a corona (P), cilindro (Ci) e placa (PP) com a sonda (S), montada

sobre um suporte deslizante (SD) graduado em milímetros. A dist.ância

dI pode ser préviamente ajust.ada.

Na fig.A.2 apresenta-se o protótipo com as font.es de tensão

respectivamente Uci e Uc. para polarização do cilindro (Ci) e da ponta

corona (P) e os medidores das correntes de corona (lc), de cilindro

(lei). de placa (Ip) e de sonda (Is). A fonte Uc (UMonroe Electronics-

Coronatrol-mod. 152-) com caracter" sticas especiais de controle de

corrente ou tensão constante. opera no intervalo de corrente que se

estende desde 1 f-lA à 1008 f-lA e tensão até ±18 kU. A fonte Uci

<Fluke-Mod. 410b) opera desde alguns volts até ±i0 kU. na modalidade

de tensão constante. Os medidores de corrente <Ic. lci, ]P. Is) são

eletrômetros de fabricação da "Keithley Instruments", modêlo 602 pa •...a

Ic e os demais são modêlos 618 C.

SER\!ÇC t f
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Figura A.2: Prot.ótipo de descarga coro na com seus elementos

e ligações elétricas. Fontes de t.ensão (Uc, Uci) e medidores de

corrent.es elét.ricas (lc, lei, lp eIs)" (CH) é uma chave seletora, para

a posição (A) modo corrente constante e (B) modo tensão constante.

Dada as características da f onteUc, por intermédio da chave

CH (ver 'fig.A.2) escolhe-se o modo de operação do sistema" ou seja" na

posição A opera-se no modo corrente constante e na posição • t.ém-se

o modo de tensão constant.e. O princípio de funcionament.o do prot.ótipo

é o seguinte: após selecionar o modo de operação (chave CH), com a

'fonte Uc polariza-se a ponta (P)" produzindo-se uma corrente de

coro na (Jc) e de maneira análoga" polariza-se o cilindro através de Uei.

As corrent.es elét.ricas" produzidas pela descarga corona" que chegam a

placa (PP) e a sonda (5) são detect.adas pelos inst.rumentos lp e Is. No

modo corrente constante" a fonte Uc por int.ermédio de sua

realimentação" cont.rola a tensão aplicada na ponta (P)" mantendo a

corrent.e lc constant.e. No modo tensão· cónst.~mt.e, a 'font.e Uc altera

aut.omat.icamente a corrent.e, para est.abilizar a t.ensão. Dest.a maneira

vê-se que o sist.ema permit.e dois modos distint.os de operação, modo

t.ensão ou corrente const.ant.e.
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A.3 Caracterizac::ão Elétrica do Protótipo.

A caracterização elétrica é feita medindo-se as diversas

correntes em func;ão da configuração elétrica do sistema (valores de

Uc e Uci) e geométrica (distância dl). Como também da distribuic;ão

radial da corrente (Is(R» sobre a placa. A seguir apresentar-se-á a

caracterização elétrica do protótipo para os dois modos de operação~

ou seJa~ o modo de tensão constante e o modo de corrente constante.

A.3.1Modo Tensão Constante

o modo de tensão constante é selecionado com a chave CH na

posição • da fig.A.2. Medem-se as correntes (]c~ Ici~ Ip e Is) em função

da tensão Uci e medidas da distribuição radial de corrente (Js) sobr~ a

placa (PP)~ para várias tensões Uc e distâncias dl. Ressalta-se que o

diâmetro do cilindro destas medidas é de 65 milimetros.

Os resultados das medidas mostrados nas figuras A.3 e A.4.

referem-se as correntes Ic. lci e Ip em função de Uci. A fig.A.3 é para

Uc=-8 kU e dI=3 cm e a fig.A.4 é para distância dI=5 cm. Observam-se

nas medidas os seguintes comportamentos: (a) aumentando-se a tensão

de cilindro, a corrente Ip tende para a corrente Ic e simultâneamente,

a corrente Ici tende para zerOi (b) aumentando-se a distância dI.

necessita-se de um maior potencial Uci para se ter Ici=0i por outro

lado. diminuindo-se dl~ tanto a corrente lc quanto a lp, aumentam de

amplitudei (c) fixando-se a distância dl, a medida que Uc aumenta

aumenta-se a corrente lc~ bem como as componentes Ici e Ip.

De maneira geral~ todas as correntes diminuem de amplitude

com o aumento da tensão de cilindro Uci, isto ocorre porque diminue o

poder de produção dos íons na descarga corona. No entanto,

experimentalmente, nas medidas observa-se a validade da r:elação entre

os valores das correntes~ ou seja, lc= lci + lp.
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Figura A.3 : Comportament.o das cOl"rent.es de corona Ic, de

placa Ip e de cilindro lci em função da tensão Uci de polarização do

cilindro, quando Uc = - 8kU e dl = 3 em.
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Figura A.4: Correntes de corona le, de placa lp e de cilindro

Ici em função da tensão Uci de polarização do cilindro, para a

configuração de Uc = - 8 kU e dI = 5 em.
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A distribuição radial de corrente Is(R) medida pela sonda (5),

f'oi ef'etuada para diversas configurações do sistema. No entanto,

apresentam-se na f'ig.A.5 algums resultados de Is(R) para o caso de

tensão Uc=-8kU, várias tensões de cilindro (Uci) e distâncias di,

indicadas na legenda da respectiva figura. Os resultados da distribuição

radial da corrente ls (f'ig.A.5) mostram que ela é mais unif'orme para

distâncias di maiores, como também seu alcance radial é maior para Uci

menores. Este I1l_tlmoresultado indica que o cilindro f'unciona como uma

lente elétrica convergente neste sistema. Os resultados encontrados

nas medidas, mostraram que o alcance radial da corrente é delimitado

pelos seguintes 1"atores: diâmetro do cilindro; potencial de cilindro Uci

e da distância di. Em geral, observou-se que a distribuição radial, é

mais unif'orme para distâncias di maiores, como também é simétrica com

relação ao eixo do sistema, ou seja, a denominação de R=0 nos gráf'icos

refere-se ao eixo do cilindro que coincide com a posição da ponta (P)

perpendicular a placa (PP).
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Figura A.5 : Distribuição radial de corrente ls, para Uc=- 8 kU

distâncias di e potencial Uci, distintos. A curva (1) refere-se

distância dl= 3 cm e Uci=-l kU, a curva (2) dl= Scm e Uci=-1 kU e a

curva (3) dl=S cm e Uci=-3 kU.
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A.3.2 Modo Corrent.e Const.ant.e

As caract.erí st.icas elét.ricas nest.e modo de operação (chave

CH na posição A, fig.A.2) foram det.erminadas de maneira análoga ao it.em

anterior. São apresent.adas na fig.A.6, o comport.ament.o da corrent.e de

placa (Ip) medida em função da t.ensão de cilindro (Vci), fixando-se a

corrent.e Ic em -0.5 I-tAe várias dist.âncias di iguais a 1, 5 e 7 em.

Como pode ser observado, a dependência das corrent.es em

função de Vci são semelhant.es às encont.radas ant.eriormente, ist.o é, a

medida que a t.ensão Uci aumenta, a corrent.e Ip t.ende a corrent.e Ic e

para mesma t.ensão Vci, quant.o menor dI, maior é a corrent.e lp.
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Figura A.6 : Dependência ent.re a cor-r-ent.e de placa Ip e o

potencial de polar-ização do cilindr-o Vci, par-a mesma cor-rente de corona

Ic fixa em -B.5 t-tAe vár-ias dist.âncias dI iguais a 1, :5 e 7 em.
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Na fig.A.7.• mostra-se a distribuição radial da corrente Is para

o caso em que di=5 cm; tensões de cilindro Uci= -1 kU e -t? kU e

correntes de corona Ic=- 8.5 J-tAe -I J-tA.Destes resul t.ados vê-se que

para pequenas tensões Uci aumenta-se o alcance radial de Is(R) e sua

uniformidade também é melhor; apesar de diminuir os valores de Is.

Repete-se aqui o fato da simet.ria radial de Is .• como t.ambém

aumentando-se a corrent.e Ic.• aumenta a cont.ribuição para Is.

Nesta figura .• apesar de não ser mostrado explicitamente a

dependência da corrent.e de cilindro (Ici).• para encont.rá-Ia bast.a fazer

Ici = Ic - Ip.

Out.ras medidas revelaram que: para uma mesma configuração

de Ic e Uci, aument.ando-se a dist.ância dI, aument.a o alcance radial R

e a uniformidade da distribuição Is.
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Figura A.? : Distribuição radial de corrent.e Is, mapeada pela

sonda (5) sobre a placa (PP).• para a configuração de di = 5 cm. A

curva (1) refere-se ao caso de Ic= -1 J-tAe Uci=-t? kU; a curva (t?) é

para Ic=-8.5 I-lA e Uci=- t? kU; a curva (3) Ic=-I I-lA e Uci=-1 kU e a

curva (4) Ic=-0.5 •.•A e Uci=-l kU.
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A influência do diâmet •.•o do cilindro no alcance radial e no

compo •..tamento das co •.••..entes (lc .• lci, Ip e Is) .• foi estudada por

substitui •.• o cilind •.•o de 65 milimetros po•.. out •.•o de 85 mm. Na fig.A.8.•

apresentam-se os •.•esul tados obtidos pa •.•a as co •.•rentes com o cilind •.•o

de diâmetro maio•.•.O compo •.•tamento das cor •.•ente foram basicamente os

mesmos daqueles obtidos com o cilind •.•o de diâmet •.•o meno•... Po•.•ém,

compa •.•ando-se os resultados ap •..esentados na fig.A.7 com o da fig.A.8.•

obse •..va-se que o alcance •.•adial da co•.••.•ente Is aumentou.
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Figura A.8 : Dist •.•ibuição radial da cor •..ente Is que chega a

placa (PP), pa•.•a o cilind •.•o com diâmet •..o de 8S mm. Co•..rente de co •..ona

Ic= -9.S t-lA; na cu •.•va (1) dl= 4 cm e Uci=-l kU.• a curva (2) dl= 6 cm e

Uci=-1.6 kU e a cu •.•va (3) dl= 6 cm e Uci = - 1 kU.

A.4 P•...otótipo com G•...ade Metálica

Inse •..iu-se uma g•...ade metálica (6) entre a base do cilind •...o

(Ci> e a placa (PP), como mostra a fig.A.9 .• sendo ela também isolada
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elét.ricament.e dos demais element.os. A grade t.em por finalidade auxiliar

na uniformidade da deposição dos íons sobre (PP) e permitir um melhor

cont.role da corrent.e que atravessa em direção a (PP). Com a inserção

da grade, adiciona-se uma fonte de tensão (Ug) e t.ambém um medidor

de corrent.e (I) veja fig.A.9. A font.e Ug permite cont.rolar a t.ensão ou

a corrent.e, monit.orando o pot.encial da grade 6. A font.e Uci é acoplada

entre o cilindro e a grade, ou seja, nesta configuração a fonte Uci

flutua sobre o potencial da grade 6. A dis~ância di passa a ser a
distância ent.re a pont.a corona (P) e a grade (6), sendo que d2 é a

distância entre a grade (G> e a placa (PP). Básicament.e, o princípio de·

funcionament.o dest.e sist.ema é análogo ao anterior.
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Figura A.9 Protótipo do sist.ema de descarga corona,

mostrando a inserção da grade metálica entre o cilindro (Ci) e a placa

(PP). Mostra-se t.ambém a ligação elétrica da font.e Ug à grade G, "bem

como o medidor de corrente L A distância entre a ponta (P) e a grade

(6) é denominada por dI e d2 passa a representar a distância entre a

grade (6) e a placa (PP).
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Para se ter uma idéia das características elétricas do

erot.óti~ .I:ilm qrade. têm-se na fig.A.10 a dependência da corrente de

placa normalizada (Ip/)pmax) em função da tensão de grade (Vg),

operando-se com o sistema no modo de corrente constante. para

distâncias dI=8 cm e d2=4mm tensão de cilindro Vd = -1 kU e

correntes de corona Ic = -I I-lA e -2 I-lA. Observa-se na fig.A.10, que

para valores pequenos da tensão Vg (menor que 100 volts), a corrente

de placa sobe linearmente, posteriormente passa por um regime sub

linear e tendendo para uma saturação, independente do valor da

corrente de corona )c~

1.0
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~ 0.5

0.0
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Figura A.10 : Caracter" stica da corrente de placa normalizada

(lp/lpmax) em função da tensão de grade (Ug), sendo fixos dI = 8 cm e

d2 = 4 mm, tensão de cilindro Uci = -1 kV e correntes de corona lc =

-1 I-lAe -2 I-lA.Os valores das correntes utilizados para a normalização

foram: Ipmax= 150 nA e Ipmax= 210 nA, repectivamente para Ic=-1 I-lAe

Ic=-2 I-lA.
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Apresenta-se na fig.A.U, a distribuição radial da corrente que

chega a superfí de da placa PP, medida pela sonda (5). Desta figura

conclue-se que: o comportamento radial da corrent.e de sonda

normalizada (Is/Iso) é pouco influenciado pelo potencial de grade Ugi o

cort.e abrupto na distribuição da corrente Is(R) ocorre ao redor de R=

35 mm e também independe do potencial Ug; aument.ando-se Ug

aumenta-se a intensidade da corrente Is.

1.0

o
fi),
..! 0.5

(1)

0.0

o 20

R (mm)
40

Figura A.lI : Distribuição radial da corrente (Is) que chega a

placa plana, para corrente Ic=-l J.tA, dl= Bem, d:t= 4 mm, Uci = -1 kU.

A curva (1) é para Ug= 19 volts e Iso= 1.3 nA e a curva (2) para

Ug=190 volts e Iso= 13 nA.

Como citado anteriormente, o funcionamento elétrico do

sistema é basicamente o mesmo. Porém, nest.a montagem efetivamente

só se observa corrente Is quando a diferença de pot.encial Ug (entre a

grade e a placa) é diferent.e de zero. O termo usado efetivamente, é

para alertar que no processo de descarga corona há a produção de um

vento, denominado por vento corona, o qual pode arrastar portadores

de carga e atingir a placa, resultando assim, numa componente para
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corrent.e elétrica .• mesmo que Ug seja zero, como most.ra-se na fig.A.12.

Nota-se t.ambém nesta figura que com o aumento da corrent.e Ic,

aumenta-se a cont.ribuição da corrent.e arrast.ada pelo vento corona.

4.0

0.0

-5 o 5

Vg (volts)

10

Figura A.12: Corrente arrast.ada pelo vent.o corona em função

do potencial de grade Ug.

A.5 Conclusões

Dos result.ados encont.rados na det.erminação das

caracterí sticas elétricas do protótipo .• conclui-se que:

(a) permite operar no modo constante de tensão ou corrente,

(b) produz uma boa uniformidade radial das cargas que

chegam sobre a placa (PP) .•

(c) aumentando a dist.ância di.• tanto a uniformidade quanto o

alcance radial aumentam .• porém, diminüi' a corrente iônica que chega a

placa PP;

(d) o protótipo com grade permite controlar a corrente que

chega até a placa.
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