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RESUMO
41de Teflon FEP e Mylar C foram submetidas



Teflon· FEP and Mylar C samples were submitted to an electron
beam during long periods of time in order to examine the possible
existence of a conduction current in the final stages of the
charging process. It was found that the energy associated with the
second crossover point in the electronic emission curve of the
irradiated material varied slightly with the time of irradiation.
On the other hand, strong evidence emerged that the charge centroid
is shifted while the sample is being irradiated. The component of
the current through the sample which is associated with any of
these effects is superimposed to the conduction current (if
present), hampering the identification of a conduction current. In
fact, it is not only the energy of the second crossover point that
varies, for the whole emission curve is modified upon prolonged
irradiation. This emission curve is fundamental for understanding
the charging and discharging processes in the samples.

In addition, two new methods for charging a sample are being
proposed. The first allows one to charge the sample positively to
surface potentials that are higher than those obtained in the
conventional method. The other method permits the sample to be
charged negatively using the auto-regulation mechanism for
interrupting the charging process; this had previously been done
only for charging samples positively. A new method for discharging
a sample using the electron beam is also presented.



CAPITULO I

1.1 - Introdu~ao.

o objetivo inicial deste trabalho consistia ern verificar a

existencia de uma possivel corrente de conduyao ern amostras de

polimeros, quando submetidas a irradiayao eletr6nica de baixa

energia.

A proposta surgiu de urn trabalho de 1984 de Gross e

colaboradores [1]. Estudando 0 carregamento posi tivo de uma amostra

de Teflon· FEP de 25 }.Lm de espessura, polarizada corn cerca de

-600 V, que estava sendo bombardeada corneletrons de 1500 eV, esses

autores observaram que a corrente atraves da amostra parecia tender

para urnvalor diferente de zero, depois de algum tempo de exposiyao

a irradiayao, e nao para zero, como estava previsto para 0 caso de

urn material tao born isolante quanta 0 Teflon.

Essa corrente, porem, havia sido registrada por urn periodo

maximo de 2 horas e por isso seria preciso aumentar 0 tempo de

exposiyao a irradiayao, para se chegar a algum resul tado mais

conclusivo. Se ela realmente se estabilizasse erntorno de urnvalor

diferente de zero, teriamos urn indicio de que 0 carregamento da

amostra, que se comporta como urncapacitor, chegou ao fim, restando

apenas no final do processo uma corrente de conduyao (ou de fuga)

atraves do dieletrico, isto e, a corrente que atravessa a amostra

ern regime estacionario.

A experiencia relatada acima, todavia, foi realizada sob

condiyoes que foryavam 0 potencial de superficie a estabilizar-se
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em torno de um valor muito proximo de zero volts positivo (ou seja,

a d.d.p. a que fica submetida a amostra e foryada a permanecer

constante) as custas do mecanismo de auto-regulayao, do qual

falaremos no capitulo II. Sob condiyoes diferentes, 0 potencial de

superficie poderia estabilizar-se em torno de um valor final

diferente de zero, quer durante um carregamento negati vo quer

durante um carregamento positivo. situayoes desse tipo foram

analisadas por von Seggern [2] ao propor um novo metodo de medida

de emissao secundaria, particularmente l1til para 0 estudo dos

polimeros. Sua teoria preve que, sob certas condiyoes, 0 potencial

de superficie deve alcanyar assintoticamente um valor final, porque

a corrente atraves da amostra, responsavel pelo carregamento,

converge para zero quando a energia (efetiva) dos eletrons

incidentes, modulada pelo potencial de superficie, aproxima-se da

energia do 2Q ponto de cruzamento na curva de emissao do material.

Hessel [3] observou experimentalmente que de fato 0 potencial

de superficie parecia estabilizar-se em torno de um valor final nas

situayoes previstas por von Seggern. No entanto, na fase preliminar

de nosso trabalho, verificamos que, embora 0 potencial de

superficie aparentemente alcanyasse um estado estacionario depois

de algum tempo de irradiayao, a corrente atraves da amostra decaia

mais lentamente do que seria desejavel para garantir que, uma vez

continuando com a irradiayao, 0 potencial de superficie ainda

permaneceria estabilizado. Nessa altura, havia uma suspeita de que,

tambem nos casos analisados por von Seggern, havia uma componente

na corrente que atravessa a amostra que nao contribui para 0

carregamento. Essas dl1vidas somente poder iam ser esclarecidas,

aumentando-se 0 tempo de exposiyao a irradiayao.

Medidas longas, no entanto, requerem um funcionamento estavel
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tanto do canhao como do sistema de medidas. Por isso, comeyamos 0

nosso trabalho, verificando a estabilidade da corrente do feixe e,
principalmente, do sistema disponivel para a medida do potencial
na superficie de incidencia da amostra. As observayoes feitas nesta
fase do trabalho nos permitiram introduzir as modificayoes
descritas no capitulo III, onde sac apresentados, tambem, os
principais detalhes sobre 0 funcionamento do canhao e dos sistemas
de medidas alem de urnpequeno roteiro para operar, de forma segura,
o sistema de vacuo.

Quando passamos a estudar sistematicamente a corrente de
conduyao, que supunhamos existir, acabamos descobrindo
acidentalmente que a dose de irradiayao eletronica absorvida pela
amostra exerce forte influencia sobre a propria curva de emissao
do material. Depois que urn estado estacionario e aparentemente
alcan9~do, 0 22 ponto de cruzamento comeya a deslocar-se
lentamente. Como consequencia, 0 potencial na superficie de
incidencia na amostra comeya a variar lentamente. A corrente
associada a essa variayao acaba dificultando ou mesmo
impossibilitando a observayao de uma possivel corrente de conduyao,
enquanto 0 deslocamento dessa energia estiver ocorrendo. Esta
constatayao e mais 0 fate da curva de emissao ser fundamental para
explicar a forma como urnmaterial se carrega quando submetido a
irradiayao eletronica, nos levou a redirecionar a proposta inicial
do trabalho, fazendo com que dessemos mais enfase a questao do
deslocamento da energia associada ao 22 ponto de cruzamento e as
suas implicayoes. As medidas relacionadas com esse ponto e sua
analise e discussao estao apresentadas, respectivamente, nos
capitulos IV e V.

No capitulo II fazemos uma revisao da teoria necessaria tanto
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para se carregar, positiva ou negativamente, como para se
descarregar uma amostra por meio de um feixe eletronico e
descrevemos dois novos metodos de carregamento. As diversas
tecnicas e procedimentos adotados sac ilustrados atraves de
exemplos numericos, visando a comodidade do leitor. No capitulo VI
apresentamos as conclusoes deste trabalho e sugestoes para
trabalhos futuros.



CAPITULO II

Fabrica~aode Eletretos por Irradia~ao Eletronica.

2.1 - Introdu~ao.

Quando um material solido e submetido a um bombardeio
eletronico, os eletrons do feixe incidente, tambem chamados eletrons
primarios (EP), podem ser refletidos, tanto elastica como
inelasticamente, ou ser absorvidos pelo material. Os que sac
absorvidos ou refletidos inelasticamente transferem energia para
outros eletrons do solido, que poderao eventualmente, como resultado,
escapar do material.

Os eletrons refletidos e os que sac liberados no interior do
solido as custas da interayao com um eletron primario costumam ser
designados, respectivamente, eletrons retro-espalhados (ER) e
eletrons secundarios (ES). Os secundarios que conseguem escapar do
material e os retro-espalhados constituem a categoria dos emitidos,
que, sob certas circunstancias, podem ser, ate mesmo, em maior numero
que os primarios.

Para diferenciar os eletrons secundarios emitidos dos retro-
espalhados, adota-se como linha divisoria a energia de 50 eVe
Considera-se como secundarios emitidos (ou verdadeiros secundarios)
todos aqueles que tiverem energia menor ou igual a 50 eV e como
retro-espalhados, todos aqueles que tiverem energia entre 50 eV e a
energia (Ep) do eletron primario [4]. Os primeiros constituem a

maioria.



0= }P dOB (ES+ER)
}P dOB EP



Figura 2.1 - Aspecto geral da curva de emissao total.

2.3 - Metodos para obten~ao da curva de emissao.

2.3.1 - Considera~Oes Gerais.
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Figura 2.2 - Esquema da montagem utilizada para carregar uma amostra
ou para obter a curva de emissao total.
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metalica, onde chega com uma energia cinetica ~ = -eVf (aqui ~ e 0

m6dulo da carga do eletron). Ao atravessar a regiao entre a tela e
a amostra, a energia Ep sofre uma varia9ao eVs' de modo que ao atingir
a superficie de incidencia 0 eletron tera uma energia efetiva Eefdada

onde Ip e a corrente do feixe, Iu e a corrente associada aos eletrons
secundarios emi tidos mais os retro-espalhados e Ire e a corrente



[ () ] Ia ( t)
(J Eef t =----

Ip

visto que Iu e Ip sao de sinais contrarios.

(J [E (t)] =1- I ( t)
ef I

p

na figura 2.3, que rnostra urna situagao na qual eVs<Ep• as eletrons

refletidos elasticarnente tern energia Eef = eVs+Ep•



Figura2.3 - Aspecto da distribui9ao de energia para os eletrons que
deixam a superficie de um material.

Eerf g(E') dE'
eV"

eV"f g(E') dE'
o

Eer eV" Eer

Io=Io f geE') dE' =Io f geE') dE'+Io f geE') dE'
o 0 e~

Eer

I =-I +I f geE') dE'a Ie 0

eV"

lembrando que I(1 = -a[Eef(t)]Ip' resulta finalmente



E~f

I ( t) =Ip{l-O [Eef ( t) ] f g(E/) dE'}
eV .•

2.3.2 - Metodos de obten~ao da curva (J x E.
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descarregada e a energia efetiva inicial e ajustada variando
convenientemente a polarizayao Vr aplicada na traseira da amostra ou
a propria energia Ep dos primarios. 0 procedimento a ser adotado
dependera, como veremos, da seyao da curva que estiver sendo
construida.

2.3.2.1 - Obten~ao da se~ao da curva axE it esquerda de E1: ou

entre E1: e E1:I.

Para construir a seyao da curva a esquerda de EI ou a seyao
entre EI e En e conveniente fixar a energia Ep num valor um pouco
abaixo de En e polarizar negativamente a amostra previamente
descarregada. Neste caso, 0 valor inicial do potencial na superficie
de incidencia e igual ao proprio potencial de polarizayao Vr, de modo
que, usando a equayao 3, podemos escrever

Para obter a seyao a esquerda de Ell escolhemos Vr de modo que
a energia efetiva inicial fique abaixo de EI ou seja I O<Eefi<EI;para
a seyao entre os pontos EI e En a polarizayao Vr deve ser tal que

EI<Eefi<En·
Depois de ajustado, 0 feixe e liberado por alguns segundos sobre

a amostra ja que apenas 0 valor inicial da corrente nos interessa.
Em seguida a amostra e descarregada para que uma nova medida possa
ser feita.

Repetindo a medida para diferentes valores de Eefil podemos entao

obter 0 numero de pontos necessarios para levantar a seyao da curva
entre 0 e En.



2.3.2.2 - Obten~ao da se~ao da curva oxE it direita do segundo

ponto de cruzamento.

Para construir esta sec;:aoda curva comec;:amos, antes de cada

pulso, com a amostra aterrada (Vr = 0) e descarregada. A energia Ep
deve ser, evidentemente, maior que En,ou seja, Eefi = Ep>En. Os pontos

da curva sac obtidos irradiando-se a amostra, sucessivamente, com

eletrons de diferentes energias Ep' 0 procedimento neste caso exige

um pouco mais de trabalho, pois entre um pulso e 0 seguinte, a

energia dos eletrons do feixe deve ser ajustada duas vezes: uma para

descarregar a amostra e a outra para obter 0 novo pulso ever sec;:oes

2.6 e 2.5, respectivamente). Alem disso, e precise medir a corrente

do feixe, com 0 copo de Faraday, antes de cada novo pulso.

2.4 - 0 mecanismo de auto-regula~ao e suas implica~oes.

o mecanismo de auto-regulac;:ao [1], que descreveremos nesta

sec;:ao,desempenha um importante papel, quer no carregamento quer no

descarregamento de uma amostra, dai a importancia em estuda-lo.

Imaginemos uma situac;:aoem que a amostra na figura 2.2 tenha

sido polarizada a um potencial Vr<O. Se Vr<O for escolhido de tal

forma que a energia efetiva inicial dos incidentes, dada pela equac;:ao

14, estej a entre E1 e Eli' a amostra comec;:ara a carregar-se

positivamente, pois neste caso 0 numero dos emitidos supera 0 numero

dos incidentes. No decorrer do carregamento 0 potencial de superficie

fica cada vez mais positivo (isto e, menos negativo) e, como

consequencia, a energia efetiva Eef, dad a pela equac;:ao3, cresce. Se



Ep>En, 0 carregamento cessara quando Eef = En' pois quando isto

acontece, a = 1 e I = o. A energia efetiva, portanto, nao cresce

de superficie quando 0 carregamento cessa, entao Eef = Ep+eVsf = En e

Comosupusemos Ep>Enf Vsf sera negativo, embora menos negativo que

o valor inicial do potencial de superficie, que era igual a Vr• Ou

Mas, 0 que acontecera se Ep<En?

Vs = 0, Eef = Ep (pela equa<;ao 3), Ep<En (por hip6tese) e a>l, de modo

que a amostra ainda nao parou de se carregar. Neste caso, poder-se-ia

em termos de corrente f quando I (t) = Ip +Iq +Ire = o.

Considerando que a energia da maior parte dos emitidos e da
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de superficie fique ligeiramente positivo para que 0 carregamento

cesse, isto e, para que let) seja igual a zero. Este mecanisme, que

faz 0 potencial de superficie estabilizar-se num valor pouco acima

de zero quando EI<Eefi<Ene Ep<En, e chamado mecanismo de auto-regula9ao

[1] •

2.5 - Metodos para se carregar uma amostra com feixe eletronico.

2.5.1 - Carregamento positivo.

A situa9ao que imaginarnos, na se9ao anterior, para estudar 0

mecanismo de auto-regula9ao nos mostrou que existem duas maneiras

para se carregar uma amostra positivamente. A condiyao essencial nos

dois casos estabelece que a energia efetiva inicial dos incidentes

deveria estar entre EI e En' 0 que pressupoe 0 fato de que essas

energias devem ser previarnente conhecidas. Urna vez obedecida essa

condiyao, podemos escolher 1) Ep>En ou 2)Ep<En.

1& maneira: EI<Eefi<EII e Ep>EII•

Neste caso a arnostra acumula carga posi tiva, Vs fica rnais

posi tivo, Eef cresce e quando alcan9a 0 valor de En 0 carregarnento

cessa, pois neste ponto 0=1 e l(t)=O.

o potencial de superficie no final do carregamento e dado pela

equa9ao 15.

Como deveremos polarizar a amostra, se quisermos carrega-la

positivamente e de modo que a d.d.p. entre a superficie de incidencia

e a traseira rnetalizada alcance um valor pre-deterrninado? Vejamos 0

que fazer atraves de urn exernplo concreto.



Ep = 2200 eV. Usando, entao, a equac;ao 15, resul ta Vir= 2000-2200 =

-200 V. Se Vir= -200 V e Vlr-Vr= +400, entao Vr = -600 V. Assim,

escolhendo Ep = 2200 eV e Vr = -600 V, a amostra carregar-se-a

positivamente e ficara submetida a uma d.d.p. de +400 V.

'··1 ..........•_- Ep= 22DDeV

Ell = 2DDDeV
VSi = -6DDV

I
+ - I vr= -6DDV

~

111 111 Ep= 22DDeV

Ell = 2DDDeV
Vsf= -2DDV

Figura 2.4 - Diagramas mostrando um exemplo de carregamento positivo,
a) no inicio, b) ao final da irradiac;ao e c) depois da amostra
aterrada.

maneira e aproximadamente igual a (Err-E1)Ie. De fato, adicionando -Vr

a ambos os membros da equac;ao 15 e usando a equac;ao 14, podemos



seja, fazendo EI<Eefi<En e Ep<En•

Como no caso anterior, a amostra acumula carga positiva e V.
fica cada vez mais positivo, mas quando alcanya um valor ligeiramente
acima de zero (0+) 0 mecanisme de auto-regulayao passa a atuar e 0

Assim, se tivessemos escolhido Vr = -400 V em vez de -600 VeEp
= 1800 eV em vez de 2200 eV, no exemplo numerico que discutimos no

111 Ep = 1BOOeV 111 Ep = 1BOOeV

E 11=2000eV Ell = 2000eV
Vsi= -400V Vsf= O+V Vsd= +400V

_I I_I
Vr = -400V

+~

Vr = -400V

+~

(a) • (b) • (c) •

Figura2.S - Diagramas mostrando um exemplo de carregamento positive
a) no inicio, b) terminada a irradiayao e c) apes 0 aterramento, numa
situayao em que se utiliza 0 mecanisme de auto-regulayao.



earregamento Eef = Ep e U = -Vr OU -eU = eVr• Adieionando membro a

membro estas duas expressoes, obtemos EereU = Ep+eVr = Eefi. Como

Eef = Ep e Eefipode ser eseolhido poueo aeima de E1, resulta finalmente

I Ep-EIU ••_--
m e

21 maneira de earregar, Ep<E1ft eoneluimos que U~ < Urn' ou seja, a

final Vsf e aleanyado. Quando se eseolhe Ep>E1ft 0 earregamento e mais

lento, porque a-+l (ou EerEn) de maneira assint6tiea, ou I (t) -+0 e

Vs(t)-+Vsf assintotieamente. Se, por outro lado, Ep<En, 0 earregamento

si tuayao em que se eseolhe Ep>En.

2.5.2 - Carregamento positivo a d.d.p. mais elevadas.



111 ED = 1800eV
Ell = 2000eV
VS1 = -1S00V 111 ED = 1800eV

Ell = 2000eV

Vsf= O+V

1

111 ED = 1800eV
Ell = 2000eV

VS1 = -1500V 111 Ep = 1800eV
Ell = 2000eV

Vsf= O+V

I

+ - $ V, ,30ooV

Figura 2.6 - Mostra urnexernplo de carregarnento positivo utilizando-se
duas etapas.



Como pretendemos atacar 0 problema

Emissao

- Estudar polfmeros que se diferenciem por ligeira, e progressiva, variacao na estrutura

configuracional de suas moleculas. Como por exemplo os polfmeros:

PTFE [(-CF2-CF2-)nl

VDF [(-CF2-CH2- )nl

PE [(-CH2-CH2-)nl

e com os copolfmeros de P(VDF/TrFE) [(-CF2-CH2-CFrCHF-)nl em diferentes razoes

molares: 80(VDF):20(TrFE), 70:30 e 60:40.

- Mudancas na conformacao

Ex. estiramento mecanico - PVDF Helicoidal --- > Planar zig-zag

Centr6ide

- Nao temos urn plano definido.

- Medidas de TSC.

- Re-irradiar amostras com Raios-X



2.5.3 - Carregamento negativo.
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lento, pois EerEn assintoticamente. Uma maneira de acelerar 0

processo e aumentar a energia Ep e interromper a irradiac;:aoantes que

Eef chegue em En. No exemplo anterior poderiamos ter escolhido
Ep = 3000 eV (em vez de 2500 eV) e interrompido a irradiac;:aoquando
o potencial de superficie alcanc;:asse0 valor -500 V. lsto e
relativamente facil de fazer, porque a evoluc;:aodo potencial de
superflcie pode ser acompanhada durante todo 0 carregamento (ver
sec;:ao3.3.4).

22 metodo: Amostra polarizada positivamente e EI<Ep<En-
Se Vr e positivo e esta acima de alguns volts, a maioria dos

emitidos e chamada de volta e a amostra comec;:aa carregar-se
negativamente. A corrente I(t) que atravessa a amostra e dada pela
equac;:ao4, que repetimos abaixo:

Nesta equac;:ao,a parcela (Ia(t)+I~(t», positiva, representa a
corrente associada ao numero dos eletrons que conseguem deixar
definitivamente a superficie da amostra. No inicio da irradiac;:ao,ela
pode ser desprezada, pois poucos eletrons conseguem deixar
definitivamente a amostra. Portanto, I (t) == lp.

A medida que a amostra se carrega, 0 potencial de superficie
Vs (inicialmente igual a Vr>O) fica cada vez menos positivo. Quando

Vs aproxima-se de zero, 0 numero dos recolhidos diminui e a
quantidade dos eletrons que conseguem deixar definitivamente a
superficie aumenta, de modo que (Ia+lre)cresce.

Como essa parcela e positiva e Ip<O, 0 carregamento cessara

quando let), dado pela equac;:ao19, for igual a zero. 0 potencial de
superflcie estabilizar-se-a num valor urnpouco acima de zero volts,



potencial de polariza9ao. Na se9ao 2.4 come9amos com Vsi = Vr<O e nos

aproximamos de 0+ V pela esquerda ao passo que agora come9amos com

a Ep e a tensao na amostra igual a Vsf-Vr = O+-Vr = -Vr• Este sera,

!!! Ep = 1800eV

Ell = 2000eV

VSi= +400V ! ! ! t:p= 1800eV

t:ll = 2000eV

Vsf= O+V

Figura2.7 - Diagramas mostrando um exemplo de carregamento negativo
que utiliza 0 mecanismo de auto-regula9ao.
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do carregamento, (b) ao final do carregamento e (c) depois que a

amostra e aterrada. A diferen9a entre os dois metodos descritos esta

na rapidez com que se atinge a carga final. No 12 deles, a EerEn

assintoticamente, portanto, lentamente; no 22, EerEp rapidamente,

porque 0 mecanisme de auto-regula9ao faz I(t) ir para zero

rapidamente.

2.6 - Metodos para se descarregar uma amostra.

Muitas vezes e interessante descarregar uma amostra para que

possa ser re-utilizada. Isto pode ser feito de diversas maneiras [7],

mas quando 0 material esta sendo estudado com 0 auxilio de um feixe

eletronico, e natural e mais pratico utilizar 0 proprio feixe para

efetuar 0 descarregamento.

Neste caso, 0 que ocorre, na realidade, e uma compensa9ao de

carga. Isto acontece, por exernplo, quando descarregarnos urna arnostra

que tenha sido carregada negativarnente corn eletrons de energia da

ordem de quilo-eletronvolts, os quais alcan9arn profundidades

relati vamente elevadas. Para descarregar urnaarnostra assirn carregada,

gerarn-se cargas positivas praticarnente na superficie, portanto longe

da regiao ern que as negativas estao concentradas.

Descarregar por rneio do proprio feixe eletronico arnostras

positivarnente carregadas, e urn trabalho relativarnente facil.

Entretanto, nao se pode dizer 0 rnesrno,nos casos ern que a arnostra

encontra-se negativarnente carregada pois, dependendo do valor do

potencial na superficie de incidencia, 0 descarregamento tera de ser

feito por etapas. No que segue, tratarernos das diversas situa90es que



2.6.1 - Descarregamento de amostras carregadas positivamente.

Para 0 feixe eletronico, uma amostra carregada positivamente e

aterrada e 0 equivalente a uma polarizada positivamente, de modo que

valem as mesmas considerayoes que fizemos na seyao 2.5.3 (2Q metodo).

Uma vez liberado 0 feixe, a amostra comeya a acumular carga negativa

e 0 potencial de superf icie, inicialmente posi tivo, decresce. Se

~<Ell' Vs decrescer& ate alcanyar urn valor ern torno de 0+ V, quando

entao estabilizar-se-& as custas do mecanismo de auto-regulayao.

Nesse momento a corrente atraves da amostra ser& igual a zero e 0

feixe poder& ser interrompido. 0 potencial de superficie que persiste

ao final do processo, pelo fato de termos lanyado mao do mecanisme

de auto-regulayao, depende do quanto Ep e menor que ElI. Se a razao

~/Ell for pouco menor que 1, seu valor ser& da ordem de decimos de

volts.

Consideremos urn exemplo para ilustrar 0 procedimento.

Suponhamos que uma amostra de urnmaterial para 0 qual E( = 50 eV

e Ell = 2000 eV, apresente urn potencial de superficie inicial Vsi de

+1000 V, quando aterrada. Se quisermos descarreg&-la, poderemos usar

eletrons de 1600 eVe Os esquemas abaixo mostram a situayao (a) no

inicio e (b) no final do processo.



! ! !EP= 1600eV

Ell = 2000eV
Vsi= +10DDV

Figura 2.8 - Diagrarnas rnostrando urn exernplo de como descarregar urna
arnosta carregada positivarnente.

2.6.2 - Descarregamento de uma amostra carregada negativamente.

isto e, fica cada vez menos negativo. Se Ep<Eni Vs crescera ate

alcan9ar urnvalor em torno de 0+ V, quando entao estabilizar-se-a as

Se Ep>Eni 0 potencial de superficie estabilizar-se-a em torno de

urn valor negati vo Vsf dado pela equa9ao 15. Neste ponto I a energia



el~trons de 1900 eV. Com esta escolha, Ep<Ell e E~ = 1900-400

11
i

2

1Ep = 1950eV

Ell = 2000eV

vS1 = -400\1

1_
Figura 2.9 - Diagramas mostrando urn exemplo de descarregamento de uma
amostra que se encontra carregada negativamente (com Ep<Ell> .



cargas pos it ivas. Mas como Ep>En' sera precise descarrega -la por
etapas. Os esquemas abaixo mostram como isto podera ser feito.

Vs = -3000V

~

Ep= 3100eV

I I I Ell = 2000eV
•.•.•. VS1 = -3000V

Ep = 3100eV

I I I Ell = 2000eV
•.•.•. Vsf= -110DV ~d= -1100V

111 Ep= 1800eV

E'l = 2000eV
VSI= -1100V

Figura2.tO - Diagramas mostrando um exemplo de descarregamento por
etapas atraves da altera9ao da energia dos eletrons primarios.

Neste caso foi precise variar a energia Ep da Is para a 2s



!
Ep= 1800eV

!! Ell = 2000eV

VS1 = -1500V
I -1------

+5:: 0
~ Vr=+15 OV

!!
Ep = 18DDeV! Ell = 200DeV

VSi = -15DDV

Figura 2.11 - Diagramas mostrando um exemplo de descarregamento
negativo por etapas, usando polarizayao Vr>O.

2.7 - A Determina~ao de ~I'



prever com exatidao a forma como a amostra ira carregar-se. Por
exemplo, eletrons de 1500 eV, incidindo sobre uma amostra aterrada
de Kapton H, cuja energia Ell e igual a 950 eV, carregam-na
negativamente. Se a irradia9ao prosseguir, 0 carregamento somente
cessara quando Eef = Ell'ou seja, quando 0 potencial de superflcie
alcan9ar 0 valor -550 V (ver eq.18). 0 mesmo ja nao acontece, quando
esses mesmos eletrons incidem sobre uma amostra aterrada de Teflon-
FEP, cuja energia Elle igual a 1880 eVe Neste caso, como 1500 eV e
menor que 1880 eV, 0 mecanismo de auto-regula9ao passa a atuar,
rapidamente, fazendo 0 potencial de superficie estabilizar-se em
torno de urn valor ligeiramente acima de 0 V. A amostra, portanto,
praticamente nao se carrega.

A energia E1 e normalmente pequena. Se analisarmos os pollmeros
ja pesquisados, veremos que ela nao passa de 20 eV [3,4]. Do ponto
de vista das aplica90es, portanto, podemos ignorar 0 seu verdadeiro
valor e considera-la simplesmente como sendo menor que 50 eVe

A energia Ell'por sua vez, varia numa faixa mais ampla e precisa
ser determinada em cada caso. Isto pode ser feito lan9ando mao da
montagem descrita na seyao 2.5.1 (li! maneira) e/ou da montagem
descrita na se9ao 2.5.3 (2Q metodo). Em ambos os casos a energia
efetiva Eef dos eletrons incidentes tendia a Ell na fase final do
carregamento, quando 0 potencial de superficie mostrava-se
praticamente estabilizado em torno de urn valor Vsf' dado pelas
equa90es 15 ou 18. Isolando En em qualquer dessas equa90es obtemos,

entao,

Como Ep e sempre conhecido e Vsf pode ser medido pelo metodo do

capacitor vibrante (se9ao 3.3.4), En pode ser facilmente determinado.
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A dificuldade, entretanto, consiste ern satisfazer as condiyoes

estabelecidas nas seyoes referidas no paragrafo anterior, sem

conhecer ~ e Eo. Lembramos que, no 1Q caso, a amostra era carregada

posi tivamente, fazendo Ep>Eo e escolhendo Vr negati vo de tal forma que

EJ<Eefi = Ep+eVr<EO• No 2Q caso, a amostra aterrada era carregada

negativamente, fazendo Ep>Eo. Se as energias E,e En sac desconhecidas,

essas condiyoes s6 podem ser satisfeitas por tentativa. As

tentativas, entretanto, nao sac feitas as cegas; existem dados, ern

vista das pesquisas ja realizadas, que podem nos auxiliar.

Por exemplo, no caso dos polimeros ja estudados, os que

apresentam 0 maior e menor valor para En sao, respecti vamente, 0

Teflon~ FEP (1880 eV) e 0 Kapton H (950 eV) da DuPont, considerando

as medidas feitas por Hessel [Ref.3, p.190].

o primeiro passo, portanto, A tentar avaliar En levando ernconta

essas informayoes. 0 procedirnento a seguir A simples. Se Ep = Eo, a

corrente atravAs da amostra 1(t) sera igual a zero, pois a = 1. A
medida que nos afastamos de En, caminhando para a direi ta sobre 0

eixo da energia, a decresce e I (t) = 1p+1o(t) (eq. 5) fica cada vez

mais negativa, pois 10 (positiva) decresce. Ernoutras palavras: se Ep

estiver pr6ximo de Ell'I (t)-0 e se Ep»EII, I (t)-1p. Assim, comparando

I (t) corn 1p podemos saber se estamos pr6ximos ou afastados de Ell.

1maginando, entao, que 0 polimero sob investigayao, nao apresente

comportamento muito diferente daquele apresentado pelos polimeros ja

estudados, podemos corneyar irradiando a amostra (por alguns segundos)

corn elAtrons de 2200 eVe Se 1(t)<O, EII<2200 eVe Se 1(t) for da ordem

de 1p reduzimos Ep e repetimos 0 experimento.

Se corn as tentativas acima pudermos estimar grosseiramente En'
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podemos encerrar essa fase preliminar e tentar uma primeira medida
de Ell. Para isso, porem, e precise descarregar completamente a
amostra para que 0 capacitor vibrante que utilizamos para medir Vsf

possa ser calibrado. Se estamos estimando para En urnvalor em torno

de 1600 eV (por exemplo), a amostra podera ser descarregada com
eletrons de 1000 eV (ver se9ao 2.6.2). Uma vez feito isto, escolhemos
uma energia urnpouco maior que Elle irradiamos a amostra ate que 0

potencial de superficie se estabilize em torno de urnvalor final Vsf•

De posse de Ep e Vsf determinamos En pela eq. 20 (Este procedimento
poderia ter sido adotado ja na Is tentativa, mas, para que a dose de
irradia9ao absorvida pela amostra seja minima (ver cap. IV), e
preferivel realizar 0 experimento no menor tempo possivel, ou seja,
escolhendo Ep pouco maior que En).

Tendo determinado En dessa forma, e interessante repetir a

medida carregando positivamente a mesma amostra (depois de
descarregada) ou, de preferencia, uma outra amostra virgem,
escolhendo Ep e Vr de tal modo que possam ser satisfeitas as condi90es
estabelecidas na se9ao 2.5.1 (Is maneira). A partir de Ep e de Vsf

determinamos novamente En pela eq. 20. 0 valor final de En deve ser

considerado como a media aritmetica entre os valores encontrados nas
duas experiencias.



CAPITULO III

Tecnica Experimental e Materiais.

3.1 - Introdu~ao.

Ifse SERVICO DE BIBLIOTECA
JNFnR:\/~(:',X8



3.2 - Esquema do Canhiio de Eletrons.

Fonte F4
0-3A

(fade moduladora
1C Anodo

Fonte F3
D-45V

Fonte F2
0-3 I:::V

Bloqueador MecAnico
00 Feixe

/ Bubo ionico

Tela para visualiza~!!!o
do feixe eletronico

Fonte F1
0-201:::V

Feed- TtTough AuxiHar

~,

Figura 3.1 - Esquema do canhaQ de eletrons utilizado (vista
frontal) .



C12pilares de
A~o irox

Figura 3.2 - Montagem do
filamento na base de alumina.
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sac utilizados por outros pesquisadores (em sua maioria
microscopios eletronicos adaptados, segundo 0 Prof. B. Gross), e
o fato do filamento trabalhar numa faixa de temperaturas
relativamente baixas, 2300 K a 2500 K. Com isso a sua durabilidade
passa facilmente de 1000 horas, enquanto que os utilizados em
microscopios adaptados duram em media 30 a 40 horas [Ref.3, p.71]

A alimentayao do filamento e feita por uma fonte (fonte F4,
na figura 3.1) de 0-30 volts DC, 0-3 A (digital com 3 digitos e
meio), que opera em modo corrente, isto e, uma vez fixada a
corrente, ela se mantem constante mesmo que a resistencia do
filamento varie. Esta fonte e desacoplada da rede eletrica por meio
de um transformador de alta isolayao (maior que 20 kV), pois a
mesma opera no potencial do filamento. A corrente normalmente
utilizada para aquecer 0 filamento esta na faixa de 1250 mA a
1600 mA.

o suporte que sustenta a base do filamento pode ser deslocado
tanto lateralmente como ao longo da vertical. Os movimentos
laterais sac utilizados, no ato da montagem, para posicionar a
extremidade do filamento sobre 0 centro do orificio da grade. 0

movimento vertical e utilizado para ajustar a altura do filamento
com relayao a grade moduladora. Este ultimo ajuste, em particular,
serve tanto para otimizar a focalizayao do feixe como para efetuar
pequenas variayoes na corrente do feixe.

3.2.2 - A grade moduladora.

A grade
limitayao, bloqueio

moduladora e 0 elemento responsavel pela
e tambem pela pre-focalizayao do feixe. Ela
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e polarizada por uma fonte de baterias de 0-45 V, que permite
varia90es discretas de 1.5 V (fonte F3), ligada em serie com as
fontes F1 e F2 (figura 3.1). Assim, considerando todos os elementos
que compoem 0 canhao, a grade e 0 que esta ao potencial mais
negativo.

3.2.3 - 0 primeiro anodo.

o primeiro anodo atua na focaliza9ao do feixe eletronico,
sendo tambem responsavel pela extra9ao dos eletrons do filamento.
Ele, como todos os outros elementos, e construido em a90 inox e e
polarizado pela fonte F2 (fig. 3.1), que esta isolada da rede por
meio de um transformador desacoplador com isola9ao superior a
20 kV. Esta fonte, bem como as fonte F3 e F4 tem todos os seus
controles (botoes e chaves) conectados a materiais com alta
isola9ao, possibilitando ao operador fazer ajustes, mesmo com 0
sistema em funcionamento.

Tanto a grade como 0 primeiro anodo estao presos, sob pressao,
em tres hastes isolantes (alumina) fixas na tampa que recobre a
cabe9a do canhao.

3.2.4 - 0 segundo anodo.

o segundo anodo e 0 elemento responsavel pela acelera9ao
do feixe eletronico, pois 0 mesmo encontra-se aterrado. Ele e 0
tubo externo (figura 3.1) no qual estao presas as bobinas que
permitem focalizar e defletir 0 feixe eletronico.



1600 espiras de fio NQ 18, enroladas sobre urncarretel de PVC, cujo

diametro interno e cere a de cinco milimetros maior que 0 diametro

Bobina FocaIIZacb"a

~

I
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

\ Parafusos para ajlte ciainclina~o /
ciaBobina

211 Anodo
/'

Figura 3.3 - Montagem da bobina
focalizadora com relac;:ao ao 2Q

anodo.

3.2.6 - Bobinas para deflexao do feixe.



Boblnas Defletoras /

Figura 3.4 - Distribuic;ao
bobinas defletoras.



3.2.7 - A tela para visualiza~ao do feixe eletronico.

Paredes de
AIi.m(nlo

PiStas com material
Catodo IllTlinescente

Figura 3.5 -
visualizac;:ao
eletronico.

Tela
do

para
feixe



3.2.8 - 0 bloqueador mecanico do feixe de eletrons e espa~ador

Cabe~ado
Acelerador ~ /

Feed- TtTough AuxJliar

~ii

Bablnade focallzac~o I
Bobinas de varredura I

Figura 3.6 - Esquema da montagem utilizada antes da introdu9ao do
espa9ador (vista frontal).
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Depois de algum tempo testando a estabilidade da corrente do

feixe, come9aram a aparecer pulsos peri6dicos na corrente, com os

quais nao podiamos conviver. Inicialmente atribuimos 0 problema ao

sistema eletrico, porque os pulsos se manifestavam com uma

frequencia bem definida. Era como se urncapacitor numa das diversas

fontes utilizadas, estivesse com problemas ou a isola9ao em algum

ponto do sistema eletrico estivesse sofrendo rupturas peri6dicas.

Depois de checados todos os equipamentos, suas liga90es ao

sistema, bem como interferencias produzidas por outros equipamentos

operando pr6ximos ao nosso laborat6rio, nenhum problema pede ser

percebidoi tudo parecia funcionar perfeitamente.

Urn dia, observando simultaneamente 0 eletremetro e 0 medidor

de alto vacuo, come9amos a suspeitar que 0 problema poderia estar

relacionado com alguma possivel varia9ao peri6dica na pressao

dentro do acelerador, pois, aparentemente, cada vez que aparecia

urn pulse na corrente 0 mesmo acontecia com a pressao. Para

confirmar a suspeita, passamos entao a registrar simultaneamente

a corrente do feixe e a pressao, usando urn registrador de dois

canais. De fato, quando observamos os registros, notamos que os

pulsos na corrente sempre estavam associados a varia90es bruscas

na pressao. Restava, pois localizar 0 vazamento.

Usando urndetetor de vazamentos (Leak Detector), testamos todo

o canhao e nao descobrimos nenhum furo. Pensamos entao, estarem os

pulsos ligados a evapora9ao de algum material utilizado no interior

da camara, que possuisse pressao de vapor proxima do valor a partir

do qual come9avam a aparecer os pulsos. Procurando na literatura

[9], percebemos que esta era uma possibilidade mui to remota.

Admitimos entao, novamente, a hip6tese de vazamento e come9amos a

desmontar e testar 0 canhao parte por parte. Este procedimento nos
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Figura 3.7 - Bloqueador mecanico e espa9ador que substituiu a
valvula de gaveta defeituosa.
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trouxe algum beneficio. 0 primeiro deles foi a possibilidade de
instalar 0 bulbo ionico no espayador e passar a trabalhar com ele
aterrado, ao contrario do que acontecia antes. Com isso pode-se
medir a pressao do sistema durante todo 0 experimento, sem correr
riscos. Houve portanto um ganho em seguranya, tanto para 0 operador
como para 0 aparelho de medida [12].

Alem disso pudemos instalar no espayador, um bloqueador
mecanico para 0 feixe, que pode ser acionado manualmente sem
quebrar 0 vacuo (figura 3.7). Ate entao 0 feixe vinha sendo
bloqueado eletricamente, fazendo a grade moduladora ficar 30 volts
mais negativa que 0 filamento. Efeitos capacitivos entretanto, nao
permitiam que a corrente do feixe assumisse seu verdadeiro valor
imediatamente apos 0 desbloqueio. Isto traz problemas toda vez que
a corrente inicial e um dado importante a ser considerado, como por
exemplo, nas medidas de emissao utilizando 0 metodo do pulso que
foi descrito na seyao 2.3.2

Os elementos necessarios para efetuar um certo conjunto de
medidas sac instalados numa base experimental removivel, que e
mantida na extremidade inferior da camara de amostras pela propria
pressao atmosferica. As bases experimentais sac projetadas para
atender especificamente as necessidades de uma ou mais
experiencias, de modo que experiencias diferentes podem
eventualmente exigir bases diferentes.

A figura 3.8 mostra em detalhes a base experimental utilizada
neste trabalho. Esta base, em particular, e composta basicamente
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Figura 3.8 - Base experimental utilizada neste trabalho.



3.3.1 - 0 copo de Faraday.

o copo de Faraday e utilizado para medir a corrente do

feixe. Para isto 0 feixe e deslocado sobre 0 mesmo, aplicando-se

uma tensao DC superposta a uma das tensoes triangulares aplicadas

nas bobinas responsaveis pela varredura.

Um copo de Faraday bem projetado deve 1) impedir a fuga de

eletrons secundarios ejou terciarios gerados em seu interior e 2)

impedir a fuga de eletrons refletidos, pois a perda de qualquer um

deles acarreta 0 cancelamento de um primario incidente. Para que

esses efeitos sejam minimizados, duas providencias costumam ser

tomadas. A primeira e projetar um copo em que a profundidade seja

bem maior que seu diametro, para garantir que 0 angulo solido

atraves do qual escapam os eletrons refletidos seja pequeno (A

literatura [13] recomenda que a profundidade do copo seja, no

minimo, 5 vezes maior que 0 seu diametro). A segunda providencia

e recobrir a abertura do copo com uma tela e uma tampa com uma

abertura circular. 0 copo e a tampa sac polarizados positivamente,

enquanto a tela e mantida aterrada (figura 3.10). Desta forma 0

campo eletrico limi tado pelo copo e pela tela impede que os

eletrons secundarios ejou terciarios escapem, enquanto que 0 campo

entre a tela e a tampa impede que os eletrons gerados na tela e na

tampa sejam atraidos para dentro do copo.

A corrente Ie medida no eletrometro ligado em serie com 0 copo

de Faraday deve ser mUltiplicada por 2,25 para que seja obtida a

corrente Ip associada aos eletrons incidentes sobre a amostra (2,25

e a razao entre as areas da abertura sobre a amostra e sobre 0 copo

de Faraday).



3.3.2 - 0 suporte de amostras.

T~a~ w==-~_-_~ArnostraBastidor _

rml!l!f:j...,..,-----"I71taWlmn

Eletrodo ~" "'----- Metallza~o

Figura 3.9 - Esquema do suporte de
amostras utilizado.
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variar. 0 sistema esta construldo de tal forma, que a distancia do
entreferro pode ser ajustada convenientemente para um melhor
desempenho.

A bobina e alimentada por um gerador de pulsos que fornece
tambem 0 sinal de referencia para 0 amplificador lock-in. Estes
pulsos podem ser controlados em amplitude, largura e frequencia,
possibili tando com isso ajustes na forma de onda gerada pelo
capacitor vibrante, formado pela superficie superior da amostra e
pela tela metalica.

3.3.4 - A tampa com a tela metalica - Medida do potencial de

superficie.

A tela metalica, suspensa sobre a amostra, esta presa na
tampa que recobre todo 0 sistema de medidas e dela esta
eletricamente isolada com Teflon (figura 3.8). Nesta montagem a
tela constitui uma das placas do capacitor vibrante, utilizado para
medir 0 potencial de superficie da amostra. Para isto a amostra e
posta a vibrar em frente da tela, que por sua vez, esta ligada a
terra atraves do resistor R de lMO. A medida que a amostra se
carrega, com a incidencia do feixe eletr6nico, uma corrente
eletrica alternada come9a a surgir no resistor R, gerando uma
tensao AC, cujo valor eficaz pode ser medido por meio de um
amplificador tipo lock-in, sintonizado em frequencia com 0

oscilador que alimenta a bobina do eletroima. Com esta tecnica a
evolu9ao do potencial de superficie na amostra pode ser acompanhada
facilmente, ligando-se a saida do amplificador lock-in a um



registrador.

A calibra<rao do sistema e feita previamente,

potenciais conhecidos na traseira de uma amostra

[ref.3, p.133].

A tampa que recobre 0 sistema de medidas repousa sobre um

envoltorio cilindrico metalico e dele se mantem isolada as custas

aplicando-se

descarregada

de espa<radores de Teflon (nao visiveis na figura 3.8). Ela pode ser

polarizada ou ligada a terra diretamente.

o procedimento a ser adotado depende da medida ou do proposito

que se tem em mente. Quando, por exemplo, se quer medir a corrente

do feixe com 0 copo de Faraday (se<rao 3.3.1), e precise impedir,

para nao comprometer a medida, que os eletrons secundarios, gerados

na tampa pela fra<rao do feixe barrada por ela, sejam atraidos pelo

copo (0 feixe varre uma area retangular de 40x80 mm2 que e maior

que a area da abertura circular sobre 0 copo ou sobre a amostra).

Para evitar que isto aconte<ra, a tampa (na nossa montagem) e

polarizada com +70 V (figura 3.10). Por outro lado, a tampa pode

ser simplesmente aterrada quando se sabe, de antemao, que 0

potencial na superficie de incidencia da amostra se mantem sempre

negati vo durante a irradia<rao, pois com este procedimento os

secundarios emitidos pela tampa nao tem como alcan<rar a amostra e

interferir com a medida.

Finalmente, para acompanhar a estabilidade da corrente que

chega na amostra durante um experimento de longa dura<rao, podemos

monitorar a fra<rao da corrente do feixe que e bloqueada pela tampa.

Para isto a tampa deve ser ligada a uma bateria (+27 V) em serie

com um eletrometro aterrado (ver figura 3.10).



3.4 - Esquema eletrico de todo sistema relacionado a base

experimental.

TAMPA \ J II IJ

"·45V

f ELETr:O.1ETRO R

0 0 0

Figura 3.10 - Esquema das liga90es eletricas entre os varios
equipamentos utilizados nas medidas e a base experimental.
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Figura 3.11 - Esquema mostrando 0 sistema de bombeamento e 0 canhao
de eletrons (vista lateral).

(Industria Brasileira de Bombas de Vacuo), apresentava uma
velocidade de bombeamento 12m3/hora. A nova bomba, adquirida com

preliminar da camara de amostra e acelerador (de uma atmosfera ate
10~ - 10~ torr) passou de 20 a 30 minutos para 5 a 10 minutos. A
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grande diferenc;a entre estas duas bombas nao esta somente nas
velocidades de bombeamento nominais (geralmente fornecidas para
pressao atmosferica), mas sim na velocidade de bombeamento em
func;ao da pressao. Esta informac;ao,desconhecida para 0 caso da
bomba da IBAV, e importante pois a velocidade de bombeamento pode
ser muito alta para altas pressoes e cair rapidamente a medida que
a pressao diminui, fazendo com que 0 tempo necessario para se obter
a pressao desejada seja longo.

Com a introduc;aodesta nova bomba torna-se tambem possivel a
instalac;aode uma bomba turbo-molecular que esta disponivel. Esta
sUbstituic;ao possibilitara medidas de emissao secundaria nao
somente em polimeros (como temos feito ate 0 momento), mas tambem
em metais, que sao mais sensiveis a deposic;aode oleo oriundo da
bomba difusora e a oxidac;ao.

A bomba difusora empregada e a mesma utilizada no trabalho do
Prof. Hessel. Ela tambem foi fabricada pela IBAV, apresenta uma
velocidade de bombeamento de 600 lis e permite chegar a uma pressao
final da ordem de 10-7 torr. Esta bomba e ligada em serie com a

bomba rotativa atraves da valvula 2 e deve ser ligada a camara de
amostras atraves da valvula borboleta, se a mesma estiver a uma
pressao entre 10~ e 10~ torr.

o baffle (do tipo Chevron com disco central bloqueante) [14],
instalado logo acima da bomba difusora e 0 primeiro elemento
responsavel pelo bloqueio do vapor de oleo proveniente da bomba
difusora. Suas partes internas sao refrigeradas a agua, de forma
a manter sua temperatura bem abaixo das utilizadas na bomba
difusora. Acima do baffle encontra-se 0 trap de nitrogenio. Sua
func;ao e capturar as moleculas de vapor de oleo que conseguiram
passar pelo baffle. Este elemento possui urn reservatorio de
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nitrogenio de aproximadamente 2,2 litros que deve ser cheio apenas

quando a pressao for da ordem de 10-2 - 10-3 torr no maximo.

3.5.2 - Sensores de pressao.

o controle de pressao do acelerador e feito atraves de

urn medidor fabricado pela Varian (modelo 843), que possui dois

sensores para medida de baixo vacuo (1 atm ate 10-3 torr) tipo

termopar e urn sensor tipo bulbo ionico para medidas entre 10-4e 10-8

torr. A distribuiyao destes sensores no acelerador esta mostrada

na figura 3.11. A introduyao neste trabalho do sensor proximo a
bomba rotativa, possibilita verificar 0 funcionamento da mesma e

tambem a ocorrencia de vazamentos na linha de baixo vacuo, entre

as valvulas 1 e 2 (fig. 3.11).

3.5.3 - Procedimento para evacua~ao da camara de amostra e

acelerador.

A evacuayao de todo 0 acelerador e feita segundo 0

procedimento padrao descrito abaixo (Tomando-se como referencia a

figura 3.11).

1 - Verificar se todas as valvulas estao fechadas (1, 2 e

borboleta). Ligar a agua para refrigerayao da difusora e do

baffle.

2 - Ligar bomba rotativa e tambem 0 medidor de baixo vacuo

(tecla "on" do medidor Varian 843). A bomba devera permanecer

em fase de aquecimento por 5 a 10 minutos e a pressao, ao

final deste periodo no medidor 2, devera estar em torno de 10~

torr, caso contrario havera problemas com a bomba rotativa ou
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na linha de baixo vacuo (entre a bomba e as valvulas 1 e 2).
3 - Abrir a valvula 2 ligando a bomba rotativa a bomba
difusora. Esperar a pressao do medidor 2 cair para
aproximadamente 10-2 torr e ligar a bomba difusora, observando
um periodo de aquecimento de aproximadamente 40 minutos.
Encher 0 trap de nitrOgenio durante este periodo.
4 - Fechar a valvula 2 e abrir a valvula 1 (antes porem
verificar se 0 parafuso de entrada de ar que fica na lateral
da camara de amostras, esta fechado). Esperar a pressao medida
pelo sensor 1 cair para 10~ a 10~ torr.

5 - Uma vez obtida a pressao na faixa de 10-2-10-3torr na
camara de amostras e acelerador, fechar a valvula 1 e abrir
a valvula 2.
6 - Depois de aberta a valvula 2 (ligando a bomba rotativa a
difusora) aguardar aproximadamente 1 minuto e abrir a valvula
borboleta, ligando a seguir 0 medidor de alto vacuo (bulbo
iOnico). Esperar a pressao cair para 10~-10~ torr antes de
ligar 0 filamento.
7 - Cuidar para que 0 trap de nitrogenio fique sempre cheio.
Para abrir a camara para troca da amostra, deve-se desligar

o filamento, 0 medidor de alto vacuo (bulbo iOnico) e todas a
fontes responsaveis pela acelerayao dos eletrons e polarizayao da
amostra. Fecha-se entao a valvula borboleta, mantendo a valvula 2
aberta, e injeta-se ar no interior do sistema. A entrada do ar deve
ser lenta pois, caso contrario a tela para visualizayao do feixe
pode se danificar.

Depois de trocada a amostra deve-se iniciar 0 processo de
evacuayao a partir do passo NQ 4.



utilizamos dois tipos de material, 0 Teflon* FEP
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e a mascara utilizada para a evaporayao do eletrodo de aluminio.

As amostras de Teflon~ FEP

~---~

Figura 3.12 - Mascara
para deposiyao do
aluminio.

utilizada
eletrodo de

~Algumas das amostras de Teflon FEP utilizadas, foram tratadas
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termicamente em uma estufa. Este procedimento foi realizado depois

da amostra ter seu contato de aluminio depositado. Neste tratamento

a amostra foi colocada dentro de uma estufa a uma temperatura entre

180°C e 200°C, por um periodo de 24 horas. Depois deste periodo a

amostra era resfriada lentamente (3 horas aproximadamente) ate

chegar na temperatura ambiente.

Este tratamento, realizado apenas com as amostras de Teflon-

FEP de 25 J.£mde espessura, foi realizado no interior da mesma

evaporadora de metais utilizada para a deposiyao do eletrodo de

aluminio. Depois de depositado 0 eletrodo de aluminio a amostra era

submetida ao bombardeio ionico (glow discharge), por

aproximadamente 10 minutos.



CAPiTULO IV

Resultados Experimentais.

4.1 - Introdu~ao.

No capitulo II, discutimos como carregar positiva ou

negativamente uma amostra de material isolante a uma diferen9a de

potencial predeterminada. No primeiro caso (se9ao 2.5.1) a energia

efetiva dos eletrons incidentes Eef crescia desde um valor inicial

da<i0 por Ep+eVr ate um valor final igual a Ell; no segundo (se9ao

2.5.3), Eef decrescia desde um valor inicial igual a Ep ate um valor

final dado por Ell. Quando Eef atingisse 0 valor Ell' 0 carregamento,

em principio, deveria cessar, pois a = 1 e I(t) = 0, e 0 potencial

de superficie deveria estabilizar-se em torno de um valor Vsf dado

pela equa9ao 15 ou 18, que sac identicas.

Mas, na realidade, tanto a energia efetiva como 0 potencial

de superf icie aproximam-se, respecti vamente, de Ell e Vsf de modo

exponencial (ver capitulo V), de maneira que esses valores devem

ser encarados como limites que seriam alcan9ados somente num tempo

infinito. Por isso, experiencias desse tipo sac encerradas ao se

constatar que 0 potencial de superficie esta praticamente

estabilizado, por algum tempo, em torno de um certo valor e que a

corrente (decrescente) atraves da amostra ja e suficientemente

pequena para, uma vez continuando com a irradia9ao, alterar de



carregadas negativamente.

(Vu=O), ajustamos 0 feixe com uma energia ~>En. Nestas condi90es,
o nfrmero dos eletrons emitidos e menor que 0 nfrmero dos incidentes

! ! ! Ep = 2200 eV

VSi = 0 V Jp = 3,7 nA/cm2

Figura 4.1 - Diagramas mostrando a) as condi90es iniciais escolhidas
para um carregamento negativo e b) 0 potencial de superflcie
esperado apes 0 aterramento.



a energia efetiva (Eef) dos incidentes, dada por Eef = Ep+eV1,

decresce. 0 processo, em principio, encerrar-se-a quando a energia

o valor do potencial de superf icie. Se, por exernplo, ela se

estabilizasse em -5xlO-13 A por urnperiodo de urna hora, 0 potencial



<-
I

--:: 10 -to

.;
c
~•..
o(,) 10-11

10
Tempo, t, (min)

~
.;;g

-400 ti
Q.

:l
III

4)."
o
'u

-200 ~....
oa..

o
10 ~

Figura 4.2 - Potencial de superflcie (0) e corrente (e) atraves de
uma amostra de Teflon- FEP aterrada e irradiada com eletrons de
2,2 keV.



passa a ere seer e apos 2 horas de irradiaQao, estabiliza-se num

valor proximo de 6xlO-12A. 0 potencial de superficie, que estava

Figura 4.3 - Esquemamostrando
que 0 potencial de superfieie
pode ser anulado pela fonte Vr•
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superflcie da amostra e a tela metalica e nulo (figura 4.3).
Procedendo desta forma, pudemos constatar por mais de uma vez que
o capacitor vibrante estava funcionando perfeitamente bem.

Por sua vez, a estabilidade da corrente do feixe pode ser
controlada monitorando a fra9ao dela que e bloqueada pela tampa com
abertura, que fica logo acima da amostra (ver figura 3.10). Este
procedimento, por exemplo, foi adotado no decorrer de toda
experiencia (dura9ao aproximada de 13 horas) que nos forneceu os
dados para a figura 1.

Com esses cuidados, pudemos descartar as hipoteses que
relacionavam 0 comportamento inesperado de let) e Vs(t) com falhas
no canhao ou sistemas de medidas e aceitar com mais confian9a
aquela que atribuia esse comportamento a urnpossivel deslocamento
de En para a esquerda no eixo da energia. Restava saber 0 que
estaria provocando este deslocamento. Estaria havendo uma
modifica9ao estrutural na superficie da amostra ou estaria
ocorrendo uma contamina9ao na superficie com 0 passar do tempo?

A segunda hipotese esta relacionada com uma possivel
contamina9ao da superficie de incidencia provocada pelo oleo da
bomba difusora que usamos para fazer 0 alto-vacuo. A energia En do
oleo utilizado e cerca de 1000 eV [16]. Se esse oleo se depositar
lentamente sobre a amostra, a longo prazo a superficie apresentara
uma resposta, em termos de emissao, que estara entre aquelas
apresentadas pelo oleo e pelo Teflon. lsto explicaria porque a
energia associada ao 2Q ponto de cruzamento do Teflon continuava
decrescendo continuamente. Neste caso, se a irradia9ao se
prolongasse indefinidamente, poderiamos chegar ao En do oleo
(assumindo que a espessura da camada de oleo possa crescer ate
algumas centenas de angstrons). No entanto, em vez de prolongar a
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irradiayao, decidimos adotar um procedimento que nos pareceu mais
conclusivo, para verificar a hipotese da possivel contaminayao da
superficie pelo oleo.

Levamos para a camara de amostras uma amostra de Teflon- FEP
que acabara de ser metalizada. Depois que a pressao atingiu a faixa
de 10~ torr, determinamos En (ver seyao 2.7) logo apos 0 potencial
de superficie se estabilizar. Obtivemos 0 valor de 1850 eV. Em
seguida a amostra foi descarregada, usando 0 proprio feixe (ver
seyao 2.6), e a experiencia foi repetida. Novamente obtivemos 0

valor de 1850 eVe A amostra foi entao descarregada e deixada em
repouso na camara (estando 0 feixe desligado) sob pressao da ordem
de 10~ torr (portanto com a bomba difusora ligada), por um periodo
de 72 horas. Decorrido esse tempo, a medida foi refeita. Novamente
voltamos a encontrar 0 valor 1850 eVe Este procedimento foi
repetido, deixando agora em repouso por 72 horas, sob pressao da
ordem de 10-7 torr, uma amostra carregada; novamente voltamos a
encontrar 0 valor 1850 eV. Com estes resultados descartamos a
hipotese da contaminayao pelo oleo; isto e, a contaminayao nao
explica 0 deslocamento de En para a esquerda, no eixo da energia.

A primeira hipotese esta relacionada com uma possivel
modificayao na superficie do polimero, provocada pelo bombardeio
eletronico prolongado ou, mais especificamente, pela dose de
irradiayao absorvida. Tendo em vista que a energia com a qual
estamos trabalhando e suficiente para romper ligayoes nas cadeias
do polimero, esta e uma hipotese nao so razoavel como tambem
interessante. Este ponto, todavia, ainda esta sob investiga9ao.



carregadas positivamente.

Eefi = ~+eVr' esteja entre EI e Err, a amostra comec;:ara a carregar-se

positivamente, pois neste caso 0 numero dos emitidos sera maior que

(menos negati vo) e, como consequencia, a energia efeti va dos

incidentes, dada por Eef = Ep+eVs (equac;:ao 3), aumenta. Se Ep> Err' 0

111Ep = 2000 eV

Jp = 4,8 nA/cm2

I
+ - I Vr = - 700 V

~

Figura 4.4 - Diagrama mostrando
a condic;:ao inicial utilizada
para 0 carregamento positivo.
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Figura 4.5 - Curvas da corrente (e) e do potencial de superficie (D)
para uma amostra de Teflon- FEP polarizada com Vr = -700 V e
irradiada com eletrons de 2000 eV.
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Ed = Ep+eVs' ere see desde um valor inicial de 1300 eV ate um maximo

de 1850 eV e depois passa a decrescerj a amostra, portanto,

carrega-se positivamente no periodo de 0 a 30 minutos e depois

come9a a descarregar-se. Em outras palavras: A energia efetiva

estava, inicialmente, estabilizada no valor de En = 1850 eVe Se En

se desloca continuamente para a esquerda com a irradia9ao

prolongada, a energia efetiva fica maior que En e, como resultado

o numero dos emitidos passa a ser menor que um. A amostra come9a,

entao, a carregar-se negativamente (ou descarregar-se, pois estava

carregada positivamente) (Ver se9ao 2.5.3). Isto, nos parece, e uma

prova definitiva de que En realmente desloca-se para a esquerda (no

caso do Teflon), quando a amostra e submetida a uma irradia9ao

prolongada. Na realidade, este resultado deveria ser esperado, se

a explica9ao dada na se9ao anterior for aceita. 0 fato de te-lo

observado refor9a a hip6tese de que En sofreu um deslocamento.

4.4 - Curvas de emissao obtidas a partir de uma amostra de

Teflon· FEP que foi submetida a diferentes doses de

irradia~ao eletronica.

Admitindo-se 0 deslocamento de E1It e de se esperar, tambem,

que toda a curva de emissao tenha se alterado. Nao ha razao para

supor que apenas a energia associada ao segundo ponto de cruzamento

(que e um ponto da curva axE) sofra altera9ao. Por outro lado, se

a altera9ao e fun9ao da dose de irradia9ao absorvida, diferentes

doses provocarao diferentes altera90es. As curvas de emissao

mostradas na figura 4.6, obtidas pelo metodo do pulse (Ver se9aO
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Figura 4.6 - Curvas de emissao obtidas pelo metodo do pUlso, a
partir de uma amostra de Teflon- FEP submetida a 3 diferentes doses
de irradiayao eletronica.

4.5 - Outros processos que alteram 0 valor da energia do

segundo ponto de cruzamento.
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do material provocadas pelo feixe eletronico. Como existem outros
processos que modificam a superflcie dos materiais polimericos
[17,18] e interessante verificar se 0 valor de En medido ap6s 0
material ter sido submetido a algum tratamento especlfico tambem
apresenta um valor diferente daquele medido antes do material ter
sido tratado.

4.5.1- 0 valor de ErIpara uma amostra de Teflon- FEP tratada

termicamente.

De um modo geral, 0 tratamento termico ou temperaturas
elevadas alteram as propriedades da maioria dos pollmeros. Para
verificar a influencia do tratamento termico sobre a emissao,
medimos a energia En de uma amostra de Teflon- FEP de 25 fJ.mde
espessura, depois de ter sido tratada termicamente, conforme
descrito na se9ao 3.6.1.

Para isso, a amostra, inicialmente descarregada mas polarizada
com -800 V, foi irradiada com eletrons de 2500 eVe Nestas
condi90es, come90u a carregar-se positivamente, indicando que a Em
estava entre E1 e En' e 0 potencial de superflcie ficou cada vez
menos negativo ate estabilizar-se em torno do valor -475 V.

A figura 4.7 mostra a situa9ao no inlcio e no termino do
carregamento (A experiencia foi interrompida antes que a dose de
irradia9ao absorvida alterasse significativamente as
caracterlsticas de emissao do material).

o valor de En, calculado pela equa9ao 20, resulta entao igual
a 2025 eV, maior, portanto, que 0 valor (1880 eV) de En de uma
amostra nao tratada termicamente do mesmo material.



111 Ep = 2500 eV

Vsi = -800 V Jp = 0,51 nA/cm2 Vsf = -475 V

I _I I _I
Vr = -800 V Vr = -800 V

+~ +~

(a) • (b) •

Figura 4.7 - Diagramas mostrando as condigoes
irradiagao e b) ap6s aterramento, numa
determinagao de En.

a) no inicio da
experiencia para

4.5.2 - 0 valor de E.., para uma amostra de Teflon- FEP tratada



4.6 - 0 deslocamento de E,I em amostras de Mylar C quando

submetidas it irradia~Oes prolongadas.

Tendo observado 0 deslocamento de En em amostras de
Teflon- FEP quando submetidas a irradia90es prolongadas, restava

carregada

negativamente.

111Ep = 1500 eV

Jp = LJ,2 nA/cm2

Figura 4.8 - Condi90es iniciais
utilizadas para 0 carregamento
negativo de uma amostra de
Mylar C.
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Figura 4.9 - Curvas da corrente atraves da amostra (.) e do
potencial de superficie (D) obtidos a partir de uma amostra de
Mylar C que esta sendo carregada negativamente.



portanto, ocorreu no sentido oposto aquele verificado em condi90es
semelhantes no Teflon- FEP.

carregada

positivamente.

A figura 4.11 mostra, dez
minutos depois do feixe ter sido

!!!Ep = 1500 eV
2

Jp = 3,86 nA/cm

Figura 4.10 Condi90es
iniciais utilizadas no
carregamento posi tivo de uma
amostra de Mylar c.
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Figura4.11 - Curvas da corrente (e) e do potencial de superficie
(O) obtidas a partir de uma amostra de Mylar C (PET) que esta sendo
carregada positivamente.

carregada positivamente em condi~oes em que 0

mecanismo de auto-regula~ao pode atuar.



mostrar 0 que acontece com a corrente atraves de uma amostra de
Teflon- FEP numa situa9ao em que a Ed e for9ada a estabilizar-se em

V,,=-SODv! ! ! Ep= 1600 eV

Vsf=O'V! ! !Ep= 1600 eV
Jp = 3,54 nA/cm2 Jp = 3,54 nA/cm2

I _1 I I _1 I
Vr = -500 V Vr = -500 V+I +I

• (a) • (b)

Figura 4.12 - Diagramas mostrando 0 carregamento posi tivo de uma
amostra de Teflon- FEP, a) inicio e b) final, numa situa9ao em que
o mecanismo de auto-regula9ao pode atuar.



A figura 4.13 nos mostra como varia, de fato, a corrente

atraves da amostra de Teflon- FEP enquanto esta sendo carregada

r---.«rr~
--
Q) 0+-'
c
Q)
l-
I-
a
U

400 600 800
Tempo, t (min)

Figura 4.13 Corrente atraves de uma amostra de Teflon- FEP
carregada positivamente, numasituayao emque 0 mecanismo de auto-
regulayao esta atuando.



corrente tendia para um valor acima de zero.
No entanto, prosseguindo com a irradia9ao, a corrente nao s6

vai para zero como tambem inverte seu sentido em t=6h40 min. A
partir desse instante seu m6dulo cresce por algum tempo e depois
volta a decrescer, tendendo a zero.

A justificativa para esse comportamento tambem pode ser dada
a partir do deslocamento de En. Ate t = 6h a energia efetiva Ed = I;
estava abaixo de En' satisfazendo, portanto, a condi9ao que
permitia 0 mecanisme de auto-regula9ao atuar (na realidade, a
corrente deveria ser zero enquanto 0 mecanisme de auto-regula9ao
esta atuando; uma possivel explica9ao para 0 fato de isto nao
acontecer sera dada no capitulo V). Embora durante todo esse tempo
o potencial de superficie permanecesse estabilizado em torno de
0+ V, as modifica90es na superficie, provocadas pelo feixe
eletronico e responsaveis pelo deslocamento de Ell'continuavam
ocorrendo. Essas modifica90es chegaram a um tal ponto que Ell
igualou I;. Nesse momenta, I(t) = 0, pois a = 1.

o fate da corrente ter-se tornado negativa e um indicio de que
En continuou variando, enquanto a energia efetiva Eef permaneceu
maior que Ep• A amostra come90u a se carregar negativamente e, como
consequencia, 0 potencial de superficie ficou cada vez mais
negativo. A energia efetiva, portanto, dada por Ed = I;+eV.,
decresceu. Enquanto En decrescia mais rapidamente do que Eeft a
corrente permanecia negativa; quando En parou de variar, Ed~En e
I(t)~O.



CAPITULO V

5.1 - A energia ~I em fun~ao da carga que incide na amostra

por unidade de area.

As medidas apresentadas no capitulo IV indicam que a energia

associada ao 2Q ponto de cruzamento na curva de emissao varia com

o tempo de exposi9ao a irradia9ao eletronica. Essa varia9ao, no

entanto, nao deve ocorrer indefinidamente, uma vez que En parece

tender a um valor final depois de um longo tempo de exposi9ao a
irradia9ao.

No caso do Mylar, isto pode ser percebido imediatamente,

analisando-se as figuras 4.9 e 4.11. Em ambas, a corrente aproxima-

se de zero e 0 potencial de superficie mostra-se praticamente

estabilizado depois de 16 horas de exposi9ao a irradia9ao, um

indicio de que En esta chegando a um valor final. Se admitirmos que

o deslocamento de En deve-se a modif ica90es na superf icie da

amostra provocadas pela a9ao do feixe eletronico, podemos esperar

tambem que estas modificayoes estejam chegando ao fim.

o fato da energia En do Teflon tender a um valor final, pode

ser percebido mais claramente se construirmos 0 grafico de En em

fun9ao da carga que incide na amostra por unidade de area. Isto foi

feito na figura 5.1, tomando-se 0 dados de tres experiencias

realizadas com amostras de Teflon@ FEP. Se a curva, nesta figura,

for extrapolada, encontraremos um valor final em torno de 1360 eV
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Figura 5.1 - Energia En em funyao da carga que incide na amostra por
unidade de area.

5.2 - 0 decairnento exponencial da energia efetiva, do potencial

de superficie e da corrente no final de urn carregarnento.



FiguraS.2 - Reta passando pelo 22 ponto de cruzamento da curva de
emissao.



vez que E = Ep+eV. (Aqui e no restante da exposi9ao a energia
efetiva Ed sera representada, por comodidade, simplesmente por E).

I( t) =a.I (E -E ) e-13<t-to)
p 0 II
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Figura 5.3 - A corrente em fun9ao do tempo, considerando-se apenas
os instantes finais de um carregamento negativo.

A melhor reta passando pelos primeiros quatro pontes e
representada analiticamente por I (t) = 1,5xlo-ge-O,018t,onde t e

expresso em segundos. Nessa experiencia usamos Ip= -26 nA e uma

amostra cuja capacitancia se aproximava de 0,5 nF. Levando esses
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valores e mais 0 valor de {3 = 0,018 s-1para a eq. 26, obtemos

Por outro lado, a inclina9ao da reta que passa pelo 2Q ponto
de cruzamento e pelo ponto correspondente a energia de 2000 eV na
curva da figura 4.6 que corresponde a dose zero e igual a
-4,3x104/eV, ou seja,

o primeiro valor e cerca de 19% menor que este ultimo.
considerando as aproxima90es feitas, a concordancia entre a teoria
e os resultados experimentais pode ser considerada como
satisfatoria. Entre os instantes 1 e 4 minutos contados a partir
do inicio da irradia9ao (ver figura 4.2), a corrente comporta-se
aproximadamente como preve a teoria; depois disso 0 seu
comportamento se afasta do previsto. Isto pode ser um indicio de
que, para a densidade de corrente utilizada, En e/ou 0 centro ide
de cargas come9am a se deslocar ja nos primeiros minutos de
exposi9ao a irradia9ao.

5.3 - 0 deslocamento do centr6ide de carga - Evidencias.

Uma das hipoteses que fizemos na se9ao anterior para mostrar
analiticamente 0 comportamento assintotico de Eef(t),Vs (t) e I (t)
na fase final de um carregamento eletronico foi admitir que C e Ie

eram, respectivamente, constante e zero. Isto nos permitiu escrever
a eq. I(t) = CdU/dt. Se houver uma suspeita de que C esta variando
e de que existe uma corrente de condu9ao atraves da amostra, a
equa9ao para a corrente devera ser escrita como



naquele caso, 0 potencial de superficie permaneceu estabilizado em
torno de 0+ V, nas primeiras 6 horas de exposiyao a irradiayao, por

I(t)=UdC+Idt C
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3, se9ao IX.5). Como essa profundidade representa menos de 1% da

espessura da amostra utilizada, a carga pode ser considerada como

se esti vesse na superf icie, embora estej a no fundo da regiao

irradiada.

Aparentemente, esta caracteristica do carregamento positivo,

ja verificada experimentalmente (Ver referencia 5 e referencia 3,

se9ao VIII.8), parece nao ser compativel com a conclusao a respeito

do deslocamento do centr6ide a que chegamos ainda ha pouco. Na

realidade, porem, nao ha nada de contradit6rio, pois as medidas

realizadas no passado por Hessel, foram feitas sob condi90es muito

diferentes (densidade de corrente e tempo de exposi9ao bem

menores). De modo que, se houve um deslocamento do centr6ide, ele

nao foi suficiente para que pUdesse ser percebido (Um deslocamento

equivalente a 5% da espessura da amostra teria sido percebido).

Resultados preliminares obtidos utilizando-se a tecnica do

pulso termico [20] e em colabora9ao com a profa Maria de Fatima C.

Raposo da Universidade Nova de Lisboa (Portugal) revelam que, pelo

menos no caso de um carregamento negati vo, 0 centr6ide pode

deslocar-se para profundidades bem maiores que aquela alcan9ada

pelos incidentes. Para que isto aconte9a, basta que a amostra

absorva uma alta dose de irradia9ao. 0 curioso, tambem, e que

medidas para determinar 0 centr6ide em amostras que absorveram a

me sma dose de irradia9ao feitas logo ap6s e bem depois de cessada

a irradia9ao conduziram a resultados identicos. Isto e um indicio

de que 0 deslocamento do centr6ide s6 ocorre enquanto a amostra

esta exposta a irradia9ao.

Uma possivel explica9ao para esses fatos pode ser dada, se

raciocinarmos por analogia. 0 movimento de portadores na regiao

penetrada pelos eletrons incidentes e possivel, porque a regiao do
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dieletrico irradiada pelo feixe exibe propriedades diferentes
daquelas da regiao nao irradiada [21]; a mobilidade dos portadores,
por exemplo, e mais alta na regiao irradiada que na nao irradiada
[22, 23]. Esta e a razao pela qual as cargas positivas comeyam a
se deslocar para 0 fundo da regiao irradiada logo depois de um
campo eletrico instalar-se no interior da amostra. Se a regiao nao
irradiada pelos eletrons do feixe, for atingida por algum tipo de
radiayao, suas propriedades (como a mobilidade, por exemplo)
poderao ser alteradas de modo a favorecer 0 movimento dos
portadores. A energia efetiva dos incidentes em experiencias deste
tipo e muito pequena para que raios-X sejam gerados, mas e
suficiente para gerar raios ultravioleta no interior da amostra.
Uma radiayao como essa, que tambem e ionizante, poderia entao
provocar alterayoes suficientes no dieletrico para permitir que 0

centr6ide avanyasse sobre a regiao nao irradiada pelo feixe.
Uma outra possivel explicayao, aventada pelo prof. Bernhard

Gross, e a seguinte: na regiao irradiada sac formados continuamente
cargas positivas e negativas que, entretanto, se recombinam gerando
afinal uma distribuiyao de carga positiva e outra negativa.
Suponhamos que a amostra vai se carregando positivamente; entao as
cargas positivas da distribuiyao seriam injetadas na amostra e ai
capturadas, enquanto as negativas ou se recombinariam com 0 excesso
de positivas ou estariam as eventuais restantes impedidas de passar
da superficie. Se a amostra estivesse se carregando negativamente,
seriam as negativas lanyadas para 0 interior da amostra e as
positivas se recombinando ou permanecendo na superficie. 0
resultado do processo seria sempre 0 do avanyo do centr6ide da
carga.



CAPITULO VI

Conclusoes e Sugestoes para Trabalhos Futuros_

A energia associada ao 22 ponto de cruzamento da curva de
emissao eletronica de um material e um dos parametros que podem ser
empregados, ao lade da densidade, do coeficiente de dilatayao etc,
para caracteriza-lo. 0 valor dessa energia, que designamos En, nao
deve, todavia, ser encarado como algo absoluto; sob certas
condiyoes pode sofrer alterayoes.

As medidas que realizamos nos mostram que, pelo menos no caso
dos .polimeros, a energia En varia com 0 tempo de exposiyao a
irradiayao eletronica, isto e, com a dose da irradiayao absorvida.

o 22 ponto de cruzamento, como consequencia, sofre um
deslocamento, assim como todos os outros pontos da curva de
emissao. Essa curva, portanto, se modifica com a dose de irradiayao
absorvida.

Nos estudamos 0 comportamento de En com a dose de irradiayao
absorvida utilizando amostras de Teflon- FEP e Mylar C. A variayao
de En nesses materiais sao opostas; no primeiro Ell decresce
enquanto no segundo eresee com a dose absorvida. A energia Ell'no
entanto, nao deve variar indefinidamente, pois as experiencias
realizadas mostraram que Ellparece tender para um valor final
depois de um periodo suficientemente longo de exposiyao a
irradiayao. Deste modo, se admitirmos que a variayao de Ellesta
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relacionada com modifica90es na superficie da amostra provocadas
pela a9ao do feixe eletronico, podemos concluir que estas
modifica90es tambem ternurnlimite.

Mostramos, matematicamente, que, se En e C permanecessem
imutaveis, a energia efetiva dos incidentes, 0 potencial de
superficie e a corrente atraves da amostra deveriam variar
exponencialmente, pelo menos na fase final de alguns tipos de
carregamento por feixe eletronico. Os experimentos revelaram,
porem, que esse comportamento s6 e seguido enquanto a dose de
irradia9ao absorvida pela amostra e pequenai quando ela aumenta 0
comportamento afasta-se do previsto. Isto pode ser uma indica9ao
de que tanto En como 0 centr6ide de cargas ja estao se modificando
desde 0 inicio da irradia9ao.

De acordo com a teoria, a corrente atraves da amostra deveria
tender para zero ou para urn valor final Ie que se manifestaria
somente depois que urn estado estacionario fosse alcan9ado. No
principio estavamos interessados em medir a corrente Ie' mas a
varia9ao lenta de En percebida depois que 0 carregamento
aparentemente alcan90u urn estado estacionario, acabou
inviabilizando sua medida. A razao para isto, e que a varia9ao
lenta de En nesta fase do carregamento acarreta uma varia9ao lenta
no potencial de superficie da amostra (ou na d.d.p. a que fica
submetida a amostra). A componente da corrente atraves da amostra
associada a essa varia9ao se superpoe a corrente Ie (se existir) e
acaba tornando inviavel a sua observa9ao enquanto 0 efeito
persistir. Para observar Ie seria precise aumentar 0 tempo de
exposi9ao a irradia9ao (nao seria conveniente aumentar a densidade
da corrente, pois a que utilizamos ja e bastante alta) ate que En

cesse de variar, mas no momento isto e impraticavel.
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Uma maneira de contornar a dificuldade exposta acima, e
escolher um metodo de carregamento que force 0 potencial de
superflcie a permanecer estabilizado, mesmo que En varie. Isto pode
ser feito, lanc;:andomao do mecanismo de auto-regulac;:ao.Se a
energia dos eletrons do feixe e a polarizac;:aoaplicada na traseira
da amostra forem escolhidos convenientemente, 0 potencial de
superflcie pode ser forc;:ado,pelo mecanisme de auto-regulac;:ao,a
estabilizar-se em torno de 0+ volts. A experiencia que realizamos,
nestas condic;:oes,revelou um resultado surpreendente. Embora a
diferenc;:a de potencial a que estava submetida a amostra
permanecesse inalterada, a corrente atraves dela continuava
variando por horas e horas. Novamente, portanto, fomos impedidos
de observar Ie. Para explicar 0 acontecido, fomos forc;:adosa
concluir que 0 centr6ide de cargas tambem estava se deslocando.
Medidas preliminares realizadas utilizando a tecnica de pulso
termico indicam que, de fato, 0 centr6ide pode deslocar-se para
profundidades bem maiores que aquelas alcanc;:adaspelos incidentes.
Para que isto acontec;:abasta que a amostra absorva uma alta dose
de irradiac;:ao.

Em vista do que foi exposto, e posslvel resumir os resultados
experimentais na seguinte frase: tanto a energia associada com 0

2Q ponto de cruzamento da curva de emissao como 0 centr6ide de
carga variam com a dose de irradiac;:aoabsorvida durante um
carregamento por feixe eletronico.

Para finalizar, resta dizer que a revisao dos metodos
convencionais de carregamento por feixe eletronico nos permitiu
descobrir novas maneiras, tanto para carregar, como para
descarregar uma amostra. Uma delas permite carregar positivamente
uma amostra a tensoes que ultrapassam os limites impostos pelo



6.2 - Sugestoes para trabalhos futuros.

A segunda diz respeito a estabilidade da corrente do

feixe. E preciso estudar algum sistema de realimentayao, que

,
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1. Estudar 0 centr6ide de carga em fun9ao da dose da
irradia9ao absorvida e do campo eletrico no interior da
amostra, utilizando, para as medidas, a tecnica do pulso
termico [20].

2. Registrar a evolu9ao da corrente atraves de amostras, em
situa90es semelhantes as descritas na se9ao 4.7, mas
procurando variar ora a energia dos eletrons do feixe,
ora a polariza9ao, ora a espessura da amostra. Como 0

mecanismo de auto-regula9ao pode agora ser utilizado
para carregar positiva ou negativamente a amostra, os
dois casos deverao ser estudados, para efeito de
compara9ao.

3. Vimos que 0 deslocamento do centr6ide provoca uma
varia9ao na capacitancia da amostra. A varia9ao dessa
capacitancia pode ser estudada, levantando-se as curvas
Qxt e vsxt.

4. 0 deslocamento do 2Q ponto de cruzamento deve estar
relacionado com as modifica90es provocadas na superficie
da amostra pelo feixe eletronico. Se a energia utilizada
e suficiente para romper liga90es, deveria ser
considerada a possibilidade do polimero estar sofrendo
uma reticula9ao superficial, pois isto alteraria todas
as suas propriedades de superficie. A reticula9ao pode
ser evidenciada pela medida do Angulo de contato [25].
Nota: Esta sugestao foi nos oferecida pelo assessor da
FAPESP que tem lido cuidadosamente nossos relat6rios.





A

APENDICE II

Calculo da dose de irradia~ao absorvida pela amostra.

A dose de irradia9ao absorvida e calculada pela expressao

onde 0, que representa a taxa da irradia9ao absorvida, e dada por

Nesta ultima expressao (ver Referencia 7, p.221),
Ip e a corrente do feixe primario (A),

Vef = Eerie e 0 potencial efetivo de acelera9ao (V),

A e a-area da regiao irradiada (cm2),

reo alcance medio dos eletrons ao penetrar no material (cm) e

- R
I=-

P

onde R e calculado [26] a partir da expressao

logR=-5, 133+1,3581ogE+O,2151og2E-O, 0431og3E

Nesta ultima expressao, E e dado em keV e R em gjcm2•



Por causa disto, tomamos a media aritmetica entre as energias
efetivas no inlcio e no final do experimentol. Desta forma r,

Procedimento analogo foi adotado I quando introduzimos Vef na
expressao 34 para calcular O.

I Em nossos calculos desprezamos a dose absorvida durante a
fase inicial do carregamento.
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